هر

سهشنبه

یک
نوسان

بحران بیبرنامگی

فرشاد مومنی :میزان شنوایی در ساختار تصمیمگیری اندکی بهبود یافته است
هفتهانهم
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گزارش

اشتباه پشت اشتباه

علیمراد شریفی

نسخه های اقتصادی دولت ها طی
چند سال گذشته نه تنها نتوانسته
راهگشای مشکالت اقتصاد ایران
شــود بلکه تصمیمات عجوالنه و
دســتوری چالش های اقتصادی
کشورراروزبهروزعمیقترکردهاست.
متاســفانه با وجود انتقادات آقای روحانی به نســبت به
عملکرد دولت های نهم و دهم ،اما گویــی خود جای پا بر
برخی سیاست های نادرست گذاشته و با در پیش گرفتن
سیاست اقتصاد دستوری ،ســعی در حل برخی شاخص
هایاقتصادیهمچونموضوعاتارزی،پولیوبانکیکشور
دارد.بهاعتقاد"علیمرادشریفی"پیشبینیآیندهدرشرایط
کنونی ،به دلیل مسائل سیاسی منطقه ،سرنوشت نامعلوم
برجامومحدودیتمنابعارزیکشوربسیارپیچیدهاست....

0۲

تاثیر نوسان ارز بر آینده تولید ملی؛

گزارش

تولید رنجور؛ بازار کم جان

دیده بوسی یا خوشه چینی
اگر معاهدات و مذاکرات صورت گرفته در این ســفر اخیر
شهردار اصفهان از مرز حرف و سخن فراتر رفته و به ورطه
عملبرسند،بدونتردیدفرصتهایچشمگیریراازحیث
اقتصادی ،فرهنگی و گردشگری پیشروی اصفهان قرار می
دهدودریچهایتازهرابهسویآبادانیاینشهرمیگشایند؛
شهریکهسالهاستدرچنگالبیرحمخشکسالیگرفتار
شده و این روزها نفسش به شماره افتاده است .آنچه در ادامه
میخوانید نگاهی کوتاه به دستاوردهای « هفته فرهنگی
اصفهان در پاریس » از منظر اقتصادی است .دیدارهایی که
می توانند در اندازه دیده بوسی بمانند و یا با خوشه چینی
درستعاملتوسعهوتحولاقتصادیباشند.

امیرحسین نادری :

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

امیر کشانی:

چالش در
تولید داخلی
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جعفر ذره بینی:

دالر
بهانه است
05

عباس شیردل:

رکود در
صنایع دستی
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info@eghtesadbazar.ir
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گزارش

زایندهرود در تامین آب آشامیدنی هم مشکل دارد

تولیدکنندگان به تحقق عملی شعار سالدلگرم نیستند؛

افزایش  ۴۵درصدی صادرات اصفهان

نماینده مردم اصفهان گفت :ذخیره پشت سد زاینده رود به کمترین میزان خود در
پنجاه سال اخیر رسیده ،خشکسالی سال جاری زراعی در  ۷۰سال گذشته بی سابقه
بوده و منابع آبی اصفهان وضعیت بحرانی را تجربه می کند .ناهید تاج الدین اضافه
کرد :زایندهرود که آب شرب  ۵میلیون نفر و آب مورد نیاز  ۲۰۰هزار هکتار زمین
کشاورزی و نیز  ۱۰هزار واحد صنفی را تأمین میکند ،امروز در تامین مهمترین نیاز
مردم اصفهان یعنی آب آشامیدنی هم دچار مشکل است.

بگذاریم تولیدکننده داخلی نفس بکشد

مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت :میزان صادرات استان در سال  ۹۶نسبت
به سال  ۹۵به لحاظ ارزش ریالی  ۴۵درصد افزایش داشته است .اسداهلل احمدی
ونهری افزود :در سال گذشته یک هزار و  ۵۰قلم کاال به وزن چهار میلیون و ۹۶۰
هزار تُن و به ارزش یک میلیارد و  ۷۴۹میلیون و  ۶۵۸هزار دالر از استان اصفهان به
مقصد  ۱۰۷کشور جهان صادر شد که در مقایسه با سال  ۹۵از لحاظ وزن  ۷۱درصد
و از لحاظ ارزش  ۴۵درصد افزایش داشته است.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد در گفت وگو با نوسان؛

سهلآبادی رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران با تأکید بر اینکه امروز
تولیدکنندگان زیر آوار زلزله اقتصادی ماندهاند ،گفت :با یک بسیج عمومی
باید تولید کنندگان را از این آوار نجات داد .وی اضافه کرد :برای حمایت از
تولیدکنندهداخلیبایدبابرنامهریزیموجکارآفرینیرادرکشورایجادکرد.
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه امروز
تولیدکنندگان نباید به منابع دولتی چشم داشته باشند ،افزود :همیشه
گفتهایم دولت فقط مساعدت الزم برای بازپرداخت دیون معوق
تولیدکنندگانداشتهباشدتاتولیدکنندهبتواندنفسبکشد.
محمدی یکی از تولیدکنندگان قطعات خودرو با ابراز اینکه "سرمایه در
گردش کافی برای توسعه محصوالت خود را نداریم" به خبرنگار تسنیم
گفت :الزمه توسعه محصول داشتن منابع مالی کافی است اما ما حتی پول
خود را بهسختی از خودروسازان دریافت میکنیم ،بهدلیل معوقات بانکی
امکاندریافتتسهیالتجدیدراهمنداریم.
وی با بیان اینکه "وامهای بانکی بسیار گران و بازپرداخت آن برای ما سخت
است" ،افزود :الزمه حمایت از تولید ایرانی همکاری دولت با تولیدکنندگان
است البته ما پول ارزان هم نمیخواهیم الاقل مساعدتهایی را در
هزینههایبیمهومالیاتانجامدهد.
این تولیدکننده با اعالم اینکه امسال تصمیمات ضدتولید دولت
یکبهیک از راه میرسد ،تصریح کرد :دالیل نوسانات ارز این روزهای
اخیر برای همه تولیدکنندگان عالمت سؤال دارد ،واقعاً نمیدانیم بازار
امسال بهچهسمتی خواهد رفت ،با این اوضاع هیچ سرمایه گذاری
حاضر به فعالیت در بازار نیست.
خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این شرایط از باال بودن مدت
زمان ذخیره انبارها ،افزایش متوسط  ١٠تا  ١٥درصدی هزینه مبادله متأثر
از تحریمها ،بوروکراسی اداری و بیاطمینانی سرمایه گذاران از شاخصهای
اقتصادی نظیر تورم ،بدهیهای دولت ،بودجه و غیره بهعنوان سایر عوامل
تأثیرگذار بر تولید داخلی تأکید کرده است .وی تأکید میکند :نوسانات نرخ
ارز عامل اصلی ضربه به تولید داخلی است و باید بتوانیم با یک گفتمان ملی
اینمشکلراحلکنیم.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی بهعنوان رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در
همین ارتباط به خبرنگار تسنیم گفته است :امروز تولیدکنندگان به هیچ
عنوان قادر به خرید مواد اولیه نیستند که این موضوع اص ً
ال بهنفع صنعت و
تولیدکشورنخواهدبود.
وی با بیان اینکه باید در این رابطه تصمیم فوری گرفته شود ،افزود:
تولیدکنندگانبایددرشرایطباثباتاقتصادیفعالیتکنندتاامکانتوسعهو
فروش محصوالت را در کشور داشته باشند ،اما متأسفانه یک رقابت نابرابر در
کشورایجادشدهکهفقطبهنفعواردکنندگاناست.
وی تصریح کرد :قرار بود امسال برنامههای ویژهای برای حمایت از تولید
اجرایی شود اما متأسفانه از همان روزهای نخست سال تولیدکننده با
هیجانات ارزی روبهرو شده است که کسی هم پاسخگوی دالیل آن نیست.
کمرتولیدکنندهبااینشرایطمیشکند.
جمیلی یک کارشناس اقتصادی هم با بیان اینکه متأسفانه در شرایط
افزایش نرخ ارز همه ضرر میکنند ،به خبرنگار تسنیم گفت :در حال حاضر
تولیدکنندگان و صادر کنندگان احساس امنیت نکرده و منتظر تعیین
تکلیفاوضاعهستند.
جمیلی با اعالم اینکه اتفاقات اخیر بازار ارز نشان میدهد تمام دستاورد
دولت یازدهم در کنترل نرخ تورم طی ماههای آینده از بین خواهد رفت،
اظهار داشت :بازار بهشدت متورم شده و خبری از رونق نیست که این اوضاع
بهسودهیچکسنخواهدبود.
جمیلی خطاب به مسئوالن دولتی گفت :بیایید با مردم صادقانه صحبت
کنید که دالیل این موضوع چیست؛ چرا مردم باید دالل سکه و ارز باشند؟
شرایط اص ً
ال برای کسب و کار خوب نیست .تولید منفی شده و بهجای
حمایتازتولیدماداریمضربههایکاریرابهآنهامیزنیم.
سعید باستانی نیز با اشاره به اینکه عمده نیاز واحدهای تولیدی از محل ارز
تأمینمیشودبهتسنیممیگوید:افزایشناگهانیقیمتارزتعجببسیاری
از واحدهای تولیدی را برانگیخته است .آن ها نمیدانند آیا با نوسانات دالر
باید تولید کنند یا خیر .وی با ابراز اینکه تقریباً در بازار هیچ جنسی خرید
و فروش نشده و تولیدکنندگان ترجیح میدهند کاالیی را وارد بازار نکنند،
اضافه کرد :بهاعتقاد من برای ساماندهی اوضاع باید یک سری اقدامات
کوتاهمدت انجام شود تا بعد از اجرایی شدن آنها بهفکر برنامهریزیهای
بلندمدت برای تولید باشیم.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی به ضعف بانک مرکزی
در مدیریت بازار ارز اشاره کرد و با اعالم اینکه باید منابع مالی ارزان در
اختیار تولیدکننده قرار گیرد تصریح کرد :سودهای ٢٧درصدي و حتی ١٨
درصدي نهتنها مشکل تولیدکنندگان را کم نمیکند بلکه آنها را در گرداب
پرداختسودهایبانکیمیاندازد.

استانداراصفهان؛

طرح های سرمایهگذاری
آب حمایت میشوند

چرا کشور در باتالق اقتصادی دست و پا می زند؟

گروه اقتصاد نسخه های اقتصادی دولت ها طی چند سال گذشته نه تنها نتوانسته راهگشای مشکالت اقتصاد ایران شود بلکه تصمیمات عجوالنه و دستوری چالش های
گزارش
اقتصادی کشور را روز به روز عمیق تر کرده است .متاسفانه با وجود انتقادات آقای روحانی به نسبت به عملکرد دولت های نهم و دهم ،اما گویی خود جای پا
بر برخی سیاست های نادرست گذاشته و با در پیش گرفتن سیاست اقتصاد دستوری ،سعی در حل برخی شاخص های اقتصادی همچون موضوعات ارزی ،پولی
و بانکی کشور دارد .به اعتقاد "علیمراد شریفی" پیش بینی آینده در شرایط کنونی ،به دلیل مسائل سیاسی منطقه ،سرنوشت نامعلوم برجام و محدودیت منابع
ارزی کشور بسیار پیچیده است .بدیهی است که پاشنه آشیل دولت های ایران بعد از انقالب اسالمی ،حالت استغنا و بی نیازی آن ها از مشاوران اقتصادی است
تا جایی که کشور امروز وارد یک باتالق اقتصادی شده است .آنچه می خوانید گفتگوی نوسان با دکتری اقتصاد و انرژی دانشگاه گوتنبرگ سوئد و عضو هیئت
علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان است.
به خصوص در دوره ریاست جمهوری هوگو
چاوز ،بسیاری از درآمدهای نفتی به سمت
مسکن ارزان قیمت سوق پیدا کرد که این
موجب ایجاد باتالق اقتصادی آن کشور
شد ،چرا که آنها نیز به جای اینکه تسهیالت
کم بهره را به مردم تخصیص دهند و آنها را
تشویق به سرمایه گذاری در بخش مسکن
کنند،نقدینگیعظیمیازدرآمدنفتیخود
را به ساخت و ساز مسکن شان اختصاص
دادنئ .در واقع الگوی ناموفق «مسکن مهر»
احمدی نژاد برگرفته از الگوی ناموفق چاوز
بود که موجب شد درآمدهای ارزی ایران که
راهگشای صنعت و تجارت بود و صنایع را
وارد چرخه تجارت جهانی می کرد به سمت
بازارمسکنوسفتهبازیدرآنتزریقکرد.
نوسان :به نظر شما مهمترین بحران
هایپیشرویدولتچیست؟
در حال حاضر چند بحران وجود دارد.
نوسان :به نظر می رسد مشکالت ورود نمی کند و در قسمت هایی که نباید ،به طور رسمی و یا غیر رسمی فرار مالیاتی
احتمال دارد با تصمیم گیری های جدید
اقتصادی در دوران دوم ریاست وارد می شود .باید توجه داشت که یکی داشتهباشد.
نسبتبه«برجام»،دسترسیایرانبهذخایر
جمهوری در کشورمان بیشتر نمایان از مواردی که نمی توان با روش دستوری
ارزی محدودتر شود ،همچنین دولت آن
نوسان :به اعتقاد شما آیا روسای
گونهکهبایدبهخصوصطیدهسالگذشته
می شود و دولت روحانی همانند وارد شد ،مکانیسم های عرضه و تقاضا برای جمهور از ترس رای نیاوردن در دوره دوم،
حمایت جدی از صنعت نکرده و موجب
احمدی نژاد ،با وجود وعده هایی که رسیدن به قیمت های تعادلی در بازار است؛ دست به اصالحات اقتصادی نمی زنند؟
ایجاد مشکالت بسیار برای مدیران صنعتی
به خصوص در مباحث ارزی و بانکی اما مشکلی که وجود دارد دولت در برنامه عوامل زیادی وجود دارد .یکی از مشکالت ما
شده است .دولت باید به جای تخصیص
داده بود نتوانست به ثبات و موفقیت ریزی های ارشادی باید رسیدن به مکانیسم فرادولت ها و یا گروه های فشار در خارج از
درآمدهای نفتی به بخش ساختمان،
اقتصادیدستیابد؟
تعادل را پیاده کند .به عنوان مثال ورود و بدنه دولت است که موجب می شوند حوزه
مسکن و یا واردات کاالهای مصرفی نسبت
حدود  15سال قبل در زمینه کشف مداخلهمستقیمدولتبهبنگاههایزودبازده قدرت عمل دولت کاهش یابد که این مهم
سنگهای توجه کنید که از سال  88به این و یا طرح مسکن مهر ،اشتباه بود و باید از در بحث عدم موفقیت دولت ها موثر است.
طرف رشد وسیع شبکه بانکی و سفته بازی طریق برنامه ریزی ارشادی عمل می کرد همچنین دولت های ما نیز در حالت استغنا
بزرگترینمشکلدولتهایماایناستکهنقشبرنامه
در اقتصاد کشور رونق گرفت .مواجه شدن با و از طریق تک رقمی کردن نرخ تسهیالت و بی نیازی از مشاوران اقتصادی به سرمی
ریزی های ارشادی را فراموش کرده اند و طبیعتا این
این مشکالت در دولت روحانی بسیار سخت مسکن ،خود مردم و بخش خصوصی را برای برند .متاسفانه بزرگترین مشکل دولت های
نقشدستوریدولتاســتکهمشکلزاشدهاست
بود و تیم اقتصادی تالش کرد تا حدود سرمایه گذاری در بخش مسکن تشویق می مختلف در ایران این است که خود را از بدنه
به واردات کاالهای سرمایه ای اقدام می
زیادیفعالیتهایبانکیرامحدودسازد.هر کرد .در تمام دنیا نیز پروژه های مسکن از کارشناسیغنیمیدانندوسعینمیکنند
کرد و با اعمال قوانینی در این شرایط،
چند که این انتقاد به وی وارد است که باید طریق پرداخت تسهیالت با نرخ بهره پایین در مسائل اقتصادی از کارشناسان خبره
صنعتگران کشور را تشویق به تولید کاالیی
بسیاری از سیاست ها را در دوره اول ریاست بانک های عامل به مردم و تشویق آنها بهره گیرند .علی رغم اینکه آقای روحانی
با کیفیت بهتر می کرد .به عنوان مثال ما
به سرمایه گذاری در این بخش اجرا می مشاورانیهمچونترکان،نهاوندیان،نوبخت
در حوزه تولید خودرو هیچ گاه نمی توانیم
علی رغم اینکه آقای روحانی مشــاورانی همچون ترکان ،شود؛ نه اینکه دولت منابع عمده ای را در و  ...را دارد اما در واقع بزرگترین نقیصه این
تولیدکننده باشیم چرا که صنعت خودرو
نهاوندیان ،نوبخت و  ...را دارد اما در واقع بزرگترین نقیصه بخش مسکن تزریق و در نهایت یک باتالق است که آنها هیچ گونه پیوند پایداری با
این اســت که آنها هیچ گونه پیوند پایداری با بخش های
ملزومات خود را می خواهد و در کشورمان
اقتصادی را ایجاد کند .به جرات بزرگترین بخش های اقتصادی و مدیریت کشور
اقتصادیومدیریتکشوربرقرارنکردند
پیش نیازهای آن وجود ندارد ،اما ایران می
مشکل دولت های ما این است که نقش برقرار نکردند .متاسفانه این مشکل در دوره
توانست به جای فضا دادن به شرکت های
جمهوری خود پیگیری می کرد تا بتواند در برنامه ریزی های ارشادی را فراموش کرده ریاستجمهوریاحمدینژادویاحتیآقای
ایران خودرو یا سایپا برای مونتاژ و تقلید
دوره دوم ،نتایج آن را به مردم نشان دهد .اما اند و طبیعتا این نقش دستوری دولت است خاتمی نیز وجود داشت و امروز بزرگترین
نادرست تولید خودرو ،قراردادهایی را با
با توجه به اینکه برخی از این اصالحات دیر که مشکل زا شده است .در حوزه بنگاه های پاشنه آشیل دولت های ما حالت استغنا و
شرکت های بزرگ تولید خودرو منعقد می
صورت گرفت شاید آقای روحانی هم در زودبازده نیز این چنین شده و دولت به جای بی نیازی آنها از مشاوران اقتصادی است.
کرد تا قطعات و لوازم خودرو را تولید کنند.
تسهیلفرایندوجلوگیریازرانتاقتصادی ،حتی امروز مهمتر از بحث ارز ،موضوع آب
دورهدومخودنتواندموفقعملکند.
مثال ایران خودرو می توانست پلتفرم خود
نوسان :اما آقای روحانی نیز همانند خود موجب تشدید سوداگری می شود که است که متاسفانه دولت های مختلف کشور
را برای تولید قطعات یدکی خودرو هیوندا
احمدینژادبرخیسیاستدستوریرا اینها بزرگترین چالش محسوب می شود .برای مدیریت این بحران ،هنوز وارد گفتمان
و  ...تغییر دهد و در واقع به عنوان نماینده
برای حل موقت بحران های اقتصادی ،در واقع دولت در بحث بنگاه های زودبازده بادانشگاههانشدهاند.
در پیش گرفت؛ مانند کاهش دستوری باید تالش می کرد که نقدینگی جامعه به
آنها قطعات این خودرو را تولید کند و بجای
نوسان :با توجه به شرایط کنونی
هزینه کردن در تولید خودروهای ملی بی
نرخ سود بانکی یا نرخ دالر و حتی اقالم سمت بازار داللی و سفته بازی هدایت نشود .اقتصاد کشور ،این روزها بسیاری
کیفیت و از بین بردن سرمایه های ملی
مصرفی مانند تخم مرغ .به اعتقاد بنگاه های زودبازده وام های کالنی را دولت از اقتصاددانان ،ایران را با اقتصاد
کشور ،تولیدکننده قطعات باشیم ،از سوی
شما آیا سیاست های شکست خورده گرفتند اما این تسهیالت وارد بازار سفته ورشکستهونزوئالمقایسهوتشبیهمی
دیگر با حذف تعرفه واردات خودرو ،دولت
گذشته،دوبارهجوابخواهدداد؟
بازی همچون خرید ارز ،مسکن و  ....شد ،در کنند .به اعتقاد شما آیا ونزوئال به دلیل
اقدام به واردات همان خودروها می کرد
یکی از مسائلی که متاسفانه ایران درگیر حالیکهدولتبایدفضارابرایتولیدمهیامی اقتصاد دستوری دچار شکست و یا
و در واقع با این روش برای مردم سرمایه
آن است این بوده که دولت در حوزه هایی کرد .بدون تردید این اشتباهات پی درپی تورم 600درصدیشد؟
که باید قانونگذاری اقتصادی را اعمال کند باعث شده تا امروز  60درصد اقتصاد ایران
اجتماعیایجادمیکرد.
درونزوئالنیزهمینمشکالتوجودداشتو
ریحانه سجادی /روزنامه نگار

نوسان 28 :روز از ابالغ شعار امسال گذشته و تولیدکنندگان
نهتنها شاهد حمایتهایی نبودهاند بلکه با شوک بزرگ افزایش
قیمت ارز هم روبهرو شدهاند .با توجه به اینکه حجم زیادی از
مواداولیهتولیدکنندگانازمحلوارداتتأمینمیشودافزایش
قیمت دالر عاملی شده تا آن ها امکان خرید مواد اولیه نداشته
و در نهایت مجبور به کاهش تولید و حتی تعطیلی واحدهای
تولیدیشوند.
نکتهقابلتوجهآنکهدربرخیازحوزههاکهتولیدکنندگانامکان
افزایش قیمت محصوالت خود را ندارند با عدم تولید منتظر
تعیین تکلیف بازار بوده و خط تولید خود را خاموش کردهاند.
در این شرایط این سؤال مطرح است که؛ دولت در این شرایط
چهحمایتی از تولیدکننده میکند و آیا با این بازار پرنوسان ارز
امکانرقابتباکاالهایوارداتیوجودداردیاخیر؟

اشتباه پشت اشتباه

گزارش

در کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق بازرگاني اصفهان مطرح شد؛

راه اندازی مرکز ميانجي گري اتاق بازرگانی اصفهان
نوســان :نایبرئیس اتاق بازرگانی استان
اصفهان ،گفــت :تکنرخی شــدن ارز اقدام
مناســبی اســت و فعاالن اقتصــادی از این
اقدام اســتقبال میکنند امــا نکته مهمی
که وجود دارد این اســت که نــرخ دالر باید
بوســیله عرضه و تقاضا و در بازار تعیین شود.
مصطفی رناســی ،افزود :این اقدام که دولت
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قیمت مشــخصی را برای دالر در نظر بگیرد،
بیشتر جنبه سیاســی دارد و جنبه اقتصادی
آن بهدرســتی در نظر گرفته نشــده است.
رناسی خاطرنشان کرد :در حال حاضر به نظر
نمیآید که دولت توانایی تزریــق ارز 4هزار و
 200تومانی بهاندازه نیاز بازار داشته باشد .وی
تصریح کرد :اگر دولت ارز مازاد داشــته باشد؛

میتوانددرزمانهاییکهشوکهایقیمتیدر
اثر افزایش تقاضا بر بازار ارز وارد میشود ،ورود
پیداکندوازاینطریققیمتارزراکنترلکند.
وی با بیان اینکه نوسانات شــدید ارز به نفع
اقتصاد کشور نیست؛ یادآور شد :دولت باید از
نوسانات شــدید قیمتی ارز جلوگیری کند و
اجازه دهد ارز نیز همچون هر کاالی دیگری

از طریق مکانیسم بازار
قیمتگذاری شــود.

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

نوسان :اســتاندار اصفهــان گفت:
با تمام قوا از هرگونه طرح یا ســرمایه
گذاری در جهت اشتغالزایی و یا استفاده
بهینه از آب حمایت و دفاع خواهم کرد.
محسن مهرعلیزاده در نشست شورای
مدیران مجموعه پرشــیان فــوالد در
نیروگاه شهید محمد منتظری با اشاره
به کلنگ زنی تصفیه خانه پســاب این
نیروگاه ،اظهار کرد :این طرح با رقم ۴۸
میلیارد تومان و با توجــه به  ۱۲۰متر
مکعب آب در ثانیه اســتحصالی طرح
خوبیاست.
استاندار اصفهان با اشاره به خشک بودن
ایران و اینکه اصفهان در فالت مرکزی
کویری قرار گرفته است ،افزود :امسال
در بدترین شــرایط آبی قرار گرفته ایم
و باید بدانیم که در منطقه خشک قرار
داریم که در طول  ۵۰ســال گذشــته،
دریافتی آب و حجم آب پشــت سد ،به
یک چهارم کاهش یافته است .وی تاکید
کرد :برنامه ریزی مدیران و مصرف آب
در بخش کشــاورزی و صنعت باید به
سمت ســازگاری با کم آبی پیش رود.
مهرعلیــزاده اضافه کــرد :باید مفهوم
سازگاری با کم آبی آنالیز و شکافته شود
و برای مردم تبیین شــود و این بدین
معناست که زندگی مردم به روال عادی
طی شود ،ولی با شیوه های بکارگرفته
شــده ،مصرف و کنترل شــود و صرفه
جویی به شدت صورت پذیرد و امروز با
کلنگ زنی این طرح پساب تصفیه شده
به چرخه استفاده باز می گردد.
استاندار اصفهان با اشــاره به آیین آغاز
احداث نخســتین نیروگاه خورشیدی
شناور مگاواتی کشــور در این نیروگاه،
افزود :این اقــدام نمادیــن تولید یک
مــگاوات بــرق از طریق پانــل های
خورشیدی بر روی اســتخر مجموعه
نیز کار زیبایی است و نشــانگر دقت و
ظرافت مردم اصفهان است که با وجود
تولید حدود  ۲هزار مگاوات توسط این
نیروگاه ،از ایــن طریق هم یک مگاوات
برق به صورت پانل های شــناور برای
جلوگیری از تبخیر آب تولید می شود.
علیزاده با اشــاره بــه اجــرای پروژه
پتروشیمی در شرق اصفهان ،بر تسریع
در اجرای این پروژه تاکید کرد و افزود:
اکنون زیرســاخت های این پروژه در
حال انجام اســت و این طرح می تواند
بیش از  ۱۴هزار اشتغال ایجاد کند که
فرصت بســیار مهمی خواهد بود و باید
قدم های محکمی برداشته شود.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی
ذیربط باید مجوزها را حداکثر تا  ۱۵روز
صادرکنند،افزود:اصفهان،استانیبسیار
مستعد اســت ،ولی بروکراسی سنگین
موجب کنــدی اجرای پروژه ها شــده
که این موضوع نیز حل خواهد شــد و
نگرانی ها برطرف می شود.
گفتنی اســت؛ ایســتگاه پمپاژ ،خط
انتقال و تصفیه تکمیلی پساب نیروگاه
شــهید محمد منتظری با ســرمایه
گذاری  ۴۸۰میلیــارد ریالی به مدت
 ۴۰ماه اجــرا خواهد شــد و از نکات
برجسته این پروژه قابلیت بازیابی آب
مصرف شــده تا  ۴۰درصد ،کاهش بار
آبی زاینده رود و تامیــن آب مصرفی
نیروگاه از پساب شاهین شهر ،فشرده
سازی لجن های بازمانده از روند تصفیه
پســاب ،حمل آن به خارج از شــهر و
تخلیه آن در محل مناسب تعیین شده
توسط شهرداری است.

17 April 2018 No. 31

سال سوم /شماره سی و یک 28 /فروردین  30 /۱۳۹۷رجب ۱۴۳۹

think
www.eghtesadbazar.ir

گردشگری با افت روبرو است

استاد دانشگاه و کارشــناس اقتصاد گردشــگری گفت :متغیرهای محیطی اثرگذار بر
شکوفایی گردشگری کشور در ســال  ،۹۷در جهت مطلوب حرکت نمیکند و اوضاع به
ضرر رشد این عرصه سپری میشود .محمدرضا فرزین افزود :شاید فینفسه افزایش نرخ
ارزبهدلیلارزانکردنایرانبهعنوانیکمقصدسفربرایگردشگرانخارجی،پدیدهمثبتی
باشد و بهذات خود موجب افزایش ورود گردشگر به کشور شود ،اما مهمتر از آن ،ثبات ارزی
است که عملکرد اقتصادی کشــور در چند ماه اخیر عکس این موضوع را نشان داده است.

دستور میدهم قیمتها باال نروند

بحران بی برنامگی

دیدگاه
برخورد فیزیکی در بازار ارز؛

اثر معکوس

علی دینی ترکمانی

فرشاد مومنی اعتقاد دارد که میزان شنوایی در ساختار تصمیمگیری اندکی بهبود یافته است

ماندانا خرم شقایقی /روزنامه نگار

از ســال  1390تا بهمــن  ،1395در
چند مقاله بلند و چند یادداشت کوتاه،
تالش کردم توضیح دهم که انتظارات،
بیشــتر از متغیر مورد عالقه قریب به
اتفاق همکاران اقتصاددانم ،یعنی تورم،
بر افزایش نرخ ارز تاثیر دارد .انتظارات
ناشــی از تنش های سیاسی مرتبط با
پرونده هســته ای در گذشته و اکنون
مرتبط با موشــک های بالســتیک و
همینطور انتظارات ناشی از تنش های
منطقه ای میان ایران و عربســتان در
سوریه و یمن که اکنون به جبهه جدید
آشــکاری میان اســراییل و ایران می
رسد موجب شکل گیری موج جدیدی
از فشــارهای فزاینده در بازار ارز شده
است.
انتظارات موجب بوجود آمدن تقاضای
سفته بازانه ی بیش از اندازه در مقایسه
با موقعیت عادی ،برای ارز می شــود؛
چرا که بر اثر تنش هــا انتظار افزایش
نرخ ارز وجود دارد .این انتظار و تقاضای
ســفته بازانهی همراه بــا آن ،موجب
افزایش نرخ ارز می شود .با تحقق پیش
بینی صورت گرفتــه ،دور جدیدی از
انتظارات و تقاضای سفته بازانه همراه
با آن بوجــود می آیــد و در گذر زمان
تشدید می شود.
تنها راه بازگرداندن آرامش به بازار ارز و
دارایی نقد پذیر طال که ارزشش تحت
تاثیر قیمت جهانی طال و نرخ ارز است،
رفع تنش هاســت .در غیر اینصورت،
برخورد فیزیکی با معاملــه گران ارز،
تنش دیگری را به تنــش های جاری
اضافه می کند که نتیجه ی آن افزایش
نرخ ارز اســت .چرا که این پیــام را به
اقتصاد و بازار ارسال می کند که توانایی
بانک مرکزی و دولت در مدیریت بازار
ارز به روش های معمول از جمله تزریق
ارز ،بــه تحلیل رفته اســت و بنابراین
ناچار از برخورد فیزیکی می شود .این
خود ،انتظار افزایش نرخ دالر را تقویت
می کند و بر تنور تقاضای سفته بازانه
برای ارز می دمــد .همینطور ،تقاضای
واقعــی ارز را بــه جلو می انــدازد که
موجب تالطم بیشتر این بازار میشود.
تردیدی نیســت کــه توزیــع نابرابر
نقدینگــی جــاری در اقتصــاد میان
گروه های اجتماعی مختلف نیز یکی
از دالیــل موجهــای ارزی در چنین
شــرایطی با چنین ابعادی است .اگر
توزیــع نقدینگی میــان بخشهای
اقتصادی و همینطور میان گروههای
اجتماعی برابرتر بود ،نقدنیگی جاری
در اقتصاد ،چنین با شتاب زیاد ،سر از
بازار ارز در نمی آورد .اگر در گذشــته
از طریق ســازوکارهای مختلفی چون
زمینه ســازی برای جــذب نقدینگی
در رشــته فعالیت های مولد صنعتی و
کشــاورزی و همینطور نظام مالیاتی
پیشــرفته تصاعدی معطوف به توزیع
عادالنه ثروت و درآمد میان گروههای
اجتماعــی ،در جهت برابرســازی هر
چه بیشــتر نقدینگی اقدام شــده بود
اینک کمی راحت تر می شــد بازار ارز
را مدیریت کرد.
یک راهــکار ،همان راهکاری اســت
که در عربســتان ،اخیرا دنبال شــده
است .یعنی ،سیاســت بازتوزیع ثروت
ودرآمــد در چارچوب طرحی جدیتر
و اساســیتر ،از طریق گفــت و گو با
صاحبان ثــروت های بســیار زیاد در
جهت واگذاری بخشــی از ثروت شان
به خزانه دولت با هدف ،بــرای مثال،
ادامه در صفحه 8

نوسانات ارزی؛ مهمترین چالش

کنترل قیمتها ،چتری حمایتی برای مصرفکنندگان نیست؛

هیو ُر ُکف/مترجم  :حسین کاظمی یزدی

یک استاد دانشگاه گفت :روند ورود گردشگر به کشور در سال  ۹۶نسبت به سال ۹۵
روند مطلوبی نبوده و کشور در این زمینه با افت مواجه شده است .اسماعیل قادری
افزود :در سالهای  ۹۳ ،۹۲و  ۹۴کشور با رشد ورود گردشگر خارجی مواجه بود که
این امر متاثر از عوامل مختلفی از جمله برجام بود .اما این روند از سال  ۹۵رنگوبوی
معکوسی یافت که روابط دیپلماتیک و چالشهای سیاست خارجی و نوسانات شدید
بازار ارز را باید از دالیل اصلی این عقبگرد دانست.

دیدگاه

گروه اقتصاد افزایـش ناگهانـی قیمـت ارز در روزهای آغازین سـال جاری شـوک بزرگی به بدنه اقتصاد کشـور وارد
گزارش
کـرد و در پـیآن نگرانـی عجیبـی از آینـده ایـران در افکار عمومـی پدیدار شـد .این در حالی اسـت
در دی ماه سـال گذشـته موجـی از ناآرامـی در اعتراض به اوضاع بد اقتصادی بیشـتر شـهرهای ایران
را فراگرفتـه بـود .هرچند بـا روشهای گوناگـون آن ناآرامـی ها آرام شـد؛ اما در همان زمان بسـیاری
از تحلیلگـران اقتصادی ،سیاسـی و اجتماعی هشـدار داده بودنـد که در صورت عـدم برخورد صحیح
بـرای رفـع موانـع و چالشهای اقتصـادی ،سیاسـی و اجتماعـی در آینده نه چنـدان دور بایـد انتظار
بحرانهـای سـنگینتر و پرهزینهتـری را داشـت .حال بـا پیشآمدن بحران نوسـان نـرخ ارز بار دیگر
ایـن نگرانی در مردم جامعه پدیدار شـده اسـت .موسسـه "دیـن و اقتصاد" در اولین نشسـت هفتگی خـود با دعوت
از دکتـر حسـین راغفـر "گزینههـای پیشروی اقتصاد ایـران برای بـرون رفت از چالش فعلـی " را مورد بررسـی قرار
داد .در مقدمـه ایـن نشسـت دکتـر فرشـاد مومنی نکاتـی را مطرح کـرد که ما آن را به شـکل یادداشـت برای شـما
منتشـر می کنیم.

شـــیوهای کـــه دولـــت در برخـــورد بـــا
بحـــران ناگهانـــی افزایـــش نـــرخ ارز
بهنمایـــش گذاشـــت یـــک شـــیوه
طبیعـــی در شـــرایط بیبرنامگـــی
اســـت .بـــه عبـــارت دیگـــر یـــک
برخـــورد کامـــا انفعالـــی ،بـــا قـــدرت
انعطـــاف کـــم و بـــا بنیـــه فکـــری
ناکافـــی اســـت.
باعـــث تاســـف فـــراوان اســـت کـــه در
غیـــاب یـــک برنامـــه اصولـــی ،جهـــت
گیـــری اقتصـــاد ایـــران ،از یکســـو از
ورود بـــه ریشـــههای اصلـــی مســـئله
خـــودداری میکنـــد و از طـــرف
دیگ ــر اس ــرار غیرمتعارف ــی وج ــود دارد
کـــه منشـــا اصلـــی اســـتمرار بخـــش
بح ــران اس ــت و دول ــت س ــعی دارد ب ــه
ایـــن بحـــران هـــا دامـــن نزنـــد.
بـــه نظـــر میآیـــد اراده چنـــدان
جـــدی بـــرای تقابـــل نتیجـــه بخـــش
و اصولـــی بـــا ریشـــه ایـــن بحـــران
اگر واقعا گوشی برای شنیدن در نظام تصمیم گیری
وجودداردمابایدصمیمانهومشوقانههشداربدهیم
که این شیوه اداره امور اقتصادی نمی تواند گرفتاری
های ما را بر طرف کند

وجـــود نـــدارد و دولـــت ترجیـــح
داده تـــا رویههایـــی را در پیـــش
بگیـــرد تـــا مســـئله را مســـکوت نگـــه
دارد؛ هرچنـــد ایـــن مســـایل در زمـــان
دیگـــری ،بـــه شـــکل دیگـــری و ابعـــاد
دیگ ــری خ ــود را ب ــه نمای ــش بگذارن ــد.
از نظ ــر م ــن تف ــاوت معن ــاداری می ــان
شـــیوه برخـــورد بـــا مســـئله نوســـان
ارز و ناآرامیهـــای ســـال گذشـــته
وجـــود نـــدارد و بـــه صـــورت اصولـــی
بـــه همـــان ســـبکی کـــه اکثریـــت
غریـــب بـــه اتفـــاق کارشناســـان بـــا
صالحیتهـــای تخصصـــی متفـــاوت،
مشـــوقانه گوشـــزد کردنـــد کـــه در
چارچـــوب ایـــن شـــیوهای کـــه بـــا ان
ناآرامیهـــا برخـــورد شـــد؛ بایـــد
هـــر لحظـــه منتظـــر باشـــیم کـــهایـــن
گرفتـــاری دوبـــاره بـــه گونـــه دیگـــری
ســـر دربیـــاورد .در مـــورد ماجـــرا نـــرخ

ارز هـــم مســـئله بـــه همیـــن صـــورت
اســـت؛ یعنـــی از همـــان ابتـــدا نطفـــه
افزایشهـــای ناگهانـــی آتـــی بســـته
شـــده اســـت.
بایـــد بـــه دولـــت و کل ســـاختار
قـــدرت گوشـــزد کـــرد کـــه متاســـفانه
ایـــن شـــیوه اداره و مدیریـــت اقتصـــاد
کشـــور بههیـــج عنـــوان کمکـــی بـــه
بازگشـــت اعتمـــاد بـــه تولیدکننـــدگان
و فرودســـتان نمیکنـــد و تحولـــی
بـــا ایـــن رویکـــرد در اقتصـــاد کشـــور
پدیـــدار نخواهـــد شـــد.
بس ــیار تاس ــف برانگی ــز اس ــت ک ــه ب ــه
طـــرز متعارفـــی دلخـــوش بـــه آمـــار
و ارقـــام مـــی شـــویم کـــه کارکـــرد
چندانـــی ندارنـــد و فقـــط بـــه عنـــوان
ابـــزار تبلیغاتـــی آن هـــم فقـــط در
صـــورت رابطـــه ی 
کُســـویه بـــا
مســـتمعین بـــه کار میآیـــد.
ای ــن مس ــئله در م ــورد ادع ــای کاه ــش
نـــرخ تـــورم ،ادعـــای دســـتیابی بـــه
رشـــد اقتصـــادی و خلـــق فرصتهـــای
شـــغلی کامـــا محســـوس و ملمـــوس
اس ــت .ص ــرف نظ ــر از کیفی ــت اط ــاع
رســـانی ایـــن ادعاهـــا کـــه بـــه شـــکل
معمــول بــدون پایــه و جزییــات مطــرح
میشـــود؛ منطـــق رفتـــاری ایـــن
ادعـــا نیـــز توضیـــح داده نمیشـــود و
تنهـــا بـــه مطـــرح شـــدن آن بســـنده
میشـــود و مســـئله اساســـی آن
اســـت کـــه ایـــن ادعـــا مطلقـــا کار
کـــرد نـــدارد.
ب ــه عن ــوان مث ــال اگ ــر واقع ــا کاه ــش
 30درصـــد رشـــد تـــورم در یـــک
دوره کمتـــر از  3ســـال قـــرار بـــود
کارکـــرد داشـــته باشـــد؛ مـــا بایـــد
آثـــار آن را روی انگیزههـــای ســـرمایه
گـــذاری ،خلـــق فرصـــت هـــای
شـــغلی و کیفیـــت زندگـــی مـــردم و
ســـایر مـــوارد مشـــاهده میکردیـــم
کـــه متاســـفانه در هیـــچ یـــک از
عرصههـــای مذکـــور خبـــری از ایـــن
آثـــار نیســـت .بنابرایـــن اگـــر واقعـــا
گوشـــی بـــرای شـــنیدن در نظـــام
تصمیـــم گیـــری وجـــود دارد مـــا بایـــد

صمیمان ــه و مش ــوقانه هش ــدار بدهی ــم
کـــه ایـــن شـــیوه اداره امـــور اقتصـــادی
نم ــی توان ــد گرفت ــاری ه ــای م ــا را ب ــر
طـــرف کنـــد.
اگـــر حتـــی بـــه همیـــن ارقـــام رشـــد
اقتصـــادی مربـــوط بـــه  9ماهـــه ســـال
 1396ک ــه منتش ــر ش ــده ن ــگاه کنی ــد
در آنجـــا عالئمـــی وجـــود دارد کـــه آن
عالئـــم را بایـــد جـــدی گرفـــت.
زمانـــی کـــه اجـــزا رشـــد ادعایـــی
را براســـاس هزینـــه نهایـــی اقـــام
مشـــاهد کنیـــد؛ متوجـــه مـــی شـــوید
کـــه در حالـــی مثـــا رشـــد ادعایـــی
چی ــزی ح ــدود  3ت ــا  4درص ــد مط ــرح
میشـــود کـــه براســـاس برآوردهایـــی
متفـــاوت دســـتگاههای مختلـــف،
مالحظـــه مـــی شـــود کـــه مثـــا در
اقـــام هزینـــه کـــرد ،رشـــد مصـــرف
خصوصـــی ( 1/4یـــک و چهـــار دهـــم)
درصـــد اســـت.
یـــا رشـــد تشـــکیل ســـرمایه در حـــوزه
ماشـــینآالت در  9مـــاه چیـــزی
حـــدود (0 /9نهـــم دهـــم) درصـــد،
یعنـــی کمتـــر از یـــک درصـــد اســـت.
همچنیـــن رشـــد تشـــکیل ســـرمایه در
ســـاختمان ( 1/6یـــک و شـــش دهـــم)
درصـــد اســـت.
ای ــن ه ــا هم ــه گوی ــا اس ــت و نی ــاز ب ــه
شـــرح بســـت هـــم نـــدارد و عالئمـــی
اســـت کـــه یـــک نظـــام قاعدهگـــذار،
هوشـــمند و مسئولیتشـــناس بـــا
آن بطـــور جـــدی درگیـــر اســـت و
ایـــن پیـــام را مـــی رســـاند کـــه ایـــن
عالئـــم بـــه انـــدازه کافـــی گویاســـت و
حتـــی ابتدایـــی تریـــن عالیـــم بهبـــود
وضعیـــت در میـــان مـــردم وجـــود
ندارد.امـــا تـــکان دهنـــده تریـــن داده
از ایـــن زاویـــه بـــه رشـــد تغییـــر در
موجـــودی انبـــار در  9ماهـــه اول
ســـال  1396مربـــوط میشـــود
کـــه انـــداره آن چیـــزی حـــدود 16/9
(ش ــانزده و ن ــه ده ــم) درص ــد گ ــزارش
ش ــده اس ــت؛ ای ــن ب ــدان معن ــا اس ــت
کـــه بـــه شـــرحی کـــه مـــن در جلســـه
گذشـــته هـــم بـــه آن اشـــاره کـــردم

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

مـــا در حـــال تجریـــه یـــک شـــرایط
رک ــود هس ــتیم ک ــه م ــدام ب ــه ش ــدت
عمـــق آن افـــزوده میشـــود و ایـــن
نابهســـامانی هـــا ،بیاعتمـــادی
هـــا ،هزینـــه بـــاالی مبادلـــه ،عـــدم
برنامـــه مشـــخص و انفعـــال محـــض در
روبـــهرو شـــدن بـــا امـــور اقتصـــادی،
میتوانـــد بـــرای مـــا گرفتـــاری و
هزینههـــای ســـنگینی را بهدنبـــال
داشـــته باشـــد.
بـــه عنـــوان نمونـــه یکـــی از تـــکان
دهندهتریـــن تصمیماتـــی کـــه خـــارج
از قـــوه مجریـــه گرفتـــه شـــده و ابعـــاد
نگـــران کننـــده آینـــده اقتصـــاد ایـــران
را -شـــاید از جهاتـــی نگـــران کنندهتـــر
از کارهایـــی کـــه دولـــت در مقـــام قـــوه
مجریـــه میکنـــد -بـــه تصویـــر مـــی
کش ــد؛ مرب ــوط ط ــرح کاه ــش قیم ــت
تعرفـــه واردات خـــودرو اســـت کـــه بـــا
امض ــای تع ــداد زی ــاد و غی ــر متعارف ــی
از نماینـــدگان مجلـــس شـــورای
اســـامی مطالبـــه شـــده اســـت.
طنـــزی تلـــخ ،آن هـــم در ســـالی کـــه
ادعـــا میشـــود مـــی خواهنـــد تولیـــد
ملـــی را بهبـــود بخشـــند و در مقـــام
شـــعار ،هـــر فـــردی از هـــر دســـتگاهی
در رســـانهها بـــه زیـــر مجموعههـــای
خـــودش فرمـــان بازنگـــری در نحـــوه
تهیـــه اقـــام مـــورد نیـــاز را میدهـــد.
بـــه عقیـــده مـــن ایـــن طـــرح بســـیار
خطرنـــاک اســـت و بـــه انـــدازه کافـــی
ارزش دارد کـــه در وقـــت مناســـب
خـــودش مـــورد بررســـی قـــرار گیـــرد.
در نهایـــت بایـــد بگویـــم بـــه نظـــر
میآیـــد در کل ســـاختار قـــدرت
ایـــران ایـــن توهـــم همچنـــان وجـــود
دارد کـــه میتـــوان بـــدون برنامـــه
بـــا کیفیـــت ،و جلـــب مشـــارکت
افـــراد صاحـــب صالحیـــت ،گـــره کار
در کل ســاختار قدرت ایران ،این توهم همچنان
وجود دارد که میتوان بــدون برنامه با کیفیت ،و
جلب مشــارکت افراد صاحب صالحیت ،گره کار
اقتصاد راباز کرد

اقتص ــاد راب ــاز ک ــرد .در اینج ــا همگ ــی
بایـــد کمـــک کنیـــم کـــه ایـــن تفکـــر
بـــه ســـمت واقعهگرایـــی حرکـــت
کند.تجربـــه نشـــان داده اســـت کـــه
برخوردهـــای بـــدون برنامـــه ای جـــز
آشـــفتگی بیشـــتر چیـــز دیگـــری
پدیـــد نیـــاورده اســـت .در همیـــن اول
ســـال بـــه همـــه بـــزرگان ایـــن نکتـــه
را صمیمانـــه و مشـــوقانه در میـــان
میگذاریـــم کـــه راهـــی جـــز داشـــتن
برنامـــه علمـــی و تعامـــل بـــا نخبـــگان
کش ــورمان ب ــرای ح ــل مس ــائل کلی ــد
وجـــود نـــدارد و تعلـــل در آن باعـــث
افزایـــش هزینههایـــی میشـــود کـــه
جامعـــه میپـــردازد.
هرچنـــد گمـــان میکنـــم
خوشـــبختانه جدیتـــر شـــدن ابعـــاد
دش ــواریها ام ــروز نس ــبت ب ــه گذش ــته،
ب ــه ط ــور نس ــبی ش ــنوایی در س ــاختار
تصمیمگیـــری مـــا را اندکـــی بهبـــود
داده؛ هرچنـــد ایـــن میـــزان شـــنوایی
بهب ــود یافت ــه؛ هن ــوز تناس ــبی ب ــا ابع ــاد
پیچی ــده مش ــکالت فعل ــی ن ــدارد .ام ــا
چـــون قدمـــی روبـــه جلـــو محســـوب
یَشـــود مـــا آنـــرا مثبـــت ارزیابـــی
م
میکنیـــم و بـــه ســـهم خودمـــان
تـــاش میکنیـــم تـــا ان شـــاهلل
تصمیمگیریهـــای آتـــی کـــم
هزینهتـــر و بـــا دســـتآورد بهتـــری
باشـــد.

دولتها از دوران باستان تالش داشتند تا حداقل و حداکثر قیمتها را تعیین
کنند .عهد عتیق سود گرفتن از وام را ممنوع کرده ،حکومتهای قرون وسطا
حداکثر قیمت نان را مشخص کرده و امروز هم دولتها در ایاالت متحده
قیمت سوخت ،نرخ اجارهی آپارتمان در نیویورک و حداقل دستمزد ،و بسیاری
قیمتهایدیگرراثابتنگهداشتهاند.دولتهاگهگاهازثابتنگاهداشتنقیمت
اجناس خاص فراتر میروند و سعی میکنند سطح عمومی قیمتها را کنترل
کنند؛ همانطور که ایاالت متحده در خالل دو جنگ جهانی ،جنگ کره و در
زمانریاستجمهورینیکسونازسال ۱۹۷۱تا ۱۹۷۳چنینکرد.
ِ
خواست کنترل قیمتها بسیار ساده است .کنترل قیمتها ،حتی
درک
وقتی نمیتواند چتری حمایتی بر سر بسیاری از مصرفکنندگان باشد و
مصرفکنندگانیدیگرراهمبامشکلمواجهمیسازد،بازهمایننویدرامیدهد
کهازمصرفکنندگانیکهدرزمانافزایشقیمتبافشا ِرزیادیمواجهمیشوند،
حمایتخواهدکرد.بنابراین،ممنوعیترباخواری،برایحمایتازافرادیاست
که از سر بیچارگی مجبور به استقراض شدهاند؛ تعیین حداکثر قیمت برای نان
قراراستازفقیرانیحمایتکندکهبانانزندهاند؛وکنترلنرخاجارهاساساًبرای
محافظتازکسانیاستکهزمانیخانهاجارهکردهاندکهتقاضابرایآپارتماناز
عرضهیآنبسیاربیشتربودهاستومالکانمیتوانستندبهشان«زوربگویند».
رواج بسیار کنترل قیمتها و علیرغم منطق ظاهری
ولی علیرغم ِ
خواستنشان ،عموم اقتصاددانان با این کار مخالفند ،بهجز در دورههای کوتا ِه
بحرانواضطرار.دلیلاینمخالفتایناستکهکنترلقیمتهاتخصیصمنابع
را منحرف میکند .میلتون فریدمن میگوید ،اقتصاددانان شاید چیز زیادی
ندانند ،ولی بهخوبی میدانند که مازاد و کسری را چطور ایجاد کنند .سقف
قیمتهاکهاجازهنمیدهدقیمتازحداکثریمشخصبگذرند،کسریبهوجود
میآورد؛ و کف قیمتها که نمیگذارد قیمت از حداقلی مشخص پایینتر برود،
مازاد ایجاد میکند .فرض کنید که عرضه و تقاضای تایر ماشین ،با قیمت فعلی،
ِ
قیمت جاری تعیین میکند.
در موازنه است .بعد دولت سقف قیمتی پایینتر از
در این صورت عرضهی تایرها کاهش مییابد ،ولی تقاضای آن زیادتر میشود.
نتیجه تقاضای مازاد و قفسههای خالی است .هرچند برخی مصرفکنندگان
بختخری ِدتایرهایارزانرامییابند،بقیهدستخالیمیمانند.
همیشه انگیزههایی برای گریز از زیر بار کنترل قیمتها وجود دارد و اَشکال
شکل این فرار از کنترل به ماهیت کاال و خدمات،
این گریز هم نامحدودندِ .
سطح کنترل و نظارت دولت و غیره بستگی دارد .یکی از
سازمان صنعت،
ِ
سادهترین اشکال ،کاستن از کیفیت است .در خالل جنگ جهانی دوم در
ایاالت متحده ،چربی به همبرگر اضافه شد ،آبنباتها کوچکتر و بیکیفیت
شدند و مالکان کمتر به خانههای اجارهایشان رسیدگی میکردند .دولت
میتواند با وضع استاندارهای خاص تولید (درصد باالیی از هر همبرگر را باید
گوشت تشکیل دهد و آپارتمانها باید سالی یکبار نقاشی شوند و …) ،نظارت
کنترل قانونی ،با پایین آمدن کیفیت مقابله کند .ولی در این صورت
دولتی و
ِ
دیوانساالری کنترل قیمت دولتی مدام بزرگتر ،شدیدتر و پرخرجتر خواهد
شد.گاهی اَشکال ماهرانهتری از گریز ظهور میکنند .یکی از این اشکال ،روش
خرید یک جنس بهشرط خریداری جنسی دیگر است .برای مثال در خالل
جنگ جهانی اول ،برای خرید آرد گندم به نرخ دولتی ،مصرفکنندگان مجبور
بودند آردهای سیبزمینی و چاودار را هم (علیرغم میلشان) خریداری کنند.
خرید اجباری یکی دیگر از این اشکال بود .هزینههای آشکار صف بستن ،گریز
از کنترل و بازارهای سیاه ،اغلب دولتها را بهسوی تحمیل جیرهبندی سوق
میدهد.سادهترینراهاینکارکوپنیاستکهبهمصرفکنندههادادهمیشودو
به آنها حق خریداری اندازهای ثابت از کاالیی کنترلشده را میدهد .برای مثال
هر ماشینسوار کوپنی دریافت میکند که به او حق خریداری یک دست تایر
جدیدرامیدهد.جیرهبندیبرخیازمشکالتکسریِ ناشیازکنترلقیمتها
را حل میکند .دیگر برای تولیدکنندگان آسان نخواهد بود که محصوالتشان را
به بازار سیاه منتقل کنند؛ زیرا تعداد کوپنها باید با تولیدشان هماهنگ باشد.
توزیع
کنندگان دیگر انگیزهای برای پذیرش رشوه یا تقاضای خرید یک جنس
ْ
در برابر جنسی دیگر را ندارند .مصرفکنندگان دیگر انگیزهای برای پرداخت
قیمتهای زیاد ندارند ،چراکه از وجود حداقل مقدار کاال مطمئن هستند .ولی
جیرهبندی مشکالت خاص خود را دارد .بیشتر تورمها در زمان جنگ معلول
سیاستهای تورمزای پولی و مالی هستند ،نه جنون خرید .کنترل قیمتها در
ِ
قیمت ناشی از سیاست پولی و مالی را کنترل
زمان جنگ تا بدانجا که افزایش
میکند ،صرفاً روز تسویهحساب را به تعویق میاندازد و از آنچه که تورمی ثابت
میبود ،دورهی تورم آهستهای میسازد که در پیاش تورمی سریعتر خواهد
ت که ناشی از کنترل قیمتها
آمد .همچنین ،ثبات ظاهری شاخصهای قیم 
در زمان جنگ است ،تا حدودی توهم است .همهی مشکالت ناشی از کنترل
قیمتها یعنی ایجاد صف ،گریز ،بازارهای سیاه و جیرهبندی قیمت واقعی
کاالها را برای مصرفکنندگان باال میبرد و این تأثیرات به ِ
وقت محاسبهی
شاخصهایقیم 
تفقطتاحدودیبهحسابمیآید.
وقتی کنترل قیمتها از بین میرود ،تورم پنهان خودش را عیان میکند .برای
مثال ،در خالل جنگ جهانی دوم ،تورم محاسبه شده ،نسبتاً کم بود .اما پس
از برداشته شدن کنترل قیمتها ،شاخص قیمت مصرفکننده [در امریکا]
از دسامبر  ۱۹۴۵تا دسامبر  ۱۹۴۶هجده درصد افزایش داشت ،که بیشترین
افزایش یکساله در این قرن بود.با برقراری کنترل قیمتها ،در نظر عموم مردم،
مسئولیتتورمازدوشمسئوالنپولیبرداشتهمیشود.
در نتیجه ،نیروهایی که به بانک مرکزی فشار میآورند تا برای اجتناب از رکود
اقتصادی به سیاستهای انبساطی توسل جوید ممکن است زورآور شوند و این
به استمرار یا حتی تسریع در رشد گزاف در حجم پول منتهی شود .اینجاست
که ُمس ّ ِکنبادرماناشتباهگرفتهشده.چیزیشبیهبهایناتفاقدرزمانتحمیل
کنترل قیمتها توسط رئیسجمهور نیکسون در  ۱۹۷۱در ایاالت متحده رخ
داد .هرچند که توجیه کنترل قیمتها این بود هدفشان «خریدن زمان»
تا پیش از یافتن درمانهای اساسی برای تورم است ،سیاست پولی همچنان
انبساطی باقی ماند ،و حتی شاید انبساطیتر از پیش هم شد.مطالعهی کنترل
قیمتها درسهای مهم 
ی درمورد بازارهای رقابتی به ما میآموزد .با بررسی
مواردی که در آنها ،کنترل قیمتها مکانیزم قیمت را از کار میاندازد ،بیش
از پیش میتوانیم به ارزش و کارایی پایدار این مکانیزم پی ببریم .این مسئله به
این معنی نیست که هیچ شرایطی وجود ندارد که در آن کنترل قیمتها بهطور
موقت مؤثر باشد؛ بلکه خوانشی منصفانه از تاریخ اقتصاد ،نشان میدهد که این
شرایطچقدرنادرند.
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حرم زینبیه ،محرک توسعه شمال شهر

شرق اصفهان متحول میشود

مدیر منطقه  ۴شــهرداری اصفهان از پیشــرفت  ۶۷درصدی پروژه میدان شهدای
هســتهای خبر داد و گفت :با اجرای این پروژه شــرق اصفهان متحول می شــود.
محمد هویدا اظهار کرد :بســته «پروژه میدان شهدای هســتهای» میدان پینارت
ســابق ،خیابانهای سلمان فارســی ،خیابان ارغوانیه ،روشن دشــت و خود میدان
را در بر می گیرد .وی هزینه آزادســازی و اجرای این پروژه عظیــم را بیش از ۱۵۰
میلیارد تومان اعالم کرد و افزود :با اجرای این پروژه شرق اصفهان متحول می شود.

مدیرعاملجدیدسازمانمدیریتپسماند شهرداریاصفهان؛

اصفهان نیازمند ایجاد مدیریت یکپارچه پسماند

مدیر طرح توســعه حرم حضرت زینــب گفت :ســاماندهی اطراف حرم زینبیــه «پروژه
محرک توسعه» است ،زیرا تقریباً بر صد هکتار از بافت فرســوده منطقه  ۱۴تأثیر گذاشته
و شرایط را برای توســعه منطقه و ســرمایهگذاری مردم و بخش خصوصی فراهم میکند.
مهرداد کیهان فر ،بــا بیان اینکه شــهرداری عمده پروژههــای خود را در اطــراف میدان
شهری تعریف کرده اســت ،گفت :این طرح در قالب بازآفرینی شــهری که سال گذشته از
سوی دولت مطرح شــد با هدف احداث مرکز توسعه شمال شــهر اصفهان انجام میشود.

نگاهی به دستاوردهای حضور شهردار و هیات همراه در " هفته فرهنگی اصفهان در پاریس"؛

دیده بوسی یا خوشه چینی

آیا معاهدات و مذاکرات شهردار اصفهان از مرز حرف و سخن فراتر خواهد رفت؟
گروه شهری
گزارش

کارشناس مرکز پژوهشهای شورای شهر مطرح کرد:

نیروگاههایخورشیدی؛عاملدرآمدپایدار
نوسان:کارشــناس مرکز پژوهشهای شــورای
اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه رونق اقتصادی
شــهر و شــهرداری مبنــای فعالیتهــای مرکز
پژوهشهای شورای اسالمی شــهر اصفهان است،
اظهار کرد :ما در نظر داریم در کنار رونق اقتصادی
برای خانوارهای شهر اصفهان درآمد پایداری را نیز
برای شهر اصفهان ایجاد کنیم.
محمد حسینزاده با بیان اینکه شهر اصفهان به لحاظ موقعیت جغرافیایی
همواره در معرض تابش مستقیم خورشید قرار دارد و تعداد روزهای آفتابی
زیادی نیز دارد ،افزود :شدت تشعشع خورشید در شهر اصفهان  ۷۸درصد
و ساعات متوسط تابش آفتاب بین  ۱۲تا  ۱۴ساعت متفاوت است.
کارشناس مرکز پژوهشهای شورای اســامی شهر اصفهان افزود :بازدهی
تابش انرژی خورشیدی در اصفهان  ۷۵درصد اســت و نگاه مردم اصفهان
از قدیم به خورشــید یک نــگاه اقتصادی بــوده به گونهای کــه معماری
شهر اصفهان در گذشــته به گونهای طراحی شــده که در زمانهای تابش
خورشید از نور و انرژی آن استفاده شــود .وی با بیان اینکه ما در نظر داریم
از این ظرفیت طبیعی موجود در اصفهان بهرهبرداری داشــته و با تشــویق
شــهروندان برای راهاندازی نیروگاههای کوچک خورشــیدی بر روی بام
خانهها ،نســبت به تولید برق اقدام کنیــم ،اضافه کرد :اجــرای این طرح
میتواند درآمدهای خوبی را برای شهروندان به همراه داشته باشد.
حسینزاده با بیان اینکه طرح راهاندازی نیروگاههای پنج کیلوواتی خانوار
در  ۱۶آذر در شورای اسالمی شــهر اصفهان مصوب شــده است ،تصریح
کرد :این طرح در ســال جاری به ســمت اجرایی شــدن حرکت میکند
ضمن اینکه برای اجرای طرح نیروگاههای خورشــیدی در شهر اصفهان با
سرمایهگذاران خارجی رایزنی شده است.
این کارشــناس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان
اینکه برای راه اندازی نیروگاه خورشــیدی برای تولیــد هر کیلووات تولید
برق در نیروگاههای کوچک مقیاس انرژی خورشــیدی پنج میلیون تومان
اعتبار نیاز اســت ،افزود :حداکثر توان تولید برق از انرژی خورشیدی در هر
خانوار پنج کیلووات است که در مجموع برای اجرای این طرح  ۲۷میلیون
تومان برآورد شده اســت که  ۲۵میلیون تومان برای نیروگاه و دو میلیون
تومان برای آبگرمکنهای خورشیدی هزینه میشود.

فرناز کلباسی /روزنامه نگار

نوســان :مدیــر عامل جدیــد ســازمان مدیریت پسمـــــــاند
شهـــــــرداری اصفهــان ،گفــت :ایجاد شــهر زیســتپذیر و رعایت
حقــوق شــهروندی از جملــه برنامه های شــهردار اصفهــان در حوزه
مدیریت پســماند اســت که وظیفه داریم به عنوان معیار توجه ویژه ای
به آن داشته باشیم.
علی دهنوی با بیان اینکه با نگاهی به گذشته اصفهان و مدیریت پسماند
مشــاهده می کنیم که اقدامات خوبی انجام شــده اســت ،تصریح کرد:
اگر تنها به این موضوع بســنده کنیم که در حوزه پســماند کشــور رتبه
نخســت را داریم راه به جایــی نخواهیم برد ،زیرا در مقایســه اصفهان با
ســایر شــهرهای خواهرخوانده راه طوالنی در این زمینه داریم .در عین
حال که کارهای ارزندهای شــده باید نگاهی رو به آینده داشته و کارهای
ویژهتری انجام دهیم.
وی ادامه داد :ایجاد مدیریت یکپارچه پســماند ،بهینه ســازی وضعیت
موجود ،آموزش و فرهنگ سازی هدفمند با هدف کاهش تولید پسماند و
تفکیک اصولی ،ورود جدی به پسماندهای خطرناک ،استقبال از نقدهای
سازنده و دوری از حواشی ،اســتفاده بهینه از نیروی سازمانی و مشورت
دیگران از جمله اهداف و اقداماتی اســت که باید در حوزه پســماند در
مسیر پیش رو به کار بگیریم.
وی اظهارکــرد :در صــورت آماده بودن زیرســاختهای ســازمان باید
مدیریت یکپارچه پسماند شکل بگیرد در غیر این صورت باید شهرداری
برای آمادهسازی زیرساختها از سازمان حمایت کند تا بتوانیم مدیریت
یکپارچه را در سازمان محقق کنیم.
وی اضافه کرد :بر اســاس جمــع بندی و محاســباتی که در ســازمان
شهرداری ها و دهیاری ها صورت گرفته اســت ،حدود  ۴۸هزار میلیارد
تومان خسارت ساالنه دفع غیرقابل بهداشتی و توزیع پسماند در طبیعت
اســت که دفع نامناســب آن ،طبیعت و محیط زیســت را از بین برده و
خسارت بسیار زیادی وارد می کند.
شایان ذکر است ،با پیگیری های فراوان سید محمد علی افشانی ،رئیس
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشــور هزار میلیارد تومان بودجه
برای ساماندهی پســماند در تمام شهرها و روســتاهای ایران پیشبینی
شــده اســت .از این بودجه برای ایجاد کارخانه های زباله ســوز بخشی،
تولید کمپوست برای کشــاورزی و دفن بهداشتی و صنعتی استفاده می
شود .این سه محور ،جزء برنامه های اصلی امسال سازمان های مدیریت
پسماند در شــهرهای مختلف اســت ،اصفهان نیز از جمله کالنشهرهای
پیشتاز در حوزه مدیریت پسماند است.
قابل ذکر است که در شــبانه روز حدود هزار تن پسماند خانگی و ۱۰۰تن
پسماند خشک به طور جداگانه از سطح شهر جمعآوری می شود که ۶۰۰
تن آن مواد آلی اســت و از طریق روش هوازی به کود آلی تبدیل می شود.

معاون شهردار اصفهان:

کمیتهشفافیتتشکیل
می شود

شــهردار اصفهــان در ســفر اخیــر خــود بــه فرانســه کــه توســط شــورای ایرانــی فرانســوی ســی آی اف و با همــکاری اتــاق بازرگانــی ،انجمــن دوســتی ایران
و فرانســه ،نماینــده جمهــوری اســامی ایــران در یونســکو ،رایــزن فرهنگــی ســفارت ایــران در فرانســه ،شــهرداری اصفهــان و دفتــر نمایندگــی وزارت امور
خارجــه در اصفهــان برنامــه ریــزی شــد؛ یکــی از مهمتریــن رویدادهــای اقتصــادی ،فرهنگــی و گردشــگری نصــف جهــان را رقــم زد .قــدرت اهلل نــوروزی بــا
مشــایعت عبدالوهــاب ســهل آبــادی ،رییــس اتــاق بازرگانــی ،در ایــن ســفر کــه «هفتــه فرهنگــی اصفهــان در پاریــس» نــام گرفــت و تــا  25فروردیــن مــاه
بــه طــول انجامیــد ،در جلســات و نشسـتهای متعــددی بــا حضــور دولتمــردان فرانســوی شــرکت جســت و مباحــث مختلفــی را در حــوزه هــای اقتصــادی،
فرهنگی و هنری اصفهان مطرح کرد.

اگر معاهدات و مذاکرات صورت گرفته
در این سفر اخیر از مرز حرف و سخن
فراتر رفته و به ورطه عمل برسد ،بدون
تردید فرصتهای چشمگیری را از
حیث اقتصادی ،فرهنگی و گردشگری
پیشروی اصفهان قرار می دهد و دریچه
ای تازه را به سوی آبادانی این شهر می
علیرضا نصر :طــرح اجرای ترامــوا در زیر پل امام
خمینی(ره) مورد بررســی قرار گرفت و قرار بر این
شــد که ما ظرف  3ماه آینده تکلیف نهایی پروژه
را درخصوص اجرا یا جابجایــی آن به مکانی دیگر
مشخصکنیم

گشاید؛ شهری که سالهاست در چنگال
بی رحم خشکسالی گرفتار شده و این
روزها به نفسش به شماره افتاده است.
نکته قابل توجه این است که تالش شده
تا روند اجرای معاهدات و انعقاد قراردادها
میان دو شهر پاریس و اصفهان از مجرای
اداری خارج شده و از طریق پیگیری بخش
خصوصی با سرعت بیشتری اجرا شود.
موردی که بی تردید بزرگترین دستاورد
سفر اخیر به شمار می رود.
آنچه در ادامه میخوانید نگاهی کوتاه به
دستاوردهای «هفته فرهنگی اصفهان
در پاریس» از منظر اقتصادی است.
دیدارهایی که می توانند در اندازه دیده
بوسی بمانند و یا با خوشه چینی درست،
عامل توسعه و تحول اقتصادی باشند.
*دیدار با انجمن کارفرمایان فرانسه
نایبرئیس شورای اسالمی شهر اصفهان
که از همراهان شهردار اصفهان در این
سفر بوده است ،در اینباره به خبرنگار
«نوسان» گفت :از جمله دستاوردهای
اقتصادی این سفر که مهمترین آن ها
نیز تلقی میشود ،می توان به مذاکره
شهردار اصفهان با انجمن کارفرمایان
فرانسه(مدف بینالملل) ،اشاره کرد
که با هدف ایجاد زمینه همکاریهای
اقتصادی -فرهنگی برگزار شد.
این شرکت حدود  360هزار
زیرمجموعه دارد و یکی از بزرگترین و
تأثیرگذارترین تشکلهای اقتصادی
اروپا محسوب می شود.
علیرضا نصراصفهانی ادامه داد :در این
جلسه که به همت رییس اتاق بازرگانی
پاریس برگزار شد و اکثر شرکتهای
بزرگ اقتصادی فرانسه در آن حضور
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گزارش

داشتند ،شهردار اصفهان و رییس
خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران
به سخنرانی پرداخته و موضوعاتی
همچون اجرای پروژه مترو ،قراردادهای
مشارکتی ،تراموا و مواردی که می
تواند به بهبود روابط اقتصادی طرفین
منجر شود ،مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود :همچنین در نشستی که
با جمعی از سرمایهگذاران فرانسوی
برگزار شد ،به مذاکره درخصوص شرایط
سرمایهگذاری در اصفهان و پروژه هایی
که امکان واگذاریشان به بخش خصوصی
وجود دارد ،پرداختیم و به سواالت و
ابهاماتی که در این زمینه وجود داشت
پاسخ دادیم .قرار بر این شد که در آینده
ای نزدیک هیات فرانسوی به اصفهان
آمده و این موضوع را پیگیری کند.
وی از دیدار شهردار اصفهان با شرکت
مجری طرح تراموا در اصفهان خبر داد و
عنوان کرد :در این دیدار طرح اجرای تراموا
در زیر پل امام خمینی(ره) مورد بررسی
قرار گرفت و قرار بر این شد که ما ظرف 3
ماه آینده تکلیف نهایی پروژه را درخصوص
اجرا یا جابجایی آن به مکانی دیگر مشخص
کرده و به این شرکت اطالع دهیم.
* معاهده ساخت هتل در اصفهان
نایب رییس شورای اسالمی شهر
اصفهان با بیان اینکه دیدار با مسئوالن
شرکت «اکوزهتل» با هدف اجرای
پروژه ساخت هتل در اصفهان از دیگر
بخشهای این سفر بود ،اظهار کرد:
شرکت «اکوزهتل» از شرکت های
بزرگ هتل سازی در فرانسه است و
پروژه ساخت هتل های بسیاری را در
کشورهای مختلف جهان اجرا کرده و دو
هتل نیز در تهران ساخته است .در این
دیدار ظرفیتهای مختلف شهر اصفهان
در زمینه ساخت هتل معرفی شد.
* سرمایهگذاری برای ساخت
ورودیهای شهر
وی همچنین از مذاکراتی در زمینه
سرمایه گذاری برای ساخت ورودیهای
شهر خبر داد گفت :در این نشست که با
مدیران یکی از شرکتهای مطرح و خوش
سابقه فرانسوی برگزار شد ،مسئله سرمایه
گذاری در زمینه ساخت ورودی های شهر
مورد بررسی قرار گرفت ،همچنین از آنها
دعوت شد تا ضمن بازدید از اصفهان

نسبت به انعقاد قرارداد اقدام شود.
* برپایی نمایشگاه آثار هنرمندان
اصفهانی در یونسکو
نصر یادآور شد :یکی دیگر از
دستاوردهای مهم این سفر که در
مذاکره با جاللی ،نماینده ایران در
سازمان یونسکو مطرح شد و میتواند
گام مهمی به منظور معرفی ظرفیتهای
هنری و فرهنگی اصفهان به دنیا باشد و
برکات اقتصادی قابل توجهی را به همراه
بیاورد ،ظرفیتی است که از سوی سازمان
یونسکو در اختیار اصفهان قرار می گیرد
تا در زمانی که سفرای  170کشور جهان
در یونسکو حاضر میشوند ،سالنی را
برای نمایش آثار هنری و صنایع دستی
هنرمندان بنام اصفهان اختصاص دهد.
وی همچنین درخصوص برگزاری هفته
فرهنگی پاریس در اصفهان در آینده
عنوان کرد :در اینباره با سفیر ایران در
نا ُ" نماینده مجلس
فرانسه و خانم "دلفی 
فرانسه و رییس گروه دوستی ایران
و فرانسه که به اصفهان عالقه زیادی
داشت و به زبان فارسی هم مسلط بود
صحبت کردیم و قرار شد تا با پیگیری
رابطان ایرانی مقیم فرانسه ،برنامه هفته
فرهنگی پاریس در اصفهان عملی شود.
* گردشگری ،مهمترین دستاورد
هفته فرهنگی اصفهان
اصغر برشان ،عضو شورای اسالمی
شهر اصفهان نیز از دیگر همراهان
شهردار اصفهان در این سفر بوده است.
وی به خبرنگار «نوسان» گفت :از
جمله دستاوردهای مهم این سفر
فراهم شدن مقدمات مشارکت با
یک کارگزار فرانسوی برای برگزاری
نمایشگاههای بینالمللی بود و قرار بر
این شد تا ضمن تاسیس یک شرکت،
مسئولیت برگزاری نمایشگاههای
بینالمللی را به او بسپاریم؛ عاملی که
باعث مراودات اقتصادی قابل توجهی
خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه حرکت در مسیر
رونق صنعت گردشگری در اصفهان
مهمترین دستاورد این سفر بود،
اظهار کرد :دو شهر اصفهان و پاریس
مشترکات قابل توجهی از حیث تاریخی
و فرهنگی دارند و با توجه به تمایلی که
ازسوی فرانسویها مشاهده شد ،این
دو شهر می توانند در حوزه توریسم

مراودات بسیار گسترده ای داشته
باشند ،که این موضوع در این سفر
مورد مذاکره و بررسی جدی قرار گرفت.
برشان ،با تاکید بر اینکه این سفر
از حساسیت بسیاری برای طرفین
برخوردار است و می تواند باعث ایجاد
فرصت های قابل توجهی از حیث
اقتصادی برای هر دو طرف باشد ،خاطر
نشان کرد :در همان زمان شهرهای
تهران و مشهد خواستار برگزاری چنین
برنامهای شدند و این مسئله نشان از
اهمیت موضوع دارد.
وی با اشاره به اینکه اجرای معاهدات
میان طرفین خارج از قالب بروکراسی
اداری و دولتی انجام می شود ،عنوان
کرد :آنها نگران این بودند که اگر این
تعامالت در روند دولتی و اداری انجام
اصغر برشان :از جمله دســتاوردهای مهم این
سفر فراهم شــدن مقدمات مشــارکت با یک
کارگزار فرانسوی برای برگزاری نمایشگاههای
بینالمللی بود

شود ،موانعی را برای طرفین ایجاد کند،
به همین دلیل هم قرار بر این شد که
این کار در راستای سیاست های دولت،
اما از سوی بخش خصوصی و به صورت
غیربروکراسی انجام شود تا نگرانی های
موجود را در زمینه ضمانت های بانکی
و  ...برطرف کند .با وجود آنکه بعد از
برجام و روی کارآمد رییس جمهور
ترامپ ،آمریکا محدودیتهای زیادی
را برای روابط با ایران برقرار کرده
است و به ویژه در زمینه روابط بانکی
دنیا با ایران سنگ اندازی فراوانی
صورت گرفته ،اما فرانسه ،همواره
روابط تجاری خود با ایران را حفظ
نموده است و قراردادهای مختلفی را
در همین دو سال با ایران امضا کرده
است .خرید هواپیما ایرباس از فرانسه،
قرارداد سرمایهگذاری مشترک در تولید
محصوالت کشاورزی ،تفاهم نامههای
تولید مشترک ماهی ،انتقال فن آوری
دانه های روغنی از فرانسه ،بازسازی
فرودگاه اصفهان و مشهد توسط یک
شرکت فرانسوی و تفاهم نامه تولید دارو
در حوزه سالمت از دیگر فعالیت های
اقتصادی مشترک بین ایران و فرانسه
در دوران پسابرجام بوده است.

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

نوسان :معاون برنامه ریزی و توسعه
سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت:
در بحث شفافیت ،شهرداری اصفهان
نخستین شهرداری استکهدر سایت «
 » foiaوارد شده ،و در این راستا کمیته
ایتشکیلدادهشدهاست.
بهروز ارباب شیرانی ،همچنین با اشاره
بهالزاماستفادهپیمانکارانازمحصوالت
ایرانــی در پــروژه هــا ،بر آمــوزش و
فرهنگسازیبرایتشویقمردمبهمنظور
اســتفاده از کاالی ایرانــی ،تاکید کرد.
اربــاب شــیرانی گفــت :در حــوزه
برنامهریزی قرار است تحوالتی رخ دهد
که در این راستا نیز سامانه هایی مانند
سامانه بودجه ،سیما ،سامانه یکپارچه
مدیریت اطالعات و ســامانه ســیگما
که برای ثبت و درج اطالعات پروژه ها
بارگزاری می شود ،طراحی شده است.
ارباب شیرانی با بیان این مطلب که در
 ۱۵مهر سال  ،۹۶تنها  ۳۲درصد بودجه
محقق شده بود که با برنامه ریزی همه
مدیران و دســت اندارکاران در انتهای
سال گذشــته بیش از  ۸۰درصد این
بودجه تحقق یافت ،گفت :بودجه سال
گذشــته دو هزار و  ۷۵۰میلیارد تومان
بود که این رقم در ســال جدید به سه
هزار میلیارد تومان رسید که امیدواریم
بتوانیم در راســتای تحقق کامل این
بودجهگامبرداریم.
وی به مقایسه بخشهای دیگر الیحه
بودجه  ۹۷بــا بودجــه  ۹۶پرداخت و
گفت :در فرآیند تدوین بودجه سال ۹۷
از شاخصه های برنامه اصفهان ۱۴۰۰
استفادهشدهاست.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه
انســانی شــهردار اصفهان با اشاره
به نامگذاری امســال تحــت عنوان
حمایت از خرید کاالی ایرانی گفت:
شهرداری اصفهان از چند سال قبل
بحث اقتصــاد مقاومتــی را مطرح
کرده که یکی از محورهای اساســی
آن ممنوعیت خریــد کاالی خارجی
مشابه داخلی است در سال جاری نیز
باید به این مهم توجه کرد.
وی با اشاره به برنامههای معاونت برنامه
ریزی و توسعه ســرمایه انسانی اظهار
کرد :الــزام پیمانکاران به اســتفاده از
محصوالت ایرانی در پروژه ها ،آموزش
و فرهنگســازی برای تشــویق مردم
جهت استفاده از کاالی ایرانی ،اولویت
بهکارگیریپیمانکارانداخلی،حمایت
از محصوالت مراکز رشد در مکان هایی
که امکان استفاده وجود دارد در اولویت
برنامههایاینمعاونتقرارگرفتهاست.
معاون برنامهریزی و توســعه سرمایه
انسانی شهردار اصفهان توجه به مناطق
محروم شــهر را از اولویــت های این
معاونت برشــمرد و تصریح کرد :طبق
برنامهریزی های انجام شــده توسعه
مراکــز فرهنگی در مناطــق محروم و
احداث مراکز تفریحی در مناطق شمال
شهر در راستای محرومیت زدایی پیش
بینیشدهاست.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه
انسانی شهردار اصفهان با بیان اینکه
در تهــران و قم در راســتای شــهر
هوشــمند ســتادی زیر نظر شهردار
تشکیل شده اســت ،اضافه کرد :شهر
هوشــمند ،تمام حوزه های شهری را
در بر میگیرد ،طی دو ســال گذشته
اقدامات زیادی در این راســتا صورت
گرفته اما هنــوز جایگاه و ســاختار
مناسبی برای شهر هوشمند نداریم.
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نوسانات دالر بر گرانی گوشت تاثیر دارد

دولت صنعت را نجات دهد

نایبرئیس انجمن صنفــی کارفرمایان اصفهان بابیــان اینکه هزینه پــول در ایران
زیاد اســت ،گفت :با توجه بــه تأکید مقام معظــم رهبری مبنی بر حمایــت از تولید
داخلی ،دولت باید نســبت به جذب پول و تســهیالت با هزینه کمتــر از بانک جهانی
تالش کند و با اختصاص آن به صنعت ،تولید کشــور را نجات دهــد .رضا چینی افزود:
ســال گذشــته در بخش بینالملل تا حدودی روزنه امید برای بخش صنعت روشــن
شــد و برخی از واحدهای مــا در خارج از کشــور ،جایگاههای کوچکی پیــدا کردند.

چرا کشاورزی در اقتصاد ایران عقب افتاد؛

شکست دولتها در توسعه کشاورزی
مسلم تقوی

رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان با بیان اینکه نرخ گوشــت در اصفهان گران
نشده اســت ،گفت :نوســانات نرخ دالر نیز بر گرانی قیمت گوشت بی تاثیر نیست
چرا که احتمال صادرات دام زنده در این شــرایط وجود دارد .رضا انصاری ،افزود :با
وجودی که به دلیل برخی بی ثباتی ها ،نرخ گوشت در پایتخت افزایش یافته است
اما در حال حاضر هیچ گونه افزایش قیمتی در بازار گوشــت اصفهان وجود ندارد و
همانند سال گذشته گوشت قرمز فروخته می شود.

تاثیر نوسان ارز بر آینده تولید ملی؛

گزارش

تولید رنجور؛ بازار کم جان

رییس مجمع فعاالن اقتصادی
استان اصفهان:

دولتحاکمیتیبر
اقتصادیندارد

نوســان :رییس مجمع فعاالن
اقتصادی اســتان اصفهان بــا بیان
اینکه حباب ارز را تنها ارز فروشان و
دالالن در خیابان های اهواز ،تهران،
تبریز ،اصفهان و  ...ایجاد نمی کنند،
گفت :حباب ارزی در دســت دولت
است که با تناقض گویی های خود از
بیان حقیقت سرباز می زند.
وی با انتقاد بر تناقض گویی صحبت
های آقای تــرکان ،نوبخت ،ســیف
و  ...در خصــوص نرخ ارز و مســائل
اقتصادی ،تصریح کرد :تناقض گویی
ها به حدی پیــش رفته کــه مردم
متوجه آن هســتند و تمایل شدیدی
به خرید ارز پیدا کرده اند.
عبدالحســین ســیف اللهی با بیان
اینکــه متاســفانه راســتی در بین
دولتمــردان ما وجود نــدارد ،اظهار
کرد :به دلیل تفاقض گویی مسئوالن
اقتصــادی کشــور ،امروز نــرخ ارز
افزایش یافته است و مردم نسبت به
شرایط موجود بی اعتماد شده اند.
از سوی دیگر برخی مسائل سیاسی
و تحریم ها موجــب عدم اطمینان به
مسئوالن شده است.
وی با تاکیــد بر اینکــه عامل اصلی
فروش دالر در کشــور خــود دولت
اســت ،گفت :باید پرســید که چرا
بانک مرکــزی نــرخ دالر دولتی را
حدود  3700تومــان اعالم می کند
اما در بــازار آزاد دالر بــا نرخ 5600
تومان به فروش می رسد.
وی با بیــان اینکــه مشــکل بازار
ارز تنهــا با دســتگیری چنــد نفر
از ســوی دادســتانی و ایجــاد و
رعــب و وحشــت حل نمی شــود،
تصریــح کــرد :متاســفانه اکنون
بخش سیاســی کشــور ســردرگم
اســت و دولــت هیــچ حاکمیتی
بــر مســائل اقتصــادی نــدارد.
ســیف اللهی بــا انتقاد نســبت به
سکوت دولت در مقابل افزایش نرخ
ارز ،گفت :متاسفانه شرایط به گونه
ای پیــش رفته که رییــس مجلس،
کمیســیون اقتصــادی و اصل 44
قانون اساسی را مســئول رسیدگی
به حل نوسانات بازار ارز کرده است.
وی همچنیــن در خصوص افزایش
نرخ ارز و تاثیر آن بــر زندگی مردم
در حالیکه دولت  26فروردین اولین
یارانــه نقــدی امســال را پرداخت
می کنــد ،گفت :برخــی معتقدند
رقمی را که دولت به عنــوان یارانه
به مردم می پردازد بــا فروش دالر
 5500تومان به دولت باز می گردد.

گفت و گو

وقتی نوسان ارز تولید ملی را به سمت اقتصاد مقاومتی میکشاند

گروه بازرگانی در حالــی ســال  97در حمایــت از تولیــد داخلــی و کاالی ایرانــی بــه نــام "ســال تولیــد ملــی" نامگــذاری شــد کــه افزایــش ناگهانــی نــرخ ارز در همــان
گزارش
روزهــای آغازیــن ســال شــوک بزرگــی بــر بــازار و فعالیــن اقتصــادی وارد کــرد .هرچنــد شــاید در نــگاه اول بنظــر برســد بــا افزایــش نــرخ ارز بــر قیمــت
کاالهــای وارداتــی افــزوده و باعــث تســهیل فــروش کاالهــای ارزان قیمــت داخلــی میشــود امــا از ســوی دیگــر بــا باالرفتــن هزینههــای تولیــد ماننــد تامیــن مــواد اولیــه
کــه بخــش عمــده آن از خــارج از کشــور وارد میشــود و هزینههــای انــرژی باعــث افزایــش قیمــت تمــام شــده کاالهــای داخلــی نیــز میشــود و مزیــت رقابتــی کــه
درپــی افزایــش قیمــت کاالهــای وارداتــی بــه وجــود آمــده بــود را کاهــش میدهــد .در گــزارش پیـشرو ســعی کردیــم بــه بررســی تاثیــر نوســان ارز بــر تولیــد ملــی و
میزان کارآمدی راهکارهای دولت برای برون رفت از این بحران در گفتوگو با کارشناسان و فعالین اقتصادی بپرادزیم.

*چالشدرتولیدداخلی

چگونگی تامین هزینههای تولید یکی از
چالشهایمهموبحثبرانگیزحوزهصنعتدر
سالهایگذشتهبودهاست.چالشیکههرباربنا
به دالیلی به قوت خود باقی ماند و بنظر میآید
اینبارنیزبانوساننرخارزکهموضوعتازهایهم
نیست سرمایه گذاری در تولید داخلی یکبار
دیگربه چالش کشیده شود.
امیرکشانی،عضوهیاتنمایندگاناتاقاصفهان،
بااشارهبهاینکهدرزماننوسانقیمتارزتولید
توجیهمنطقینداردمیگوید:درچنینشرایطی
کمترفردیسرمایهخودراصرفتولیدمیکند؛
پسنوسانبازارارزبهضررتولیدداخلیخواهد
بود .مدیرعامل مجتمع چاپ و بستهبندی
ماتریس نقشآفرین ،ادامه میدهد :متاسفانه
افزایش و یا کاهش قیمت ارز در کشور ما تابع
مسائلسیاسیاستنهاقتصادی؛زیرادرچندین
ماهگذشتههیچاتفاقخاصیرخندادهاستکه
ناگهانبازارباچنیننوسانیروبروشود.
کشانی اضافه میکند :متاسفانه این نوسان
در روحیه مردم اثر میگذارد و باعث میشود
امید افراد جامعه نسبت به تغییرات درست
تبدیل به یاس شود .از سوی دیگر همین یاس
و نگرانی مجدد بر اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود
و تا زمانی که دولت تغییرات اساسی و ملموس
را انجام ندهد ،ما شاهد نوسان اقتصادی
خواهیم بود .تغییراتی مانند حذف و یا کاهش
بودجه برخی از ارگانهای دولتی تا پول آن
بهتولیدوسفرهمردمبازگردد.

* دالر بهانه است

بیاعتمادیمصرفکنندگاننسبتبهکیفت
کاالهایداخلییکیازبزرگترینچالشهای

صنعت در دهههای گذشته پایه و اساس
صنعتدرکشوردرستپیریزینشدهاست؛
ازاینرونوسانقیمتارزسرپوشیبراشتباهات
گذشته است .در حالی که اگر پایه و اساس
صنعتدرکشورمادرستطرحریزیمیشد،
مامیتوانستیم کاالهایی با كيفيت مشابه
كاالهاي خارجي تولید کنیم و امروز نگران
نوسان قیمت ارز نبودیم.

*رکود در صنایع دستی

حوزه صنایع دستی که در گذشته بیشتر
از دریچه فرهنگ و هنر مورد توجه قرار
میگرفت در چند سال گذشته به خصوص
با رونق مجدد گردشگری بار دیگر نقش
محوری خود را در اقتصاد اصفهان پیدا کرده
است.باوجوداینکهبنظرمیآیدقیمتارزتاثیر

*عاقبتدالرتکنرخی

تک نرخی کردن ارز یکی از راهکارهای مهم
دولت در روزهای اخیر برای کنترل بازار و
بازگرداندن آرامش به آن بود .به این شکل
درحالی که قیمت دالر عادی از حدود6000

امیر کشانی :

در چنین شرایطی کمتر فردی سرمایه
خود را صرف تولید میکند؛ پس نوسان
بازار ارز به ضرر تولید داخلی خواهد بود

چندانیدراینحوزهنخواهدداشتامابهگفته
عباس شیردل رئیس اتحادیه صنایع دستی
اصفهان نوسان ارز باعث آشفتگی در بازار
اینصنعتنیزشدهاست.
شیردلمیگوید:باوجوداینکهمواداولیهصنایع
دستی ما از کارخانه مس شهید باهنر کرمان

عباس شیردل :

با وجود اینکه مواد اولیه صنایع دستی از
کارخانه مس شهید باهنر کرمان تامین
میشــود؛ اما با افزایش بهای ارز ،قیمت
مس و مصنوعات آن به سرعت افزایش
پیدا میکند و باعــث رکود در این حوزه
خواهد شد
پیشرویتولیدملیمحسوبمیشود.بنظر
میآیدافزایشهزینههایتولیددرپیافزایش
قیمت ارز و ناتوازنی در قیمت و کیفیت
کاالهای داخلی و خارجی به ضرر تولید
ملینقشآفرینیمیکند.
محمدجعفر ذرهبینی ،رییس پیشین
کمیسیونتجارتاتاقاصفهانمعتقداست:
متاسفانه به علت تصمیمات اشتباه متولیان

محمدجعفر ذره بینی :

نوسان قیمت ارز سرپوشی بر اشتباهات
گذشته است .اگر پایه و اساس صنعت در
کشور ما درســت طرح ریزی میشد ،ما
میتوانستیم کاالهایی با كيفيت مشابه
كاالهايخارجيتولیدکنیم

تامین میشود؛ اما با افزایش بهای ارز ،قیمت
مس و مصنوعات آن به سرعت افزایش پیدا
میکندودرشرایطنوسانکهقیمتارزناگهان
افزایش و یا کاهش پیدا میکند باعث رکود
در این حوزه خواهد شد .همچنین با افزایش
قیمتارزبهقیمتحاملهایانرژینیزاضافه
میشود که این چالش دیگری برای صنایع
دستی اصفهان است.

تومانبه4200کاهشیافت؛نرخدالرمبادالتی
کهبایددراختیارفعالیناقتصادیوصنعتیقرار
گیرداز3500به4200افزایشپیداکرد.
امیرکشانیدربخشدیگریازصحبتهایخود
بابیاناینکهدالرمبادالتیباقیمتیکمترازنرخ
موجود در بازار تنها در اختیار افراد بسیارخاص
قرار میگرفت ،تک نرخی کردن دالر در چند
روزاخیررااقدامیدرستدانستوتصریحکرد:
یکیازانتقاداتمابهدولتاینبودکهقیمتدالر
دربودجه97را3500توماندرنظرگرفتهبودند
در حالی که چنین نرخی در بازار اصال موجود
نبود و همین تفاوت میان نرخ دالر مبادالتی با
دالرموجوددربازارکهدراختیارفعالیناقتصادی
و نظام اقتصادی کشور قرار میگرفت خود
باعث ایجاد رانت شده بود .او ادامه داد :این اقدام
دولتدرستبود؛امانهبااینقیمت.زیراقیمت
دالر همپا و مساوی با افزایش تورم باید افزایش
پیدا کند .در غیر این صورت به تولید خارجی
سوبسیت داده ایم .اما دولت به دالیلی جلوی
افزایشقیمتدالرراگرفتهکهباعثعمیقتر
شدن رکود در تولیدنیز خواهد شد.
در حالی که فعالین و کارشناسان اقتصادی
پیشبینی میکردند در جایی فنر کنترل
نرخ ارز از دست دولت رها شود و با نوسان
شدید قیمت ارز در بازار روبرو شویم.

*سیاستکنترلی

دکتر بابک صفاری استاد دانشگاه ،پژوهشگر
و تحلیلگر حوزه اقتصاد نیز معتقد است :این
سیاست ،هم اکنون یک سیاست کنترلی
است؛ اما این اقدام باید زودتر انجام میگرفت تا
نقشدولتدرشکلگیریبازارآزادوتکنرخی
برجستهشود.اکنوندولتباایجادیکسامانه،
ارزرابانرخثابتیدراختیارمتقاضیاندربازارقرار
میهد.ایندرحالیاستکهفعالیناقتصادی
در هر بازاری همیشه جلوتر از دولت حرکت
میکنندودولتبایدپشتسرفعالینوعاملین
اقتصادیحرکتکند.بنابراینالزماستدولت
دخالتکمتریدربازارداشتهباشدتاباتوجهبه
میزان عرضه و تقاضای موجود ،بازار در قیمت
مشخصیبهتعادلبرسد؛مانندهربازاردیگری
چون مسکن ،میوه و . ...
در همین حال جمشید عدالتیان  ،اقتصاددان
و عضو اتاق بازرگانی نیز در مورد سیاست تک
نرخی کردن ارز گفت :به نظر بنده تک نرخی
شدنارزکهیکیازانتظارتفعالیناقتصادیو
تولیدکنندگانبود؛هرچنددوامچندانینخواهد
داشتوبا فشار تقاضاو اینکه این سیاست قادر
به پوشش تمام نیازهای متقاضیان نیست،
احتماال دوباره دو نرخ بر بازار حاکم خواهد شد.

*راهکارهایدیگر

جمعآوریدالرکاغذیازبازارومحدودکردن
فعالیتصرافیهاازجملهاقداماتدیگردولت
برای کنترل بازار در روزهای اخیر بود .دکتر
بابکصفاری،دراینموردمیگوید:بهطورکلی
در دنیا جای نگهداری پول در بانک است و هر
فرد مجاز است که مقدار معینی پول کاغدی
نزد خود نگه دارد .اما از انجایی که در کشور ما
سامانهوسازکاردرستیبراینگهداریومبادله
ارز مانند کارتهای اعتباری ،ویزا کارت و یا
مسترکارتوجودندارد؛افرادمتقاضیناچارند
برای مبادله تجاری ارز کاغدی را نزد خود
نگهدارندازاینرودولتهمنظارتدرستیبر
میزان ارزی که نزد مردم است نداشته و ندارد.
از این رو این اقدام باید زودتر انجام میشد
تا جلو برخی از آشفتگی ها نیز گرفته شود.

کشــاورزی ایــران طــی 50ســال گذشــته همــواره کمتریــن ســهم
را از جــذب و ایجــاد ســرمایه داشــته و ایــن مســئله باعــث شــده
کــه نهتنهــا کشــاورزی مــا صنعتــی نشــود بلکــه بــا از دســت
دادن جذابیــت خــود ،زمینهــای کشــاورزی طــی ایــن مــدت
کوچکتــر و کوچکتــر شــوند تــا جایــی کــه کار بــرای هــر نــوع
مدرنیزاســیون در بخــش کشــاورزی ســختتر شــود .از ســوی
دیگــر بحــران آب باعــث شــده نیــاز بــرای بــه کار بــردن تکنولوژی
بــه یــک ضــرورت اجتنابناپذیــر تبدیــل شــود .لطفعلــی بخشــی،
نایبرئیــس انجمــن اقتصاددانــان در ایــن رابطــه معتقــد اســت
کــه کاهــش درآمــد در کنــار ایــن مشــکالت میتوانــد زنــگ
خطــری جــدی بــرای بخــش کشــاورزی باشــد .دراینبــاره
گفتوگویــی بــا ایــن عضوهیئــتعلمــی دانشــکده اقتصــاد
دانشــگاه عالمــه تهــران داشــتهایم کــه در ادامــه میخوانیــد.

نوسان:دلیل سهم پایین بخش کشاورزی از کل سرمایهگذاری و تولید
کشورچیست؟
راندمان صنعت کشاورزی ما پایین است؛ به همین نسبت دستمزدها هم پایین
خواهد بود و قیمت محصوالت کشاورزی هم پایین است .البته بخش خدمات یا
توزیع در این قسمت ،وارد میشود و قیمت را باال میبرد .ممکن است قیمت میوه
درشهربهپنجبرابرقیمتآندرباغبرسد.شبکهایکهمیوهراازکشاورزپیشخرید
میکند یا در میادین میخرد همان بخش خدمات است که سود اصلی این زنجیره
را از آن خود میکند .عم ً
ال کشاورز به دلیل اینکه توان الزم را برای رساندن محصول
به بازار ندارد سود جذابی برای کار تولیدی خود به دست نمیآورد .در این زمینه
کارهایی خواستند انجام دهند که کشاورزان بهصورت تعاونی میوه خودشان
را عرضه کنند ولی این اتفاق عم ً
ال بهجز در مورد پسته ،موفق نبود .پستهکارها
توانستند با همکاری اتحادیه خود جلوی ایجاد چنین رانتی را بگیرند .به همین
دلیل است که کشاورزی کار پرسودی نیست و سرمایهگذاری خاصی در آن
انجام نمیشود.از طرف دیگر بحث مالکیت زمین کشاورزی باعث میشود که
سرمایهگذاریدرزمینهکشاورزیبهمشکلبخورد.اگرسرمایهگذاردرتملکزمین
کشاورزی شریک شود برای کشاورز جذاب نیست و اگر شریک نشود برای خود
سرمایهگذار اطمینان خاطری ایجاد نمیشود.این عدم سرمایهگذاری و زودبازده
بودن کار خدمات باعث شده کشاورزی نسبت به کار خدمات و صنعت بسیار عقب
بماند .در ایران با یارانه بسیار سنگینی که دولت به کشاورزی داد این فاصله میان
بخش خدمات و بخش کشاورزی کاهش پیدا کرد .دقت کنید که پس از یارانه
سوختبیشترینیارانهرابهخریدتضمینیمحصوالتکشاورزیاختصاصدادند.
البتهاینیارانهفقطبهگندمتعلقگرفتکهکاالییاستراتژیکبود.
نوسان:میتواندلیلبهوجودآمدناینشکافبزرگکهمنجربهضعف
اقتصادیکشاورزیشدهرابهسیاستگذاریاقتصادیربطداد؟
دولت اقداماتی کرده است ولی کافی نبودهاند .بهعنوانمثال بخش کشاورزی را از
مالیات معاف کرده تا انگیزه برای سرمایهگذاری و کار در بخش کشاورزی بیشتر
شود .بااینوجود سود بسیار فراوان تجارت و تا حدودی هم صنعت ،باعث شده
بخش کشاورزی رشدی را تجربه نکند .خصوصاً اینکه ما شاهد فوران قیمت نفت
هم بودیم که باعث میشد خرید محصوالت کشاورزی از بازارهای بینالمللی
برای ما بسیار آسان شود؛ بنابراین به تولید محصوالت کشاورزی در کشور توجهی
نشد .در آنسوی ماجرا هم میبینیم که کشاورزی ،بازار صادراتی شیرینی برای ما
نداشت .درواقع ایران بازیگر مهمی در صادرات کاالهای کشاورزی نبود .در یک
محدودهای برای سبزیجات و میوهجات صادرات بوده ولی خیلی بازار بزرگی نبود
که سود خوبی برای جذب سرمایهگذاری داشته باشد .اآلن اوضاع خیلی پیچیدهتر
هم شده است و خشکسالی و از دست دادن بخش زیادی از منابع آبی باعث شده
کشاورزی برای سرمایهگذاری پرهزینهتر باشد .اآلن دیگر باید برای کشاورزی به
سمت سیستمهای اتوماتیک آبیاری برویم .اگرچه در همین زمینه هم دولت به
کشاورزان اعالم کرده کسانی که دست به آبیاری قطرهای بزنند ،وامهای کمبهره
میدهد ولی هنوز این مسئله در کشور ما بهصورت کامل جا نیفتاده است .اآلن با
توجهبهکمآبیکهدرکشورداریمراهیجزرفتنبهسمتتکنولوژیوجودندارد.
ت بخش کشاورزی چه
نوسان:نقش دولت در این زمینه برای نجا 
میتواند باشد؟
اآلن کشاورزان ما هم باید خود را با کمآبی تطبیق دهند و هم باید درآمد بیشتری
کسب کنند .در این زمینه راهکار دولتها میتواند این باشد که انگیزه برای
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی صنعتی به وجود بیاورد .این انگیزه میتواند
با اعطای وامهای بلندمدت ،کمبهره و آسانتر ایجاد شود .پس اگر در پنجاه سال
گذشته هم سرمایهگذاری چندانی در بخش کشاورزی نشده ،حاال این مسئله
تبدیلبهیکضرورتشدهاست.امیدواریمدولتبهجزمعافیتهایموجوددست
بهپرداختتسهیالتهمبزندتاکشاورزیازاینوضعیتنجاتپیداکند.

براده ها

اصفهان میزبان دوازدهمین نمایشگاه طال

کاهشقاچاقصنایعدستیدرمیداننقشجهان
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کاهش سهم آب شرب اصفهان

نوسان :اصفهان به عنوان قطب صنعت طالی ایران
از ســال های دور ،تیرماه امســال میزبان دوازدهمین
نمایشگاه طال خواهد بود.در این نمایشگاه ،صنایع ،ابزار
ماشینآالت،تولیداتفلزاتگرانبهاوسنگهایقیمتی
از  24تا  28تیرماه امســال در اصفهان گرد هم خواهند
آمد .فعاالن عرصههای ماشینســازی ،مخراجکاری و
تراشسنگهایقیمتی،قلمکاریوریگیری،تولیداتفلزاتگرانبها،سنگهای
تزئینی و تجهیزات و صنایع وابسته میتوانند با حضور در این نمایشگاه ،بخشی از
فعالیتها و توانمندیهای خود را به نمایش عمومی بگذارند .یازدهمین دوره این
نمایشگاه سال گذشته و در چهار سالن برگزار شد که در آن  123مجموعه داخلی
و  17مجموعه خارجی به عرضه توانمندیهای خود پرداختند .این نمایشــگاه
سال گذشــته بیش از  10هزار بازدیدکننده داشــت که پنج هزار بازدیدکننده
به صورت تخصصی در حوزههای مرتبط با موضوع نمایشــگاه فعالیت داشتند.

نوســان :مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان
اصفهان گفت :از سال  93تاکنون با همکاری تنگاتنگ
بازرســی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
اصفهان ،اتاق اصناف ،اتحادیه صنایع دستی و بازرسی
و نظارت اصناف اســتان اصفهان فــروش کاالهای
صنایع دستی قاچاق در میدان نقش جهان  95درصد
کاهش داشته است.جواد محمدی فشارکی ،با بیان اینکه از حدود چهار سال
پیش نقشه راه ما برای به صفر رســاندن فروش کاالهای قاچاق در میدان امام
(ره) آغاز شد ،گفت :امروز خوشبختانه شاهد کاهش  95درصدی فروش کاالی
قاچاق در فروشگاه های صنایع دســتی میدان نقش جهان هستیم .وی این
موفقیت را مدیون همراهی دســتگاه های ذی ربط هم چون سازمان صنعت
معدن و تجارت اســتان اصفهان ،اتاق اصناف ،اتحادیه صنف صنایع دســتی
و تالش بازرســان مدیریت بازرسی و نظارت اصناف اســتان اصفهان دانست.

نوسان:رییس کانــون هماهنگی شورای اسالمی
کار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر  187درصد
عقب افتادگی مزد داریم ،گفت :با توجه به افزایش نرخ
دالر و تورم ایجاد شده ،قدرت خرید سال  96کارگران
نیز زیر سوال رفت.
احمدرضا معینــی ،در خصــوص آخرین وضعیت
دستمزد کارگران برای سال  ،97اظهار کرد :در آخرین جلسه شورای عالی مزد
باافزایشحداقلدستمزدکارگرانبارقم 19.8درصدموافقتشد.
وی با بیان اینکه وزیر کار نیز در آخرین جلســه شــورای عالی ،افزایش 20
درصدی حقوق حداقل را اعالم کرد ،افــزود :با افزایش حقوق حداقل بگیران،
نرخ مزد کارگران در سال جاری به یک میلیون و  140هزار تومان رسید .وی
دلیلبخشنامهنشدناینرقمرابهتوافقنرسیدنبررویافزایشدستمزدسایر
سطوحکاریازسویکارفرمایانعنوانکرد.

نوســان:مدیرروابط عمومــی شــرکت آب و
فاضالب اصفهان گفت :سهم ورودی آب به تصفیه
خانه باباشــیخعلی 10تا 20درصــد کاهش یافته
است و این مهم  56شهر و روستا که اصفهان بزرگ
را تشــکیل می دهند را با افت آب مواجه می کند.
ســید اکبــر بنــی طبــا ،در خصــوص کمبود
آب اظهار کــرد :به علت کاهش ســهم تخصیص آب شــرب در شــبکه
توزیع افت فشــار در بخش های جنوبی کالنشــهر اصفهــان به خصوص
محور کشــوری اتفاق افتاده اســت .وی افــزود :افت فشــار در طبقات
فوقانی رخ می دهد ،چراکه بر اســاس سیســتم های توزیع آب تا طبقه
دوم آبرســانی انجام می شــود و تمام ســعی و تالش آبفا بر این است که
توزیع عادالنــه آب انجــام گیــرد .وی تاکید کــرد :ســهم ورودی آب
به تصفیــه خانه باباشــیخعلی 10تــا 20درصــد کاهش یافته اســت.

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

شهرداری اصفهان پیشگام رشد ورزش شهر

رییس هیئت اسکی استان اصفهان خبر داد:

جوانان اصفهان طالیی شدند

معاون ورزش سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت ۱۷ :درصد
سالنها و مکانهای ورزشی موجود شــهر اصفهان متعلق به اداره ورزش و جوانان۳۴ ،
درصد متعلق به شهرداری است که این آمار نشــان میدهد شهرداری در رشد ورزش و
مجموعه های ورزشی شهر اصفهان پیشگام است .حبیب اهلل ناظریان اظهارکرد :مراکز
ورزشی شهرداری همه روزه از صبح تا شــب در اختیار مردم است و باید گفت که زنان
استقبالبیشتریازمراکزورزشیشهرداریداشتهاند.

راهاندازی رول اسکی در اصفهان

جوانان شناگر استان اصفهان موفق شدند مدال طالی مسابقات انتخابی المپیک جوانان
درتایلندراکسبکنند.مرحلهمقدماتیروزدوممسابقاتانتخابیالمپیکجوانانتایلند
پیگیری شد که نمایندگان ایران در سه ماده سنی بزرگساالن به آب زدند .علیرضا یاوری
شناگر خمینی شــهری که در مرحله مقدماتی جواز ورودی المپیک جوانان را کسب
کرده بود ،در فینال مــاده  ۱۰۰متر پروانه با زمان  ۵۷ثانیه و  ۲۸صدم ثانیه بر ســکوی
نخست ایستاد و طالی ماده ۱۰۰متر پروانه را به دست آورد.

در گفت وگو با سیما کاوه ،کارشناس تربیت بدنی و مربی بدنسازی بانوان مطرح شد؛

تصور اشتباه از بدنسازی بانوان
چرابسیاریازبانواندررشتهبدنسازیمربیانآقاراترجیحمیدهند؟

نوســان :رییس هیئت اســکی اســتان اصفهان گفت :وضعیت جوی
و میزان بســیار کم بارش برف ســال گذشــته ،بســیار ناامیدمــان کرد
محمود یســلیانی اضافه کرد :ســال  ۹۶از نظر میزان کمبــود بارش برف
در فریدونشــهر بی ســابقه بود تا جایی که مســنترین افــراد این منطقه
حتی به یاد نداشــتهاند که در این شــهر میــزان بارش برف تا ایــن اندازه
کم بوده باشــد.وی با اشــاره به اینکه برنامه فدراســیون برای تابســتان،
فعالیت در رشــته رول اســکی اســت ،تاکید کرد :نزدیک ســه سال است
که رشــته رول اســکی در تهران راهاندازی شــده است که ســال گذشته
مانور زیــادی بر روی این رشــته داده شــد و مســابقاتی نیز برگزار شــد.
امسال هم فدراســیون در نظر دارد در زمینه استعدادیابی رشته رول اسکی
بیشترین فعالیت را داشته باشد و از این طریق این رشته گسترش یابد چرا که
رول اسکی در سنین پایه انجام میشود.
یسلیانی افزود :قرار است با در اختیار گذاشتن تجهیزات رول اسکی از سوی
فدراسیون به هیئت اسکی استان اصفهان امسال این رشته برای اولینبار در
اصفهان راهاندازی شود .رول اسکی شبیه رشــته اسکی صحرانوردی است
با این تفاوت که زمین آن آســفالت اســت و نیازی به زیرساخت مخصوص
ندارد و اســکیبازان دور پیســت چمن و حتی در خیابانها هم میتوانند
فعالیت کنند .در حال حاضر اصفهان ورزشــکار تخصصی رول اسکی ندارد
و این رشته برای اولین بار پس از تهران و به صورت پایلوت در شهر اصفهان
راهاندازی میشــود و از آنجایی که نیاز به شــرایط خاصی ندارد در همه
شهرستانها قابلیت اجرایی شدن را دارد.
رییس هیئت اســکی اســتان اصفهان اظهار کرد :سال گذشــته با وجود
بارش بســیار کم و ارتفاع کم برف در پیست فریدونشــهر  ،مردم باز هم به
تیوپســواری روی آوردند و در همان مدت زمان کوتاهی که پیست باز بود
تعداد زیادی از مردم دچار آسیبدیدگی شــدند که با وجود اطال ع رسانی
زیاد و ممانعت از استفاده مردم از تیوپ  ،گزارشات زیادی از مصدومیتها به
دست ما رسید.
وی در پاســخ به اینکه چه راهکاری برای اســتفاده نکردن مــردم از تیوپ
پیشنهاد میکنید ،خاطر نشان کرد :متأسفانه هنوز فرهنگ عدم استفاده از
تیوپ در پیستهای اسکی جایگاه خود را پیدا نکرده است.
البته بخش خصوصی که پیســت فریدونشــهر را در اختیار گرفته است به
دنبال تهیه تجهیزاتی شبیه تیوپ با ضریب ایمنی باال است.

قهرمان وزنه برداری جهان؛

نمیدانم آذری چه چیزی میخواهد!

نوسان :سهراب مرادی گفت :اصفهان چهار سال است که نتوانسته یک تیم
وزنهبرداریبهمسابقاتکشوریاعزامکند.
قهرمان وزنه برداری جهان اضافه کرد :قبل از این ،چهار سال تیمی که از استان
اصفهان در مسابقات کشوری وزنهبرداری شرکت میکرد جزو تیمهای اول و
دوم بود .طی چهار سال گذشته تیم وزنهبرداری اصفهان در رقابتهای کشوری
رتبه دهم را هم نتوانست به دست آورد و وزنهبرداران اصفهانی نمیتوانند مقامی
کسبکنندکهاینمواردبرایمنناراحتکنندهاست.
مرادی ضمن انتقاد به عملکرد باشگاه ذوبا آهن در رشته وزنه برداری ادامه داد:
ذوب آهن باشگاه بزرگی است اما مسئوالنی که در این باشگاه حضور دارند این
باشگاه را خراب میکنند .باشگاه ذوب آهن نباید به خاطر  ۲۰۰تا  ۲۵۰میلیون
تومان بابت قرارداد وزنهبردارانش زیرسوال برود .سهراب مرادی اصفهانی است و
شایسته نیست مدیرعامل باشگاه یا مسئوالن باشگاه ذوب آهن با یک ورزشکار
اصفهانیبرخوردهاینادرستیداشتهباشند.
وی افزود :وزنهبرداران اســتان اصفهان که به عنوان نمایندگان این استان در
اردوهای ملی حضور دارند هنوز رییس هیئت وزنهبرداری استان اصفهان را از
نزدیک ندیدهاند برای مثال اگر از دو وزنهبرداری که در اردوهای تیم ملی جوانان
حضور دارند و خود را برای حضور در مسابقات جوانان آسیا آماده میکنند سوال
کنید به شما میگویند هنوز رییس هیئت وزنهبرداری استان را ندیدهاید و حتی
پاسخگویتماسهایتلفنیآنهاهمنیستدرصورتیکهرییسهیئتوظیفه
دارد به ورزشکار رجوع کند.
قهرمان وزنه برداری جهان تاکید کرد :چیزی از رشته وزنهبرداری در اصفهان
باقی نمانده است .نمیدانم آذری در وزنهبرداری چه چیزی میخواهد! حداقل
رشته وزنهبرداری را رها کند و بگذارد کسی که کاربلد است ،وزنهبرداری اصفهان
را جمع کند .جالب است که رشته تخصصی آذری وزنهبرداری بوده و این اوضاع
وزنهبرداریاصفهاناست.
وی ادامه داد :خانه وزنهبرداری اصفهان را مرتضی سیفزاده احداث کرد .وی تیم
وزنهبرداری اصفهان را جمع و جور کرد ،به وزنهبرداران سر و سامان داد و برای
حفظ آبروی وزنهبرداری اصفهان قدمهایی برداشت .نه مثل بقیه که با کارهایی
آبروی وزنهبرداری اصفهان را بردند و طلبکار هم هســتند .اگر چند نفر مثل
سیفزادهداشتهباشیم،وزنهبرداریاصفهاندوبارهجانمیگیرد.

گروه ورزش طبــق آمــار رســمی فدراســیون جهانــی ورزش بدنســازی بیشــترین ورزشــکار جهــان را بــه خــود اختصــاص
گفت و گو
داده اســت و در دنیــای امــروز بــه عنــوان یــک رشــته ورزشــی مــادر محســوب مــی شــود .چــرا کــه اکثــر
رشــته هــای ورزشــی نیازمنــد تمرینــات بدنســازی مربــوط بــه خــود هســتند .امــا چــرا ایــن رشــته ورزشــی در میان زنــان و
دختــران ایرانــی کمتــر مــورد اقبــال قــرار گرفتــه اســت؟ برخــی معتقدنــد کــه تصــورات اشــتباه در ذهــن بانــوان ایرانــی
نســبت بــه رشــته بدنســازی وجــود دارد کــه باعــث شــده تــا از ایــن ورزش مــادر فاصلــه بگیرنــد .از ســویی دیگر بســیاری از
بانــوان فعــال ایــن رشــته بــه دنبــال مربیــان آقــا هســتند تــا برنامــه تمرینــی خــود را زیر نظــر آن هــا دنبــال کنند؛ مــوردی
کــه بعضــا بــه دلیــل دانــش کــم آن هــا از آناتومــی و فیزیــک بــدن بانــوان ،عامــل بســیاری از مشــکالت جســمی بــرای
ورزشــکار گــردد .گفــت وگــوی مــا بــا ســیما کاوه ،کارشــناس تربیــت بدنــی ،مشــاوره تغذیــه و مربــی ایــن رشــته ورزشــی به
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال اســت .او کــه سالهاســت در ایــن رشــته فعالیــت مســتمر داشــته معتقــد اســت کــه در حــوزه
آقایــان بــه دلیــل برگــزاری مســتمر مســابقات و حضــور در رویدادهــای بیــن المللــی آگاهــی و اطالعــات تجربی و جامــع تری
وجــود دارد؛ امــا در بخــش بانــوان ایــن دانــش بــه روز نیســت و باعــث آســیب هــای جســمی و فیزیکــی و در نهایــت دوری
زنان از این رشته گردیده است .مصاحبه ما را با مدیر بانوان و مربی سالن بدنسازی الماس می خوانید؛

نوسان:به نظر شما بدنسازی برای
بانوان ضرورت دارد؟
به طور کلی ورزش کردن برای همه و
بویژه بانوان بسیار مهم و حیاتی است .این
رشته ورزشی بطور خاص برای بانوان که
تناسب اندام نیز هستند ،دارای اهمیت
ویژه ای نیز هست .افزایش گردش خون،
افزایش رفلکس عضله و افزایش طول
عمر و سالمتی و کاهش پیری زودرس
گاهی آسیب هایی در اشــخاص وجود داردکه
خود آن ها نیز از آن آگاهی نیســتند و ممکن
اســت این آســیب ها در اثر حرکات ورزشی
نامناســب به معضلی بزرگتر تبدیل و مدت ها
گریبان گیر فرد شود

مواردی هستند که طریق ورزش کردن
برای آن ها بوجود خواهد آمد.
نوسان :با این وجود برخی
معتقدند که ورزش بدنسازی از نظر
فیزیولوژی و آناتومیک برای زنان
خطرناک است؟
ببینید؛ ورزش بدنسازی عالوه بر مبحث
قهرمانی اهدافی چون تناسب اندام
و سالمتی بدن و غیره را دارد .تردید
نکنید که هیچ گونه خطری برای زنان

در این رشته وجود ندارد .این موضوع که
ورزش بدنسازی و وزنه های سنگین باعث
مردانه شدن اندام خانم ها می شود نیز
بسیار نادرست است .زیرا اساسا آناتومی
و هورمون های بدن خانم ها به گونه ای
است که بدون مصرف داروهای بدنسازی
هرگز کوچکترین شباهتی به بدن آقایان
پیدا نخواهد کرد.
نوسان :مهمترین مشکالتی
که حضور بانوان را در این ورزش
با مشکل روبرو کرده چیست؟
به نظرم مشکل اول به عدم اعتماد مربیان
زن و انجام برنامه های سرخود بازمی
گردد که باعث ایجاد مشکالت فیزیکی
برای آنها می شود و متاسفانه این موضوع
به عدم آگاهی و دانش به روز برخی
مربیان این رشته باز می گردد.
عدم اطالع رسانی و مشاوره صحیح توسط
اساتید ،عدم وجود دانش کافی و ایجاد
تنوع در زمینه برنامه ها از طرف مربیان
خانم باعث می شود تا مراجعه بانوان و
دریافت برنامه از مربیان مرد بیشتر شود.
در صورتیکه آناتومی بدن بانوان و آقایان
کامال متفاوتند و داشتن علم و دانش به
جنسیت مربیان باز نمی گردد .یک مربی
خانم با شناخت کامل آناتومی بدن و به

روز نگه داشتن دانش خود می تواند
بهتر از هر مردی یک بدن منتاسب را
ایجاد کند.
نوسان :موفقیت شما در این رشته
مرهون چیست؟
حدود  8سال است که در حوزه بدنسازی
بانوان فعال هستم .همواره سعی داشته ام
تا با مشاوره صحیح و علمی شاگردانم را به
بهترین شکل ممکن هدایت کنم.
اعتقاد دارم که در این راه باید به صورت
مستمر اطالعات و دانش خود را به روز
نگه دارم و هرگز از این موضوع هراسی
نداشته ام که در مورد مسئله ای که
اطالعات کافی ندارم تحقیق کنم و
دانش خود را باال ببرم .همواره در حال
مطالعه مقاله های علمی در زمینه رشته
ورزشی خود هستم و در کانال تلگرامی
خود که با نام خودم است این اطالعات
را در اختیار عموم قرار می دهم تا عالوه
بر ایجاد انگیزه بتوانم تبادالت علمی نیز
داشته باشم.
نوسان :شیوه تمرینات شما که
باعث تمایزتان نسبت به سایر
مربیان بدنسازی شده است
چیست؟
در بیشتر مواقع مربیان عزیز بدون در نظر

گرفتن وضعیت بدنی و معاینات جسمی
اقدام به طراحی تمرین برای شاگردان
خود می کنند که این امر باعث ایجاد
مشکالت زیادی می شود.
اما بنده قبل از هرگونه طراحی تمرین
برای فرد با معاینات عمومی فیزیکی و
صحیح بدنی از وجود یا عدم وجود آسیب
ها آگاه می شوم و در صورت مشکوک
بودن به یک ناهنجاری بزرگ باپزشک
بیمار مشورت می کنم؛ زیرا این موضوع
از اهمیت زیادی برخوردار است و گاهی
آسیب هایی در اشخاص پدید می آورد
که خود آن ها نیز از آن آگاهی نیستند و
ممکن است این آسیب ها در اثر حرکات
ورزشی نامناسب به معضلی بزرگتر
تبدیل و مدت ها گریبان گیر فرد شود.
بعد از این معاینه و شناخت درست
جسمی ورزشکار به سراغ نوع تمرینات و
حرکات ورزشی خواهم رفت.
نوسان :آیا این عدم آگاهی ناشی
از عدم آموزش صحیح مربیان این
است؟
بحث آموزش که واقعا بسیار ضعیف
است .در حوزه آقایان به دلیل برگزاری
مسنمر مسابقات و حضور در رویدادهای
بین المللی آگاهی و اطالعات تجربی
و جامع تری وجود دارد؛ اما در بخش
بانوان این دانش به روز نیست .اساسا
در ورزش بانوان کوتاهی های زیادی
صورت گرفته است.
به نظر می رسد برگزاری مستمر دوره
های آموزشی اهمیت بسیاری دارد.
همچنین باید دوره های دانش افزایی
برای مربیان این رشته ها بصورت الزامی
برگزار گردد .بعضا مشاهده می کنیم که
حتی سمینارها و دوره های آموزشی
کمی نیز که برگزار می شود اثرگذاری
چندانی ندارند و اطالعات مبتدی و
ناچیزی ارائه می شود .باید سطح این
دوره ها باال برود و از اساتید برجسته و
به نام برای آموزش و ارتقای کیفی آن
استفاده کرد.
وقتی معاینه درستی از بدن فرد ورزشکار
صورت نگیرد باعث آسیب های متعددی
می شود .مثال کسی که زانوی پرانتزی و
یا زانوی  Xدارد مسلما بسیار از حرکات
برای او مضر است و عامل بسیاری از
در حــوزه آقایان بــه دلیل برگزاری مســنمر
مســابقات و حضور در رویدادهای بین المللی
آگاهی و اطالعات تجربی و جامع تری وجود دارد؛
اما در بخش بانوان این دانش به روز نیست

دردها و مشکالت جسمی دیگر خواهد
شد .این است که بر لزوم حضور مربیان
با دانش کافی در کنار ورزشکاران
تاکید دارم .کسانی که دیسک کمر و
آرتروز کردن یا زانو دارند باید تمرینات
مخصوص به خود داشته باشند .بعضا این
عدم توجه باعث می شود که مدت ها فرد
را دچار مشکل کند.

بازیکن اصفهانی تیم ملی والیبال عنوان کرد:

چندین بار بهترین بازیکن لیگ ایتالیا شدم
نوسان :بازیکن اصفهانی تیم ملی والیبال
گفت :از اینکه تصمیم گرفتــم در ایتالیا به
دوران حرفــهای والیبال خــود ادامه دهم
خوشحال هســتم و فکر میکنم تصمیم
خوبیگرفتم.
محمدجواد معنوینژاد ،خاطرنشــان کرد:
پیشــنهاد با مبالغ بهتری از ایــران و دیگر
کشورها به بنده ارائه شد اما ترجیح دادم در
ایتالیا که مهد والیبال جهان به شمار میرود
و همه بزرگان والیبال حداقل یک سال در
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این کشور بودهاند والیبال خود را ادامه دهم.
وی در پاسخ به سوالی درباره درخشش در
ایتالیا و انتخابش به عنوان بازیکن ماه ایتالیا
تصریحکرد:چندین باربهترینبازیکنشدم
و خوب بازی کردن همه بازیکنان تیم سبب
شد تا من نیز خوب بازی کنم و بهترین شوم.
معنوینژاد درباره قراردادش با ورونا و اینکه
درفصلآیندهنیزدراینتیممیماند،تصریح
کرد:قراردادمنیکسالهاستوچندباشگاه
نیز پیشنهاد دادهاند اما ترجیح میدهم به

هفتههای باقی مانده لیگ فکر کنم و پس از
پایانفصلبهاینمسائلبپردازم.
بازیکن تیم ملی والیبال در پاسخ به سوالی
درباره وضعیــت تیم ملی و اینکــه آیا تیم
ملی در لیگ جهانی آینــده میتواند جز 3
تیم نهایی باشد گفت :امسال لیگ جهانی
و قهرمانی جهان را داریم و بهترین تیمهای
جهان به این مسابقات میآیند ،ما نیز سعی
میکنیم بهترین بازی خود را ارائه دهیم و
امیدوارم نتایج خوبی کسب کنیم تا با این

نتایجدلمردمراشادکردهباشیم.

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

گزارش
قائممقامباشگاهفرهنگی
ورزشیگیتیپسند:

تورم اقتصادی
مبنای بودجه امسال

نوســان :قائــم مقام باشــگاه
فرهنگــی ورزشــی گیتی پســند
گفت :بودجه امســال این باشگاه بر
اســاس تورم اقتصادی است که در
جامعه رخ داده ،بنابراین افزایش آن
طبیعی است.
محمدحســین عراقی زاده ،اظهار
کرد :طــی  10روز آینده جلســه
هیئت مدیره باشــگاه بــه منظور
بررســی بودجــه و هــم چنیــن
رشتههایی که برای امسال متقاضی
بودهاند تــا تحت حمایت باشــگاه
گیتی پســند قرار گیرند تشــکیل
خواهد شد.
وی افزود :سرفصلهایی که در این
جلسه مورد بررســی قرار میگیرد
وضعیــت تیمهــای لیــگ برتری
فوتســال در ردههای بزرگساالن،
امید ،جوانان و نوجوانان است ،هم
چنین توجــه و اختصــاص بودجه
الزم بــه ورزش کارگــران صنایع
گیتی پســند که تا کنون کمتر به
آن پرداخته شده است.
عراقــی زاده ادامه داد :حدود ســه
هزار کارگــر در بخشهای مختلف
این مجموعه فعال هســتند که تنها
سال گذشته حدود هزار نفر از آنها
در مســابقات درونی صنایع شرکت
داشــتند که این میزان با توجه به
آمــار کارگرانی کــه داریم مطلوب
نیســت و باید با تشویق کارگران به
امر ورزش وضعیت سالمت آنها را
افزایش دهیم که این مساله ارتباط
زیادی بــا افزایش راندمــان کاری
آنها دارد .در ایــن بخش متقاضی
اختصاص بودجه جداگانه هســتیم
تا بتوانیم خدمات خوبی در اختیار
آنها قرار دهیم.
وی خاطر نشــان کرد :از ســال 95
مسابقات درونی صنایع گیتی پسند
را آغاز کردیم که در حال حاضر 22
تیم در فوتســال فعال هستند که در
ســطح بســیار با کیفیتی مسابقات
آنها برگزار میشود ،در والیبال 16
تیم با یکدیگــر رقابت میکنند و در
نظر داریم امسال تیمهای خود را به
مسابقات استانی و مسابقات کشوری
اعزام کنیم.
قائم مقام باشــگاه گیتی پسند در
خصــوص افزایش رشــتههای این
باشگاه گفت :رشــتههایی هم چون
تنیــس روی میــز ،هندبــال ،تیر
اندازی ،بسکتبال در بخش آقایان و
فوتســال بانوان از جمله رشتههایی
هستند که از طریق هیئت متقاضی
حمایت باشــگاه گیتی پسند بودند
که در فصل جاری رقابتهای لیگ
برتر با نام گیتی پســند وارد عرصه
مســابقات شــوند که این مســاله
نیز در جلســه هیئــت مدیره مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.
عراقی زاده تصریح کرد :یکی دیگر
از موضوعاتی که تــاش میکنیم
از امســال بــه آن بپردازیم موضوع
زیر ســاختهای مورد نیاز ورزشی
صنایــع اســت متاســفانه بــرای
ســرویس دهی بــه ورزشــکارانی
که تحت حمایت باشــگاه هستند
مجبور بــه کرایــه کــردن اماکن
ورزشی دیگر ارگانها هستیم.
به دنبال آن هســتیم بــا توجه به
شرایطی که داریم زیر ساختهای
مناســبی بــرای ورزش همگانی و
قهرمانی باشگاه ایجاد کنیم.
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افزایش  34درصدی صادرات فوالدسازان بزرگ

 8شرکت فوالدساز کشور در سال گذشته 7 ،میلیون و  383هزار و  711تن شمش
و محصوالت فوالدی صادر کردند .روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران  ،با اعالن این خبر اضافه کرد :میزان صادرات فوالد مبارکه (یک
میلیون و  292هزار و  153تن) ،ذوب آهن اصفهان (یک میلیون و  151هزار و 725
تن) و فوالد هرمزگان (یک میلیون و  97هزار و  347تن) بوده است .این میزان
صادرات  34درصد رشد را نشان می دهد.

گزارش

نیاز بازار داخل به طور کامل تأمین می شود

تاثیر نوسان ارز در بازار فوالد؛

بهرامسبحانیگفت:تولیدمحصوالتکیفیمیتواندباعثایجادسودبیشتربرایتمامی
ذینفعان باشد.مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه در سال گذشته با تالش مدیران
و کارکنان آن شرکت به خوبی نیاز بازار داخل به ورقهای فوالدی تأمین و از واردات بی
رویه جلوگیری شد ،افزود :در سال  ۱۳۹۷نیز با بهره برداری کامل از طرحهای توسعۀ
ایجادشده و حمایت گسترده تر از کاالی ایرانی تالش خواهیم کرد تا نیاز بازار داخل را به
طورکاملتأمینکنیم.

هالهای از ابهام

گزارش
برنامه فوالدمبارکه برای تحقق
شعار سال اعالم شد؛

پیشگام در حمایت از
تولید ملی

نوســان :دکتر بهرام ســبحانی در
گردهمایی مدیریــت و کارکنان فوالد
مبارکه گفت :سال گذشته از هر جهت
برای گروه فوالد مبارکه سالی پرخیرو
برکتوافتخارآمیزبود.
مدیرعامل فوالدمبارکــه افزود :یکی از
بزرگترین دستاوردهای فوالد مبارکه
در سال گذشــته رســیدن به توانایی
تأمین بازار داخل و در عین حال ارزآوری
مناسب برای کشور بود .دیگر اینکه در
سال گذشــته طرحهای توسعۀ فوالد
مبارکه ازجمله گندلهســازی سنگان
و توســعۀ مجتمع فوالد سبا یکی پس
از دیگری به بار نشســتند و گروه فوالد
مبارکه را در تولید گندلۀ موردنیاز خود
و تولید هرچه بیشتر ورقهای فوالدی و
پاسخگویی بیشتر به نیاز بازار توانمندتر
ساختند و به طورکلی مسیر دستیابی
به تولید۶/۸میلیون تن پیشبینیشده
برایسال ۹۶راهموارترنمودند.
سبحانی به نامگذاری ســال جاری به
نام ســال حمایت از کاالی ایرانی اشاره
کرد و ادامه داد :در ســال  ۱۳۹۷که از
سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال
حمایت از کاالی ایرانی نام نهاده شــده
است،گروهفوالدمبارکههمانندسالهای
قبل که در تحقق راهبردهای ایشــان
پیشقدم بوده است ،امسال نیز با تالش
بیشتر در این مسیرگام برخواهد داشت؛
چراکه حمایت از تولید داخل موضوعی
فردی و سازمانی نیست ،بلکه فرایندی
ملی اســت .فوالد مبارکه تولیدکنندۀ
ورق موردنیاز بسیاری از صنایع کشور
است که در پاییندســت این شرکت،
تولیدکننده قطعات و لوازم بیشماری
هستند و در گذشــته باید این اقالم از
خارج از کشور وارد می شد.
دکترسبحانیحمایتازتولیدکنندگان
و تأمین کنندگان داخلــی را ضروری
دانست و گفت :بدون شــک در فوالد
مبارکه این اراده هست که به هر شکل
ممکن از تولید ملــی حمایت کند تا از
خروج ارز و منابع ایران عزیز جلوگیری
کرده باشــد.مدیرعامل فوالد مبارکه
دستیابی به رکوردهای متوالی در اکثر
نواحی زیرمجموعۀ شرکت را در طول
سال گذشته ،نشــانۀ پویایی و شادابی
نیروی انســانی گروه دانست و ضمن
قدردانی از آنها تصریح کرد :سودی که
فوالد مبارکه توانست در پی کسب این
موفقیتها ایجاد کنــد ،حاصل یکدلی،
اعتماد به نفس ،احســاس مسئولیت،
توســعه یافتگی ،وفاداری کارکنان به
سازمان ،تصمیم گیریهای آگاهانه در
توســعهها ازجمله طرحهای توســعۀ
گندلهسازیسنگان،توسعۀسبا،اجرای
طرح ۲/۷میلیون تن و همچنین کامل
بودنزنجیرۀتولیددرگروهفوالدمبارکه
است که نتیجۀ آنها ایجاد توازن در تهیه
و تأمین مواد اولیۀ موردنیــاز ،افزایش
تولید آهن اســفنجی ،تولیــد تختال
بیشــتر و انواع ورقهای فوالدی اســت.
دکتر سبحانی در بخش پایانی سخنان
خود با بیان اینکه گــروه فوالد مبارکه
در سال  ۱۳۹۶با رشــد ۱۵درصدی
نسبت به سال  ،۹۵توانست ۸میلیون
و ۶۹۰هزار و  ۴۷۱تن فــوالد و انواع
محصوالت ســرد و گرم خــود را از
طریق ریل و جاده به مقصد مشتریان
ارسال کند ،دســتیابی به تولید ۴/۹
میلیون تن فوالد را هدف پیشــروی
فوالد مبارکه اعالم و اظهار امیدواری
کرد بــا همــت و تــاش مدیریت و
کارکنان در سال جاری به این هدف
بزرگ نیز دست یابیم.

مدیرعامل فوالد هرمزگان عنوان کرد:

فاینانس توسع ه در راه است

بزرگترینشرکتزیرمجموعهفوالدمبارکه میخواهدتولیدخودرابه ۳میلیونتندرسال برساند
گروه صنعت شـرکت فـوالد هرمـزگان ،یکـی از بزرگترین شـرکت های زیـر مجموعه مجتمع فـوالد مبارکه اصفهان اسـت .محصـول نهایی فـوالد هرمزگان
گزارش
تولیـد تختـال با ظرفیت  ۱/۵میلیون تن در سـال اسـت .در حقیقـت عریضترین تختالی کـه در ایران تولید میشـود مربوط به فـوالد هرمزگان
بـوده کـه طـول تختـال تولیدی آن بیـن  ۶تا  ۱۲متر اسـت .این واحـد فوالدسـازی در برنامههای توسـعهای خود قصـد دارد که تولیـد خـود را از ۱/۵میلیون تن
تختـال بـه  ۳میلیـون تن در سـال برسـاند .البته واحد فـوالد هرمزگان یـک واحد صادراتی اسـت و هر سـال با توجه بـه تامین نیـاز داخل حـدود ۷۰درصد از
محصوالت خود را به صادرات اختصاص میدهد .از اینرو برنامهریزی صادراتی برای این واحد فوالدی یک امر مهم بهشمار میرود.

*تولیدوصادراتفوالدهرمزگاندرسال۹۶
مدیرعاملفوالدهرمزگاندربارهبرنامههای
این واحد فوالدسازی عنوان کرد :برنامه
تولید فوالد هرمزگان براساس روال و اهداف
ش میرود و قرار است که این
تعیینشده پی 
واحد فوالدسازی با حداکثر ظرفیت خود به
تولید خود در سال جدید ادامه دهد تا بتواند
با توان بیشتری بحثهای توسعهای را به
پیشببرد.
فرزاد ارزانی در پاسخ به این پرسش که
میزان تولید و صادرات شما در سال گذشته
به چه میزان بوده است ،گفت :میزان تولید
کل فوالد هرمزگان در سال گذشته یک
میلیون و  ۴۰۸هزار تن تولید بوده که در
همین سال بیش از یک میلیون و  ۶۰۰هزار
تن فروش داشتهایم که البته  ۲۰۰هزار تن
اضافی آن از میزان تولیدی انبار مربوط
به سال گذشته بوده است که از این میزان
یک میلیون و  ۱۰۰هزار تن صادرات و
 ۵۰۰هزار فروش داخلی داشتیم .در کل
نبایدقوانینبهاینشکلباشدکهدریکمقطعیمجوز
صادراتدادهشودودریکمقطعدیگراینمجوزداده
نشودیامحدودیتهاییرابرایآنایجادشود

در سال ۹۶به میزان ۶۸درصد محصوالت
فوالد هرمزگان صادر و ۳۲درصد در داخل
به فروش رسیده است.

*فاینانسیکهدرراهاست

مدیرعاملفوالدهرمزگانهمچنینبااشاره
به برنامههای توسعهای در فوالد هرمزگان
عنوانکرد:قراردادهاییباشرکتهایآلمان
و ایتالیا برای برنامههای توسعهای منعقد
کردهایمومنتظرفاینانسهستیمکهمراحل
اداری فاینانسها هم در ایتالیا و هم در آلمان
در حال طی شدن است که امیدواریم ظرف

یکی دو ماه آینده فاینانس آن حل شود.
ارزانیهمچنیندربارهبرنامههایتوسعهای
فوالد هرمزگان خاطرنشان کرد :در سال
جاری قصد داریم که ظرفیت کارخانه را به
یکمیلیونو۵۰۰هزارتنبرسانیم.
وی در پاسخ به این پرسش که برنامه
صادراتی شما برای سال جاری چگونه است،
گفت :برنامهریزیهای ما بهصورت کلی با
توجه به نیاز داخل صورت میگیرد ،در وهله
اول باید ببینیم که کشش بازار داخل به چه
میزان است .واحد ما یک واحد صادراتی
است اما بهدلیل مسئولیت اجتماعی که
داریم ،تامین داخل را در اولویتهای
برنامههای داخلی قرار میدهیم و در کل
براساس نیاز بازار داخل ،واحد خود را
تنظیممیکنیم.اماب هٌصورتکلی۷۰درصد
برنامهریزی صادراتی و ۳۰درصد برای
تامینداخلدرنظرگرفتهایم.
*حفظوگسترشبازارهایصادراتی
مدیر عامل فوالد هرمزگان همچنین
درباره ضرورت حفظ بازارهای صادراتی
خاطرنشان کرد :واحدهای فوالدی باید
بازارهای صادراتی را برای خود حفظ
کنند و در کل باید به سمت پایداری در
بازار صادراتی پیش رفت ،چراکه منوال
اینگونه نیست که به دلخواه امروز وارد بازار
صادراتی شد و فردا از آن خارج گشت .چون
در بازارهای بینالمللی مشتری بهدنبال
فروشنده وفادار است .ارزانی در ادامه با
برشمردن عوامل موثر بر صادرات مناسب
خاطرنشان کرد :برای گسترش بازارهای
صادراتی ارتقا و افزایش کیفیت دارای حائز
اهمیت است .به عبارت دیگر ،محصول باید
بهاندازهایمطلوبباشدکهبتوانآنرابدون
هیچ مشکلی در بازار صادراتی عرضه کرد،
از اینرو موضوع مهم در این راستا تاکید

بر کیفیت انواع محصوالت فوالدی است.
وی در ادامه با اشاره به مسئله رقابتپذیری
نیز خاطرنشان کرد :از آنجا که رقابت در
بازار صادراتی یکی است ،از اینرو نباید
بر یک بازار تمرکز داشت ،بلکه همزمان
باید روی بازارهای موازی سرمایهگذاری
کرد .به عبارت دیگر ،محصوالت متفاوت
را باید بتوان به کشورهای گوناگون صادر
کرد که اگر در بخشی از بازار با مشکل
روبهرو شد ،بهطور کلی بازار صادراتی ما به
مشکل برخورد نکند .موضوع قراردادهای
صادراتی نیز یکی از موضوع مهم در زمینه
صادرات است .در اینباره نیز مدیرعامل
فوالد هرمزگان با اشاره به نحوه قراردادهایی
که بسته میشود ،یادآور شد :در زمینه
صادرات باید بتوانیم به سمت قراردادهای
بلندمدتتری حرکت کنیم زیرا این
بازارهای دائمی با قراردادهای بلندمدت
ایجاد میشوند و باوجود چنین قراردادهایی
است که میتوانیم برای خط تولید و مواد
اولیه خود را برای عرضه در این بازارها
برنامهریزی و هدفگذاری کنیم .ارزانی
در ادامه تاکید کرد :زمانی که برنامهریزی
بلندمدت با کیفیت تولید همراه شود،
بیشک مشتریهای بیشتری را جذب
کرده و قادر خواهد بود بازار را تصاحب کند.
این مدیرعامل فوالدی در ادامه همچنین
خاطرنشان کرد :البته شناسایی بازارهای
جهانی موضوع قابلتوجهی است که
میتواند به گسترش بازارهای صادراتی
بینجامد .ارزانی در ادامه با اشاره به
نیازسنجی از بازارهای جهان ،عنوان
کرد :باید بتوانیم براساس نیاز بازار جهانی
محصوالت جدید تولید کنیم زیرا بازار
صادراتی جهانی ممکن است نیازمند
محصوالتی باشد که هر کشوری قادر به

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه اصفهان :

رشد ۱۱درصدی واحدهای احیای مستقیم  ۱و  ۲فوالدمبارکه
نوسان :معاون بهره برداری فوالد مبارکه
گفت :ســال  ۱۳۹۶از ســوی مدیرعامل
سازمان به نام ارتقای ایمنی و بهره برداری
حداکثری از ظرفیت ها نامگذاری و هدف
گذاری شده بود.
مختار بخشیان ،میزان تولید آهن اسفنجی
فــوالد مبارکــه و مجتمع فوالد ســبا در
سال گذشــته را  8میلیون و 455هزار تن
اعالم کرد و گفــت :تولیــد در واحدهای
احیا مســتقیم  1و  2فوالد مبارکه رشــد

11درصدی نســبت به مدت مشابه سال
قبلداشتهاست.معاونبهرهبرداریشرکت
فوالد مبارکه اصفهان در ادامــه افزود :در
ســال گذشــته میزان تولید فوالد خام در
فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا به رقم بی
سابقه7میلیونو259هزارتنرسیدکهاین
میزان تولید نسبتبه مدت مشابه سال قبل
(6میلیون و313هزار تن) رشد15درصدی
را نشان می دهد .وی در ادامه گفت :تولید
کالف گرم در ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه

و مجتمع فوالد سبا در سال  1396با تحقق
102درصد برنامه و رشد 7درصدی نسبت
به مدت مشابه ســال  95از مرز 6میلیون
تن عبور کرد.بخشیان تصریح کرد :تولید
محصوالت ســرد در فوالد مبارکه در سال
 96با تحقق  103درصــد برنامه و 9درصد
رشد نسبت به مدت مشــابه سال قبل به
یک میلیون و 492هــزار تن و محصوالت
پوششدار (گالوانیزه ،رنگی و قلع اندود) به
414هزارتنافزایشیافت.

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

تولید آن نباشد؛ بنابراین باید بتوان محصول
جدید به بازار عرضه کرد .مدیرعامل فوالد
هرمزگان همچنین با تاکید بر حضور
همیشگی و مقتدر در بازار ،عنوان کرد:
حضور مقطعی در یک بازار ،به هیچ عنوان
به یافتن مشتری وفادار در بازار نمیانجامد.
البته سیاستهای خارجی و همچنین
وضع قوانین داخلی کشور در این زمینه
بسیار اثرگذار خواهد بود ،یعنی باید قوانین
کشور بلندمدت و بدون تغییر ،فراگیر و
حامی صادرکننده باشد .ارزانی ادامه داد:
به عبارت دیگر نباید قوانین به این شکل
برنامهریزیهای ما بهصورت کلی با توجه به نیاز داخل
صورتمیگیرد؛اماب هٌصورتکلی۷۰درصدبرنامهریزی
صادراتــیو۳۰درصدبرایداخــلدرنظرگرفتهایم

باشد که در یک مقطعی مجوز صادرات
داده شود و در یک مقطع دیگر این مجوز
داده نشود یا محدودیتهایی را برای آن
ایجاد کنند .ارزانی در ادامه تصریح کرد :این
شکل قوانین جز اینکه وفاداری مشتریها
را کاهش میدهد و در بلندمدت اعتماد آنها
را خدشهدار میکند ،رهاوردی ندارد .این
مدیرعامل شرکت فوالدی تایید کرد :در
نهایت تعامل خوب و سازنده با مشتری نیز
میتوانددراینزمینهموثرواقعشود.

*نوسانهایارزی

مدیرعامل فوالد هرمزگان همچنین در
پاسخ به این پرسش که نوسان نرخ دالر در
بازار و تاثیر آن بر صنعت فوالد چگونه است،
عنوان کرد :ثبات نرخ ارز نه تنها برای صنعت
فوالد بلکه برای کل کشور ضروری و الزم به
نظرمیرسد.
البته برای تحلیل درست درباره نوسانهای
پیشآمده و تعیین نرخ  ۴۲۰۰تومان،
نیازمندزمانبیشتریهستیم.

نوسان :معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه در مورد وضعیت صنعت فوالد
در ایران گفت :با توجه به شرایط کنونی بازار ارز و شرایط جدید دولت برای نرخ
دالر ،بازار فوالد در هالهای از ابهام قرار دارد .امیرحسین نادری ،در گفتگو با معدن
 24افزود :در کشور ما برای تولید فوالد مزیت زیادی وجود دارد که بازار پر تقاضا
از مهمترین این مزیتها است که به هیچوجه نباید به مشتریان خارجی واگذار
شــود زیرا بازار ما موتور محرکه صنعت و اشتغال کشور است و باید این زنجیره
حفظشود.
وی با اشاره به تاثیر نرخ دالر بر صادرات فوالد تصریح کرد :هرچه قیمت دالر با
افزایش مواجه شود مزیت صادراتی این محصول نیز با رشد مواجه خواهد شد که
برای محصوالت مختلف تفاوت وجود دارد.معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه
در مورد واردات فوالد با توجه به شرایط ارزی در کشور تاکید کرد :با تعیین نرخ ارز
از سوی دولت ،صنایع مختلف میتوانند با نرخ تعیین شده واردات انجام دهند.به
گفته وی ،باید واقعبین بود و مشکالت کشور را در داخل برطرف کرد زیرا صنعت
یک کاتالیزور نیست ،بلکه یک هدف اســت که میتواند بهدنبال خود؛ اشتغال
واستقاللاقتصادیبههمراهداشتهباشد.
نادری افزود :در ایران حدود  ۳۳میلیون تن ظرفیت تولید فوالد ایجاد شده که
تنها از این میزان ،حدود  ۲۲میلیون تن فوالد خام در سال  ۱۳۹۶تولید شده و
سهم تولید فوالدهای طویل از فوالدهای تخت بیشــتر است .از طرف دیگر در
سال ۹۶رکورد صادرات شکسته شد و به باالی  ۸میلیون تن رسید و تنها حدود
 ۴میلیون تن واردات فوالد داشتهایم و این ارقام مصرف ظاهری کشور را به حدود
همان مقادیر سالهای قبل نزدیک کرده اســت.به گفته وی ،روند تولید فوالد
در جهان با حضور پررنگ چین در دهه گذشــته تحول اساسی یافت و از تولید
حدود  ۸۰۰میلیون تن در سال  ۲۰۰۰به تولید  ۱/۶میلیارد تن در سال ۲۰۱۵
رسید .معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه تصریح کرد :این رشد به دالیلی از
جمله کاهش میزان مصرف فوالد در چین ،محدودیتهای محیط زیســتی و
متوقف کردن واحدهای فوالدی آالینده ،رکود اقتصادی و بعضا کمبود برخی
از منابع و مواد اولیه موردنیاز این صنعت کاسته شده است .وی خاطرنشان کرد:
اگرچه ظرفیت تولید فوالد در جهان بیش از  ۲/۲میلیارد تن شــده ولی حدود
 ۱/۶میلیاردتنتولیدواقعیفوالدجهاناستکهنشاندهندهضریبفعالیت۷۰
درصدیواحدهایفوالدسازیدردنیااست.

*محرکهایرشدعرضهوتقاضادربازارفوالد

نادری درباره وضعیت عرضه و تقاضای فوالد در بازار داخلی و خارجی گفت :آنچه
مسلم است یکی از محرکها و پیشرانهای اقتصادی کشور بخش مسکن است
و هنوز در این حوزه حرکت موثری دیده نشــده است ،ولی پیشبینی میشود
میزان مصرف فوالد یک روند تدریجی افزایشــی داشته باشد و حداکثر میزان
مصرف در سال ۱۴۰۴که برنامه تولید ۵۵میلیون تن است ،به حدود ۳۳میلیون
تن برسد و حدود  ۱۵تا  ۲۰میلیون تن نیز به صادرات اختصاص یابد .البته نکته
ل دریایی ،ریلی و جادهای
حائز اهمیت لزوم توسعه بخش انرژی ،آب و حملونق 
اســت تا بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت.وی با اشــاره به ظرفیت تولید و
مصرف فوالد در ایران افزود :در ســطح جهانی نیز روند کند ولی افزایش تولید
فوالد ادامه داشته و مقدار مصرف جهانی بیشتر خواهد شد ،بهطوریکه در سال
 ۲۰۱۸این مصرف به حدود  ۱۶۵۰میلیون تن میرسد و چون محدودیتهایی
برای چینیها در تولید به وجــود آمده و مصرف آن کشــور افزایش یافته و در
سالهای بعد نیز ادامه خواهد داشت ،پیشبینی رشد حداقل  ۲درصدی برای
هر سال در آینده وجود دارد.به گفته معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه ،بعد
از چین ،هند سیاست تولید فوالد خود را به شدت دنبال میکند و تولید حدود
 ۱۰۰میلیون تنیخود را تا سال ۲۰۲۵بهحداقلدوبرابر افزایشخواهددادو این
میتواند تهدید جدیدی برای سایر کشورها به خصوص در منطقه خاورمیانه و
شمال آفریقا باشد .بر اساس شواهد موجود میتوان نتیجه گرفت که قیمتهای
جهانی ،روند کاهشی قابل توجهی نخواهد داشــت و بهبود در بازار فوالد را در
حداقل ۳سالبعدمشاهدهخواهیمکرد.

* ۶چالشحوزهفوالددرجهان

وی به چالشهای پیش روی صنعت فوالد اشــاره کرد و افــزود :چالشهای
جهانی فوالد در  ۶موضوع خالصه میشــود که از آن جمله میتوان به چالش
زیستمحیطی اشــاره کرد؛ به گونهای که فوالدســازان دنیا به شدت درگیر
کنترل و کاهش آالیندههای زیستمحیطی شدهاند ،بهگونهای که حجم زیادی
از طرحهای قبلی آن ها متوقف شده و طرحهای جدید با سختگیری زیادی از
سازمانهایجهانیروبهروهستند.نادریتاکیدکرد:ظرفیتمازادتولیدفوالداز
دیگر دغدغههای صنعت فوالد در جهان است و تعادل عرضه و تقاضا ،نهایتا بعضا
باعثغیرواقعیشدنقیمتهایجهانیفوالدمیشود.
به گفته وی ،کیفیت پایین مواد اولیه از دیگر چالشهای صنعت فوالد در سطح
جهان است و این باعث شده از یک طرف مشکالت زیستمحیطی را به همراه
داشته باشد و همچنین باعث افزایش قیمت تمامشده محصوالت شود و حاشیه
سوداینصنعتراکاهشدهد.
معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه کمبود انرژی و الکترود در دنیا را از جمله
دغدغههای دیگر در صنعت فوالد برشمرد و تصریح کرد :افزایش حجم ذخایر
قراضه در دنیا بهخصوص در چین و همچنین محدودیتهای زیست محیطی
موجب مصرف بیشتر انرژی و الکترود در جهان شده و محدودیت تولید انرژی
باعثمشکالتیدراینصنعتدرآیندهخواهدشد.
وی افزود :کمبود سنگ آهن ،کنسانتره ،گندله با کیفیت ،مشکالت در تامین
پایدار آب،برق و گاز ،فقدان توســعه در صنعت حمل و نقل جــادهای ،ریلی و
دریایی و اسکلهها ،نبود تناسب در تعرفههای صادراتی و وارداتی مطابق با شرایط
روز اقتصادی در حمایت از صنعت داخلی و تســهیالت بانکی با بهره باال ،باعث
هزینههای مالی ســنگین در این صنعت شده اســت .نادری همچنین خروج
تدریجی شرکتهای معدنی از مسیر اصلی خود برای تولید فوالد و از بین رفتن
توازندرزنجیرهتولیدفوالدراچالشهایاینصنعتدرایراندانست.
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توسعه

درصدد منابع جایگزین هستیم

دو تجربه موفق
شعارهای توریستی
ملیحه شریفی /کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری

مدیرعامل شرکت آبفا اصفهان ،گفت :کیفیت وسالمت آب شرب اصفهان تغییر نکرده
است وآب آشــامیدنی عاری از هرگونه آلودگی میکروبی است .هاشم امینی با اشاره به
منابع جایگزین برای تامین آب شرب مردم گفت :درست است به دلیل کاهش بی سابقه
حجم ذخیره سد زاینده رود برای تامین آب شرب پایدار مردم ،درصدد منابع جایگزین
هستیم اما این امر دلیل بر کاهش کیفیت و ســامت آب شرب در اصفهان نیست چرا
که همه روزه منابع آب شرب را مورد آزمایش های میکروبی و شیمیایی قرار میدهند.

بازار

دالر زبان دارد؛ آب ندارد!

همانطور که هفته پیش نیز اشاره شد ،یک شعار گردشگری خوب
باید به راحتی بهخاطر سپرده شــود و در ذهن نیز بماند .یادآوری
شعارهایی که در آنها چند واژه تکرار میشود ،دارای ریتم هستند
یا کلمههای متــرادف یا همآوا دارند ،راحتتر اســت و این قبیل
شعارها در خاطرهها هم میمانند.
شعارهایی که اصیل ،هوشــمندانه به یادماندنی هستند توانایی
تحتتاثیر قرار دادن مشــتریان و موقعیتیابی برای آنان را نیز
دارند ،به همین دلیل در ایجاد شــعارها اغلب از ریتمها ،جناس،
تلمیح ،قیاس و سایر عناصر لفظی استفاده میشود.

*تجربههلندی

یک نمونه موفق در این زمینه شــعار گردشــگری شهر آمســتردام است؛
«  »I AMsterdamکه در زبان انگلیسی به معنی من آمستردام هستم و
فعل «بودن» در این شعار ،بخشی از نام شهر آمستردام نیز است.
این شعار در سال  ۲۰۰۴ایجاد شــد و تجانس بسیار هوشمندانهای داشت.
«من آمستردام هستم» نهتنها یک شعار است بلکه برای ساکنان آمستردام
و نیز برای خود شهر بهعنوان یک برند عمل کرده است .المان ایجاد شده از
این شعار که در یکی از میدانهای اصلی این شهر قرار داده شده ،نمونه یکی
از المانهای شهری اســت که بیشترین عکسبرداری از ســوی مردم از آن
انجام شده است.
در همین مکان است که در بیشــتر اوقات سال بازدیدکنندگان را میبینید
که از این المان باال رفت ه یا پشــت آن قرار گرفتهاند و در حال گرفتن عکس
و سلفی هستند .همین اتفاق به بازاریابی این شهر در شبکههای اجتماعی
کمک زیادی کرد؛ به طوری که انجمن بازاریابی آمستردام تخمین زده بود
روزانه  ۶هزار بار از این المان عکس گرفته میشود .این شهر با  ۸۰۰هزار نفر
جمعیت در سال  ۲۰۱۶بیش از  ۱۲میلیون بازدیدکننده داشته است.

*تجربهآمریکایی

شعار گردشگری باید با واژههای ســاده بیان شــود و به روشنی به اهداف
موردانتظار اشاره کند .به عالوه پیام شعار گردشگری باید احساسات مثبت
را تحریک کنــد .همانطور که نتایــج یک پژوهش در ســال  ۲۰۱۴روی
 ۱۰مقصد در کشور آمریکا ،نشان داد شعاری بیشــترین تاثیر را داشته که
احساســات و عواطف مثبت را بیدار کرده و با جنبههــای مطلوب و مثبت
مقصد مرتبط بوده است .شــعارهای گردشــگری باید نماینده جنبهها و
ویژگیهای محصولی باشند که قرار است در مقصد پیشنهاد بدهد؛ یا اینکه
این شعارها باید مســتقیما دریافتکننده پیام را مورد هدف قرار دهند .این
گروه از شعارها را با عنوان شــعارهای «تقاضا محور» میشناسیم .در بحث
شــعارهای تقاضامحور یکی از شــعارهای موفق ،شــعار گردشگری ایالت
ویرجینیای آمریکا است؛ «ویرجینیا برای عاشقان است».
این شعار که بهطور مشخص تنها جذبکننده بخشی از بازار است ،در سال
 ۱۹۶۸توسط مارتین و ولتز خلق شــد که بعدها کمپانی معروف تبلیغاتی
خود را ایجاد کردند.
در سال  ۲۰۱۲ســازمان بینالمللی  Advertising ageکه در زمینه
تحلیل برندها و اطالعات بازاریابی فعال است ،این شعار را یکی از موفقترین
کمپینهای تبلیغاتی در  ۵۰ســال اخیر اعالم کرد .این شــعار در ابتدا با
یک تبلیغ تاریخی برای این ایالت آغاز شــد« :ویرجینیا برای دوســتداران
تاریخ است» .ســپس مشــابه همین تبلیغ را برای ســواحل بهکار بردند:
«ویرجینیا برای دوستداران ساحل است» و بعد نیز برای تبلیغات طبیعت
و کوهستانها« :ویرجینیا برای دوســتداران کوهستانهاست» .در نهایت
این روند محدود شــد و کلمات توصیفی آن هم حذف شدند و به این شعار
رسیدند« :ویرجینیا برای عاشقان اســت» .در سال  ۲۰۰۹وبسایت فوربز
این شــعار را بهعنوان یکی از ده کمپین تبلیغاتی برتر دنیا در تمام دورانها
معرفی کرد .در سال  ۲۰۱۴این شــعار در پالکهای دولتی این ایالت ظاهر
شد و سال بعد نیز در تابلوهای ورودی و خوشامدگویی دولتی دیده شد .این
شعار طی این سالها بارها در آثار خوانندگان آمریکا نیز شنیده شده است.
در همین حال ،نتایج پژوهشی در سال  ۲۰۰۶روی شــعارها نشان داد که
در ســال  ۳۳ /۳ ،۲۰۰۰درصد از شعارها مشــتریان را هدف قرار داده بود،
درحالیکه در ســال  ۲۰۰۵درصــد پیامهای تقاضا محور با شــیب مثبت
مالیمیبه  ۳۷درصد رســیده بود .با وجود پژوهشهای علمیانجام شــده
در این زمینه و وجود مطالعات موردی بســیار نتایــج پژوهش دیگری در
سالهای  ۱۹۹۷و  ۲۰۰۲نشان داد که بســیاری از شعارهای گردشگری،
خیلی غیرحرفهای و غیرسیستماتیک ایجاد میشوند و اغلب منجر به یک
برنامه هوشمندانه ،یکپارچه و منسجم برای بازاریابی آن مقصد گردشگری
نمیشود ،از همینرو است که کارشناسان گردشگری و بازاریابی معتقدند
که موضوع شعار گردشگری را نباید دســتکم گرفت و باید علم به اهمیت
آن ،ایجاد و تعریف آن را به افراد حرفهای واگذار کرد.

اقبال  ۷/۱میلیارد دالری ایرانیان به گرام

همهجا صحبت از گرانشــدن دالر
اســت .در شــبکههای اجتماعی،
عکــس ،کاریکاتــور و طنزهــای
بسیاری منتشر شده و کار به جایی
امیدبزرگحداد رســیده کــه در تاکســی ،اتوبوس
و مترو همــه با حــرارت درباره این
گرانی حرف میزنند و تحلیل میکنند.
این نخســتینبار نیســت که این اتفــاق رخ میدهد و
پیش از این نیز گرانشــدن دالر بازخوردهای بسیاری
داشته است.
میتوان درک کرد که مســائل اقتصــادی برای عموم
مردم اهمیت ویژهای دارد.
حتی آن هــا که در تمام زندگیشــان یک صددالری را
نیز لمس نکردهاند هم به این قافله پیوســتهاند و نگران
هســتند .آن ها هم میداننــد که تالطــم اقتصادی و
گرانشــدن یک ارز خارجی میتواند بر کوچکشــدن
سفرهشان اثر بگذارد.
اما چرا جامعه اینهمه ســریع و شــدید به گرانشدن
دالر واکنش نشــان میدهــد ،اما هشــدارهای علنی و
آشکار درباره بحران آب را نمیبیند ،نمیشنود یا جدی
نمیگیــرد؟ بدون دالر میشــود زنده مانــد ،اما بدون
آب چطور؟ اگر آب جیرهبندی شــود ،چند مشت دالر

نماینده مــردم نجف آباد گفــت :علیرغــم تمامی هشــدارهای داده شــده در خصوص
خطرات خرید پــول مجازی پیام رســان تلگــرام که با عنــوان گرام عرضه خواهد شــد
ایرانیــان تاکنون بــرای خرید بیــش از یــک میلیــارد و  ۷۰۰میلیــون دالر از آن پیش
ثبت نام کــرده انــد .ابوالفضــل ابوترابــی ،تاکید کــرد :برنامه هــای در دســت اجرای
تلگرام به صــورت جــدی و پیچیده ،مســائل پولــی و اقتصادی ایــران را هــدف گرفته
و در صــورت ادامه ایــن روند ،شــاهد بروز مشــکالت متعــددی در آینــده خواهیم بود.

نگاره

تلنگر

فراز و فرود دالر

از مرگ
تا تب

فرهاد بهرامی

الزم اســت تا یک بطــری از آن را گیر آورد و نوشــید؟
آیا هنوز بخش بزرگی از جامعه باور نکرده اســت ما در
حال تجربهکردن یک شکســت اقلیمی بزرگ هســتیم
و بحــران آب میتوانــد زیســتن در این ســرزمین را
غیرممکــن کند؟ اگر فرونشســتهای متعــدد زمین،
خشکشدن تاالبها ،کمشدن آب پشت سدها ،افزایش
ریزگردهــا و  ...را بــاور نمیکنیم ،اســتفاده روزافزون
از پمپ آب در گوشهگوشــه شــهرها و کمشدن فشار
آب در طبقــات باالیی ســاختمانها را هــم نمیبینیم
و باور نمیکنیم؟
رســانهها و فعاالن اجتماعــی در چند روز گذشــته با
دقتنظر بیمانندی افزایــش لحظهبهلحظه قیمت دالر
را پیگیری کردهاند ،اما چرا کاهش آب این حساسیت را
ایجاد نمیکند؟ تلخ و دردناک اســت ،اما اگر این روزها
در خیابان فردوســی تهران برای خریــدن دالر عدهای
صف بستند ،دیر نیست که بســیاری از ما برای خریدن
آب صف ببندیم.
چرا این خطر را بــاور نمیکنیم؟ دالر زبــان دارد و آب
ندارد؟ بحران دالر را میتوان یکشــبه و با یک دستور
کنترل کــرد ،اما حل بحــران آب کار یک شــب و یک
دستور و یک نفر نیست و عزمی ملی میطلبد.
آیا این عزم وجود دارد؟ دالر زبان دارد ،آب ندارد!

جامعه

حسین قلعریز

علی رضا عالمگیر

ادامه ...

اثر معکوس

شهر در تسخیر بیلبوردها
سال های سال است که شهر
اصفهان در تسخیر بیلبوردها و
استندها و سایر ابزارهای تبلیغاتی
می باشد که موجب تخریب سیما
مجیدطغیانی و منظر شهری اصفهان شده است!!!
که خود یکی از عوامل نازیبایی در
چشم انداز شهری شده است
متاسفانه شهرداری با دریافت مبالغی از اشخاص و یا
شرکت ها و موسسات اجازه چنین بی سرو سامانی را
به شهر می دهد و چهره شهر را مخدوش می کند؛
شهرداری که خود باید حافظ شهر و سیمای شهری
باشد اینگونه عمل می نماید !!!
آیا مبلغ دریافتی شهرداری در ماه و سال ارزش چنین
آشفتگی و ناهمگونی در شهر را دارد؟
استندهایی متفاوت ثابت و متحرک با پایه های بتونی!!!
در فاصله های کوتاه باعث خستگی بصری ،زشت شدن
سیما و چشم انداز شهر شده است؛ حتی پل های عابر
پیاده هم از این امر مستثنی نشده اند !!!!!
چهارراه ها و میدان ها به جای داشتن دیدباز و آزاد
مکانی شده است برای رقابت استندها و بیلبوردها .

به عنوان مثال در چهاراه شیخ صدوق؛
 ۷استند
 ۴بیلبورد ثابت
 ۱بیلبورد چرخان
 ۲بیلبورد قرقره ای !!!
شهرداری این روش غلط را تا کی و تا کجا و به چه
قیمتی می خواهد ادامه بدهد؟
آیا وقت آن نرسیده که به شهروندان و شهر احترام
بگذارد؟
آیا وقتش نیست که به قدمت اصفهان و نام نصف
جهان احترام بگذارد؟
این روش های تبلیغاتی منسوخ شده حداقل مربوط به
 ۱۰سال پیش می باشد.
امید است شهرداری در سال  ۱۳۹۷این روش غلط
را متوقف و تمامی استند ها و بیلبوردها و .....را جمع
آوری کند.
از مکان های تبلیغاتی در ایستگاه های مترو به روش
صحیح استفاده نماید و دربعضی از چهارراه ها روی
دیوارها در ارتفاع استاندارد در ابعاد استاندارد به
صورت مانیتوریگ و یا بک الیت استفاده نماید.

ادامه از صفحه 3
کمک به الیه های پایینی نظام اجتماعی .اما ،مساله این است که در شرایط کنونی
و موقعیت جاری ما ،چنین اقدامی ،که با اقدام برخــورد فیزیکی با چند معامله گر
ارز ،تفاوت اساســی دارد ،میتواند موجب آشفتهتر شدن شرایط اقتصادی و خروج
سرمایه بشود که تاثیر آن افزایش بیشتر نرخ دالر است.
به نظر می رسد ،در صفحه شطرنج کنونی ،حالتی از موقعیت پات بوجود آمده است.
کاری نمی شود کرد .نه می توان به برخورد فیزیکی پرداخت ،نه میتوان با صاحبان
سرمایههای بسیار زیاد ،با هدف بازتوزیع بخشی از سرمایهشان به گفت و گو نشست
و نه میتوان با تزریق ارز به بازار ،موج متالطم را ســاکن کرد چرا که ارز تزریقی با
فعال شدن موتور انتظارات ،به سرعت جذب می شود و در صورت استمرار ،میتواند
دســت بانک مرکزی را در تزریق ارز برای کنترل موج های بعدی افزایش نرخ ارز،
خالی کند .تنها راهکار اساسی برای بازگرداندن آرامش به بازارها و نشاندن طوفان،
با نگاه بلندمدت و راهبردی ،رفع تنشهاست .آرامش بازار ارز طی سالهای 1392
تا پیش از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا ناشی از نیل به موقعیت نه جنگ نه صلح
میان آمریکا و ایــران و فروکش کردن انتظارات بود .ایــن موقعیت ،بعد از روی کار
آمدن ترامپ ،به سیاست تهاجمی این کشور با هدف یا خروج از برجام یا واداشتن
ایران به پذیرش بندهایی جدید در برجام ،تبدیل شــده است .در این میان ،وقایع
اخیر مرتبط با سوریه و جنگ لفظی اسراییل و بمباران نقاطی از خاک سوریه توسط
جنگندههای این کشور ،بر شدت تنشها و نااطمینانیهای ناشی از آن افزوده است.
در چنین شرایطی ،تمایل برای ســرمایه گذاری در دارایی های نقد پذیر ارز و طال
بیشتر میشود .در نتیجه ،متاسفانه ،باید همچنان به انتظار رکوردهای جدید نرخ
دالر و هزینههای تورمی آن و بدتر از همه حرکت اقتصاد بسوی دالریزهشدن بود.

کشکول

ایران در مارپیچ مرگ؟
حــدود صــد ســال پیــش
جانورشناسی برجســته با پدیده
ای عجیب روبهرو شــد :یک دایره
چهارصدمتــری از مورچههــا
را مشــاهده کــرد کــه در حال
مجتبیلشکربلوکی
چرخیدن دور خودشــان بودند و
حدود  ۲.۵ساعت طول میکشــید که هر مورچه یک
دور کامل بزند.
آنان در این دایــره چهارصد متری پیوســته در حال
حرکت بودند! این گردش آنقــدر ادامه یافت که پس
از دو روز اکثر آنها جــان باختند .آن نوع از مورچه ها
از یک قانون ســاده پیروی میکنند :از مورچه جلوی
خود تبعیت کــن .نتیجه این امر شــکلگیری مارپیچ

info@eghtesadbazar.ir

مرگ است .این دور باطل فقط زمانی میشکند که به
طور تصادفی یکی از مورچههــا به دلیلی نامعلوم دایره
را ترک میکند.
بســیاری از تغییرات اجتماعی و ســازمانی حاصل نه
گفتن اســت .نه گفتن به تکرار و تقلید .نه گفتن به نفر
جلویی .نه گفتن به تبعیت کورکورانه .هر سازمانی که
بر تک فکری ،تک گویی و تــک صدایی تأکید کند ،در
معرض این خطر است.
نمیگویم ایــران در مارپیچ مرگ اســت ،فقط تأکید
می کنم که مستعد این هســتیم که در مارپیچ مرگ
بیفتیم .پتانســیل باالی برچســب زنــی ،وجود خط
قرمزهای متعدد ،ریشــه بلند ســنتها ،ما را مستعد
مارپیچ مرگ میکند.

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

باز هم به مرگ گرفتندمان که به
تب راضی شویم!
حکایــت دالر  ،همــان حکایت
همیشــگی مــرگ و تــب همه
اجناســی اســت که بایــد گران
شــوند .مثــا تخم مــرغ 6000
تومانــی وقتــی قــراره بشــه
7500تومان ،ابتدا تا مرز 9000
تومــان میرود تا پــس از طرح به
اصطالح تنظیم بازار بشه 7500
و همه خوشــحال بگــن خدا رو
شکر ،تخم مرغ ارزان شد! از این
قبیل زیاد داریم ،از شــیر و مرغ
و گوشــت و  ...بگیر تا ارز و سکه
و طال .عادتمان دادنــد که برای
گران شدن هم خوشحال شویم.
این همه ارز که االن آماده توزیع
هست در این مدت کجا بودند!
من بــه ایــن کار ندارم کــه این
سیاســت کــه دالر دولتــی را از
 3700به  4200رساندند و مردم
هم راضی شــدند ،من به این کار
ندارم کــه آیا کســری بودجه را
تامیــن نمودند یا نه! مــن به این
هم کار نــدارم که آیــا واقعا حاال
نرخ ارز تــک نرخی شــد یا پس
از مدتی بازهــم دو نرخی و چند
نرخی میشود یا نه!
من بــه ایــن کار دارم کــه این
مسائل هرچند کوتاه مدت برخی
مشــکالت را حــل کنــد  ،اما در
دراز مدت آســیب های اجتماعی
زیادی به بار خواهد آورد.
آســیب هایــی کــه در همیــن
تالطم هــا نیز مــردم را نگران و
حتی همراه کــرد با این جریانات!
همگام میشــوند در صف صرافی
از ترس بی ارزش شدن پولشان،
از ترس فقیــر تر شدنشــان  ،از
ترس عقب ماندنشــان و از ترس
نرسیدنشان به بقیه!
آری این پدیده چندســالی است
که دامــن افراد جامعــه را گرفته
و سابقه این آســیب به سال های
 86باز می گردد.
این آســیب اجتماعی که نام آن
بی اعتمادی است  ،در دراز مدت
به آســیبهای جدی تری تبدیل
می شود.
و آن هم ناامیدی ،بــی انگیزگی
احســاس ناامنــی و نهایتــا
ناکارآمدی افراد جامعه است.
بســیاری از کارشناسان معتقدند
که آسیبهای اجتماعی یکشبه
به وجود نمیآیند لــذا باید توجه
کرد اقداماتی که در راستای حل
معضل آســیبها بــه کار گرفته
میشــود نیــز نبایــد بهصورت
مقطعی و کوتاهمدت باشد.

