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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

  گزارش

مقایسه  اشتباه
موضوع تفکیک اســتان اصفهــان طرحی جدید 
نیســت و ســابقه ای طوالنی دارد. برخی ســه 
استان شــدن خراســان را تجربه ای موفق برای 
این الگو مــی دانند بر آن تاکیــد دارند. اما طرح 
اســتان گلســاران، بعد از رفت و برگشــت های 
بسیار، اردیبهشــت سال ۹۸ با پافشــاری بسیار 
ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان در دستور کار 
صحن علنی مجلس شــورای اسالمی قرار گرفت، 
طرحی که شمار مخالفان جدی آن بسیار بیشتر 

از موافقان بود و ...
۰۲

 گزارش

1405؛ اصفهان شهری زیست پذیر
شــهردار اصفهان گفت: اگــر از اســتخدام ها و 
مدیریت های حزبی ســخن گفته می شــود باید 
تیمی تشــکیل شــود تــا فامیل هــای تکراری، 
دامادها، برادران، خواهران، همســران و فرزندان 
شناسایی شــوند و مردم مسائل را شفاف بدانند و 
آگاه شوند که چه کســانی در دوره های مختلف 
این گونه عمل کرده اند. قدرت اهلل نوروزی تاکید 
کرد: مدیریت شهری و شــورای پنجم از ابتدای 
فعالیت درصدد توســعه شــهر بود و معتقد است 

توسعه شهر توسط ...
۰۳

فرصتی که تهدید شد!
طی یک ماه، شاخص کل بورس ۲۵ درصد از سقف تاریخی خود ریزش کرده و از ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحد به یک میلیون و ۵۵۶ 
هزار واحد رسید. از سوی دیگر شاخص کل بورس سه روز متوالی منفی بود و شاخص کل هم وزن نیز همه روزها را با نزول پشت 
سر گذاشت. محسن قاسمی  اعتقاد دارد، اگر تصمیم های درستی مانند افزایش ســهام شناور شرکت های دولتی زودتر اجرایی 
می شد، بازار به وضعیت کنونی دچار نمی شد. این دکترای مدیریت و تحلیل گر بازار سرمایه تاکید دارد، در حالی که بازار سرمایه 
جزو تخصصی ترین بازارهای مالی محسوب می شود. ساده سازی مفاهیم باعث شد رسیدن بازار به نقطه  کنونی دور از انتظار نباشد. 

گزارش

۰۴
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: حمایت های مکرر و متعدد که به دلیل 
برخی تحریم ها و نیازهای داخلی کشور از خودروسازی انجام شده عمال نوعی انحصار را پدید 
آورده است که به دلیل همین انحصار عمال خودروسازان نیازی به رقابت احساس نکرده اند. عباس 
مقتدایی در خصوص افزایش ۸ تا ۳۵ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی، اظهار کرد: 
متاسفانه کم کاری های جدی وجود دارد و از سوی دیگر رانت هایی ایجاد شده است که همین 
رانت ها سبب می شود اعمال نفوذهای جدی توسط خودروسازان در صنعت خودرو شکل بگیرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس گفت: تاکنون مجوز احداث ۱۱ مجتمع 
خدماتی – رفاهی بین راهی در آزاد راه اصفهان- شیراز صادر شده است.  کار جانمایی 
و صدور مجوز این مجتمع ها توسط این اداره کل انجام شده اما عملیات ساخت توسط 
مجری طرح انجام می شود . علیرضا سیاهپور افزود: با توجه به طول مسیر آزادراه باید 
تعداد بیشتری مجتمع احداث شود )هر ۲۰ کیلومتر یک مجتمع( اما در مقطع کنونی، 

امکان بهره برداری از حدود چهار مجتمع وجود دارد.

 نوسان:   بیش از نیمی از تولید ناخالص 
داخلی کشور، سهم پنج استان است؛ تهران، 
خراسان  و  اصفهان  بوشهر،  خوزستان، 
اقتصاد  بزرگ ترین  رو،  این  از  رضوی. 
استان های  به  ترتیب متعلق  به  استان ها 
مذکور است. از آن سو، استان های سمنان، 
و  بختیاری  و  چهارمحال  کردستان، 
خراسان های شمالی و جنوبی، کوچک ترین 

اقتصادها را در سال گذشته داشته اند.
ناخالص  تولید  رشد  ایران،  آمار  مرکز 
منطقه ای به تفکیک استان را منتشر کرد. 
نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال 
۱۳۹۸ بیش از ۷۰ درصد محصول ناخالص 
خوزستان،  تهران،  استان های  در  داخلی 
فارس،  بوشهر، خراسان رضوی،  اصفهان، 
آذربایجان شرقی، مازندران، البرز و کرمان 
بیش  دقیق تر،  به طور  شده  است.  تولید 
تهران  استان های  در  تولید  یک سوم  از 
واقع  در  است.  شده  حاصل  خوزستان  و 
ناخالص داخلی  تولید  از یک پنجم  بیش 
کشور  استان  پرجمعیت ترین  در  کشور، 
حاصل می شود. بیشترین سهم را در تولید 
تهران،خدمات مربوط به امالک و مستغالت 
در  بزرگ  اقتصاد  دارد. خوزستان دومین 
بین استان ها محسوب می شود. این استان 
ناخالص  تولید  از  درصدی   ۱۴  /۸ سهم 
داشته است. در استان خوزستان نیز نفت، 
بار اصلی تولید را به دوش می کشد. ۶۸ 
مربوط  خوزستان  استان  تولید  از  درصد 
به بخش »استخراج معدن« است. صنعت 
اقتصادی  خوزستان دومین بخش بزرگ 

استان محسوب می شود.
برای  اقتصادی،  بزرگ  استان  اما سومین 
نیست؛  قابل پیش بینی  احتماال  بسیاری 
استان بوشهر. بزرگ ترین بخش اقتصادی 
این استان »تامین برق، گاز، بخار و تهویه 
و »استخراج  البته »صنعت«  است.  هوا« 
سهم  بوشهر،  اقتصاد  در  نیز  معدن« 
پررنگی دارند. در این بین استان اصفهان 
در رتبه های چهارم بزرگ ترین اقتصادهای 
آن  بنای  که  اقتصادی  دارد.  قرار  کشور 
بر صنعت استوار شده و ۳۱ درصد از بار 
تولید ناخالص داخلی بر عهده صنعت است. 
گفته می شود در این استان نیز خدمات 
دارد،  پررنگی  نقش  مستغالت  و  امالک 
اقتصاد تهران  اگر  اندازه تهران!.  به  نه  اما 
و اصفهان را در کنار یکدیگر قرار دهیم، 
در  می شود،  یافت  هم  دیگری  شباهت 
اصفهان نیز بخش خدمات »عمده فروشی 
و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری 
و موتورسیکلت«، سهم کلیدی دارد؛ ۳/ ۱۶ 
درصد از GDP استان در این بخش خلق 

شده است. 
به داده های مرکز آمار از دریچه دیگر نیز 
می توان نگاه کرد؛ دریچه ای که نشان دهد 
در بخش های عمده کشاورزی، صنعت و 
خدمات، کدام بخش ها بیشترین سهم را 
در کشور داشته اند. بر اساس گزارش مرکز 
آمار، استان های مازندران و فارس به ترتیب 
بیشترین سهم  با ۳۶/ ۸ و۸۱/ ۷ درصد 
تولید گروه کشاورزی در کشور را به خود 
اختصاص داده اند. در گروه صنعت که شامل 
بخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، 
استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، 
است،  ساختمان  و  طبیعی  گاز  و  برق 
بیشترین  بوشهر  و  استان های خوزستان 
سهم ها را در کشور دارند. در گروه خدمات 
نیز استان تهران با ۴/ ۳۳ درصد با اختالف 
زیاد بیشترین سهم ارزش افزوده را داشته 
تولید  از  تومان  میلیارد  هزار  است. ۵۲۸ 
به  مربوط  تهران،  استان  داخلی  ناخالص 
خدمات بوده که یک سوم کل تولید بخش 

خدمات در کشور است.

ساخت 11 مجتمع رفاهی در آزاد راه اصفهان-شیراز سردرگمی در بازار خودرو
تحلیل

     گزارش

رنکینگ اصفهان
در اقتصاد ایران

Is fahan

روند بازارها در نیمه دوم سال ۹۹؛

بازارهای  سایر  کنار  در  ارز  و  طال  بازارهای 
دارایی، از جمله بازارهایی به شمار می آیند که 
قدرت نقدشوندگی دارایی ها در آنها بیشتر 
است. این ویژگی باعث شده است به صورت 
سنتی، افراد در کنار سایر دارایی ها، طال و ارز 
نیز نگهداری کنند. ازاین رو، انتظار می رود در کنار تقاضای واقعی 
از این بازارها، طال و ارز نیز در شرایط خاص اقتصاد از جمله 
به ویژه  و  مردم  ویژه  موردتوجه  تورمی  انتظارات  شکل گیری 
سفته بازان در راستای کسب سود و حفظ ارزش پول، قرار گیرد.
و  گرفته  قرار  رکود  وضعیت  در  کشور  اقتصاد  فعلی،  شرایط  در 
انتظارات تورمی در اقتصاد شکل گرفته است. این امر موجب شده 
بازارهای دارایی، موردتوجه  ارز در کنار سایر  بازارهای طال و  است 

مردم قرار گیرد. 
این تقاضا موجب شده است که قیمت این دو نوع دارایی در روزهای 

اخیر افزایش یابد. 
در  ارز  و  طال  خرید  برای  نیاز  مورد  اندک  مالی  منابع  به  توجه  با 
مقایسه با سایر دارایی ها، این دو دارایی دامنه اقبال بیشتری را به 

خود اختصاص داده است. 
در  ارز  و  طال  بازارهای  چشم انداز  اینکه  می شود  مطرح  که  سوالی 

سال جاری به چه صورت خواهد بود؟ 
با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، عوامل اثرگذار بر بازارهای 

طال و ارز را می توان در موارد زیر خالصه کرد:
اول: کاهش میزان بازدهی بازارها: قیمت در بازارهای طال و ارز از 

بازدهی سایر بازارها تاثیر می پذیرد. 
و طال  ارز  بازار  در  تقاضا  یابد،  کاهش  بازارها  سایر  در  بازدهی  اگر 
ارز،  با توجه به محدودیت های سمت عرضه طال و  افزایش یافته و 

قیمت افزایش می یابد. 
با توجه به کاهش شاخص کل در بازار سهام و منفی شدن قیمت 
بیشتر سهام  در این بازار در حدود یک ماه اخیر، انتظار بر این است 
کاهش و منفی شدن بازدهی در این بازار، جریان بخشی از پول آزاد 

شده به بازار طال و ارز را موجب شود.
دوم: کاهش درآمدهای ارزی: در نتیجه تشدید تحریم های اقتصادی 
و کاهش درآمدهای ارزی، سمت عرضه بازار ارز به شدت تحت تاثیر 
ارز  بازار  مدیریت  برای  را  بانک مرکزی  توان  امر،  این  و  گرفته  قرار 

کاهش می دهد. 
با توجه به تقاضای واقعی در بازار ارز از یکسو و حمله های سفته بازانه 
به این بازار از سوی دیگر، قیمت ارز افزایش یافته و این امر بر قیمت 
طال نیز به طور مستقیم اثر گذاشته و قیمت هر دو دارایی افزایش 

خواهد یافت.
سوم: کسری بودجه دولت: با توجه به شرایط اقتصاد کشور در نتیجه 
با  دولت  دیگر،  از سوی  کرونا  اپیدمی  و  یکسو  از  تحریم ها  تشدید 

کسری بودجه مواجه شده است. 
در  دولت که  از سوی  بودجه  مالی کسری  تامین  نحوه  به  توجه  با 
اشکال مختلف آن در نهایت از کانال بانک مرکزی عبور خواهد کرد، 
قرار گرفته و عموما روند  بازار طال تحت تاثیر  نتیجه  ارز و در  بازار 

صعودی را تجربه خواهد کرد.
رکود  و  اقتصادی  رشد  کاهش  نتیجه  در  تورمی:  انتظارات  چهارم: 
بازار  در  غیرواقعی  بازدهی های  و  یکسو  از  کشور  اقتصاد  بر  حاکم 
دارایی های مالی از جمله بازار سهام از سوی دیگر، انتظارات تورمی 

در جامعه افزایش یافته است. 
انتظارات نگرانی عمومی درخصوص کاهش ارزش پول ملی را  این 
افزایش داده و مردم به اشکال مختلف تالش می کنند پول نقد خود 

را به دارایی های مختلف از جمله طال و ارز تبدیل کنند. 
شکل گیری چنین انتظاراتی از یکسو در نتیجه افزایش تقاضا منجر 
تشدید  بر  دیگر،  سوی  از  و  می شود  ارز  و  طال  قیمت  افزایش  به 
انتظارات و رشد فزاینده قیمت ها در بازارهای مختلف از جمله بازار 

طال و ارز دامن می زند.
با توجه به عوامل اصلی اثرگذار بر بازارهای طال و ارز، انتظار بر این 
است تمام عوامل یادشده در سال جاری فعال بوده و در نتیجه آن، 

بازارهای طال و ارز روند صعودی را داشته باشد. 
نکته مهم و کلیدی آن است که بازارهای طال و ارز در نتیجه افزایش 
تورم در اقتصاد کشور، حداقل به همان میزان با افزایش قیمت در 

سال جاری مواجه خواهند شد. 
در صورت تشدید تحریم ها و افزایش فشار مالی بر دولت در راستای 
ارز  و  طال  بازارهای  که  است  این  بر  انتظار  بودجه،  کسری  تامین 

متالطم شده و میزان افزایش قیمت ها در این بازارها بیشتر شود.
 با توجه به محدودیت های ایجاد شده درخصوص خرید و فروش در 
بازارهای طال و ارز، انتظار افزایش های غیرمتعارف در این بازار وجود 
ندارد، اما این به معنای عدم تعدیل قیمت ها در بازارهای طال و ارز در 
آینده نیست چراکه بازارهای طال و ارز نیز همسو با سایر بازارهای 

مالی از جمله بازار سهام، با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. 
با توجه به منفی شدن بازدهی بازار سهام در یک ماه اخیر، احتمال 

افزایش قیمت طال و ارز در ماه های پیش رو افزایش یافته است.

چشم انداز
 قیمت ارز و طال

معتقدند  طرح  این  تصویب  طرفداران 
موضوع مهم در این میان بحث بوروکراسی 
اداری است که در استان اصفهان مشکالت 
ادارات  به  مردم  مراجعات  و  اداری 
چالش هایی را به وجود آورده است که حتی 
مدیران استانی هم از این مشکل گالیه مند 
هستند. از سوی دیگر افزایش رفاه اجتماعی 
یکی دیگر از دالیل پیشنهادی طرح استان 
از دوره گذشته تاکنون  اصفهان شمالی 
استاندار، ۲۳  یک  معتقدند  آن ها  است. 
شهرستان در زیر مجموعه خود دارد که 
حتی در طول یک سال هم نمی تواند برای 
یک بار به آنجا سرکشی کند، در صورتی که 
با کوچک شدن استان، این اتفاق خواهد 

افتاد.

مخافالن چه می گویند؟
از سوی دیگر مخالفان این طرح، معتقدند 
استان  بعد حقوقی طرح تشکیل  از  که 
اصفهان شمالی مغایر با اصل ۷۵ قانون 
هرگونه  ایجاد  چراکه  است،  اساسی 
تشکیالت جدید هزینه هایی را برای دولت 
یک  تشکیل  مخصوصاً  داشت.  خواهد 
استان نیاز به ارتقا تشکیالتی و ساختاری 
و استخدام نیروهای جدید دارد و این برای 
داشت  پی خواهد  در  دولت هزینه هایی 
و مجلس بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی 
نمی تواند طرحی را تصویب کند که برای 
دولت هزینه داشته باشد. البته اگر دولت 
این پیشنهاد را خود به مجلس ببرد و اصل 
فرق  اوضاع  کند،  قبول  را  هزینه  تأمین 
می کند. بنابراین هیچ موقع در کشور اجازه 
تشکیالت جدید از طریق مجلس و طرح 
نتوانسته به نتیجه برسد، چراکه حتی اگر 
بر فرض در کمیسیون هم تصویب شود 
به شورای نگهبان خواهد رفت و این شورا، 
مصوبه مجلس را مغایر با اصل ۷۵ قانون 
اساسی تشخیص خواهد داد و آن را رد 

خواهد کرد.
مدیرکل  امسال،  شهریور   ۲۰ البته 
تقسیمات کشوری وزارت کشور با تکذیب 

خبر تصویب تشکیل استان جدیدی به نام 
گلساران یا اصفهان شمالی، عنوان کرد که 
پیشتر هم پس از طرح مطالب و مدعاهایی 
راجع به تشکیل استان های جدید در نقاط 
مختلف کشور، به صراحت اعالم کرده ایم که 
اگرچه در حوزه تقسیمات کشوری، همواره 
مطالبات و تقاضاهایی برای تبدیل یا ارتقا 
مطرح است، اما مجدداً تأکید می کنیم که 
تغییرات و تحوالت تقسیماتی در سطح 
تعداد  کاهش  یا  جدید  استان  تشکیل 
استان های کشور، مقوله ای کامالً تخصصی 
و دارای بار مالی فراوان است و در شرایط 
برای  برنامه ای  هیچ  کشور  وزارت  فعلی 

تشکیل استان جدید ندارد.
به گفته زهرا احمدی، اعالم موافقت وزارت 
کشور با تشکیل استان گلساران واقعیت 
ندارد و وزارت کشور در مقاطع مختلف، 
نظر کارشناسی و تخصصی خود را مبنی بر 
مخالفت با تشکیل استان جدید اعالم کرده 
است و این پیشنهاد هیچ گونه تطابقی با 

قانون تقسیمات کشوری ندارد.

کاشان پاره تن
اصفهان است

همچنین عباس رضایی، استاندار اصفهان 
هفته گذشته در یک کنفرانس خبری، 
کاشان را پاره تن استان دانست و گفت که 
»از روزی که مسئولیت استانداری اصفهان 
را پذیرفته ام، ذره ای تفاوت بین کاشان، 
اصفهان یا نجف آباد نگذاشتم و این وظیفه 
قانونی و شرعی است«. اما باید دید هدف 
استان  تشکیل  برای  نمایندگان  برخی 

گلساران چیست؟ 
نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس 
با بیان اینکه یکی از مشکالتی که ما در 
بیگانه،  تحریم های  از  جدا  داریم  کشور 
تحریم های داخلی است، می گوید: بخشی 
اداری  بروکراسی  داخلی،  تحریم های  از 
است و سازوکارهای اداری ما در این جنگ 
و  بروکراسی  نمی دهد؛  جواب  اقتصادی 
شرایطی که وجود دارد باید تغییر کند. به 

گفته سید جواد ساداتی نژاد، بخشی از این 
تقسیمات  به  مربوط  را  اداری  مشکالت 
کشوری است و برای کاهش بروکراسی نیاز 
است تا چیدمان برخی از استان های کشور 
بررسی شود، بنابراین فرایند قانونی طرح 
استان گلساران که بسیار طوالنی و پیچیده 
است را دوباره از اول شروع کردیم. البته 
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در 
واکنش به طرح تشکیل استان گلساران در 
مجلس، می گوید: نماینده کاشان شدیداً 
پیگیر ارائه این طرح است، اما دو طرف دیگر 
آن گلپایگان و خوانسار هستند و باید از ما 

نیز نظرخواهی کند.
سید مسعود خاتمی با بی اطالعی از چرایی 
باوجودی که در  این طرح  مطرح شدن 
مجلس قبلی رد شده بود، تاکید می کند: 
اگر این مورد صحت داشته باشد امکان 
مطرح شدن دوباره آن وجود ندارد؛ اما وقتی 
نماینده کاشان با جدیت پیگیر ارائه آن است 
به نظر می رسد راهکار قانونی برای آن پیدا 
کرده است. به گفته این نماینده، طبق 
نظرسنجی که در گلپایگان شده، بیش از 
۸۰ درصد شهروندان با این طرح مخالف 
هستند و در حال حاضر نیز طوماری برای 
مخالفت با آن به دست من رسانده اند. او 
تصریح می کند: که بیشتر نمایندگان استان 
اصفهان مخالف این طرح بوده و دید خوبی 
نسبت به آن ندارند. اصفهان از استان های 
مطرح کشور است و اعتبار بسیار زیادی 

دارد. 

حساسیتی ندارم!
در  و قمصر  بادرود  نطنز،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی نیز در این باره به 
"نوسان" می گوید: مرکز شهرستان ما به 
دو بخش نطنز و بادرود تقسیم می شود که 
بادرود موافق با الحاق به کاشان و تشکیل 
استان جدید است، اما برخی از اهالی نطنز 
مخالف اجرای این طرح هستند.  رحمت 
به عنوان  اینکه  بیان  با  پور  اهلل فیروزی 
نماینده مردم، صحبت های دو طرف را 

می شنوم، در موضعی دو پهلو، می گوید: 
درصورت تصویب مجلس و موافقت دولت 
با تشکیل استان جدید، به دلیل اینکه فاصله 
جغرافیایی بادرود و نطنز تا کاشان کوتاه و 
حدود نیم ساعت و با اصفهان دو ساعت 
است، با این پیشنهاد مخالفتی ندارم، چراکه 
مردم به لحاظ ارتباطات اداری، اجتماعی 
و اداری با کاشان، این منطقه برایشان در 
اولویت است. او تاکید می کند: به عنوان 
نماینده نطنز بر جدا شدن و حتی جدا 
نشدن از اصفهان حساسیتی ندارم، اما اگر 
سیاست مجلس و دولت بر انتزاع کاشان از 
اصفهان است، با آن موافقت خواهم کرد، 
چراکه خواستار رشد و ارتقا این منطقه چه 
در نطنز و چه بادرود هستم، البته برخی 
حساسیت هایی نسبت به این جدایی دارند، 

با این وجود تابع قانون هستیم.
او درباره اینکه چرا با وجود رد شدن این 
از  کاشان  انتزاع  مجلس، طرح  در  طرح 
اصفهان دوباره مطرح شد، می گوید: دوباره 
نماینده کاشان در پیگیری دوباره، به دنبال 
البته اکنون این  اجرای این طرح است، 
طرح وصول شده و تا زمان مطرح و به رای 
گذاشتن نهایی آن هنوز جای کار دارد. 
و قمصر در  بادرود  نطنز،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
برخی نمایندگان استان موافق و برخی 
کند:  می  تاکید  است،  طرح  این  موافق 
طرح انتزاع کاشان از اصفهان مربوط به دو 
سال اخیر نیست و طی دو دهه گذشته و 
در دولت های مختلف بارها مطرح شده 
اینکه  خصوص  در  پور  فیروزی  است. 
اصفهان از لحاظ آبی وابسته به زاینده رود 
است و احتمال مناقشات آبی بعد از این 
انتزاغ وجود دارد، می گوید: همانگونه که 
معتقدیم زاینده رود جاری از سرچشمه 
اصفهان  مردم  به  متعلق  کوهرنگ  های 
است، بنابراین در صورت این انتزاع تفاوتی 
نخواهد داشت که آب زاینده رود به کدام 
منطقه برود، البته کاشانی ها و اصفهانی ها 

نباید بر روی این طرح حساس باشند. 

مقایسه  اشتباه
سازمان  رئیس  اکبری  نعمت اهلل  دکتر 
مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان نیز 
از مخالفان اجرای این طرح است. او چندی 
پیش در گفت وگو با "نوسان" مقایسه 
با استان  تجربه تفکیک استان خراسان 
استان  گفت:  دانست  اشتباه  را  اصفهان 
با  خراسان یک محدوده بسیار گسترده 
مرزهای  طول  در  متمایز  ویژگی های 
شرقی ایران را تشکیل می داد. درحالی که 
باید دید آیا این ویژگی ها در مورد استان 
اصفهان برای تفکیک نیز وجود دارد. ازسوی 
دیگر، سوال من از کسانی که این مقایسه را 
می کنند این است که چه ارزیابی عملکردی 
از توفیق این تفکیک منتشر شده است که 
به آن استناد می کنیم. توجه داشته باشید، 
تقسیمات سیاسی موجب انقطاع ارتباطی 
می شود، درحال حاضر نود درصد مالیات  
بر ارزش افزوده متعلق به شهرستان اصفهان 
است و باید دید جایگزین مناسبی به جای 
برای  این همه ظرفیت  با  اصفهان  شهر 
استان های اصفهان شمالی و غربی وجود 

دارد.
به اعتقاد برخی کارشناسان، مردم استان 
اصفهان همیشه با پرداخت باالترین درصد 
مالیات در کشور، تنها دود و بیماری های 
با  اینک  و  مانده  برایشان  بزرگ  صنایع 
طرحی روبرو هستند که شاید تیری بر پیکر 

نیمه جان اصفهان باشد. 
اگر چه تکه تکه شدن قلب ایران در نگاه 
نخست برای برخی خوشایند باشد، اما اگر 
در نگاهی تحلیلگر در شرایط فعلی کشور به 
نفع این استان نباشد و باید با دقت نظر به 

این دست طرح ها نگاه شود.

طرح تشکیل استان گلساران از دستور کار مجلس خارج شد؛

مقایسه  اشتباه
نعمت اله اکبری: چه ارزیابی عملکردی از توفیق تفکیک استان خراسان وجود دارد که موافقان به آن استناد می کنند؟

ــی دارد.   ــابقه ای طوالن ــت و س ــد نیس ــی جدی ــان طرح ــتان اصفه ــک اس ــوع تفکی موض
برخــی ســه اســتان شــدن خراســان را تجربــه ای موفــق بــرای ایــن الگــو مــی داننــد بــر 
ــیار،  ــای بس ــت ه ــت و برگش ــد از رف ــاران، بع ــتان گلس ــرح اس ــا ط ــد. ام ــد دارن آن تاکی
ــان در  ــردم کاش ــده م ــژاد نماین ــاداتی ن ــیار س ــاری بس ــا پافش ــال ۹۸ ب ــت س اردیبهش
ــمار  ــه ش ــی ک ــت، طرح ــرار گرف ــالمی ق ــورای اس ــس ش ــی مجل ــن علن ــتور کار صح دس
مخالفــان جــدی آن بســیار بیشــتر از موافقــان بــود و بــا توجــه بــه بــار مالــی بســیار آن و 
احتمــال رد طــرح از ســوی شــورای نگهبــان، از دســتور کار مجلــس خــارج شــد. با شــروع 
فعالیــت مجلــس یازدهــم دوبــاره صحبــت هایــی مبنــی بــر تقســیم اســتان اصفهــان و تشــکیل اســتان 
گلســاران از ســوی ســاداتی نــژاد مطــرح شــد و بــا وجــود مخالفــان ایــن تفکیــک، بــا ۳۲ امضــا بــرای 
طــی کــردن رونــد قانونــی تحویــل هیئــت رئیســه مجلــس شــد تــا در دســتور کار مجلــس قــرار بگیرد.
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ها  پارک  سازمان  مدیرعامل  نوسان:  
تلفات  و فضای سبز شهرداری اصفهان 
های  عملیات  اجرای  حین  در  درختان 
عمران شهری را تکذیب کرد و گفت: به 
جرأت می توان گفت در این سال ها ۸۰ 
تا ۹۰ درصد درختان با موفقیت جابجا 
تلفات  درصد  تا ۲۰  شاید ۱۰  و  شدند 

داشتیم.
فروغ مرتضایی نژاد، با اعالم اینکه تا انتهای 
سرشماری  آخرین  اساس  بر  سال ۹۸، 
انجام شده و متراژ کل فضای سبز شهر، 
سرانه فضای سبز برای هر شهروند ۲۸متر 
مربع است، گفت: در حال حاضر به شرط 
ثابت ماندن جمعیت، باتوجه به افزایش 
سرانه  این  سبز،  فضای  هکتاری   ۱۵۰

افزایش داشته است.
آب  تامین  خصوص  در  مرتضایی نژاد 
شهری  سبز  فضای  توسعه  پروژه های 
گفت: در ایجاد فضاهای سبز اکولوژیک، 
از گونه های دیمی و سازگار با منطقه که 
احتیاج به آبیاری مداوم ندارند استفاده 
از  شهری،  سبز  فضاهای  در  اما  شد، 
گونه های کم نیاز به آب استفاده شد و 
همچنین در این دوره تالش شده تا در 
همکاری و تعامل با شرکت آب منطقه ای 
از پساب و آب خاکستری برای مصارف 
فضای سبز استفاده شود. وی ادامه داد: 
از طرح هایی که دستورالعمل های  یکی 
آن برای اجرا در حال آماده سازی است، 
تفکیک آب منازل و آپارتمان های بزرگ 
مقیاس است که تا پایان سال ۹۹ این 
طرح همراه با بام سبز بر روی آپارتمان ها 
تلفات  شد.مرتضایی نژاد  خواهد  اجرایی 
درختان در فضاهای سبز در حین عملیات 
عمرانی شهری را به شدت تکذیب کرد 
و گفت: پروژه های عمرانی اعم از پروژه 
احداث خطوط مترو، رینگ های شهری، 
نوسازی و بهسازی های شهری و ساخت 
و سازهای تجاری، با نظارت سازمان انجام 
شدند و تا جای ممکن درخت های سالم و 
درختچه های کم سن جابجا شدند و االن 
در شرایط خوبی در محل های مناسب به 
یادآور شد: در  سر می برند.مرتضایی نژاد 
سال ۱۳۹۷ در پایش های متعدد، درختان 
کهن سال در سطح شهر شناسایی شدند 
و در سال ۹۸ حتی سن دقیق و وضعیت 
کنونی درختان و توصیه های گیاه پزشکی 
برای حفظ آنها شخصی سازی شد و تا 
انتهای سال ۹۹ تمام درختان کهن شهر 
ثبت خواهند شد. وی ادامه داد: در حین 
عملیات پیاده راه سازی خیابان چهارباغ، 
فقط ۷تا ۱۰ درخت دچار مشکل شدند 
که نسبت به حجم باالی عملیات انجام 
شده، خسارت چندانی به حساب نمی آید. 
دلیل این مشکالت، بروز اختالف سطح 
بود،  درختان  ریشه های  ماندن  خارج  و 
درخت  تک  طرح  مثل  تدابیری  با  که 
مدیریت  درختان  این  چوبی،  پرچین  و 
شدند و از خطرات بیشتر محافظت شدند. 
راه  پیاده  پیرامون وضعیت  مرتضایی نژاد 
چهارباغ افزود: دستورالعمل ویژه ای برای 
که  شد  خواهد  دیده  چهارباغ  درختان 
تمام درختان چهارباغ در  پالک گذاری 
آن مطرح می شود. وی از تخصیص ردیف 
بودجه برای رسیدگی به وضعیت و حفظ 
و ثبت مادی های اصفهان خبر داد و گفت: 
مادی  کیلومتر  حدود ۷۰۰  گذشته  در 
در سطح اصفهان فعال بوده که در حال 
حاضر حدود ۴۰۰ کیلومتر از آنها مسدود 
سازی شده و تنها ۳۰۰ کیلومتر باقی مانده 
است. اما ثبت همین مادی ها باقی مانده 
آغاز شده و دستورالعمل الزم به اداره کل 
میراث فرهنگی اصفهان ارائه شده است.

مدیرعامل سازمان عمران شــهرداری اصفهان گفت: سامانه مدیریت یکپارچه عمران 
با عنوان اختصاری »سمیع« با قابلیت های بسیار در این سازمان راه اندازی شده است. 
مجید طرفه تابان، اظهار کرد: سازمان عمران ســال ها از نبود دیتابیس قابل انتشار و 
دسترسی در همه جا و تحت شبکه به گونه ای که هم در پروژه ها با توجه به گستردگی 
آنها و هم در سازمان بتوان از آن استفاده کرد، رنج می برد از این رو از سال گذشته برای 

راه اندازی سامانه سمیع اقدامات و قرارداد مربوطه منعقد شد.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: سازمان محیط زیست باید ارائه پیوست های 
زیست محیطی طرح های آبرسانی را جدی تر دنبال کرده و بیش از این تعلل نکند تا با انجام 
اقدامات الزم، اعتبارات پیش بینی شده برای این طرح ها در زمان مناسب تخصیص یابد. 
علیرضا نصراصفهانی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید ارائه پیوست های 
زیست محیطی طرح های آبرسانی را جدی تر دنبال کرده و بیش از این تعلل نکند تا با انجام 
اقدامات الزم، اعتبارات پیش بینی شده برای این طرح ها در زمان مناسب تخصیص یابد.

پیوست زیست محیطی برای طرح های آبرسانی سامانه جدید در سازمان عمران شهرداری اصفهان

گزارش

گزارش

28 متر مربع سرانه
فضای سبز اصفهان

در نشست خبری مدیرعامل شرکت مترو اصفهان مطرح شد:

شهردار اصفهان با بیان اینکه مدیریت موفق 
و مؤثر با دیپلماسی شهری، توسعه همه جانبه 
فعالیت ها را رقم زده به طوری که در حوزه 
روز هم  به مردم حتی یک  خدمات رسانی 
دچار اخالل نشده است، گفت: شهر اصفهان 
در سه سال گذشته حتی یک روز هم تحت 
تأثیر اتفاقات کشور در امر خدمت رسانی دچار 
اختالل نشد و توانست با فعال کردن دو هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان پروژه در حوزه عمران در 
یک سال به اشتغالزایی افراد نیز کمک کند به 
طوری که آرزوی ۴۰ ساله متخصصان حوزه 
میراث برای تغییر شرایط چهارباغ به شکل 
آرزوی ۲۰  همچنین  یافت.  تحقق  کنونی 
ساله همه مدیران برای رینگ چهارم محقق 
شد و دسترنج این فعالیت ها به طور محسوس 
قابل مشاهده است. شهردار اصفهان با اشاره به 
اجرای برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« برای 
بهره برداری از پروژه های عمرانی و کلنگ زنی 
پروژه های جدید اظهار کرد: در سال جاری 
پنج پروژه بزرگ عمرانی شهر مورد بهره برداری 
قرار می گیرد که نشان دهنده فعالیت مدیریت 

شهری است.

افکار عمومی  باید روشن شود
وی با بیان اینکه در سه سال گذشته به دلیل 
رعایت مصالح شهر و منفعت عمومی به بسیاری 
از مسائل ورود پیدا نکردیم، گفت: حق مسلم 
و  اعضا شورای شهر مطرح کردن سواالت 
ارائه تذکر است و چنین شورایی فعال به شمار 
می آید؛ اما باید حق کسی که مورد خطاب 
قرار می گیرد برای پاسخگویی محفوظ باشد.  

نوروزی با اشاره به ورود ۸۰ دستگاه اتوبوس 
جدید به ناوگان اتوبوسرانی شهر اظهار کرد: 
یکی از خدمات ارزنده ای که به نحو احسن 
تقدیم شهروندان شد، ورود ۸۰ دستگاه اتوبوس 
تازه نفس به شهر بود. نوروزی تصریح کرد: در 
این دوره مدیریت شهری در حالی تعدادی از 
اتوبوس ها وارد شهر شده بود که شرکت سازنده 
دلیل  به  اتوبوس ها  پس گیری  باز  درصدد 
پرداخت نکردن مبلغ قرارداد بود به همین دلیل 
شهرداری در مرحله نخست پنج میلیارد تومان، 
مرحله دوم ۱۲ میلیارد تومان و در مرحله نهایی 
۴۰ میلیارد تومان به صورت غیر نقد پرداخت 
کرد و ۵۰ دستگاه اتوبوسی که مدیران عقاب 
افشان تحویل نمی دادند را دریافت کرد و این 
قرارداد تسویه شد. وی ادامه داد: قرارداد دوم ۱۴ 
ماه قبل از انقضا مدیریت قبلی شهری تنظیم 
شده و هیچ وجهی پرداخت نشده بود در واقع 
پس از آغاز فعالیت مدیریت جدید شهری دو 

ماه از زمان انقضا ی قرارداد گذشته بود.

رشد ۶۰ درصدی 
بودجه شهر اصفهان

وی با اشاره به عملکرد سال گذشته شهرداری 
افزود: بودجه عمرانی شهر در سال ۹۷، ۱,۱۰۰ 
میلیارد تومان با ۷۳۴ قرارداد بود که این میزان 
تومان  میلیارد  به ۱,۸۰۰  در سال گذشته 
بودجه با ۷۸۳ قرارداد افزایش یافت و در واقع 
رشد ۶۰ درصدی را در بودجه و رشد هفت 
درصدی در قراردادها را شاهد بودیم. نوروزی با 
بیان اینکه تناژ آسفالت استفاده شده در سال 
گذشته نسبت به سال ۹۷ معادل ۱۴۲ درصد 

رشد یافت، اظهار کرد: تناژ آسفالت پروژه های 
شاخص نیز در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ 
رشد چشمگیری داشته است. وی ادامه داد: 
پروژه مرکز همایش های بین المللی سال ۹۰ 
کلید خورد و قرار بود یکسال بعد به بهره برداری 
برسد، دولت وقت متعهد شده بود برای احداث 
این مجموعه ۱۰۰ میلیارد تومان کمک کند، 
اما تنها ۲۰ میلیارد تومان پرداخت کرد و در 
سال ۹۶ پروژه به حالت نیمه تعطیل درآمد و 
تنها ۵۱ درصد فعالیت ها انجام شده بود، اما 
با تدابیر صورت گرفته عملیات عمرانی این 
پروژه تا پایان سال گذشته ۸۰ درصد پیشرفت 
داشته است. شهردار اصفهان خاطر نشان کرد: 
تاکنون برای احداث پروژه مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان ۷۵۰ میلیارد تومان هزینه 
شده و برای تکمیل آن ۳۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار دیگر نیاز است. وی با اشاره به پروژه پل 
آفتاب در بزرگراه شهید اردستانی افزود: برای 
آزادسازی این پروژه ۴۶ میلیارد تومان و برای 
اجرای آن ۷۸ میلیارد تومان هزینه شده است. 
نوروزی با بیان اینکه پروژه ادامه بلوار فرزانگان 
با صرف هزینه ای معادل ۶۸ میلیارد تومان 
احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت، گفت: 
پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح 
سردار شهید سلیمانی در حال حاضر ۶۴ درصد 
پیشرفت دارد که برای آزادسازی آن ۲۹۰ 
میلیارد تومان و برای اجرای این پروژه ۱,۳۷۰ 

میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

افزایش جذب مشارکت ها 
وی با بیان اینکه در حوزه مالی و اقتصادی در 

سال گذشته ۲۳ درصد کاهش فروش اموال 
منقول و غیرمنقول را شاهد بودیم، خاطر نشان 
کرد: سال گذشته دریافت وام برای شهرداری 
۸۳۲ درصد افزایش یافت. نوروزی با تأکید بر 
سال  در  شهرداری  وصولی  درآمدهای  اینکه 
گذشته ۴۸ درصد رشد داشته است، افزود: در 
زمینه پروژه های مشارکتی نیز آورده شهرداری 
۱۰ درصد کاهش و آورده سرمایه گذاران ۲۰ 
درصد افزایش داشته است و شاهد افزایش جذب 
مشارکت ها بودیم.وی با بیان اینکه استفاده از 
آب های خاکستری )پساب( ۶۵ درصد در سال 
گذشته افزایش یافته است، گفت: میزان توسعه 
فضای سبز شهر سال گذشته ۶۹ درصد افزایش 
یافت. شهردار اصفهان ادامه داد: بخش زیادی از 
تجهیزات سازمان آتش نشانی و سازمان خدمات 
موتوری با تخصیص اعتبارات الزم به روز رسانی 
شده است. نوروزی با اشاره به تعداد پروانه های 
صادر شده در بافت فرسوده شهر تصریح کرد: 
تعداد پروانه های صادر شده در بافت فرسوده 
۱۶ درصد رشد داشته همچنین در کمیسیون 
ماده ۱۰۰ شهرداری تعداد آرا صادره دو درصد 
رشد و تعداد پرونده های وارده ۱۳ درصد منفی 
شده است. وی ادامه داد: در سال گذشته رأی 
تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ۷۰ 
درصد رشد، رأی برائت ۴۵ درصد منفی، میزان 
جریمه های صادره ۱۰۸ درصد رشد داشته است.

زیست پذیری و رقابت پذیری 
چشم انداز اصفهان ۱۴۰۵

شهردار اصفهان با اشاره به برنامه راهبردی 
اصفهان ۱۴۰۵ گفت: این برنامه با مشارکت 
جدی ذی نفوذان، متخصصان و کارشناسان 
با چهار هزار و ۶۶۳ نفر ساعت جلسه در مدت 
یکسال تدوین شده است. وی با تأکید بر اینکه 
چشم انداز برنامه اصفهان ۱۴۰۵ شهری زیست 
پذیر و رقابت پذیر است، تأکید کرد: بر اساس 
این برنامه تاب آوری شهری در ابعاد فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی و کالبدی افزایش خواهد 
یافت و بنگاه های اقتصادی و کارآفرینان در 
فضای منصفانه از تجربیات یکدیگر استفاده 
و به تولید و رونق بخشی شهر کمک خواهند 
کرد. نوروزی با بیان اینکه اجرای برنامه اصفهان 
۱۴۰۵ باعث ایجاد هماهنگی، هم سویی و هم 
افزایی در مدیریت شهری می شود، تصریح 
کرد: قلمرو برنامه اصفهان ۱۴۰۵ کل مدیریت 
شهری اصفهان را در بر می گیرد و این برنامه 
دارای شفافیت زیاد بوده و برای نخستین بار 
از اسناد پشتیبان برخوردار است. وی از برنامه 
اصفهان ۱۴۰۵ به عنوان برنامه ای نتیجه محور 
و سنجش پذیر یاد کرد و اظهار امیدواری کرد: 
با اجرای دقیق آن در طول پنج سال شاهد رشد 
همه جانبه و زیست پذیری شهر باشیم. شهردار 
راهبردی  برنامه  کرد:  خاطرنشان  اصفهان 
برنامه  ششمین  عنوان  به  اصفهان ۱۴۰۵ 
پنج ساله شهر در سایت شفافیت شهرداری 
بارگذاری شده و شهروندان می توانند آن را 

مشاهده کنند.

قلمرو برنامه اصفهان ۱۴۰۵ کل مدیریت شهری اصفهان را در بر می گیرد؛

1405؛ اصفهان شهری زیست پذیر
نوروزی: در سال جاری پنج پروژه بزرگ عمرانی شهر مورد بهره برداری قرار می گیرد

citizen

 نوسان: مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان گفت: با بروز شرایط 
تومان  میلیون  به 7۰۰  ماهانه  مترو  از  درآمد شهرداری  کرونایی، 
کاهش یافته است در حالیکه ساالنه شهرداری بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد 
تومان هزینه برای مترو صرف می کند. به گزارش نوسان، احمدرضا 
طحانیان در نشست خبری از سلسله نشست های »سه شنبه ها با 
رسانه« با اصحاب رسانه که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار کرد: 
در دو سال گذشته ۱۲ ایستگاه از ۱۶ ایستگاه خط دو متروی اصفهان 
در حال ساخت و از شرق و غرب احداث تونل ها اجرایی شده است.

طحانیان با بیان اینکه به ازای سیستم های مترویی باید هر ساعت باالی 
۲۰ تا ۲۵ هزار نفر جابجایی مسافر انجام دهند، گفت: به ازای هر کیلومتر 
مترو باالی ۵۰ میلیون دالر یا نزدیک هزار میلیارد تومان باید توسط 
هزار  به ۲۰  نزدیک  روی خط یک  بنابراین  هزینه شود،  ها  شهرداری 
میلیارد تومان هزینه کردیم تا ۲۰۰ هزار نفر را در شهر جابجا کنیم. 
مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان با اشاره به اینکه با راه اندازی خط 
دو و سه متروی اصفهان سهم جابجایی افزایش می یابد، تصریح کرد: 
هزینه یارانه ای که توسط شهرداری پرداخت می شود بین ۱۰ تا ۱۲ برابر 
هزینه واقعی است که از هر شهروند برای استفاده از مترو گرفته می شود 

اما این هزینه ها برای تامین ایمنی و آسایش مردم الزم است. 

امتداد خط یک متروی اصفهان 
از شاهین شهر تا بهارستان

مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان افزود: همه همکاران ما در ایستگاه 
ها، در خدمت افراد دارای معلولیت هستند و در هر ایستگاه اگر شخص 
کم توان حضور داشته باشد و کسی از ویلچر استفاده کند، با اعالم به 
مامور ایستگاه، مامور وظیفه دارد فرد را سوار قطار کند. طحانیان تصریح 
کرد: شرکت متروی منطقه اصفهان وظیفه دارد به شهرهای اقماری و 
همجوار جمله شاهین شهر و بهارستان خدمت رسانی کند؛ در واقع خط 
یک متروی اصفهان از شاهین شهر شروع و تا بهارستان ادامه می یابد 
درهمین راستا انعقاد قرارداد متروی شاهین انجام شده اما بسیاری از 
کارها از جمله ریل گذاری در متروی بهارستان انجام شده و یک سری 
ایستگاه ها در حال نازک کاری است و فقط مقداری از تونل نزدیک صفه 
باقی مانده است، در واقع می توان گفت هیچ خطی به این سرعت در 

حال اجرا نیست. 
وی افزود: در یکی دو سال آینده با تالش دولت، شهرداری اصفهان و 
شهرداری بهارستان، خط متروی بهارستان سریعتر از پیش بینی ها به 
نتیجه می رسد؛ در این راستا رام های قطار به خاطر تحریم خریداری اما 

تحویل نشده است که با تحویل خدمت رسانی به مردم انجام می شود. 

طول خط یک مترو 
به ۵۰ کیلومتر افزایش می یابد

از  از ۲۰ کیلومتر  استفاده  اکنون ما در حال  اظهار کرد: هم  طحانیان 
خط یک مترو هستیم که با اضافه شدن ۱۶ کیلومتر خط بهارستان و 
۱۴ کیلومتر خط شاهین، طول خط یک متروی اصفهان به ۵۰ کیلومتر 
افزایش می یابد. وی با اشاره به اینکه انجام خدمات مترو با هزینه زیاد 
همراه است، گفت: برای یک بلیت حمل و نقل عمومی هزار و ۲۰۰ تومان 
پرداخت می شود این در حالی است که تقریبا ۲۰ هزار میلیارد تومان 
برای خط یک سرمایه گذاری کردیم که اگر فقط هزینه نگهداری از مترو 
برای یک سال را در نظر بگیریم، ۱۰۰ میلیارد تومان برای بهره برداری و با 
خرید تجهیزات ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه می شود اما درآمد کل متروی 
اصفهان زمانی که روزانه ۱۰۰ هزار مسافر جابجا می شد، ماهانه دو و نیم 

میلیارد تومان بود. 
مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان تصریح کرد: با این آمار جابجایی 
طی یکسال به طور متوسط درآمد شهرداری اصفهان از مترو ۲۰ میلیارد 
تومان بود و اکنون با شرایط کرونایی، درآمد ماهانه به ۷۰۰ میلیون تومان 
کاهش یافته است در حالیکه ساالنه شهرداری بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد 
تومان هزینه برای مترو صرف می کند. وی افزود: با نوسانات نرخ ارز، 
قطعات مورد نیاز مترو نیز گران تر شده است و تجهیزات با نرخ روز 
خرید می شود که با احتساب همه این شرایط هم اکنون تقریبا ۱۲ تا ۱۳ 
برابر هزینه ای که شهروند برای استفاده از مترو پرداخت می کند، یارانه 
از طرف شهرداری پرداخت می شود. طحانیان اظهار کرد: سیستم های 
خدماتی سودده نیستند اما عرف این است که شهرداری دو برابر مردم 
هزینه کند. اکنون ما نزدیک به ۱۲ برابر هزینه می کنیم و اگر مترو نیاز 
به تعمیرات اساسی داشته باشد، نزدیک به ۱۳ برابر هزینه می دهیم به 

همین علت اصال سودزایی در متروی اصفهان وجود ندارد. 

متروی اصفهان ۱۵
 هزار متر فضای تجاری دارد

وی فضای تجاری در ایستگاه های مترو را بیش از ۱۵ هزار متر عنوان و 
اظهار کرد: از سرمایه گذاران دعوت می کنم از طریق سازمان مشارکت 
ها وارد این حیطه شوند. البته هم اکنون فضای تجاری میدان علیخانی 
به بخش خصوصی واگذار شده و در ایستگاه های مفتح و کارگر هم در 
حال مذاکره هستیم. طحانیان تاکید کرد: برای تجاری سازی ایستگاه ها، 
آرام سازی ایستگاه ها مدنظر است و اجرای تبلیغات مدیریت می شود 
چراکه هم اکنون محیط متروی اصفهان فارغ از آشفتگی است و این باید 

در تبلیغات هم حفظ شود. 

دعوت از سرمایه گذاران 
برای حضور در فضای تجاری مترو

شهردار اصفهان گفت: اگر از استخدام ها و مدیریت های حزبی سخن گفته می شود باید تیمی تشکیل شود تا 
فامیل های تکراری، دامادها، برادران، خواهران، همسران و فرزندان شناسایی شوند و مردم مسائل را شفاف بدانند 
و آگاه شوند که چه کسانی در دوره های مختلف این گونه عمل کرده اند. قدرت اهلل نوروزی تاکید کرد: مدیریت شهری و شورای پنجم 
از ابتدای فعالیت درصدد توسعه شهر بود و معتقد است توسعه شهر توسط کسانی محقق می شود که ذهن توسعه یافته ای داشته 
باشند. وی با تأکید بر اینکه مدیران و تصمیم گیران برای تحقق توسعه باید ذهن منتقد داشته باشند، تصریح کرد: ذهن توسعه یافته 

عالوه بر تالش برای خدمت به مردم، اخالق را مالک عمل خود قرار داده و رفتار مبتنی بر خردگرایی و منطق دارد.

گزارش
گروه شهری

 نوسان: مدیرعامل ســازمان ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: با 
تصویب شورای شهر و تشکیل کمیته فنی 
در ســازمان ساماندهی مشــاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان 
از این به بعد ون کافه های شــهر مانند یک 
واحد صنفی با دریافت مجوز در ۵ نقطه شهر 

فعالیت می کنند. 
محمد مجیری با اشاره به اینکه دستورالعمل 
فعالیت ون کافه ها سال گذشته در شورای 
شهر اصفهان به تصویب رسید، اظهار کرد: 

مسئولیت اجرایی این کار با معاونت خدمات 
شهری شهرداری است که این معاونت هم با 
تفویض اختیار به سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی، بر این کار 
نظارت می کند. وی ادامه داد: براساس این 
دستورالعمل، کمیته فنی با حضور دستگاه 
های مختلف شــهرداری تشــکیل شده و 
افراد متقاضی فعالیت در حوزه ون کافه باید 
مجوز الزم را از طریق ارســال درخواست به 
این کمیته دریافت کنند. مجیری با اشــاره 
به اینکه ۵ نقطه شهر اصفهان از جمله صفه، 

ناژوان، چهارباغ عباسی، چهارباغ باال و پایین 
برای استقرار ون کافه ها مشخص شده است، 
اظهار کرد: این ون هــا در دو بخش اغذیه و 
نوشیدنی مجوز فعالیت دریافت می کنند. 
وی از ارائه درخواست از ســوی بیش از ۳۰ 
نفر برای دریافت مجوز خبر داد و گفت: با ارائه 
مجوز به متقاضیان، همه دستگاه های ناظر 
مانند شهرداری، بهداشــت و پلیس اماکن 
ملزم به ارائه خدمات ترافیکی، بهداشــتی 
و تامین امنیت این ون کافه ها همانند یک 

واحد صنفی هستند. 

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

امکان فعالیت ون کافه ها در ۵ نقطه شهر اصفهان
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اقتصادنامه

 نوســان: بررســی جدیدترین آمار 
بانک مرکزی درباره چک های برگشتی 
نشــان می دهد که در تیر ماه  سال جاری 
معــادل ۸۷۴ هزار فقره چک به ارزشــی 
حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برگشــت 
داده شده اســت که در مقایسه با ماه قبل 
از نظر تعداد ۰.۸ درصــد کاهش و از نظر 
مبلـغ ۴.۹ درصد افزایش یافته است.آنچه 
گزارش بانک مرکــزی از اوضاع چک ها 
نشــان می دهد، در تیرماه امسال بیش از 
۹ میلیون و ۱۰۰ هزار فقره چک به ارزشی 
حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومــان در کل 
کشور مبادله شده که نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۵.۴ درصد و 
۳۳ درصد افزایش یافته اســت.طبق این 
گزارش، در ماه موردنظر در استان تهران 
بالغ بر دو میلیــون و ۹۰۰ هزار فقره چک 
به ارزشی حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان 
مبادله شد.همچنین ۵۰.۲ درصد از تعداد 
چک های مبادله ای کل کشــور در ســه 
استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی 
مبادله شده که به ترتیب با ۳۲.۲درصد، 
۱۰.۴ درصد و ۷.۶ درصد بیشترین سهم 
را در مقایســه با سایر اســتان ها به خود 
اختصاص داده اند.به گزارش ایسنا، عالوه 
بر این، ۶۳.۹ درصد از ارزش چک های فوق 
در سه استان تهران )۵۱.۸درصد(، اصفهان 
)۶.۱درصد( و خراسان رضوی )۶ درصد( 
مبادله شده است که بیشترین سهم را در 

مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
از ســوی دیگر، بیش از هشت میلیون و 
۲۰۰ هــزار فقره چک به ارزشــی حدود 
۱۸۵ هزار میلیارد تومان در تیرماه درکل 
کشور وصول شــده که نسبت به ماه قبل 
از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۷.۴ درصد 
و ۳۶.۸ درصد افزایش را نشــان می دهد.
همچنین از کل تعــداد و مبلغ چک های 
مبادله شــده در ماه مذکور بــه ترتیب 
۹۰.۴ درصد و ۹۰.۵ درصد وصول شــده 
اســت که  درصد تعداد و مبلغ چک های 
وصول شده در خردادماه ۱۳۹۹ به ترتیب 
معادل ۸۸.۸ درصــد و ۸۸ درصــد و در 
تیرماه ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۹۰.۷ درصد و 

۸۸.۹ درصد بوده است.
گزارش بانک مرکزی بیانگر این است که 
در کل کشور معادل ۸۴۷ هزار فقره چک 
به ارزشــی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان 
به دالیل کســری یا فقــدان موجودی 
برگشــت داده شــده که از نظــر تعداد 
۹۶.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۷ درصد از 
کل چک های برگشتی به دالیل کسری 
یا فقدان موجودی بوده است. همچنین 
در ماه مورد بررســی در استان تهران بالغ 
بر ۲۴۳ هزار فقره چک به ارزشــی حدود 
هفت هزار میلیارد تومان به دالیل کسری 
یا فقدان موجودی برگشت داده شده است 
که در واقع در اســتان تهران از نظر تعداد 
۹۵.۷ درصد و از نظر مبلغ ۹۴.۴ درصد از 
کل چک های برگشتی به دالیل کسری یا 

فقدان موجودی بوده است.
بهترین استان در پاس کردن چک، گیالن 
اســت. در این اســتان تنها ۸/ ۶ درصد از 
چک های مبادله شده، با برگشت مواجه 
شده اســت. از آن ســو، بدترین وضعیت 
را اســتان کهگیلویه و بویراحمد تصویر 
می کنــد؛ در این اســتان ۹/ ۱۶ درصد 
چک ها برگشــت خورده است. البته 
کهگیلویه و بویراحمد از نظر مبلغی، 
بدترین وضعیــت را نــدارد. بدترین 
وضعیت از نظــر مبلغی در اســتان 
خراسان جنوبی گزارش شده است، ۲/ 
۱۸ درصد از چک های صادر شــده در 
این استان، از نظر مبلغی مشکل داشته 

و برگشت خورده است. 

 گزارش     

صداوسیما  و  رسانه ها  »باید  گفت:  بورس  بازار  اخیر  افت  درباره  واعظی  محمود 
فرهنگ سازی کنند. در هیچ کجای دنیا بازار بورس کوتاه مدت نیست. اینکه بخواهیم 
با بورس هیجانی برخورد کنیم، اشتباه است. نباید به شکل هیجانی با فروش و خرید در 
بورس برخورد شود. در این صورت همه سود می برند.«  رییس دفتر رییس جمهور در 
مورد وزیر صمت نیز گفت: »ما از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم تا زمانی که وزیر مورد 

تأیید مجلس شود، از سرپرست استفاده شود.«

در هیچ کجای دنیا بازار بورس کوتاه مدت نیست
دبیر ستاد تنظیم بازار از ممنوع شدن صادرات خامه خبر داد و اعالم کرد که سازمان توسعه 
تجارت مکلف شده است برای صادرات شیرخشک عوارض تعیین کند. همچنین قیمت 
کره نزدیک به دو برابر شده و گزارش ها حاکی از آن است که قیمت کره ۱۰۰گرمی از 
۴۵۰۰ تومان به حدود ۸هزار تومان رسیده که طبق گفته عضو هیات مدیره انجمن صنایع 
فرآورده های لبنی، ستاد تنظیم بازار این قیمت را تایید کرده است. علت این افزایش قیمت 

تغییر گروه ارزی این کاال از دولتی به نیمایی عنوان شده است.

صادرات خامه ممنوع شد

فقط 1٩هزار 
میلیارد تومان برگشتی

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان: اقدامات حمایتي دولت از بورس و جلوگیري از افت بیشتر 
شاخص ها با تزریق یک درصد منابع صندوق توسعه ملي وارد فاز 
تازه اي شد.  هفته گذشته مدیرعامل سازمان بورس و ارواق بهادار از 
»جدیت در پیگیري براي نهایي شدن انتقال یک درصد از سهم منابع 
صندوق توسعه ملي به صندوق تثبیت بازار« خبر داده بود. هر چند تا 
زماني که این اظهارات منتشر شد، اخباري مبني بر »زمان این انتقال« 
منتشر نشده بود؛ اما چند ساعت بعد سخنگوي دولت از سپرده گذاري 
صندوق توسعه ملي در صندوق تثبیت بازار سپرده گذاري از ابتداي 
رسانه هاي  در  نیز  را  بازتاب هایي  که  اقدامي  داد.  هفته جاري خبر 
خارجي داشته و »بلومبرگ« تصمیم به این  انتقال را به  دلیل »ترس 
از ریزش هاي بیشتر درآینده«  دانسته است.  به نظر مي رسد تصمیم 
دولت در افزایش رغبت به حضور افراد در بازار سرمایه و عمق بخشیدن 

به آن به عاملي براي افزایش پایه پولي و تورم تبدیل شده است. 

اقتصاد کشور بیمار است
بیت اهلل ستاریان، مي گوید: در یک اقتصاد سالم،  امکان محاسبه پول رهن 
یک خانه، منطقي و قابل قبول است، اما در ایران نه چنین قانوني تاکنون 
داشته ایم و نه خواهیم داشت که پول رهن خانه براساس نرخ روز محاسبه 
این  زیر سوال مي رود.  بانک ها هم  اقدام کل سیاست  این  با  زیرا  شود، 
کارشناس مسکن ادامه مي دهد: البته در هیچ جاي دنیا هم قانون به این 
صورت نیست و این موضوع به ارزش پول ملي برمي گردد، مي توان قرارداد 
اجاره مسکن را با رضایت طرفین )مستاجر و موجر( براساس دالر یا سکه 
منعقد کرد تا در زمان تخلیه مستاجر از کاهش ارزش سرمایه اش شکایت 
نداشته باشد هرچند این موضوع هم مشکالت خودش را دارد. ستاریان 
ادامه مي دهد: اگر معامالت را براساس مسکوکات و ارزهاي رایج انجام 
دهند که همسو با تورم رشد مي کنند در اصل اعتبار پول ملي را زیر سوال 
مي برند و معامالت براساس تومان یا ریال به حاشیه مي رود هر چند این 
اقدام مي تواند جایگزین خوبي براي مستاجران باشد اما صاحبخانه ها اکثرا 

به این نوع از قراردادها رضایت نمي دهند.

"وان"طرحی از سر بیکاری
اخیرا نمایندگان مجلس طرحی روی میز کار خود قرار داده اند مبنی بر 
اینکه به تمامی حامل های انرژی سهمیه داده شود، این طرح که باعنوان 
طرح وان )مخفف واحد انرژی( است قرار است در دستور کار این هفته 
کمیسیون انرژی قرار گیرد. این نمایندگان در طرح خود عنوان کرده اند؛ 
بنزین  صرفا  آنکه  جای  به  بهینه  مصرف  به  رسیدن  برای  است  بهتر 
سهمیه بندی شود، اقدام به سهمیه بندی تمامی حامل های انرژی کرد. 
درواقع برق، آب، گاز، بنزین، گازوئیل، نفت سفید و... توامان سهیمه بندی 
شوند. براساس این طرح پیشنهادی به هر فرد، مقداری وان داده می شود 
درواقع یارانه ای که دولت می خواهد به هر فرد دهد به شکل وان خواهد 
بود، به این صورت که یک فرد ماهانه ۵۰ وان دارد که می تواند آن را مصرف 
کند و باقیمانده وان خود را در بورس بفروشد. در این رابطه یک اقتصاددان 
گفت: "این طرح ها از سر بیکاری مطرح می شود. اگر قدرت خرید مردم 

باال برود نیازی به توزیع یارانه به این صورت وجود ندارد".
آلبرت بغزیان با اشاره به طرح اخیر نمایندگان مجلس اظهار داشت: اینکه 
به هر کد ملی سهمیه بنزین و گازوئیل داده شود و یا تحت عنوان طرح 
وان همه حامل های انرژی سهمیه بندی شود، اساسا دور از ذهن است. گفته 
می شود که هدف این است یارانه را به همه مردم برسانیم اینکه به هر کد 
ملی یک سهمیه بنزین، گازوئیل، برق و گاز بدهیم و اگر مصرف نکرد در 
بورس بفروشد، شدنی نیست. اصال ساز و کار بورس چگونه باید باشد؟ یعنی 
هر کس بگوید من یک کارت و سهمیه دارم و آن را وارد بورس می کنم؟ 

نمایندگان باید فکر کنند چنین چیزی عملی است یا خیر؟
 

برخی مولتی میلیاردر شدند!
دکتر لطفعلی بخشی در مورد ارزیابی اش از وضعیت وخیم این روزهای 
بورس می گوید: در مورد وضعیت بورس می توان گفت یکی از اصلی ترین 
وظایف دولت در استفاده از ابزار بورس، ایجاد تعادل در بورس بود آن هم 
در زمانی که صدها نفر در هفته ها و ماه های آغازین رونق آن صدها درصد 
سود می بردند، بدون اینکه مالیاتی جهت سودهای بادآورده خود از بورس 

داده باشند!
این اقتصاددان با بیان اینکه با عدم اتخاذ ایجاد تعادل در بورس برخی افراد 
»مولتی میلیاردر« شدند و این سود خاص برای خواص، موجب دادن آدرس 
غلط به مردمانی شد که توقع بیجای رخ داده در آنها منجر به توهم سود 
بردن باال و متعاقب آن فروختن دارایی های خود جهت سرمایه گذاری در 
بورس شد اظهار می کند: وضعیت این نوع انحراف کسب و کارها به گونه ای 
شده که امروز کارمندان با پیشنهاد حقوق ماهانه ۶ میلیون تومان هم زیر 
بار کار نمی روند چون می گویند چند برابر آن از بورس درآمد دارند و نیمی 
از اوقات خود را نیز پشت سیستم های خود در ادارات جهت رصد تحوالت 

قیمتی سهام خریداری شده یا هدف خود می کنند!

مداخله پرمجادله
حیدر مستخدمین حسینی در گفتگو با آفتاب یزد اظهار کرد: بارها و بارها 
ثابت شده است که دولت در هر بازاری وارد شده و دخالت کرده است، 
آن بازار از تعادل خارج شده است. این اقتصاددان تاکید کرد: آنچه باید 
مدنظر قانونگذاران و نهاد ناظر باشد پیشگیری از هرگونه مداخله در بازار 
و همچنین اظهارات و مصاحبه های غیرضروری است که به نوعی در بازار 
تاثیرات منفی محسوسی را گذاشته و خواهد گذاشت. در این خصوص 
نباید تردیدی داشت که آرامش در بازار شرط طبیعی فعالیت سرمایه است 
و هرگونه تنش ساختگی سهوی و یا تعمدی می تواند چنان خسارتی به 

اعتماد بازار سرمایه وارد سازد که جبران ناپذیر باشد.

ریال پاشي براي کنترل ریزش بورس

 برخی کارشناسان معتقدند اظهارات 
چندباره  تغییرات  و  نقیض  و  ضد 
مقررات از عوامل اصلی بود که باعث 
شد بازار دچار روند نزولی شود. تحلیل 

شما چیست؟
که  هنگامی  مالی  بازارهای  در  معموالً 
بازار حالت صعودی دارد، با کوچک ترین 
زیادی  واکنش های  بازار  مثبت،  خبر 
نشان می دهد. هنگامی که بازار وارد فاز 
نزولی می شود، کوچک ترین  و  اصالحی 
خبر منفی منتج به تشدید روند نزولی 
می شود. در فاصله زمانی حدود پنج ماهه، 
بورس  در  مختلف  صنایع  سهام  قیمت 
تاریخ  افزایش هایی مواجه شد که در  با 
بورس بی سابقه بود. روزهایی را در بورس 
شمار  به  رونق  دوره  که  کرده ایم  تجربه 
می رفته اند. اما اینکه در یک دوره کوتاه 
چند ماهه، قیمت ها چند برابر شود، اتفاق 
بی نظیری محسوب می شود. ضمن اینکه 
در این دوره با گستردگی ذی نفعان بازار 
نیز مواجه شدیم. پیش از این، افراد کمی 
درگیر بورس بودند و در دوره های رکود 
این  اما در  افراد کمی متضرر می شدند. 
چشمگیری  به طرز  بازار  ذی نفعان  دوره 
افزایش یافت، نزول بورس نیز منتج به این 
شده که طیف گسترده ای از افراد تحت 
تأثیر قرار گیرند. آقای فهیمی مدیرعامل 
را  آماری  مرکزی،  سپرده گذاری  شرکت 
اوایل مردادماه اعالم کردند که جالب توجه 
است. سال ۱۳۹۷ تعداد کدهای معامالتی 
جدیدی که صادر شده ۱۰۰ هزار مورد 
بوده که در سال ۱۳۹۸ به ۹۰۰ هزار کد 
می رسد و در چهار ماه نخست امسال به 
چهار میلیون کد  رسید. طیف گسترده ای از 
این افراد آشنایی شان با بورس در پایین ترین 
به  منتج  روند  این  است.  ممکن  سطح 
تقلیل گرایی در بورس شد و همه مفاهیم 
تخصصی که در بازار وجود داشت، به طرز 
نمونه  برای  کردند.  ساده سازی  عجیبی 
شرکت هایی را که سهمشان کمتر از یک 
هزار تومان قیمت داشت فهرست و سپس 
تحلیل می کردند از آنجایی که در ماه های 
آینده سهم هیچ شرکتی کمتر از هزار تومان 
شرکت هایی  چنین  خرید  پس  نیست، 

به صرفه است. آن هم در حالی که بازار 
سرمایه جزو تخصصی ترین بازارهای مالی 
مفاهیم  ساده سازی  می شود.  محسوب 
باعث شد رسیدن بازار به نقطه  کنونی دور 

از انتظار نباشد.

 بر این مبنا، شتابی که در همه گیر 
کردن بورس داشتیم و ورود گروهی 
که  بورس  به  حقیقی  اشخاص  از 
بودند؛  ندیده  را  الزم  آموزش های 
این دو مورد را آسیب اصلی ارزیابی 

می کنید؟
مساله این است که افراد به صورت مستقیم و 
به راحتی وارد این بازار شدند. در کشورهای 
توسعه یافته درصد باالیی از افراد در بورس 
فعالیت می کنند اما کسی نگفته که بخش 
زیادی از این افراد به طور غیرمستقیم در 

بورس فعالیت می کنند.
برای سرمایه گذاری مستقیم در بورس، دو 
شرط الزم است، یکی اینکه باید دانش و 
تخصص داشت و دیگر اینکه برای بررسی 
و تحلیل کردن وقت صرف کرد. بسیاری از 
متخصصان این بازار را می شناسم که گاهی 
بیش از ۳۰ سال در این بازار سابقه دارند، اما 
با وجود اینکه دانش آن را دارند، وقتی برای 
تحلیل کردن ندارند. در نتیجه به صورت 
سرمایه گذاری  بازار  در  غیرمستقیم 
غیرمستقیم  سرمایه گذاری  می کنند. 
و  سرمایه گذاری  صندوق های  طریق  از 
سبدگردانی ممکن است. مورد دیگر بحث 
دسترسی آنالین به سامانه معامالت است. 
این مورد از محاسن بازار سرمایه محسوب 
می شود؛ اما در دوره کنونی به یک تهدید 
بزرگ تبدیل شده است. در گذشته کسانی 
که می خواستند در بورس سرمایه گذاری 
کنند، به کارگزاری ها مراجعه می کردند. 
اگر می خواستند یک خرید غیرعادی انجام 
دهند، کارگزاری ها این افراد را راهنمایی 
کرده و به آن ها هشدار می دادند. شرکتی 
را در نظر بگیرید که زیان انباشته  آن چند 
برابر سرمایه اش بوده و مشمول ماده ۱۴۱ 
قانون تجارت است و تقریباً عملیات آن 
متوقف شده. کسی که می خواست سهام 
سوی  از  کند،  خریداری  را  شرکت  این 

کارگزاری به وی هشدار داده می شد. اما 
اکنون به راحتی نسبت به خرید و فروش 
افتاد  اتفاق  آنچه  می کنند.  اقدام  سهم 

کوچک ترین پیامدهای این رویه است.
 

 شما بر آموزش افراد پیش از ورود به 
بازار سرمایه و پذیرفتن ریسک بازار از 
سوی سرمایه گذار تأکید دارید؛ یعنی 
همان مواردی که در این مدت رعایت 

نشد.
البته در چند ماه گذشته با پدیده دیگری 
نیز مواجه شدم. در این مدت افراد مختلف 
صندوق های  طریق  از  کردم  تشویق  را 
سرمایه گذاری وارد بورس شوند. متأسفانه 
در آن زمان حتی این زیرساخت نیز فراهم 
نبود. از آنجایی که دوره رونق بود، هنگامی 
سرمایه گذاری  صندوق های  به  افراد  که 
خرید  به  موفق  می کردند،  مراجعه 
نمی شدند. زیرا این صندوق ها یا باید افزایش 
سرمایه دهند که واحدهای جدید داشته 
باشند و افراد جدید بتوانند در آن صندوق 
سرمایه گذاری کنند، یا اینکه باید برخی 
افراد واحد خود را ابطال کنند تا آن واحد 
برای فرد دیگری صادر شود. در آن زمان نیز 
درخواست های این صندوق ها برای افزایش 
سرمایه دیر پاسخ داده شد و کسی نیز تمایل 
همچنین  نداشت.  خود  واحد  ابطال  به 
سبدگردان ها به قدری با تقاضا مواجه بودند 
که برخی پول های کمتر از پنج میلیارد 
تومان را قبول نمی کردند. در نتیجه کسی 
که ارقامی کمتر از این داشت، نمی توانست 
سبدگردانی را پیدا کند. در نتیجه افراد تنها 
راهی که پیش روی خود می دیدند، خرید 

مستقیم سهام بود.

 راهکارهایی که اکنون کارشناسان 
حذف  بر  مبتنی  می کنند  مطرح 
دو  که  است  معامالت  از  محدودیت 
مورد اصلی آن دامنه نوسان و حجم 
مبناست. آیا اکنون زمان مناسبی برای 

این اقدام است؟
وجود  بازارها  درباره  عام  به طور  نکته ای 
دارد. بازارها جای قیمت گذاری دارایی ها 

در  دارایی ها.  ارزش گذاری  نه  هستند، 
هیچ بازاری این الزام وجود ندارد ارزش 
واقعی دارایی در حال مبادله پرداخت شود. 
اگر بازار به شرایط بازار کارا نزدیک باشد، 
قیمت به ارزش واقعی نزدیک می شود. اما 
هر چه بازار از شرایط بازار کارا دورتر باشد، 
قیمت مبادله به همان نسبت پایین تر یا 
باالتر از ارزش واقعی دارایی است. آنچه 
که این قیمت را تعیین می کند، سازوکار 
عرضه و تقاضا است. در چند ماه گذشته 
با فشار زیادی از سمت تقاضا روبرو بودیم، 
مالی  منابع  با  افراد  از  طیف گسترده ای 
زیاد خواهان خرید سهم بودند. در چند 
ماه نخست سال حدود ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان منابع وارد بازار سرمایه شد. در حالی 
بود.  محدود  به شدت  عرضه  سمت  که 
میانگین سهام شناور آزاد در بورس ۲۰ 
درصد است. یعنی از ارزشی که برای بورس 
ذکر می شود، ۲۰ درصد قابل معامله است. 
۸۰ درصد باقی مانده در اختیار سهامداران 

عمده است که عمالً معامله نمی شود.

 شرایط نزولی فعلی بازار را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

شدیم،  مواجه  نزولی  بازار  با  که  اکنون 
عکس این مساله اتفاق افتاده است. عرضه 
به شدت زیاد شده و بازار اصطالحاً ترسیده 
است. در چنین شرایطی برخی سهامداران 
می خواهند به هر قیمتی از بازار خارج شوند؛ 
به شدت تقویت  نتیجه سمت عرضه  در 
می شود. از سوی دیگر تقاضا برای خرید 
سهام کاهش می یابد. در یک ماه گذشته که 
روند نزولی بود، خروج پول از بورس اتفاق 
افتاد. روزهایی بود که چند هزار میلیارد 
تومان پول از بازار خارج می شد. در چنین 
شرایط، به صالح نیست راهکارهایی مطرح 
شود که وحشت بیشتر بازار را به همراه 
داشته باشد. اگر ۶ ماه پیش این پرسش 
مطرح می شد، پاسخ متفاوت بود. شخصاً 
موافق بودم که محدودیت را به طور کلی 
برداریم، زیرا در بورس های مختلف دنیا 
اصالً محدودیتی به اسم دامنه نوسان وجود 
ندارد. اگر قرار است بورس مثالً ۲۰ درصد 
سقوط کند، در یک روز اتفاق می افتد. پس 
از اینکه به قیمت هایی رسید که خریدار پیدا 
کرد، به یک تعادل می رسد. در حالت نرمال 
و متعادل اگر دامنه نوسان حذف می شد، 
اتفاق مناسبی بود. حداقل باید برای آن 
برنامه ریزی می شد و اعالم می کردند که در 
یک بازه زمانی دو ساله دامنه نوسان حذف 
می شود. اما در شرایطی که فضای ترس بر 
بازار حاکم شده، اگر دامنه نوسان نیز حذف 
شود، می تواند روند را تشدید کند. شنیدم 
که برخی به ناظر بازار پیشنهاد داده اند که 
شرکت ها افشای اطالعات گروه الف اعالم 
کنند و پس از آن بدون دامنه نوسان باز 
شوند. هر چند گویا این موضوع منتفی شده 
است. باید در نظر بگیریم اصالح یک سهم 
شاخص ساز که اغلب سهامداران آن را در 
پرتفوی خود دارند، ترس را در بازار دامن 

می زد.

 یعنی اقدام درستی بود که در زمان 
مناسب انجام نشد؟

همین طور است. همچنین افزایش سهام 
شناور شرکت های دولتی اقدام بسیار خوبی 
بود که به تصویب هیات وزیران هم رسید. از 
تیر و مرداد این کار درباره شرکت های بزرگ 
مانند پاالیشی ها آغاز شد. اگر این اتفاق در 
اسفند سال گذشته انجام می شد، بازار به 
تعادل مناسبی می رسید. در آن دوره فشار 
تقاضا زیاد بود و افزایش عرضه می توانست 
پاسخ مناسبی باشد. متأسفانه این تصمیم و 
مواردی دیگری مانند کاهش حد اعتباری 
کارگزاری ها و... تصمیم های درستی بودند 

که در زمان بدی اجرایی شدند.

حال و روز بازار بورس به روایت یک کارشناس بازار سرمایه؛

فرصتی که تهدید شد!
اصالح یک سهم شاخص ساز که اغلب سهامداران آن را در پرتفوی خود دارند، ترس را در بازار دامن می زد

ــزش   ــود ری ــی خ ــقف تاریخ ــد از س ــورس ۲۵ درص ــاخص کل ب ــاه، ش ــک م ــی ی ط
ــید.  ــد رس ــزار واح ــون و ۵۵۶ ه ــک میلی ــه ی ــد ب ــزار واح ــون و 7۸ ه ــرده و از ۲ میلی ک
ــز  ــم وزن نی ــاخص کل ه ــود و ش ــی ب ــی منف ــه روز متوال ــورس س ــاخص کل ب ــر ش ــوی دیگ از س
ــای  ــر تصمیم ه ــاد دارد، اگ ــمی  اعتق ــن قاس ــت. محس ــر گذاش ــت س ــزول پش ــا ن ــا را ب ــه روزه هم
ــه  ــازار ب ــد، ب ــی می ش ــر اجرای ــی زودت ــرکت های دولت ــناور ش ــهام ش ــش س ــد افزای ــتی مانن درس
ــد  ــرمایه تاکی ــازار س ــر ب ــل گ ــت و تحلی ــرای مدیری ــن دکت ــد. ای ــار نمی ش ــی دچ ــت کنون وضعی
ــود.  ــوب می ش ــی محس ــای مال ــن بازاره ــزو تخصصی تری ــرمایه ج ــازار س ــه ب ــی ک دارد، در حال
ساده ســازی مفاهیــم باعــث شــد رســیدن بــازار بــه نقطــه  کنونــی دور از انتظــار نباشــد. 

گفت و گو
گروه  بازارها
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معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: قیمت خودرو در این دو هفته کاذب و هیجاني 
بوده است که یک عده سوداگر در فکر استفاده از این شرایط هستند و قطعا این قیمت ها 
شکسته خواهد شد. افرادي که در این شرایط وارد بازار خودرو شدند حتما زیان خواهند 
کرد. مهدي صادقي نیارکي افزود: ورودي صنعت خودروسازي، سیال است و نهاده هاي 
تولید به  صورت روزانه خرید مي شود و نرخ ارز هم سیال است و دیگر نهاده ها هم تابعي 

از نرخ ارز است.

وضعیت اقتصادی مردم به گونه ای شده که تا مجبور نباشند شال یا روسری نمی خرند. در 
سال های اخیر فروش سایزهای ۶۰ یا ۹۰ که مخصوص کودکان و نوجوانان است به صفر 
رسیده و با مد شدن مانتو جلوباز، شال های بلند و بزرگ بیشتر فروش می روند مشاهدات 
میدانی از بازار جعفری شال و روسری حاکی از آن است که به طور میانگین فروش 
کاسبان این راسته ۶۰ درصد کاهش داشته در حالی که قیمت اجناس آنها از ابتدای سال 

۵۰ درصد گران شده است.

 نوســان:درحالی  که با نظــر وزارت 
بهداشت و ستاد کرونا، ورود گردشگران 
خارجی به ایران و صدور ویزای توریستی 
متوقف شده است، وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی از مذاکره با 
وزیر بهداشــت برای از سرگیری صدور 
ویزا به تورهای گردشــگری و گروه های 

خارجی خبر داده است.
تیرماه ۹۹ معاون گردشگری اعالم کرد 
که ورود گردشــگران خارجی به ایران از 
زمان شــیوع ویروس کرونا متوقف شده 
و وزارت بهداشــت برگــزاری تورهای 
بین المللی را تــا فروکش کردن ویروس 
کرونا و عبور از شــرایط سخت و بحرانی 
ممنوع کرده است، اما سفرهای ضروری، 
تجاری و کاری به ایــران البته به صورت 
انفرادی بدون مانع اســت. بعــد از این 
اظهارات، رئیــس اداره گذرنامه و روادید 
وزارت امورخارجه نیز از غیرفعال شــدن 
گزینه های »روادید گردشگری و زیارتی« 
از ســامانه روادید الکترونیکــی ایران تا 

عادی شدن شرایط خبر داد.
علی اصغر مونسان- وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی- در آخرین 
ارزیابی، میزان خســارت واردشــده از 
ویروس کرونا به گردشگری را تا مردادماه 
امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده 
و گفته بود: »در ســه ماه نخست امسال 
فقط ۷۴نفر گردشگر به ایران سفر کردند 

و گردشگری به صفر نزدیک شده است.«
او چندوقت پیــش گفت که بــا تأیید 
وزارت بهداشــت و کمیتــه اجتماعی 
کشور، شهریورماه گردشگری خارجی 
و پروازهای خارجی برقرار خواهد شد و 

تعداد آنها افزایش می یابد.
 مونسان در جلسه شــورای مدیران این 
وزارتخانه نیز از برنامه ریزی ها برای صدور 
ویزا برای تورهای گروهی خارجی خبر 
داده و گفته اســت: »در این خصوص با 
وزیر بهداشــت صحبت هایی داشته ام. 
گردشــگران خارجی زمانی که با تور و 
به صورت گروهی به ایران ســفر کنند، 
از نظر سالمت بررســی می شوند و تمام 
دستورالعمل های بهداشــتی را رعایت 
خواهند کــرد و از مراکز و تأسیســات 
رســمی تحت نظارت این وزارتخانه که 
تمام دستورالعمل های بهداشتی را رعایت 
می کنند، استفاده خواهند کرد.« مقصود 
اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی دربــاره برقرار بیشــتر 
پروازهــای بین المللی گفته اســت: 
»از ســرگیری پروازهــای خارجی 
و بازگشــت شــرایط آنها به حالت 
عادی تنها به شیوع ویروس کرونا و 
نحوه کنترل آن از سوی کشورهای 

مختلف بستگی دارد.«

در رابطه با برخی گرانی های اخیر در کاالها 
برنامه ریزی  کامران کارگر، سرپرست دفتر 
تأمین، توزیع و برنامه ریزی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به نوسانات نرخ ارز در 
قیمت تمام شده برخی کاالها می گوید: »با 
وضع تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران 
ایران بیش از قبل  در  سال ۱۳۹۷ اقتصاد 
تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار گرفت.« او با 
بیان اینکه مواد اولیه تولید برخی از کاالها از 
طریق واردات تأمین می شود، بیان داشت: 
»قیمت تمام شده کاالهای وارداتی نیز بستگی 
به قیمت ارز دارد، لذا افزایش قیمت ارز بر 
قیمت تمام شده این کاالها به صورت مستقیم 
تأثیرگذار است.« بخشی  از آنچه مردم آن را 
گرانی عنوان می کنند، در اصل ناشی از افزایش 

قیمت هاست و گرانفروشی نیست. 

افزایش قیمت ها 
اصال گرانی نیست!

تحت تأثیر  »گرانی  داشت:  اظهار  کارگر 
شاخص های کالن و خرد اقتصادی است و 
تغییرات قیمت کاالها نیز درچارچوب ضوابط 
اصولی است، بنابراین نباید این دومقوله را 
یکی دانست و باید بین آن تمایز قایل شد.« 
او با تأکید بر اینکه گرانفروشی تخلف است و 
قطعا نهادهای ناظر ازجمله سازمان حمایت 
آن  با  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
برخورد می کنند، گفت: »قطعا نهادهای ناظر 
دیگر از تعزیرات و بازرسی اصناف نیز اقداماتی 
برای مقابله و جلوگیری از گرانفروشی انجام 
می شود، اما همان طور که ذکر شد، بخشی از 
افزایش قیمت ها اصال گرانی نیست و به علت 

افزایش قیمت مواد اولیه است که قیمت 
تمام شده کاال را متأثر می کند.«

برای  عاملی  بازار  در  کاال  کمیاب شدن 
گرانفروشی خواهد بود، بنابراین مبنای اصلی 
ما برای جلوگیری از گرانفروشی، مانع شدن از 
کمیاب شدن کاال و فراوانی عرضه است. او با 
تأکید بر اینکه هر افزایش قیمتی را نمی توان 
گرانی دانست، بیان داشت: »قیمت کاالها 
با نرخ مصوب در تنظیم بازار تعیین می شود 
و در جلسات تنظیم بازار در مورد قیمت آن 
تصمیم گیری می شود.« کارگر بیان داشت: 
»افزایش قیمت ارز در سال های اخیر عامل 
مهم افزایش قیمت تمام شده کاال بوده است، 
زیرا بخشی از مواد اولیه کاالهای تولیدی 
وارداتی است و طبیعی است که با افزایش 
قیمت کاالهای وارداتی هزینه تولید و در 

نتیجه قیمت عرضه کاالها نیز افزایش یابد.«

دنیای بدون سقف 
قیمت خودرو

در رابطه با هجوم پول های سردرگم مردم به 
بازار خودرو و افزایش یک باره قیمت ها، سعید 
موتمنی- رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران- نیز معتقد است که 
افزایش قیمت ها به سه عامل اصلی نوسانات 
ارزی، عرضه ناکافی خودروسازان و نداشتن 
سقف قیمتی برای هر خودرو و در حقیقت 
تعیین قیمت دلخواه از سوی دارندگان خودرو 
بازمی گردد. او گفت: »سیاست های وزارت 
صمت و شورای رقابت در صدور مجوز افزایش 
قیمت ها به صورت فصلی، عالوه بر اینکه انتظار 
تورمی را در بازار خودرو افزایش داد و دارنده 

خودرو را به امید فروش با قیمت باالتر در 
فصل بعدی، از عرضه منصرف کرد، معادالت 
اقتصادی را هم برهم زد.« به گفته او، درحالی  
که بازار خودرو در رکود کامل به سر می برد 
و هیچ خریدار و فروشنده ای در آن وجود 
ندارد، اما دارندگان خودرو با اعالم قیمت های 
ساختگی در بازار نسبت به افزایش قیمت ها 
اقدام کرده اند، ضمن اینکه نوسانات ارزی نیز 
بهانه ای برای افزایش قیمت خودروها در بازار 

شده است.
 از سوی دیگر، زمانی که سقف قیمتی برای 
باشد،  نداشته  وجود  بازار  در  خودرو  یک 
فروشنده خودرو به هر قیمتی که تمایل داشته 
باشد، خودروی خود را به فروش می گذارد. 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودروی تهران نوسانات نرخ ارز را نیز ازجمله 

دالیل اصلی آشفتگی بازار خودرو دانست.

در جست وجوی 
مصرف کننده واقعی

از دیگر سو رضا شیوا،  رئیس شورای رقابت، 
ضمن تأکید بر اینکه وظیفه این شورا تنظیم 
قیمت  دستورالعمل  مشخص کردن  و 
کاالهای انحصاری است، معتقد است که 
قیمت ها باید متعادل تعیین شوند تا خودرو 
به دست مصرف کننده واقعی برسد. به گفته او 
از اردیبهشت امسال که مجددا قیمت گذاری 
خودروها از سوی وزارت صمت به شورای 
رقابت بازگردانده شد، حدود ۱۴ ماه می شد 
که افزایش قیمتی برای خودروها در کارخانه 
اعمال نشده بود؛ در حالی  که خودروسازان 
تمایل به دریافت سود ۱۷ درصدی داشتند اما 

شورای رقابت سود منطقی برای خودروسازان 
را حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته و قیمت های 
هم  و  مصرف کننده  برای  هم  اعالمی 

تولیدکننده عادالنه است.

خودروساز ناراضی
مردم ناراضی تر

این در حالی است که سخنگوی سازمان 
تعزیرات ضمن تأکید بر اینکه مبنای قیمت 
خودرو نرخ اعالمی شورای رقابت است، گفت:   
»زمانی گرانفروشی مصداق پیدا می کند که 
سقف قیمت کاال و خدمات مشخص باشد. 
تا وقتی که در عرضه سقف قیمت مشخص 
نشده و حدود قیمت تعیین نشده باشد، 
نمی توانیم اسم آن را گرانفروشی بگذاریم. 
از آنجا که سقف قیمتی برای خودرو تعریف 
نشده، بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان 
تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به  عنوان 
گرانفرشی بسته است.« او افزود: »اختالف 
قیمت کارخانه و بازار خودرو نشان می دهد 
که نه خودروساز از این قیمت ها راضی است و 
نه مردم، اما در این میان عده ای دالل و واسطه 
در حال مدیریت بازار هستند و سود باالیی به 

جیب می زنند.«
کمک  به  ارزی  تنش  پایان  آیا  اما 
خواهد  خودرو  واقعی  مصرف کنندگان 
آمد؟ اگر بپذیریم که دولت می تواند تنش 
ارزی را کنترل کند آیا بارقه ای از امید برای 
کاهش قیمت ها در آینده خواهیم داشت؟ 
آیا قیمت خودرو کاهش پیدا می کند و مردم 
پول هایشان را در بازار دیگری سرمایه گذاری 

خواهند کرد؟
 در پی محدودیت هایی که بانک مرکزی برای 
سهمیه ۲۲۰۰ دالری ساالنه هر فرد ایجاد 
کرد، کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی معتقد 
است که اگر التهابات اخیر از بین برود، تا پایان 
شهریور قیمت ها کاهشی می شود و بانک 
مرکزی هم محدودیت های عرضه ۲۲۰۰ 
دالر را برمی دارد. به تازگی در پی افزایش 
قیمت ها در بازار ارز و شکل گیری صف های 
طوالنی مقابل صرافی ها، بانک مرکزی برای 
فروش  سفته بازانه  اقدامات  از  جلوگیری 
سهمیه ساالنه ۲۲۰۰ دالر با کارت ملی به 

وسیله صرافی های بانکی را متوقف کرد.

بهترین راه برای 
حفظ ارزش پول

در شرایط کنونی که در اقتصاد کشورمان 
بی ثباتی را شاهد هستیم و نوسان قیمت ارز 
و سکه بر روی کاالهای مصرفی خانواده ها نیز 
تأثیر گذاشته است، داشتن برنامه ریزی برای 
سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول ضروری 
به نظر می رسد. مسأله این است که با وجوِد  
نقد  پول  نگه داشتن  بازارها،  در  بی ثباتی 
تصمیم درستی نیست و بهتر است پول تان 
را سرمایه گذاری کنید. این کار باعث می شود 
دارایی شما تا حدی با نوسان بازار هماهنگ 
شود. اما آنچه سرمایه گذاری مناسب قلمداد 
می شود، چیزی جز سرمایه گذاری در تولید 

و ارایه خدمات به مردم نیست.

جریان تورمی

کاهش 60 درصدی فروش شال و روسریخریداران امروز خودرو حتما ضرر مي کنند
  گزارش

حفظ ارزش پول به روایت مصرف کننده واقعی؛ گزارش

ورود تورهای 
گروهی خارجی آزاد

 نوسان:آخرین آمار بازگشت ارز صادرکنندگان اعالم شد. بر اساس 
اعالم مقامات دولتی۲۰۵۶ صادرکننده نســبت به رفع کامل تعهدات 
ارزی خود در ســال های ۹7 و ۹۸ اقدام کرده اند که میزان صادرات این 
گروه به ۲/ ۱۴ میلیارد یورو می رسد. در واقع از این مقدار رفع تعهد ارزی، 

۹۲ درصد توسط بنگاه های تولیدی صورت گرفته است.
به گزارش نوســان و به نقل از دنیای اقتصاد، در عین حال آمار دیگری نیز از 
ترکیب صادرکنندگانی که هنوز به تعهدات ارزی خود عمل نکرده اند از سوی 
اتاق ایران اعالم شده است. ارزیابی های بخش خصوصی نشان می دهد حدود 
۱۵ هزار نفر هیچ ارزی به کشور بازنگردانده اند. اما تنها ۵ هزار نفر از این افراد، 
دارای کارت های بازرگانی هســتند و حدود ۱۰ هزار صادرکننده بدون کارت 
بازرگانی و از طرق دیگر مانند کارت های پیله وری و مرزنشــینی و روش های 
متداول در بازارچه های مــرزی اقدام به صادرات کرده اند. یک ســوم ارزهای 
بازنگشته به کشور نیز متعلق به همین گروه از صادرکنندگان است که فاقد 

کارت های بازرگانی هستند.

خوش نام های صادراتی
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به 
برنامه ریزی انجام شده جهت تقدیر از صادرکنندگانی که نسبت به ایفای صد 
درصدی تعهدات ارزی خود اقدام کرده اند، از تشکیل شورای سیاست گذاری 
این رویداد در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
سازمان توســعه تجارت ایران، احســان قمری با اعالم این خبر اظهار کرد: 
براساس آخرین آمار و اطالعات موجود ۲۰۵۶ صادرکننده نسبت به رفع کامل 
تعهدات ارزی خود در ســال های ۹۷ و ۹۸ اقدام کرده اند که از این تعداد ۶۲۱ 
صادرکننده غیرتولیدی )۳۰ درصد( و مابقی یعنی ۱۴۳۵ صادرکننده از جمله 

واحدهای تولیدی هستند.
او میزان صادرات این دسته از صادرکنندگان را ۲/ ۱۴ میلیارد یورو اعالم کرد 
که از این میزان، ۵/ ۷ میلیارد یورو مربوط به سال ۹۷ و ۷/ ۶ میلیارد یورو مربوط 
به سال ۱۳۹۸ است. دبیر کارگروه مشــوق های صادراتی میزان تعهدات ایفا 
شده صادرکنندگان خوش نام را ۲/ ۱۴ میلیارد یورو اعالم کرد و ادامه داد: از این 

مقدار، بیش از ۹۲ درصد توسط بنگاه های تولیدی انجام شده است.
قمری افزود: براساس بررسی های انجام شده بیش از ۶۲ درصد ایفای تعهدات 
ارزی صادرکنندگانی کــه ۱۰۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده اند، توســط 
صادرکنندگانی انجام شده که بیشتر از صد میلیون یورو صادرات داشته اند، 
ضمن اینکه این گروه از صادرکنندگان شــامل ۲۴ واحد تولیدی با حدود ۹ 
میلیارد یورو صادرات هستند. او همچنین بر سیاست تشویق صادرکنندگانی 
که نســبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کرده اند، تاکید کرد و گفت: بیش 
از ۱۳۳۳ صادرکننده که صد درصد تعهدات خود را ایفــا کرده اند، صادراتی 
کمتر از یک میلیون یورو داشــته و فقط ۶/ ۲ میلیارد یورو صادرات گروه را به 
خود اختصاص داده اند که الزم است در خصوص سیاست حمایتی از بنگاه های 

کوچک و متوسط یا بنگاه های بزرگ از نظرات کارشناسان استفاده کرد.
از ســوی دیگر علی مالیی، معاون کســب و کار اتاق ایران نیز در گفت وگو با 
پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، آماری از صادرکنندگانی که ارز به کشــور 
بازنگردانده اند ارائه کرده اســت. او در گزارشــی ترکیب ارزهای بازنگشته به 
کشور را مشــخص و عنوان کرده اســت: چندی پیش مقامات دولتی از عدم 
بازگشت ۲۷ میلیارد دالر ارز به کشور خبر دادند. اما اتاق بازرگانی طی جلساتی 
که با بانک مرکزی داشت، اعالم کرد که این مبلغ صحیح نیست. در عین حال 
برآورد و کار کارشناسی نیز در خصوص این آمارها از سوی اتاق صورت گرفت 
و بر این ادعا صحه گذاشــت که رقم اعالم شــده کامال نادرست و غیرواقعی 
است. به گفته مالیی، بســیاری از مبالغ بازنگشته به کشور نیز به دلیل صدور 

بخشنامه های ضد و نقیض بانک مرکزی در دو سال اخیر بوده است.
 این نهاد در سال ۹۷ اعالم کرد که صادرکنندگان کمتر از یک میلیون یورو، 
معاف از برگشت ارز هستند. بسیاری از صادرکنندگان در آن زمان صادراتشان 
به این رقم هم نمی رســید. اما عمــال در ۳۱ اردیبهشــت ۹۸ بانک مرکزی 
همه آنها را عطف بما ســبق کرد و آنها نیز مشــمول برگرداندن ارز حاصل از 

صادراتشان شدند. 
معاون کسب و کار اتاق ایران به بوروکراسی های پیچیده برای رفع تعهد ارزی 
هم اشــاره و عنوان کرد: معتقدیم که بســیاری از صادرکنندگانی که ارز را 

برنگردانده اند کارتشان تعلیق شده و برای رفع تعهد ارزی اقدام می کنند. 
اما هنگامی که صادرکنندگان برای رفع تعهــدارزی خود و رفع تعلیق کارت 
هایشان در بازه زمانی مشخص شده اقدام می کنند، در یک سیکل بوروکراسی 
اداری بین بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت گیر می کنند. 

معرفی صادرکنندگان 
خوش حساب و بدحساب

آخرین آمار ارزهای صادراتی اعالم شد؛

 نوسان: اتحادیه بنکــداران و طاقه فروشان پارچه 
اعالم کرد: »با تعطیلی مشاغل به صورت چشمگیر 
مواجه نبوده ایم و بزرگ ترین مشکل ما درحال حاضر 
رکود حاکم بر بازار است که از اسفند تاکنون در رکود 
کامل هســتیم، همچنین تا زمانی که ویروس کرونا 
ادامه داشته باشد، این رویه به همین منوال است.«
امیر قدیمی نژاد، رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه اظهار داشت: 
»شیوع ویروس کرونا تقریبا بر تمامی مشــاغل اثر گذاشته و حتی منجر به 
تعطیلی بســیاری از آنها شده است، پارچه فروشــان هم از این امر مستثنی 
نبوده اند.« او ادامه داد: »در موقعیتی هســتیم که معموال باید فروش خوبی 
داشته باشیم، زیرا پارچه هایی که برای مدارس تهیه می کردند و لباس های 
کادر آموزش که باید به فروش می رســید، اکنون سودی در آن زمینه نکرده 
است، به همین علت نزدیک به ۵۰ درصد کاهش فروش را تجربه کرده ایم.«

 نوســان: مدیر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه  
وزارت صمت اظهار داشــت: »در این شــرایط که 
قیمت هــا در مدت زمانی کوتــاه افزایش می یابد و 
ثباتی در این بخش نیســت،  حتی ما اگر بخواهیم 
تعیین قیمت ها سه ماهه باشــد، باز هم خودروساز 
زیان خواهد کرد، زیرا خودروساز امروز قطعه ای با 
قیمتی خریداری می کند و فردا با قیمت دیگر؛ در حالی  که فروش قطعه ساز 
به قیمت روز اســت.«مدیر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت 
با اشاره به قیمت گذاری شــورای رقابت گفت: » با وجود تالش در شورای 
رقابت، هنوز ایرادات و اشکاالتی به این دســتورالعمل وارد است. تغییرات 
مواد اولیه تابعی از  قیمت ارز شــده و به صورت روزانه تغییر می کند، برخی 
از مواد اولیه از ابتدای  ســال تا کنون ۷۰ تا ۸۰ درصد تغییر قیمت داشته   و 

نسبت به  سال گذشته دو و سه برابر شده  است.«

 نوسان:  وزیر جهاد کشــاورزی گفت: »پیشنهاد 
ما بــه دولت این اســت که برای تأمیــن کودهای 
کشاورزی حدود ۶ هزار میلیارد تومان یارانه در نظر 
بگیرد تا هم کود فسفاته و هم پتاسه با شرایط  سال 
گذشته توزیع شــود.« به گزارش نوسان و به نقل از 
ایلنا از وزارت جهاد کشــاورزی، کاظم خاوازی در 
نشست هم اندیشی با رئیس و اعضای کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:   »مشکالت تخصیص ارز برای 
تأمین نهاده های دامــی و همچنین تغییــر ارز واردات نهاده های زراعی از 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی موجب بروز برخی نارســایی ها در صنعت 
کشاورزی و دامپروری شــد.«او افزود: »واردات تجهیزات پرورش ماهی در 
دریا تنها به ۳۵۰ میلیون دالر نیاز داشــت، اما با مشکالت ارزی پیش آمده، 

پیشرفت برنامه پرورش ماهی در دریا تحت  تأثیر قرار گرفت.«

 نوسان:  رئیس سازمان شیالت ایران با بیان اینکه 
امســال حداقل ۱۲ هزار هکتار از اراضی مستعد زیر 
کشت میگو رفته است، پیش بینی کرد: »میزان تولید 
میگوی پرورشی در  سال ۹۹ به رقمی بالغ بر ۵۲ هزار 
تن برســد.«دکتر نبی اله خون میرزایــی افزود: »با 
توجه به اقدامات زیرساختی و سیاست های حمایتی 
در بخش شیالت کشــور، تولید آبزیان به یک میلیون و ۲۸۲ هزار و ۴۵۷ تن 
رسیده که رقم قابل توجهی اســت.«او اظهار داشــت: »از این میزان تولید 
۵۲۶ هزار و ۷۲۹ تن از محل آبزی پروری و ۷۵۵ هزار و ۷۲۸ تن از محل صید 
تأمین شده که آبزی پروری نقش مهمی در این بخش داشته است.«به گفته 
خون میرزایی با توجه به فرهنگ سازی برای مصرف آبزیان، در دولت تدبیر و 
امید سرانه مصرف محصوالت شیالتی به ۱۳.۳ کیلوگرم در  سال رسیده، اما 

باید مصرف آبزیان بیش از این افزایش یابد.

۵۰٪ کاهش فروش پارچهتولید ۵2  هزار تن میگو تا پایان  سال جاری ٦  هزار میلیارد تومان  برای تأمین کود کشاورزی٨۰٪ افزایش قیمت  برخی مواد اولیه خودروسازان

 ها
ده

برا

capital

نوسانات ارزی، فقدان سقف قیمت، حضور دالالن و رفتار هیجانی مردم عوامل عمده تشدید گرانی ها اخیر هستند

حفـظ ارزش پـول یعنـی، پـول شـما چقـدر مـی ارزد و شـما در ازای پول تان چـه چیزهایی 
می توانیـد دریافـت کنیـد. اگـر پول هایتـان را جمـع کنیـد و بتوانید یـک پس انـداز بزرگ 
به وجـود آوریـد، درنهایـت بـا خرج کـردن آن چه چیـزی به دسـت می آورید؟ یـک خودرو، 
خانـه یـا انبوهـی سـکه طـال. ارزش پـول هـم معنـای جهانـی دارد و هم معنـای داخلـی، بـه صورتی که 
درجهـان شـما ارزش پول تان برحسـب ارزهـای دیگر سـنجیده و بیان می شـود. ارزش داخلـی پول ملی، 

متأثـر از عوامـل متعددی اسـت کـه مهم تـر از همه ایـن عوامـل، »جریان تورمی« اسـت.

گزارش

گرو ه  اقتصاد
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نخســتین مرکز نوآوری معادن و صنایع 
معدنــی ایــران )ایمینو( رونمایی شــد. 
سرپرســت وزارت صمــت در مراســم 
افتتاحیۀ مرکز ایمینو گفت: بخش معادن 
با تحقیقات و نــوآوری بیگانه نیســت و 
اقداماتی در این زمینه انجام شده که نمونۀ 
آن تأسیس یونیدرو است. با این حال باید 
سمت و ســوی معادن بیش از گذشته به 
ســمت نوآوری و تحقیقات پیــش برود؛ 
در این زمینــه دولت نیز مشــوق خواهد 
بود   و در قانــون معادن تخفیف هایی برای 
معدن کاران در نظر گرفته اســت که آن ها 
بتوانند هزینۀ موردنیاز تحقیقات خود را از 

حقوق دولتی پرداخت کنند.
به گفتۀ سرقینی، فراخوان ایده های نو در 
بخش معدن همیشگی است و هرکس هر 
ایده ای در این بخش داشته باشد، می تواند 
آن را مطرح کند. همچنین حضور مدیران 
بزرگ فوالدســازی کشــور در افتتاحیۀ 
ایمینو، همچــون فوالد مبارکــه، فوالد 
خوزستان و شرکت چادرملو نشان از توجه 
این شرکت ها به فناوری و دانش روز دارد. 
ســرقینی گفت: وزارت صمت از این اقدام 
ایمیدرو حمایت می کند و می توان حساب 

بیشتری روی این بخش باز کرد.

یک روز به یادماندنی
معاون معدنی وزارت صمت نیز در این آیین 
افتتاحیۀ مرکز ایمینو گفت: نیاز اساسی ما 
دست یابی به فناوری نوین در بخش معدن 
و زمین شناسی است. داریوش اسماعیلی 
اضافه کــرد: امروز برای تعــداد کثیری از 
نخبگان و کســانی  که آرزوی اداره شدن 
علمی کشــور را در سر داشــتند یک روز 

به یادماندنی خواهد بود. 
وی با اشــاره به اینکه دکتــر غریب پور به 
مباحث فناوری و علمی اهتمام بســیاری 
داشته اند، افزود: تنها با نوآوری، فناوری و 
به روز بودن می توان در عرصۀ رقابت باقی 
ماند و ما در زمین شناسی و معدن به شدت 

به فناوری نوین و به روز شدن نیازمندیم.

به دنبال ایجاد هاب فناوری هستیم 
خــداداد غریب پور، رئیــس هیئت عامل 
ایمیدرو نیز در مراسم افتتاحیۀ مرکز ایمینو 
گفت: امــروز پنج مجموعۀ اســتارت آپی 
شــکل گرفته و در تالشــیم یــک هاب 
فناوری ایجاد شود و شــرکت هایی مثل 
فوالد مبارکه، مس و فوالد خوزســتان به 
این بخش ورود و از آن حمایت کنند. وی 
با اشاره به اینکه کشور در شرایط تحریمی 

به اقتصاد دانش بنیان نیــاز دارد ادامه داد: 
جلوگیری از خام فروشی و بهره وری تولید 
به هر اندازه که امکان داشــته باشد مهم 

است.
 غریب پور گفت: امیدواریم شــرکت های 
بــزرگ حمایــت خــود را از طرح هــا و 
مجموعه هــای دانش بنیــان اعالم کنند 
تا بتوانیــم روند تبدیل شــدن به اقتصاد 

دانش بنیان را تسریع کنیم.

 انقالب دیجیتال در صنایع کشور
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شــرکت 
فوالد مبارکۀ اصفهان گفت: خوشحالیم که 
امروز اولین مرکز استارت آپی بخش معدن 
و صنایع معدنی افتتاح و راه اندازی شــد و 
امید است که در روزهای آینده این مرکز 
به شکوفایی برسد و بخش معدن و صنایع 
معدنی بتواند از فضای ایجادشــده نهایت 

بهره را ببرد. 
وی ادامه داد: فــوالد مبارکۀ اصفهان چند 
ماه پیش کلنگ زنی مرکز تحول دیجیتال 
را با همکاری دانشگاه تهران انجام داد که 
ظرف ۸ ماه به بهره برداری خواهد رســید. 
به گفتۀ وی، این دومیــن مرکز نوآوری و 
دیجیتال اســت و امیدواریم با تداوم این 

اقدامات بتوانیم انقالب دیجیتال را در همۀ 
صنایع کشور ایجاد کنیم و درنهایت باعث 
افزایش بهره وری و سود بیشتر سهام داران 
و ارتقای فضای کسب وکار در همۀ بخش ها 

شویم.

حمایت از ایمینو 
مشــاور عالی معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری در آیین افتتاح مرکز 
ایمینو نیز گفت: برخی کشورها به سمت 
خام فروشی رفته اند، اما در ایران می بینیم 
که رهبر معظم انقالب بر فاصله گرفتن از 
خام فروشی تأکید دارند؛ این مهم با کمک 
فناوری در بخش نفت و معدن محقق شده 

و می توان از خام فروشی جلوگیری کرد. 
کامبیــز مهــدی زاده همچنیــن گفت: 
در زمینــۀ فعالیت هــای دانش بنیــان و 
جدید اقداماتی انجــام داده ایم و دولت از 
این طرح ها به ویژه ایمینو حمایت می کند.  
وی تأکید کــرد: در ایران به ویژه در بخش 
معدن باید به سمت نوآوری، علمی شدن و 
اکتشاف در عمق حرکت کنیم و به موضوع 
زمین شناسی پزشکی نیز اهمیت بیشتری 

بدهیم.
مدیر مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمینــو(، نیز در آییــن افتتاح این 
مرکز'گفت: شــرکت های بزرگ معدن و 
صنایع معدنی از اســتارت آپ ها حمایت 

کنند. 
حســین منصوری بــا ابراز امیــدواری از 
راه اندازی این مجموعه و آثار مثبت آن بر 
زیست بوم معدن کشور گفت: برگزیدگان 
و فعاالن اســتارت آپی در ایمینو بر اساس 
جشنوارۀ اینوماین که در سال ۹۶ و ۹۷ در 
۲ دوره برگزار شــد انتخاب شدند. در این 
روند در نهایت از میان ۳۰ اســتارت آپ ۵ 

استارت آپ برگزیده شد.
 به گفتۀ وی، استارت آپ های انتخاب شده 
در ایــن مجموعــه اگــر مــورد حمایت 
شرکت های بزرگ معدن و صنایع دستی 
قرار بگیرند، شــاهد اتفاقات خوبی در این 

بخش خواهیم بود.
بر اســاس اعالم معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، از محورهــای دیگر 
همــکاری در این تفاهم نامــه می توان به 
همــکاری در ایجــاد و راه انــدازی مرکز 
نوآوری حــوزه معدن و صنایع وابســته، 
همکاری در حمایت از کسب و کارهای نوپا 
و شتابدهنده های این حوزه و همکاری در 
حمایت از طرح های مرتبط با افزایش بهره 
وری، اشاره کرد. همچنین دو طرف توافق 
کردند تا با شناسایی نیازهای فناورانه حوزه 
معدن، از شرکت های دانش بنیان و فناور 
دعوت کنند کــه برای آنهــا راه حل های 

فناورانه عرضه کنند.

گزارش

  گزارش

 نوســان: مدیر خرید مواد اولیه و 
انرژی فوالد مبارکه مدیریت کسری 
مواد اولیه، استخراج حداکثری از همۀ 
واحدهای معدنی به صــورت ماهانه 
توسط وزارت صمت و حذف دالالن از 
چرخۀ مواد اولیه را بهترین راهکارهای 
جبران کسری کنســانتره و گندله 
عنوان کرد و گفت: در همین راســتا 
شناسایی و اکتشاف معادن سنگ آهن 
در دســتور کار فوالد مبارکه است.

رضا حیدری افزود: فوالد مبارکه در ســال 
۹۹ ســال »جهش تولیــد« را به معنای 
واقعی با جهش تولید آغاز کرد و علی رغم 
همۀ مشکالتی که در تأمین مواد اولیه، از 
جمله کسری کنسانتره و گندله، گریبانگیر 
این شرکت بود، خوشبختانه از ابتدای سال 
تاکنون رکوردهای خوبی در تولید کسب 
کرده است. وی با اشــاره به اینکه از ابتدای 
امسال درخصوص قیمت گذاری کنسانتره، 
گندله و آهن اســفنجی بین کارشناسان 
اختــالف وجود داشــت و شــرکت های 
معدنی انتظار داشــتند امســال ضرایب 
مصــوب وزارت صمت برای کنســانتره، 
گندله و آهن اسفنجی افزایش پیدا کند، 
افزود: فوالدسازان مدعی بودند که با توجه 
به استخراج ضرایب بر اساس تحلیل ها و 
نظرات کارشناســی و افزایش قابل توجه 
قیمت شــمش، نیازی به افزایش ضرایب 
وجود ندارد. خوشبختانه با توجه به فرصتی 
که وزارت صمت برای کارشناسان مهیا کرد، 
فعال افزایش ضرایب از دســتور کار وزارت 
صمت خارج شده اســت. حیدری تأکید 
کرد:در سال جاری باید هریک از واحدهای 
تولیدی تنها محصوالت خود را به زنجیرۀ 
فوالد عرضه کند تــا از ورود مجدد دالل ها 
به خرید کنســانتره و گندله جلوگیری 
شود و قیمت صادراتی واحدهای معدنی 
بعد از کسر هزینه های حمل ونقل داخلی، 
هزینه های انبــاری و پِرت، قطعا با قیمت 
کنسانتره و گندله با مدل سرمایه گذاری 
انطباق خواهد داشت.مدیر خرید مواد اولیه 
و انرژی فوالد مبارکه همچنین به رویکرد 
شرکت های معدنی در ســال های اخیر و 
سرمایه گذاری آن ها در حوزۀ پایین دستی 
اشــاره کرد و افزود: با توجه بــه اینکه در 
سال های اخیر شرکت های معدنی به جای 
اکتشاف بیشتر و توســعۀ معادن خود به 
سرمایه گذاری در حوزه های پایین دستی 
روی آوردند، فوالد مبارکه ناچار شد از سال 
گذشته وارد حوزۀ معدن شــود. در حال 
حاضر همکاران ما در معاونت معدنی فوالد 
مبارکه در حال بررسی پهنه های موجود در 
کشورند تا بتوانند با شناسایی و اکتشاف 
معادن سنگ آهن بخشــی از کسری مواد 
اولیۀ فوالد مبارکه را تأمین کنند.حیدری 
گفت: پیشــنهاد ما برای مدیریت کسری 
مواد اولیۀ شرکت های فوالدساز این است 
که تولید همۀ واحدهای معدنی توســط 
وزارت صمت به صورت ماهانه اســتخراج 
شــود و خریداران واحدهــای معدنی نیز 
به صورت شفاف معرفی شوند. وی تصریح 
کرد: اگر این گونه شود، قطعا تولیدکنندگان 
کنســانتره، گندلــه و آهن اســفنجی 
محصوالت خــود را فقط به فوالدســازها 
خواهند فروخت و دست دالل ها و واسطه ها 
از این بــازار کوتاه می شــود. حیدری در 
بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اینکه 
همچنان مشکل کسری مواد اولیه شامل 
کنسانتره و گندله پابرجاست اظهار داشت: 
علی رغم همۀ مشکالت در سال جدید هر 
روز رکوردهای بیشتری در عرصۀ تولید در 

این شرکت به ثبت رسیده است.

industry

ــازمان  ــوری و س ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــن معاون ــکاری بی ــه هم ــک تفاهم نام ی
گزارش

گروه  صنعت
ــوذ  ــعه نف ــدف توس ــا ه ــدرو( ب ــران )ایمی ــی ای ــع معدن ــادن و صنای ــازی مع ــعه و نوس توس
ــال در  ــرکت های فع ــتارتاپ ها و ش ــترک از اس ــت مش ــی و حمای ــع معدن ــدن و صنای ــوزه مع ــاوری در ح فن
ــای  ــه برنامه ه ــد ک ــق کردن ــرف، تواف ــه دو ط ــن تفاهم نام ــید. در ای ــن رس ــای طرفی ــه امض ــوزه ب ــن ح ای
ــه از  ــت همه جانب ــد. حمای ــن کنن ــدن، تدوی ــوزه مع ــوآوری در ح ــت بوم ن ــعه زیس ــرای توس ــترکی ب مش
ــم  ــن تفاه ــور ای ــر مح ــی دیگ ــع معدن ــدن و صنای ــوزه مع ــال در ح ــاور فع ــان و فن ــرکت های دانش بنی ش
ــوذ  ــور و نف ــل کش ــود در داخ ــای موج ــا و توانمندی ه ــر ظرفیت ه ــری حداکث ــود. بکارگی ــه ب دوجانب

فناوری های نوین در حوزه معدن و صنایع معدنی، دیگر محور این سند همکاری است.

بهینه سازی کورۀ شمارۀ ۷ ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه با کیفیت 
مطلوب و ضریب ایمنی باال انجام شــد. رئیس مرکز تعمیرات مکانیــک با بیان اینکه 
پروژه های بهینه ســازی باعث بهبود و افزایش بهره وری شرکت می شوند، گفت: تولید 
مستمر و کسب رکوردها مگر به همت و تالش شبانه روزی همکاران میسر نمی شود. به 
گفتۀ حمیدرضا بَذار، یکی از پروژه های تعمیراتی سنگین از لحاظ حجم نیروی انسانی، 
قطعات، مکانیسم و ابزارآالت، کورۀ شــمارۀ ۷ واحد فوالدسازی در مردادماه بوده است. 

بهینه سازی کورۀ شمارۀ 7 ناحیه فوالدسازی
سرپرست ادارۀ کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون تعاون و امور اجتماعی و رئیس 
ادارۀ اشتغال این بنیاد به همراه معاون نیروی انســانی و مدیر امور اداری شرکت فوالد 
مبارکه در جلسه ای مشترک بر اهمیت تعامل هرچه بیشتر این دو نهاد تأکید کردند. 
در این نشست، احمدی نیا سرپرست ادارۀ کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اصفهان 
گفت: خوشبختانه فوالد مبارکه در جبهۀ تولید و اقتصاد تا به امروز نشان داده که نه تنها 

تحریم ها کارساز نبوده، بلکه ملت ما را قوی تر کرده است.

تحریم ها ملت ما را قوی تر کرد

ضرورت حذف دالالن 
از چرخه مواد اولیه

با حمایت همه جانبۀ دولت و صنایع بزرگ کشور صورت گرفت:

انقالب دیجیتال در صنعت کشور
نخستین مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران رونمایی شد

 نوسان:مختار بخشــیان، معاون بهره برداری فــــوالد مبارکه، از 
چشم انداز روشن تولیـــد در فـــوالد مــبارکه و بهره بــرداری 
حــداکثری از ظرفیت هـای تولیــد در ایـن شـرکت خبر داد. وی 
گفت: شــرکت فوالد مبارکه، به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندۀ فوالد 
کشــور، در ســال های اخیر همواره تالش کرده با تولید محصوالتی 
متنوع و با ارزش افزودۀ باال، در مسیر سودآوری و رشد اقتصادِی هرچه 
بیشتر حرکت کند. این شرکت برنامه ریزی های گسترده ای برای رفع 
موانع موجود در مسیر توسعۀ صنعت فوالد و بهره برداری حداکثری از 
ظرفیت های تولیدی خود انجام داده تا بتواند با رشد تولیداتش، نقشی 

اساسی در بازارهای بین المللی فوالد ایفا کند.
بخشیان، سیاســت های شــرکت فوالد مبارکه برای بهبود نرخ بهره برداری از 
ظرفیت های تولیدی این شرکت را این چنین تشریح کرد: در راستای افزایش نرخ 
بهره برداری از ظرفیت صنعت فوالد کشــور، سیاست های توسعه و تأمین پایدار 
مواد معدنی موردنیاز صنایع فوالدســازی در باالدســت، توازن ظرفیت زنجیرۀ 
تولید از سنگ آهن تا محصول و همچنین توانمندســازی صنایع پایین دستی 
از جمله اقداماتی است که باید در ســطح کالن مورد توجه سیاست گذاران قرار 
گیرد. در سطح بنگاه ها نیز صنایع فوالدســاز می توانند با افزایش دانش، استفاده 
از تکنولوژی های روز دنیا و ایجاد جذابیت برای مصرف کننده در مقایسه با رقبای 
خارجی، نرخ بهره برداری از فرایندهای تولید خود را به حداکثِر مقدارِ ممکن برسانند. 
این شرکت به منظور بهره برداری حداکثری از ظرفیت های تولیدی، سیاست های 
کلی زیر را سرلوحۀ اهداف خود قرار داده است: تأمین منابع پایدار معدنی و مدیریت 
یکپارچۀ تأمین کاالهای استراتژیک و اهرمی برای گروه؛توسعۀ بازارهای داخلی و 
افزایش صادرات؛ توسعۀ مشارکت های ارزش افزا با تولیدکنندگان زنجیرۀ ارزش؛ 
طراحی و توسعۀ محصوالت جدید به منظور افزایش کمیت و کیفیت تولید؛ ارتقای 
زیرساخت های پشتیبانی فنی تولید؛ توسعۀ بومی سازی و حمایت از تولیدات کیفی 
داخلی. در ادامۀ این سیاست ها، شرکت فوالد مبارکه با توسعۀ خط نورد گرم شمارۀ 
۲، باعث تکمیل سبد محصوالت نوردی از ضخامت ۰,۱۸ تا ۲۵ میلی متر خواهد 

شد. این امر عالوه بر تأمین نیاز بازار داخل، کشور را از واردات بی نیاز می کند.

رویکردهایی برای بهبود نرخ بهره برداری
شــرکت فوالد مبارکۀ اصفهان در ابتدا با بهبود زیرساخت هایی همچون توسعۀ 
تکنولوژی خطوط تولید متناسب با نقشۀ راه تکنولوژی، بهبود کارایی و مصارف 
فرایندهای تولید و ســپس با افزایش کمیت و کیفیت تولیــد محصوالت ویژه 
)تختال و نوردی( و خلق مشــارکت های ارزش افزا با مصرف کننــدگان، به این 
مهم دست یافته اســت. تکمیل زنجیرۀ تأمین، خرید معادن سنگ آهن، نصب و 
راه اندازی ماشین ریخته گری شمارۀ ۵، نصب و راه اندازی واحد گاززدایی، نصب و 
راه اندازی مگامدول ها، ارتقای سیستم های نرم افزاری و توسعۀ منابع انسانی از دیگر 
فعالیت های این شرکت در راستای رشد نرخ بهره برداری از ظرفیت های تولید است.

شرکت فوالد مبارکه، بر اساس تغییر نیاز بازار و به منظور پاسخ گویی حداکثری به 
آن و افزایش تنوع محصول، در زمینه های جدیدی مانند تولید محصوالت لوازم 
خانگی شروع به فعالیت کرده و در این خصوص، نصب و راه اندازی خط تکمیلی 
ورق رنگی را در دستور کار دارد و ازآنجا  که حفاظت از محیط زیست در این شرکت از 
اهمیت بسیاری برخوردار است، با راه اندازی و بهره برداری از کوتینگ کابین در خط 
رنگی، موجب بهبود عملکرد زیست محیطی و افزایش سرعت خط شده است. این 
شرکت در راستای افزایش بهره برداری از ظرفیت های تولید انواع ورق های گالوانیزه 

و قلع اندود، دو استراتژی را در دستور کار قرار داده است:
اول. به روزرسانی و توسعۀ خطوط سیکل تولید محصول گالوانیزه به منظور تولید 
محصوالت جدید متناسب با تغییر نیاز بازار )برای نمونه، تغییر نیاز مصرفی صنایع 
خودروسازی از محصوالت سرد به محصوالت گالوانیزۀ خاص( و افزایش کیفیت 

محصوالت قلع اندود به منظور تأمین مواد بسته بندی صنایع غذایی؛
دوم. افزایش تولید چرخۀ گالوانیزه و قلع اندود )امکان ســنجی افزایش سرعت و 

تدوین نقشۀ دانشی تجهیزات خطوط تولید(.

سیاست گذاری مناسب، شاه کلید رفع موانع تولید
شرکت های معدنی در دهۀ گذشته، با ورود به حوزۀ فوالدسازی، باعث از بین رفتن 
توازن جریان مواد در زنجیرۀ فوالد کشور شــدند. با تدابیر شرکت فوالد مبارکۀ 
اصفهان در زمینۀ سرمایه گذاری در معادن و تکمیل زنجیرۀ تأمین در داخل گروه، 
نیازهای معدنی تا حدی مرتفع شد، اما خام فروشی های اخیر، به دلیل ارزآوری زیاد 
برای شرکت های باالدستی، مشــکالتی برای این شرکت ایجاد کرده است. وضع 
تعرفۀ واردات بر محصوالت قابل تولید در داخل، بومی ســازی، حمایت از صنایع 
پایین دستی و توســعۀ آن ها، تأمین منابع مالی موردنیاز صنایع مرتبط، تسهیل 
فروش محصوالت فوالدی در بازار و تسهیل صادرات تولیدات مازاد بر نیاز داخل از 
جمله سیاست هایی است که می تواند افزایش نرخ بهره برداری از حداکثر ظرفیت 
تولید را در پی داشته باشد.از آنجا  که ایران بزرگ ترین فوالدساز منطقۀ خاورمیانه 
محسوب می شود، عدم دســتیابی به صادرات ۲۱ میلیون تن فوالد، که در طرح 
جامع فوالد در افق چشم انداز ۱۴۰۴ نیز عنوان شده است، موجب از دست دادن 
بازارهای جهانی، به خصوص منطقۀ خاورمیانه خواهد شد و این از دست دادن بازار 
برای گروه فوالد مبارکه، که بزرگ ترین تولیدکنندۀ فوالد کشــور است، صدمات 
جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. مشوق های صادرات، تعرفه ها، تسهیالت و... 
را می توان از تمهیدات و مساعدت های دولتی ای دانست که در صورت اجرا، کمک 
شایانی در دســتیابی به چشم انداز افق ۱۴۰۴ فوالد کشــور خواهد کرد. شرکت 
فوالد مبارکه، در راستای تحقق این هدف ملی، اقداماتی نظیر انتقال دانش فنی به 
شرکت های تازه تأسیس، مشارکت در راه اندازی شرکت های در حال ساخت و ورود 
به حوزۀ صنایع معدنی به منظور تأمین پایدار مواد اولیه برای مواجهه با این ریسک را 

در برنامۀ استراتژیک خود قرار داده است.

چشم انداز روشن تولید

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه خبر داد: 

 نوســان: برای اولیــن بار در کشــور، با 
همــکاری کارکنان مدیریــت متالورژی 
)تروپروســس(،  تولیــد  روش هــای  و 
فوالدســازی، نورد گــرم، آزمایشــگاه، 
برنامه ریــزی کنتــرل کیفــی و فروش 
فوالد مبارکــه، تولید ورق هــای فوالدی 
گرم نوردیــده به ضخامت هــای ۱۲ و ۱۴ 
 ASTM A۲۰۴GR.B میلی متر، گرید

با موفقیت انجام شد.
علیرضــا مولــوی زاده رئیــس واحــد 
تروپروسس فوالد مبارکه ضمن اعالم این 
خبر و با بیان اینکه این نــوع ورق آلیاژی 
حاوی ۰,۴۵ تا ۰,۶ درصد مولیبدن است، 

ادامه داد: عنصر مولیبدن استحکام فوالد 
را در دمای باال افزایــش می دهد و در ورق، 
مقاومت به خوردگی و خــزش خوبی در 

دمای باال ایجاد می کند.
حســن شــرافت، کارشــناس این واحد 
استحکام و مقاومت زیاد این قبیل ورق ها 
در دمای بــاال را دو ویژگــی حائز اهمیت 
این محصول دانســت و گفت، از ورق های 
 ASTM ۱۲ و ۱۴ میلی متــر، ِگریــد
A۲۰۴GR.B بــرای ســاخت مخازن 
تحت فشار )Preserver Vessel( و 
بویلرهای دارای درز جوش برای نگهداری 
بخار آب استفاده می گردد. شرافت با بیان 

اینکه در اولین مرحله، این محصول جدید 
و خاص برای اســتفادۀ داخل و ســاخت 
داکت های احیا مســتقیم فوالد مبارکه و 
چندین شــرکت دیگر تولید و عرضه شده 
است، گفت: با دســت یابی به دانش فنی 
تولید این ورق ها از ایــن پس امکان تولید 

انبوه آن نیز میسر شد.
علیرضا مولوی زاده در پایان با تأکید بر اینکه 
تولید این ورق ها در فوالد مبارکه از واردات 
و خــروج مبالغ قابل توجهی ارز از کشــور 
جلوگیری خواهد کرد، افــزود: در صورت 
ثبت ســفارش، امکان صادرات این ورق ها 

نیز امکان پذیر است.

برای اولین بار در کشور انجام شد؛

طراحی و تولید ورق های فوالدی گرم به ضخامت های ۱2 و ۱۴ میلی متر
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آگهی تغییرات شرکت

تاسیس شرکت تعاونی بهنود گستران منتخب پارتاک درتاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۹ به شماره ثبت ۶۵۴۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۰۴۷۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 

موضوع فعالیت :۱- تولید،عرضه، صادرات و واردات دارو ، تجهیزات و ملزومات دارویی، حفاظتی و غذایی و فعالیت در حوزه های دانش بنیان مربوط در این زمینه - شــرکت در 
مزایدات و مناقصات دولتی و غیر دولتی در داخل و خارج از کشور در حوزه سالمت وغذا تبصره ۱: شرکت می تواند برای اجرای طرح مصوب و موارد مندرج در باال، با رعایت مقررات 
و اساسنامه و قراردادهای منعقده، از سرمایه و ذخائر موجود، اعتبارات سرمایه گذاری های بخش دولتی، عمومی، تعاونی، بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، هدایای نقدی و 
جنسی افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیالت بانکی نماید. تبصره ۲: در صورتیکه از طریق ارگان دولتی و یا عمومی ذیربط، ضوابط و مقرراتی در زمینه، 
نوع و نحوه کار و اشتغال، وسائل، تجهیزات، تأسیسات و اماکن مورد نیاز فعالیت قانونی شرکت و سایر موارد مربوط وضع شده باشد، شرکت مکلف به رعایت آنهاست. تبصره ۳: شرکت 
می تواند مصالح، وسائل، تجهیزات، ماشین آالت، تأسیسات، انبارها و کارگاهها و دیگر نیازمندیهای خود را به طریق مقتضی و مقرون به صرفه تأمین نموده و در جهت تحقق اهداف 
شرکت در مؤسسات تولیدی، تعاونی و دیگر نهادهای اقتصادی سرمایه گذاری کند و یا اقدام به خرید سهام کارخانجات و مؤسسات دولتی و غیردولتی نماید. تبصره ۴: در صورتیکه 
برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصالح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. تبصره ۵: شرکت می تواند با توجه به نوع فعالیت، با 
رعایت مقررات اقدام به صدور تولیدات خود به خارج از کشور نماید و یا نیازمندیهای خود را از خارج تأمین نماید. همچنین با برگزاری نمایشگاه و یا شرکت در نمایشگاههای داخلی 
و بین المللی، ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و خارج کشور تولیدات خود را عرضه نماید. تبصره ۶: شرکت مکلف است در جهت ارتقاء دانش و مهارتهای فنی و شغلی اعضای 
خود با دستگاهها و مؤسسات ذیربط همکاری نموده و موجبات شرکت هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرس و دیگر اعضا را در دوره های آموزشی و تخصصی مربوطه فراهم نماید. مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله امام رضا ، خیابان )فضیلت( ، بن بست صاحب الزمان 
)عج( ]۲۸[ ، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی ۸۱۸۷۱۸۰۰۰۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی اولین مدیران خانم محبوبه یاری رنانی 
به شماره ملی ۱۲۷۱۰۵۲۴۰۷ و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت ۳ سال خانم فاطمه یاری اصفهانی به شماره ملی ۱۲۹۰۵۲۲۴۸۰ و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت ۳ سال و به سمت منشی هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای محمد رضا صادقیان رنانی به شماره ملی ۱۲۹۰۷۴۵۹۲۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای جواد صادقیان رنانی به شماره ملی ۱۲۹۰۹۰۱۹۲۹ و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت ۳ سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت ۳ سال آقای مجید صادقیان رنانی به شماره ملی ۱۲۹۳۱۴۷۵۲۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال دارندگان حق امضا : " مقرر شد چکها و 
اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء آقای جواد صادقیان )مدیر عامل ( وآقای محمد رضا صادقیان )سمت: رییس هیئت مدیره (ومهرشرکت  معتبرودرغیاب 
 آقای محمد رضا صادقیان )سمت: رییس هیئت مدیره ( آقای مجید صادقیان ) سمت: نایب رییس هیئت مدیره( حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادی با امضاء آقای جواد صادقیان 
)مدیرعامل(و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای اصغر صادقیان رنانی به شماره ملی ۱۲۸۳۲۴۶۶۱۹ به سمت بازرس اصلی به 
مدت یک سال مالی آقای غالمحسین صادقیان رنانی به شماره ملی ۱۲۹۰۲۸۸۳۰۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی بموجب مجوز شماره ۲۹۸۶۷۹ مورخ 

۱۲/۰۴/۱۳۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاسیس گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۹۷۶۶۴۶(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی احیاء انرژی رهگشا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۱۰۸ 
و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۲۶۹۲ به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۷ حسین 
علی سلماسی به شماره ملی۱۲۸۷۷۱۹۴۶۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره - الهام گلشیرازی به شماره 
ملی۱۲۹۲۴۲۱۲۲۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره - خلیل مرشد به شماره ملی۱۲۸۹۱۴۰۹۵۲ 

بعنوان مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند . 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد . مدیر عامل مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد بود .
 اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)۹۷۶۶۴۵(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت مهتر سازه نقش جهان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۷۲ و 
شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۸۲۷۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۸ 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده ۱۴ اساسنامه به شرح زیر اصالح شد : 
هیئت مدیره شرکت مرکب از ۲)دو( نفر خواهد بود که در مجمع عمومی شرکاء از بین شرکاء و یا از 

خارج انتخاب می شوند . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
)۹۷۶۶۴۲(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات موسســه صندوق قرض الحسنه امام حسن مجتبی قمصرکاشــان به شماره ثبت ۲۶ و 
شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۸۹۴۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۹ و به 

استناد نامه شماره ۶۰۵ مورخ ۶/۵/۱۳۹۹ سازمان اقتصاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 اساسنامه جدید در سه فصل و ۱۸ ماده و ۹تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 
سرمایه صندوق از مبلغ یکصد هزار ریال به مبلغ یک میلیارد و ششــصد میلیون و یکصد هزار ریال 

افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان 
)۹۷۶۶۴۳(

شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان از بین ۳۷۰۰۰ تعاونی کشور، موفق 
به کسب رتبه اول تعاونی برتر ملی در تامین نیاز مصرف کنندگان شد . در آیین ویژه 
تقدیر از تعاونی های برتر ملی که چهارشنبه ۱۹ شهریور به مناسبت هفته تعاون 
برگزار شد ، لوح و تندیس ویژه تعاونی برتر ملی از سوی اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور در حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
. شد  اهداء  شرکت  کارکنان  مصرف  تعاونی  شرکت  مدیرعامل  قنبری  امین  به 

رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت: کارگروه ملی زعفران متشکل از وزارتخانه های 
جهادکشاورزی و صمت، اتاق های بازرگانی و تعاون، سازمان توسعه تجارت، شورای ملی 
زعفران، تمام سازمان های متولی و تشکل های ذی ربط و دست اندرکاران بخش زعفران تشکیل 
شد. محسن احتشام با اشاره به درصد پایین صادرات بسته بندی شده زعفران خاطرنشان کرد: 
صادرات زعفران بسته بندی شده به نسبت میزان خام فروشی حدود ۲۰ درصد است و ۸۰ 
درصد خام صادر می شود که نیاز به حمایت از این محصول استراتژیک در کشور وجود دارد. 

اینروزها صنعتگران و فعاالن اقتصادی از رییس 
دولت دوازدهم می خواهند تا به جای سکوت در 
مقابل بازی های سیاسی، از اهالی فن کمک بگیرد 
و شخصی کاردان، با جربه و قابل را برای پست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی 
کند چرا که بالتکلیفی وضعیت وزارت صنعت در 
کنار تحریم های خارجی که بر پیکر اقتصاد ایران 
سایه انداخته، شرایط فعالیت را بیش از پیش 
برای فعاالن اقتصادی از جمله تولیدکنندگان، 
واردکنندگان، صادرکنندگان و … دشوار کرده 
به طوری که آنها معتقدند تغییر رویه دولت در 
مدت باقی مانده، فرصتی برای کاهش مشکالت 
تولید است.  این در حالی است که در شرایط فعلی 
شاهد فروپاشی بسیاری از کارخانه ها و واحدهای 

تولیدی در کشور هستیم.
عبدالوهاب سهل آبادی، با اشاره به اینکه در 
حال حاضر نوسانات قیمت ارز باعث شده تا 
تولیدکنندگان بالتکلیف تر از گذشته با افزایش 
بسیار باالی قیمت مواد اولیه روبرو شوند، اظهار 
داشت: افزایش قیمت ها باعث کاهش قدرت 
خرید مردم شده و با این شرایط نمی توان در 

قیمت محصوالت افزایش بیشتری را اعمال کرد.

رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران با انتقاد از 
اینکه در شرایط فعلی کار برای تولیدکننده بسیار 
سخت شده است، تصریح کرد: قرار بود در سال 
جهش تولید حمایت الزم از تولیدکننده داخلی 
صورت گیرد اما متاسفانه شش ماه از سال گذشته 
و نه گشایشی در حوزه بانکی اتفاق افتاده و نه در 
سایر حوزه ها از جمله تامین مواد اولیه حمایت 
الزم از تولیدکننده انجام نشده است. در این 
شرایط طبیعی است که تولیدکننده به سختی 
فعالیت کرده و با چنگ و دندان خط تولید خود 
را بچرخاند. وی اضافه کرد: تا زمانی که تصمیمی 
برای قیمت ارز به کار گرفته نشود و تولیدکننده 
در تامین مواد اولیه خود نگران باشد نمی توان به 

بهبود اوضاع تولید در کشور امیدوار بود.
می شود  مگر  اینکه  بر  تاکید  با  آبادی  سهل 
وزارتخانه ای که متولی امر تولید است همچنان 
بدون وزیر باشد، گفت: دولت خود نمی داند که 
می خواهد چکار کند و فقط مشغول طی کردن 
امور روزمره خود است. صنعت ۴ ماه است وزیر 
ندارد طبیعی است که هیچ سیاست جدی برای 
کمک به صنعتگران کشور از سوی این وزارتخانه 
اعمال نشود. وی به مکاتبات خود با مدرس 

خیابان سرپرست قبلی وزارت صنعت اشاره کرد 
و افزود: چندین بار با او تماس گرفتم و قرار شد 
وقت حضوری جهت بیان مشکالت صنعتگران 
به بنده داده شود اما متاسفانه عمر سرپرستی 
اقای مدرس کوتاه بود و در حال حاضر نیز منتظر 
تعیین وقت از سوی سرپرست جدید وزارت 
صنعت برای بیان مشکالت هستم که هنوز موفق 

نشده ایم.
رئیس خانه صنعت و معدن با بیان اینکه در شرایط 
فعلی کار برای تولیدکننده بسیار سخت شده 
است، گفت: متاسفانه شش ماه از سال گذشته 
ولی نه گشایشی در حوزه بانکی اتفاق افتاده و نه 

در سایر حوزه ها از جمله تامین مواد اولیه حمایت 
الزم از تولیدکننده صورت می گیرد. وی به بخشی 
از مشکالت تولیدکنندگان در حوزه تعامل با 
بانک ها اشاره کرد که ناشی از بالتکلیفی وضعیت 
وزارت صمت است. سهل آبادی اعالم کرد: در 
شرایطی که بانک سر تولید کننده کاله می گذارد، 
تولیدکننده ای که غرق در مشکالت و در حال 
نابود شدن است، بانک ها بالهایی در محاسبات 
به سرش می آورند که راهی زندان می شود و 
خانواده اش به فالکت می افتند، چه کار می توانیم 
بکنیم؟ وی همچنین در بیان پیشنهادات خود 
در این برهه، تغییر رویه دولت و اینکه حداقل در 

این مدت باقی مانده، دولت عزمش را جزم کند و 
تصمیمات کارشناسی اتخاذ کند را مطرح کرد. 
ضمن آنکه به گفته او، تغییر وزیر در وزارتخانه ای 
که پنج ماه را بدون وزیر سپری کرده و مراحل 
تصمیم گیری در انتخاب وزیر، مشکالت خود را 

به همراه دارد.
برخی  حل  برای  هنوز  کارشناسان،  باور  به 
مشکالت دیر نشده و رییس جمهور می تواند 
با تصمیم گیری درست و به موقع در خصوص 
وزارت صمت، تا حدی به آشفتگی های موجود 
سر و سامان دهد و از سودجویی فرصت طلبان 

جلوگیری کند.

تولید هر روز مشکل تر می شود

کارگروه مقابله با خام فروشی زعفران شرکت تعاونی ذوب آهن؛ تعاونی برتر ملی
  گزارش

رییس خانه صنعت و معدن ایران عنوان کرد:

 نوسان: مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از ارتقای 
شاخص های مالی و عملکردی این شرکت در سال ۹۸ نسبت به سال پیش از آن 
خبر داد و گفت: در سال گذشته، حاشیه سود قبل از مالیات و سود عملیاتی شرکت 

نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان به شکل قابل توجهی افزایش داشته است.
به گزارش نوسان و به نقل از روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان، علی یارمحمدیان با اشــاره به پایان حسابرسی رسمی فعالیت های این 
شرکت در سال ۹۸، افزود: بر اساس حسابرســی های انجام شده، سود عملیاتی 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، با 

افزایش ۱۲۴ درصدی همراه بوده که رقم بسیار قابل توجهی محسوب می شود.
وی با تاکید بر اینکه این سود در شرایطی به دســت آمده که کشور با بحران های 
شدید اقتصادی و تحریم های بی ســابقه روبرو بوده است، اظهار داشت: در چنین 
شرایطی که شاهد افزایش تورم در کشور بوده ایم و مشکالت بسیاری برای فعاالن 
اقتصادی و کسب وکارهای مختلف ایجاد شده، شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان موفق شــده با کاهش هشــت درصدی در هزینه ها، یک رکورد 

بی سابقه از خود بر جای گذارد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان همچنین از افزایش 
حاشیه سود قبل از مالیات توسط این شرکت در سال ۹۸ خبر داد و تصریح کرد: 
حاشیه سود قبل از مالیات این شرکت در سال ۹۸، به ۳۴ درصد افزایش یافته است. 
به گفته او، حاشیه سود قبل از مالیات شــرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان در سال ۹۴، ۱۴ درصد، در ســال ۹۵، ۱۰ درصد ودر سال های ۹۶ و ۹۷، 
۱۶ درصد بوده و در ســال ۹۸ به ۳۴ درصد رسیده که رقم بسیار قابل مالحظه ای 

را نشان می دهد.
یارمحمدیان با تاکید بر اینکه تمامی این آمارها از حسابرسی رسمی فعالیت های 
مالی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان استخراج شده است، ادامه داد: 
موفقیت نمایشگاه اصفهان برای تحقق انتظارات ذی نفعان در شرایطی ایجاد شد 
که فضای اقتصادی کشورمان با تحریم های سنگین، افزایش قیمت ارز، تورم باال و 
نوسان های بسیار شدید اقتصادی همراه بوده و مشکالت بسیاری برای شرکت ها 
ایجاد کرده است؛ در چنین شــرایطی نمایشــگاه اصفهان موفق شد با افزایش 
بهره وری و مدیریت فرایندها، شرایط مطلوبی ایجاد کند و شاخص های عملکردی 

خود را ارتقا دهد.

ارتقای شاخص های 
نمایشگاه اصفهان در سال 9٨

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های اصفهان خبر داد:

سهل آبادی: قرار بود در سال جهش تولید حمایت الزم از تولیدکننده داخلی صورت گیرد

بـه باور تحلیلگران اقتصـادی، نبود وزیـر در وزارت صنعت، 
معـدن و تجارت تنها گوشـه ای از مشـکالت تولیدکنندگان 
و صنعتگـران در سـال جهش تولید اسـت. اما بـا این وجود 
حتـی اگـر در یـک سـال باقـی مانـده از دولـت دوازدهم نیـز تصمیمات 
درسـتی از سـوی رییس جمهور اتخاذ شـود، می تـوان تصویر روشـنی از 
آینـده داشـت. رییس خانه صنعـت و معدن ایـران تاکید دارد: متاسـفانه 
شـش ماه از سـال گذشـته ولی نه گشایشـی در حوزه بانکی اتفاق افتاده 
و نـه در سـایر حوزه هـا!. عبدالوهـاب سـهل آبادی تاکیـد کـرد: حتی در 

تامیـن مـواد اولیه نیـز حمایـت الزم از تولیدکننده صـورت نمی گیرد.

گزارش

گرو ه صنعت
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ایـن روزهـا همه تحلیل گر مسـایل اقتصادی شـده اند. امـا دو نکته که 
برخی تحلیل گران مسـائل اقتصـادی باید بدانند:

اول: اختالف نظرها در اقتصاد امری بسـیار طبیعی اسـت. اتفاقا، اختالف نظرها  و 
دیدگاههـا همـوراه سـازنده بوده اسـت. دو تا شـوخی کوچولو مـا اقتصادخوانده ها 
باهـم مـی کنیم. اول( به شـوخی می گوییـم، اقتصاددانان دنبال پیـدا کردن گربه 
سـیاه در یـک اتـاق کامـال تاریـک و سـیاه هسـتند؛  دوم( به شـوخی مـی گوییم 
دو اقتصـاددان کنـار هـم کار کننـد، سـه نظریه اقتصـادی بیرون می دهنـد.  این 
شـوخی هـا کامـال واقعیـت دارنـد که در نکتـه دوم بـه آن اشـاره خواهم کـرد. اما 
در ایـن چنـد سـطر، بنده به عمد نوشـتم " هموراه" و شـما و سـایر فرهیختگان 
احتمـاالً خواندیـد:  "همـواره". اگر این گونه بوده اسـت شـما به خطای گشـتالت 
دچار شـده اید. یعنی اول و اخر کلمات را با چشـم خود اسـکن کرده، کلمه غلط 
را درسـت خوانـده اید. اگر چشـم دچار خطا می شـود، قطعاً ذهـن نیز دچار خطا 
خواهد شـد. پس اختالف دیدگاه امری بسـیار طبیعی اسـت و نباید ناراحت شـد. 

در مطالـب اقتصـادی بایـد بـه یک صدایی شـک کرد و نـه مخالفت ها.
دوم: پدیـده هـای اقتصادی و اجتماعی، پدیده هایی بسـیار پیچیده هسـتند. علم 
اقتصـاد، ماننـد فیزیک نیسـت کـه در آن ضریب شکسـت نـور در همـه جا یکی 
باشـد. انعطـاف پذیـری نظـام اقتصـادی در همـه جا یکی نیسـت؛ مانند شـیمی 
نیسـت کـه در آن، دو واحـد هیـدروژن با یک واحد اکسـیژن در همه جا تشـکیل 
آب دهـد. دو تـا کارگـر و یـک کارفرمـا در همـه جا یـک میزان مشـخصی تولید 
نمـی کننـد؛ ماننـد مکانیک نیسـت کـه در آن قانـون دوم ترمودینامیک همه جا 
صـادق باشـد. تاثیـر انـرژی در همـه جـا یکی نیسـت؛ ماننـد ریاضی نیسـت که 
همـواره ۲*۲=۴ باشـد. در اقتصـاد گاهـی نیـز کمتر یا بیشـتر از ۴ اسـت. بازدهی 
تولیـد کاهنـده، ثابـت و فزاینـده مـی توانـد باشـد؛ مانند آمار نیسـت کـه همواره  
بـا احتمـاالت کار کنـد. گاهی بـا احتمـاالت )مقادیر انتظـاری( و گاهـی به یقین 
)مقادیـر تحقـق یافتـه( حکـم می کنـد؛ جالب اینجاسـت کـه مانند اقتصـاد نیز 
نیسـت . یعنـی تجربـه کشـورها و مناطق دیگـر الزاماً به درد کشـور یـا منطقه ما 
نمـی خـورد. علـم اقتصاد همانند علم پزشـکی اسـت  کـه برای هر بیمار نسـخه 

خاص خـود را مـی پیچد. 
 راهبردهای علم اقتتصاد

در علـم اقتصـاد، یک سـری نظریه هایی داریـم. همچنین در هر جامعـه ای، یک 
سـری شـواهد آماری و یا حقایق آشـکار شـده آماری وجود دارد. حال سـوال این 
اسـت کـه ایـن نظریـه ها را چگونـه می توان بـه این حقایق  آشـکار شـده آماری 
ارتباط داد و تحلیل های اقتصادی از وضعیت یک کشـوری مانند ایران انجام داد؟ 
بـرای پاسـخ بـه این سـوال و در واقع بـرای ارزیابی ارتباط بین نظریـه ها و حقایق 

آشـکار شـده آماری دو راهبرد وجود دارد: 
اول: راهبرد رقابتی 

دوم: راهبرد تطبیقی 
در راهبـرد رقابتـی، بحـث تخمین و در راهبـرد تطبیقی، بحـث مقداردهی دنبال 
می شـود. در بحث تخمین، براسـاس یکی از روش شناسی های الگوسازی اقتصاد 
سـنجی و بـا اسـتفاده از معیارهای آمـاری )تاکید می کنم صرفا آمـاری(، بهترین 
الگـو و نظریـه اقتصادی توجیه گر شـواهد آماری را انتخـاب می کنیم و تالش می 
کنیـم دچـار خطـای تصریح و خطـای تعیین غلـط الگو نشـویم.  با ایـن راهبرد، 
ایـن امـکان وجود دارد که درباره اعتبار نظریه خاصی شـک و تردید وجود داشـته 
باشـد و نتیجـه بگیریم برای مثال نظریـه مصرف کینز درباره ایران صادق نیسـت.  
امـا بحـث مقداردهـی برخـالف بحـث تخمین چیـز دیگری اسـت. با پـی گیری 
چنیـن راهبـردی دیگـر دنبال پذیرش یـا عدم پذیـرش ) و نه رد( الگوی سـاخته 
شـده نیسـتیم. در ایـن راهبـرد، در ابتدا یک الگـوی ذهنی یا غیر واقعی  سـاخته 
مـی شـود و سـپس کلیـه اطالعات ممکـن از آن الگو اسـتخراج می شـود. در این 
راهبـرد یـک الگـوی اولیـه ای طراحـی مـی کنیم کـه امکان عـدم انطبـاق آن با 
واقعیـت هـا وجـود دارد و به طـور کلی یک الگوی ذهنی اسـت. حتی با اسـتفاده 
از ایـن رهیافـت مـی توان به نظریـه پردازی پرداخـت و نظریه جدیـدی ارایه کرد. 
ایـن رهیافـت بسـیار قدرتمند اسـت. مثالی سـاده در ایـن زمینه: افسـران پلیس 
و بازجویـان )در ایـن بحـث اقتصاددانـان( معمـوالً بـا مفروضات غیـر واقعی مانند 
ایـن کـه شـما در صحنـه جـرم دیده شـده اید شـروع بـه بازجویی می کننـد و با 
تکنیـک هـای خاصـی که دارنـد، واقعیت ها را کشـف می کنند. اسـتخراج قاعده 
کینـز- رمـزی را مـرور کنیـد در همین راسـتا اسـت. مفروضات کامـاًل غیر واقعی 
بـوده و روی یافتـه هـا، تحلیل های زیادی صورت می گیـرد. در بحث مقدار دهی، 
پارامترهـای  الگـوی طراحـی شـده گاهی اوقـات با روش های اقتصاد سـنجی نیز 
تخمیـن زده مـی شـوند و سـپس از روش هـای حل عددی اسـتفاده شـده و الگو 
حـل و سـپس نتایـج آن تجزیـه و تحلیل می شـود. نکته بسـیار مهم دربـاره این 

رهیافت، انطباق آن با روش شناسـی الکاتوشـی اسـت.
 با این توضیحات، پاسـخ سـوال مطرح شـده کامالً روشـن اسـت. فقط با بررسـی 
و تحلیـل مطالـب موجـود در نظریه ها نمی توان بـرای مثال دالیل تـورم در ایران 
را تجزیـه و تحلیـل کـرد، مگر این کـه خبره و کارشـناس کامالً آگاه به سیاسـت 
گـذاری بـوده و رونـد متغیرهای کالن را همـواره رصد کرده باشـیم. اما به هر حال 
پیشـنهاد می شـود که به یکی از این دو راهبرد، متوسـل شـویم. ضمن این که به 
محدودیـت هـای هـر روش نیز باید توجه کـرد. الگوها و مکاتب اقتصـادی فراوانی 
داریـم بـا نظریه های ارزشـمندی که مطرح کـرده اند. این جا بحث اسـتفاده ما از 

ایـن بحـث هـا در تحلیل های کاربردی اسـت و نـه ارزش نظری آنها. 
نکته بسـیار مهم در الگوسـازی این اسـت که: باید همیشه »کیفیت نتایج الگوها« 
و نـه صرفـاً »کیفیـت ظاهـری الگوهـا«  را ارزیابی کنیـم. چیزی کـه در مطالعات 

کاربردی کشـور کامالً از آن غفلت شـده اسـت. 

رابطه اندازه بنگاه ها و توسعه همواره یکی از موضوعات علمی مورد 
مجادله بین اقتصاددانان بوده است. دو ایده مشخص دراین باره مطرح 
شده و می شود: عده ای معتقدند شرکت های کوچک و متوسط)از 
جمله اســتارت آپ ها( موتور محرک توسعه کشورها هستند. این 
شرکت ها منبع اصلی نوآوری، بهره وری، اشتغال و حتی برابری نسبی 
درآمد هستند. مدافعان ایده "کوچک زیباست"، بنیان تئوریک آن را 

تا آدام اسمیت هم نسبت می دهند. 
در مقابل، عــده ای از اقتصاددانان معتقدند شــرکت های کوچک 
و متوسط منابع الزم و کافی برای تحقیق و توسعه ندارند و بنابراین 
نمی توانند منشــأ نوآوری و بهره وری باشند. اشتغال این شرکت ها 
نیز از کیفیت و امنیت برخوردار نیست و اتفاقاً تمرکز این شرکت ها 
در کشورهای در حال توسعه ای اســت که از توزیع مناسب درآمد 
برخوردار نیستند. در حقیقت، شرکت های کوچک، سرریز بنگاه های 
بزرگ هستند. مدافعان ایده "بزرگ زیباست"، بنیان تئوریک خود را 
به اندیشه های شومپیتر نسبت می دهند. این دو رویکرد، رویکردهای 
اصلی درباره نسبت اندازه بنگاه و توسعه هستند. در ادبیات علمی، 

رویکرد ســومی به نام رویکرد بینابینی تعریف نشده است اما کاماًل 
روشن است که می شود چنین رویکردی نیز متصور شد.

 کتاب "بزرگ زیباست" در ســال ۲۰۱۸ توسط انتشارات دانشگاه 
MIT منتشر شد و مجدداً مجادله جدی بین اقتصاددانان ایجاد نمود؛ 
نویسندگان کتاب، اتکینسون و لیند، اقتصاد سیاسی گرایش به سمت 
بنگاه های کوچک را از منظر تاریخی و اقتصادی در آمریکای امروز)تا 
دوره ترامپ( را تحلیل و نقد کرده اند؛ مطابق این رهیافت، همه دولت ها 
و رؤسای جمهور در آمریکا)از کارتر و ریگان تا اوباما و ترامپ(، حداقل 
در کارزارهای انتخاباتی شــان، بر دفاع از شرکت های کوچک تأکید 
کرده اند. سیاســت، اولین و مهم ترین دلیل محبوبیت شرکت های 
SME بوده و هست؛ چون با مناطق و حوزه های انتخاباتی و محلی 
سروکار دارند. دلیل دوم آن، ایدئولوژی است؛ محبوبیت SMEها در 
طول زمان با ارزش های آمریکایی ها و سنت جمهوری خواهی آنها 
گره خورده اســت. با این حال، واقعیت ها حاکی از روندهای دیگری 
است که معموالً از آنها چشم پوشی می شود؛ به عنوان نمونه، تنها ۱۰ 
درصد آمریکایی ها خوداشتغال هستند)۹۰ درصد مزدبگیر هستند( 
و بیش از ۵۰ درصد مزدبگیران برای شرکت های متوسط، بزرگ و 
سازمان های دولتی و عمومی کار می کنند. البته، در همان حال ۵۷ 
درصد آمریکایی ها دوست دارند برای خودشان کار کنند. تفاوت بین 

۱۰ درصد و ۵۷ درصد تفاوت بین واقعیت ها و آرزوهاست. 
عالوه بر این، نرخ استارت آپ ها به سیکل های کسب و کاری وابسته 
است؛ بعد از بحران ۲۰۰۸، نرخ اســتارت آپ های حوزه ساخت و 
ساز تا ۲۶ درصد کاهش و بعد از پیدایش نفت شیل، نرخ استارت 
آپ های حوزه معدن تا ۳۰ درصد افزایش داشته است.بنابراین، نرخ 

استارت تغییر بنیادین اقتصاد الزم هست.

سخنگوی گمرک گفت: »کارنامه تجارت خارجی کشورمان در مرداد ماه به پنج میلیارد و 
۳۷ میلیون دالر رسید که از لحاظ وزنی، صادرات سه و نیم برابر واردات بوده است.« سیدروح 
اله لطیفی اظهار داشت: »مبادالت تجاری ایران با کشورهای خارجی در مردادماه به ۹میلیون و 
۸۲۲ هزارتن  و ارزش ۵ میلیارد و ۳۷ میلیون دالر رسید که سهم واردات، دو میلیون و ۴۱هزار 
تن به ارزش دو میلیارد و ۸۷۵ میلیون دالر  و سهم صادرات نیز هفت میلیون و ۷۸۱هزار تن به 

ارزش دو میلیارد و ۱۶۲ میلیون دالر بوده است.«

هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد، سازمان نظام پزشکی را مکلف کرد تا فرآیند صدور مجوز تبلیغات 
دارو، مواد خوراکی و بهداشتی در فضای مجازی را تسهیل کند. هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور 
مجوزهای کسب وکار، دو فرآیند دیگر از کسب وکارهای پُرتقاضا را تسهیل کرد. بر اساس این مصوبه، 
سازمان نظام پزشکی مکلف شد اطالعات شناسه مجوز تبلیغات و انتشار آگهی های مواد خوراکی، 
آشامیدنی، دارو، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کند.همچنین 
این سازمان مکلف شد تا ظرف یک ماه فرآیند صدور مجوز برای شرکت های پلتفرمی را تسهیل کند.

تبلیغات اینترنتی دارو قانونی شد٥ میلیارد دالر تجارت خارجی ایران در مرداد ماه

زنگ خطر 
حذف طبقه متوسط

درسی برای 
 تحلیل گران اقتصادی 

 اقتصادسنجی 

 تئوری
  جامعه

چرا بزرگ زیباست؟

نگاره

مدیریت

   هادی حیدری

پراید ۱۰۰ میلیونی شد، سکه باالی 
۱۱ میلیون و متوسط قیمت هر متر 
مسکن در تهران حدود ۲۳ میلیون 
تومان شده است. طی ماه های گذشته 
از این دست خبرها به وفور شنیده 
می شود. گوش مردم به شنیدن باال 
رفتن قیمت ها بی حس شده است. 
انقدر که دیگر حتی با تعجب نسبت 
به آن واکنش نشان نمی دهند. اما 
نکته غم انگیز این است که هر کس 
به هر اندازه که پول دارد باید آن را از 
ریال به کاالیی تبدیل کند تا از تورم 

افسارگسیخته جا نماند. 
اما سوال اینجاست که مسئول این 
کسانی  چه  یا  کسی  چه  شرایط 
هستند؟ مردم به طور دقیق تاوان چه 
چیزی را برای معیشت سخت خود می 
پردازند؟ آنچه مشخص است مردم به 
ریاست  انتخابات  در  مستقیم  طور 
زعم  به  تا  کردند  شرکت  جمهوری 
خودشان تورم تک رقمی سال های 
۹۴ و ۹۵ تداوم یابد و به قول اسحاق 
جهانگیری حرکت کند ماشین اقتصاد 
تندتر شود. آنچه امروز لمس می کنند 
سختی بدون چشم انداز در شرایط 

زندگی شان است. 
این تورم اما در ادامه تبعات بیشتری 
خواهد داشت. زمانی که قدرت خرید 
مردم افزایش پیدا نکند با مستهلک 
شدن آنچه که امروز دارند دیگر توان 

جایگزینی آن را ندارند. 
ایران  مردم  زیستی  استانداردهای 
در دهه پیش رو تقلیل پیدا می کند 
رفتن  بین  از  موضوع  این  تبعات  و 
که  است  متوسط  طبقه  تدریجی 
و  اجتماعی  های  بزنگاه  در  همواره 

سیاسی نقش پررنگی ایفا کرده اند.
از  متوسط  طبقه  حذف  دورنمای 
جامعه ایرانی البته چیزی نیست جز 
انفعال و سرخوردگی ای که هرچند 
در کوتاه مدت ممکن است منجر به 
عصیان نشود اما درنهایت جامعه را 
دچار آشفتگی و خشونت روزافزون 
می کند. این بی تفاوتی که در بعد 
مجلس  انتخبات  در  سیاسی  کنش 
یازدهم خود را نشان داد دیگر نمی 
تواند با حاکمیت در پیشبرد اهدافش 

همراهی و همدلی داشته باشد. 
درنهایت اما آنچه بیش از پیش می 
تواند جامعه ایران را به سمت نا امیدی 
و حتی نابسمانی سوق دهد نداشتن 
از شرایط  انداز مشخص  یک چشم 
آینده است. در این جامعه بی چشم 
انداز حتی نمی توان انتظار مولد بودن 
در اقتصاد را داشت. شرایط زمانی به 
بحران نزدیک می شود که مردم دیگر 
مجرای  از  که  تغییراتی  برای  حتی 
دموکراتیک مانند صندوق رای به آن 

امید داشتند رنگ ببازد. 
به نظر می رسد زنگ خطر این بحران 
از مدت ها پیش زده شده است. شاید 
از  زودتر  زنگ خطر  این  باشد  بهتر 
همیشه شنیده شده و به جای گفتار 
و  شفاف  ای  چاره  آن  برای  درمانی 

عملی اندیشیده شود.

اغلـب مدیـران تـازه کار خواسـته یـا ناخواسـته در بدو 
ورودشـان بـه دنیـای مدیریت بـه تکیه زدن بـه صندلی 
مدیریـت و گذراندن سـاعات متمـادی در دفتر کارشـان 
گرایـش پیـدا می کننـد و ایـن مسـاله پـس از مدتی به 

یکـی از عـادات کاری آنهـا تبدیل می شـود. 

امـا اگر شـما هـم جـزو آن دسـته از مدیران تازه نفسـی هسـتید 
کـه دغدغه اصلی شـان پیدا کـردن راهی بـرای آفرینش تصویری 
مثبـت از خـود و سـازمان در ذهـن آنهـا اسـت، بایـد بدانیـد این 
هدف ارزشـمند از طریق نشسـتن در دفتر کار قابل تحقق نیست، 
بلکـه نیازمنـد آن اسـت کـه مدیـر بـا افـرادش از نزدیـک ارتباط 
برقـرار کنـد و ارزش هـا و دیدگاه هـای شـرکت را بـه آنهـا منتقل 

سازد.
بر اسـاس تحقیقات دانشـگاه بیلور، که از مدیـران عالی رتبه چهار 
شـرکت مشـهور و بین المللـی صـورت پذیرفته، مشـخص شـده 
اسـت کـه عامل اصلی موفقیـت سـازمان ها در تشـویق کارکنان، 

ارتبـاط مسـتمر بین مدیران ارشـد و کارکنان اسـت. 
بـاز کـردن در اتـاق مدیریـت و همچنیـن حضـور یافتـن مدیران 
در اتـاق کارمنـدان یـا سـالن تولیـد می توانـد تاثیـر بسـزایی در 
نزدیک تر شـدن مدیران و کارکنان داشـته باشـد. بر این اسـاس، 
شـکل گیری روابـط دوسـتانه بیـن مدیریـت و کارمنـدان هـر 

شـرکت، می توانـد منجـر بـه این شـود کـه فرهنگ سـازمانی به 
شـکلی مطلوب به تمام اجزای سـازمان منتقل شـود و پس از آن 
اسـت کـه بسـیاری از غیرممکن هـا امکان پذیر خواهد شـد. خلق 
تصویری مثبت از سـازمان در ذهن کارکنان می تواند باعث شـود 
سـخت ترین پروژه هـا از نظـر کارکنـان آسـان و امکان پذیـر جلوه 

کنند. 
امـا تحقیقـات نشـریه HBR نشـان داده کـه فقـط ۴۲ درصـد 
از کارمنـدان و کارگـران در جهـان از شـناختی نسـبی و محـدود 
از ارزش هـا و اسـتراتژی های سـازمانی شـرکت هایی کـه در آن 
مشـغول بـه کار هسـتند، برخوردارنـد و بیـش از ۹۵ درصـد از 
کارمنـدان یا از بسـیاری از ارزش ها و اسـتراتژی های شـرکت های 

خـود بی خبرنـد یـا بـا آن موافق نیسـتند.
عامـل اصلـی این عدم همسـویی، در فقـدان ارتباط سـازنده بین 
مدیران و کارکنان نهفته اسـت و نتیجه آن می شـود که از یکسـو، 
مدیـران کارکنـان را بـه کم کاری متهم می کنند و از سـوی دیگر، 
کارکنـان نیـز مدیـران را افـرادی می داننـد که نفسشـان از جای 
گـرم بلنـد می شـود و درک درسـتی از شـرایط حاکم بر سـازمان 

ندارند. 
حال سـوال اینجاسـت کـه برای حل این مشـکل چه بایـد کرد؟ 

در پاسـخ بـه این پرسـش می توان مـوارد زیر را پیشـنهاد کرد:
ارزش هـا و اهـداف کلیـدی سـازمان تان را به صورت پیوسـته و به 

هـر بهانه ای بـه تمـام کارکنان تان یـادآوری کنید. 
تصویـری روشـن و دلپذیـر از سـازمان در ذهـن کارکنـان پدیـد 
آوریـد و آن را در تمـام گفتگوهـای کاری با پرسـنل رعایت کنید. 
به عنـوان مثـال اگـر در فرهنگ شـرکتی شـما دروغگویـی امری 
ناپسـند اسـت، سـعی کنیـد هـم خودتـان راسـتگو باشـید و هم 
دیگران را به راسـتگویی تشـویق کنید، حتـی اگر گفتن حقیقت 

بـه ضـرر آنها تمام شـود.
تصویرسـازی از ارزش هـای مـورد قبـول سـازمان تان را به طـور 
روزانـه انجـام دهیـد، نه صرفـا در زمان برگزاری جلسـات عمومی 

فصلـی یا سـاالنه بـا کارکنان.
راههای تحقق اهداف و پیاده شـدن اسـتراتژی ها را برای کارکنان 
شـرح دهیـد. جیمـی دایمون، مدیـر عامل مشـهور بانک جی پی 
مـورگان کـه سـه بار از سـوی مجلـه تایم به عنـوان یکـی از ۱۰۰ 
شـخصیت تاثیر گـذار جهـان انتخـاب شـده اسـت در ایـن مـورد 
می گویـد: »مـن اجرای درسـت و دقیـق یک اسـتراتژی درجه دو 
را بـه اجـرای ناقص یـک اسـتراتژی فوق العاده ترجیـح می دهم.«

مطمئن شـوید کـه کارکنان تان پیام های ارسـالی از سـوی شـما 
را بـه درسـتی فهمیده اند. 

برقـراری ارتبـاط با کارکنان فقط به خوب سـخن گفتـن با آنها و 
انتقـال پیـام به آنها نیسـت، بلکه نیازمند شـنیدن فعـال و تبادل 

نظـر با کارکنان نیز هسـت.

لطفا از دفتر کارتان بیرون بیایید!

    ژوبین صفاری
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خانواده و خانه های ۲۵ متری


