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سال  هفتم/ شماره صد و هفتاد و نهم/ سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰/ قیمت ۲۰۰۰ تومان 

هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

 گزارش

انباشت مشکالت
جمعی از اساتید و نخبگان اقتصادی از گرایش های 
مختلف در نشستی سه ساعته با حجت االسالم و 
المسلمین سید ابراهیم رییسی به بیان دیدگاه ها، 
نظرات و راهکارهای خود درباره نوع مواجهه دولت 
با مشکالت بخش اقتصاد و نحوه ورود به عرصه حل 
و فصل این مشکالت پرداختند. ارائه این دیدگاه ها 
حاوی نکات ارزنده ای است که می تواند سمت و 
سوی اقتصاد را در دولت آینده مشخص کند؛ در 
نشست رییس جمهوری منتخب با اساتید و نخبگان 

اقتصادی ...
۰۴

دولت آینده چگونه می تواند به صنعت داروی کشور کمک کند؟؛

تله سیاست برای سالمت!
گفته می شود،  قانون حاکم در زمینه دارو، قانونی است که در سال ۱۳۳۲ و با شرایط آن زمان تصویب شده است و از اینرو 
انتظار می رود پیشنهاد اصالح قانون برای فعال کردن بخش خصوصی ارائه شود. از سوی دیگر، به عقیده کارشناسان حوزه 
دارو، تالش برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مهمترین تصمیماتی است که رئیس آینده سازمان غذا و دارو می تواند اتخاذ 
کند. در این بین،  نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با تاکید بر لزوم حذف ارز دولتی در حوزه دارو می گوید: متاسفانه در حال 

حاضر کمبودهای دارویی بیداد می کند و طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر هیچ گاه به اندازه امروز کمبود دارویی نداشتیم.

گزارش

۰۷
 گزارش

نقطه بی تصمیمی
هیات دولت نیمه از تیر ماه، برای کاهش مصرف برق 
و مهار خاموشی ها، تمام پنج شنبه های منتهی به 
پایان مرداد را برای دستگاه های دولتی سراسر کشور 
تعطیل اعالم کرد. اگرچه این تصمیم کوتاه مدت 
دولت، شاید کمکی برای مدیریت بحران انرژی باشد، 
اما طی چند سال گذشته بسیاری از کارشناسان 
کشورهای  تعطیالت  رسمی  تقویم  به  استناد  با 
مختلف، »آخر هفته دو روزه« را از دولت مطالبه 
کرده اند، طرحی که این دولت پاسخی به آن نداده 

است. به اعتقاد ...
۰۲

منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در 
ارایه گزارش هیات مدیره مربوط به عملکرد ســال 
۹۹ و برنامه های آتی این شــرکت گفت : سال ۹۹ 
ســالی خاص و ویژه به لحاظ شیوع ویروس کرونا و 
محدودیت صادرات و واردات مواد اولیه برای تمام 
کشــورها بود اما با این وجود طی ســال های ۹۸ و 
۹۹ رشد ۴ و ۵ درصدی و در مجموع دو سال، رشد 
۹ درصدی را در تولید داشتیم. یزدی زاده با اشاره به 
دستاوردهای مهم شرکت ذوب آهن اصفهان، تاکید 
کرد: دریافت گواهینامه استاندارد ملی ایران برای 
تولید ریل ملی ، رکورد تولید ریل به میزان ۵۸ هزار 
تن با افزایش ۲۸۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ ، 
طراحی و تولید سوزن ریل ۶۰E۱A۱      ،  طراحی 
و تولید ریل معدن R۱۸ در نــورد ۶۵۰ ، پذیرش 
ریل ملی در بورس کاال ، انعقاد نخســتین قرارداد 
صادرات ریل و به کارگیری ریل در ۶ محور راه آهن 
کشور از جمله دستاوردهای ریلی ذب آهن در سال 

۹۹ بوده است.

تولید ریل، آغاز تولید محصوالت با ارزش 
افزوده باال 

یــزدی زاده با بیــان اینکه ذوب آهــن ۱۰ درصد 
تولید فوالد کشــور را دارد که تولید آن مشابه ۷۵ 
درصد سایر فوالدســازان دنیاســت، افزود: روش 
ســایر تولیدکنندگان فوالد کشــور مشابه معادل 
۵ درصد تولیدکنندگان فوالدی دنیا با گاز اســت، 
بنابرایــن ذوب آهن برای مانــدن در گوی رقابت، 
استراتژی تنوع بخشی به تولیدات خود را در پیش 
گرفته است که تولید ریل آغاز تولید محصوالت با 
ارزش افزوده باال بود و به دنبال آن محصوالت دیگر 
همچــون کالف های صنعتی، تکمیل ســبد ورق 
ســازه های فوالدی، طراحی و تولید تیرآهن نیمه 

سبک و .... در دستور تولید قرار گرفت. وی به تنوع 
بخشی محصوالت در نورد۶۵۰ اشاره کرد و گفت: 
همواره ذوب آهــن در نورد۶۵۰ بــا ظرفیت مازاد 
مواجه بود که با ورود ریل به ایــن کارگاه، ظرفیت 
خالی را پر کردیم و این موجــب تکمیل ظرفیت ، 
تنوع بخشی محصوالت و کاهش ضایعات تولیدات 
شده اســت. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با تاکید 
بر اینکه کمبود مواد اولیه و لزوم تولید محصوالت 
با ارزش افزوده باال یکــی از چالش های ذوب آهن 
است، تصریح کرد: امروز توسعه تیرآهن بال پهن در 
ذوب آهن ضرورت دارد، البته باید توجه داشت که 
بیشترین حاشیه ســود برای این شرکت به ترتیب 
مربوط به تولید ریل، سپس کالف، آرک، تیرآهن و 
میلگرد ساده است. وی در ادامه با اشاره به بازسازی 
کوره بلند شماره یک بعد از پنج سال توقف با اتکا به 
توان داخلی شرکت و بومی سازی، گفت: این اتفاق 
موجب افزایش ظرفیت تولید شرکت به میزان ۸۰۰ 
هزار تن در ســال و کاهش ریسک تولید ذوب آهن 

شده است.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره به 
بهبود وضعیت نقدینگی شرکت نسبت به ۱۰ سال 
گذشته، اظهار کرد: طی سال گذشته سود شرکت 
به میزان ۱۵ هزار و ۸۱۹ میلیارد ریال رســید که 
دالیل افزایش میزان درآمد و ســود شرکت ناشی 
از تمرکز بــر تولید ، فروش محصــوالت صنعتی و 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر، تمرکز شرکت بر 
صادرات به دلیل ارزش افزوده باالتر، افزایش تورم و 

افزایش سطح عمومی قیمت ها است.

رشد ۲۴۵ درصدی سودآوری
 شرکت های تابعه ذوب آهن 

وی یادآور شــد: ذوب آهن، شــاهد رشــد ۲۴۵ 

درصدی سودآوری شرکت های تابعه خود نسبت 
به سال ۹۸ بوده اســت. یزدی زاده با بیان اینکه با 
همت تالشگران ذوب آهن برای نخستین بار خروج 
از زیان انباشــته پس از یک دهه در این شــرکت 
اتفاق افتاده اســت، گفت: ذوب آهن طی یک دهه 
برای نخستین بار در ســال ۹۹ به این نقطه رسید 
تا بتواند سود را بین ســهامداران توزیع کند و سال 
گذشته میزان ســود ۵۰۰ میلیارد تومان را پیش 
بینی کرده بودیم، اما به ۹۷۴ میلیارد تومان ســود 
قابل توزیع دســت یافتیم. مدیرعامــل ذوب آهن 
اصفهان با اشاره به برخی دســتاوردهای مهم این 
شرکت، گفت: تملک معادن زغال سنگ سوادکوه، 
تکمیل فاز نخســت پروژه انتقال پساب فوالدشهر، 
طراحی، ساخت و نصب درهای فلکسیبل باطری ۳ 
کک سازی در مسیر صنعت سبز، دستیابی به دانش 
فنی طراحی نســوز بدنه کوره بلند برای نخستین 
بار در کشــور، افزایش ۴۰ هزار میلیارد ریالی حد 
اعتباری شــرکت در بانک ها، دریافت لوح تقدیر از 
بانک مرکزی و ... از جمله این دستاوردها بوده است. 
وی ادامه داد: یکــی از عوامل تاثیرگــذار بر تولید 
ذوب آهن، عدم تامین یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن 
سنگ آهن بوده که تغییرات پیاپی در وزارت صمت 

در سال قبل یکی از عوامل اصلی آن بوده است.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان در ادامه به برخی 
چالش هــای ذوب آهــن اشــاره کــرد و افزود: 
خشکســالی، کمبــود آب، عدم پایــداری تامین 
مواد آهن دار، قــرار گرفتن ذوب آهن در لیســت 
تحریم، پایین بودن ســرمایه در گردش، شــیوع 
کرونا، ظرفیت پایین تولید زغال کشــور، تغییرات 
مداوم قیمــت نهاده های تولید، عــدم بهره مندی 
نیروگاه های شــرکت از گاز از جملــه اصلی ترین 
چالش های این شرکت اســت. به گفته یزدی زاده، 

تغییر رژیم کوره بلند به سمت سایر مواد آهن دار، 
خرید برق از بورس انــرژی، افزایش تولید، کاهش 
مصــرف کک، تملک معادن ســنگ آهن، تکمیل 
پروژه های تامین آب، تولید محصول با ارزش افزوده 
باالتر، اصالح قراردادهای خرید، افزایش موجودی 
مواد اولیه، تداوم صادرات محصوالت به ۲۲ کشور 
با وجود قرار گرفتن در لیســت تحریم، انتقال نماد 
ذوب از فرابــورس به بــورس، مدیریت هزینه های 
شــرکت با اصالح نرم هــای مصــرف و ... از جمله 
برنامه های ذوب آهن در ســال ۱۴۰۰ اســت. وی 
ادامه داد: تداوم پروژه های تصفیه پســاب، تعیین 
تکلیف قطعی مطالبات ســازمان تامین اجتماعی، 
تسکیل کنسرسیویم و کلنگ زنی واحد تولید ورق 
های الکتریکی به ارزش ۴۱۵ میلیون یورو از دیگر 

برنامه های این شرکت در ســال جاری است. وی 
گفت: به طور قطع اگر امسال ذوب آهن محدویت 
های آبی را نداشت، دســت کم ۵۰ هزار تن تولید 

محصوالتش بیشتر بود.

مصوبات مجمع
مصوبات این مجمع بدین شرح است : صورت های 
مالی تلفیقی گروه و شــرکت ســهامی ذوب آهن 
اصفهان )ســهامی عام( شــامل صورت وضعیت 
های مالی به تاریخ ۳۰ اســفند ماه ۱۳۹۹ و صورت 
های ســود و زیــان ، تغییرات در حقــوق مالکانه 
و جریان های نقدی برای ســال مالــی منتهی به 
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ، با اکثریت آرا مورد تصویب مجمع 
قرار گرفت.  با توجه خــروج ذوب آهن اصفهان از 

زیان انباشــته ، برای اولین بار به سهامداران سود 
تعلق گرفــت ومقرر گردیــد از محل ســود قابل 
تخصیص ۹ هــزار و ۷۳۸ میلیارد ریــال به میزان 
۳۵.۴ درصد معادل ۳ هــزار و ۴۴۴ میلیارد ریال ) 
به ازای هر ســهم ۵۶ ریال( به  عنوان سود سهام ، با 
رعایت مفاد اصالحیه قانون تجارت ، به سهامداران 
پرداخت شــود. همچنین موسســه حسابرســی 
هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی اصلی شــرکت و موسسه حسابرسی تدوین 
و همکاران به عنوان حســابرس مستقل و بازرس 
قانونی علی البــدل، برای مدت یکســال انتخاب 
گردیدند. همچنین روزنامه هــای دنیای اقتصاد 
و صمت جهت درج اطالعیه و آگهی های شــرکت 

برای مدت یکسال ، تعیین گردید .

ذوب آهن اصفهان با سود آوری بر مدار توسعه
در مجمع عمومی عادی ساالنه ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

مجمع عمومی عادی ساالنه ذوب آهن اصفهان با حضور سهامداران، نمایندگان صاحبان سهام، اعضای هیات مدیره و 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، در تاالر تشریفات و تاالر آهن ذوب آهن اصفهان با رعایت پروتکل های 
بهداشتی پنجشنبه ۲۴ تیرماه برگزار شد . نمایندگان سهامداران عمده ذوب آهن  در جایگاه هیات رییسه قرار گرفتند و سعید عبودی 

رییس هیات مدیره شرکت صدر تامین ریاست مجمع را عهده دار شد.

هفته نامه نوسان
گروه صنعت
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مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری به ۸.۸ درصد در بهار امسال خبر داد. مرکز آمار ایران 
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۴۰۰ را منتشر کرد. در بهار امسال در مقایسه با فصل 
مشابه سال قبل، بیش از ۴۹۹ هزار نفر به جمعیت فعال از نظر اقتصادی)شاغل و بیکار( افزوده 
شده است. این میزان در فاصله بهار ۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۹ کاهشی معادل یک و نیم 
میلیون نفر داشته است. بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش تر نشان می دهد که ۸,۸ 

درصد بیکار بوده اند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: اینکه افرادی سهامی را باالتر از ارزش 
واقعی آن خریداری کردند یک ناراحتی ایجاد می کند و اینکه مجبور شوند همان 
سهام را کمتر از قیمت واقعی آن به فروش برسانند ناراحتی مضاعفی را به ویژه برای 
سهامداران خرد موجب می شود. بنابراین طرحی را به اجرا رساندیم مبنی بر اینکه 
کسانی که تا اردیبهشت ۱۴۰۱ پرتفوی خود را حفظ کنند، می توانند از تضمین سود 

۲۵ درصدی استفاده کنند.

 نوسان:سازمان حفاظت محیط  
زیست کشــور اعالم کرد: هیچ 
مجوزی برای طــرح انتقال آب 
از طریق تونل بهشــت آباد صادر 

نشده است. 
علی مریدی مدیــرکل دفتر حفاظت 
و مدیریت زیســت محیطــی آب و 
خاک این سازمان گفت: هنوز به سد 
بهشــت آباد مجوز نداده ایم و فقط به 
مجری طرح شــرایط موافقت خود را 
اعالم کردیم که بر اســاس آن مجری 
در بخش نخســت انتقــال آب تنها 
می توانــد از طریق خط لولــه آب را 
منتقل کند و مجاز بــه انتقال آب از 

طریق تونل نیست.
 وی تاکید کرد: طی نامه ای ســیمای 
طرح را به سه قسمت تقسیم کردیم. 
برای احداث ســد بهشــت آباد هنوز 
مجوز داده نشده و این مساله در دست 
بررسی است. مریدی گفت: در طرح 
تونل بهشت آباد ۶۰ کیلومتر در نظر 
گرفته شده است؛ در بررسی هایی که 
انجام دادیم، مسیر انتقال به سه بازه 
تقسیم شده است؛ قســمت انتهایی 
در استان اصفهان و مربوط به منطقه 
چرمهین )خروجی تونل( تا محدوده 
مرز استان اصفهان و نزدیک به شهر 

فرخ شهر است.
مدیــرکل دفتر حفاظــت ومدیریت 
زیســت محیطی آب و خاک سازمان 
حفاظت محیط زیســت بــا تاکید بر 
اینکه مجــری طرح بابت قســمت 
انتهایی طرح باید با ســرعت سیمای 
نهایــی را ارائــه و تعهدات زیســت 
محیطی را بدهد تا مجوز صادر شود، 
درمورد تبعات انتقــال آب از طریق 
تونل چنانچه در پــروژه انتقال آب از 
سرشــاخه های دز به قمروز شــاهد 
خشک شــدن چاه ها و چشمه ها در 
مســیر انتقال آب باشیم، گفت: بحث 
انتقال آب از طریق تونل با انتقال آب 
از طریق خط لوله متفاوت اســت. در 
پروژه نامبرده نیز تونل باعث شد یک 
سری از چاه ها و چشــمه ها خشک 
شــود. چراکه آب زیرزمینی در تونل 
می ریزد و دیگر از چشمه و چاه خارج 

می شود. 
مدیــرکل دفتر حفاظــت ومدیریت 
زیســت محیطی آب و خاک سازمان 
حفاظت محیط زیســت ادامه داد: در 
طرح بهشــت آباد هم به همین دلیل 
در بخش ابتدایــی به هیــچ وجه با 
انتقال از طریق تونل موافقت نکردیم 
و مقابل آن ایستادیم. برای انتقال آب 
در قسمت وسط مسیر مشخص شده 
هم باید به ما ثابت کننــد که انتقال 
آب از طریق تونل اثــری بر آب های 
زیرزمینی منطقه و چشــمه ها نمی 
گذارد. اگر ثابت کردنــد، می توانند 
تونل احداث کنند. در غیر این صورت 

باید خط لوله دایر شود.
بنا بر این گزارش، طــرح انتقال آب 
بهشــت آباد عنوانی اســت که برای 
طرح انتقال آب از استان چهارمحال 
و بختیــاری به فالت مرکــزی ایران 
)اصفهــان و یــزد و ...( بــه کار برده 
می شود. طبق برآوردهای انجام شده، 
قرار بود بــا اجرای این طرح ســاالنه 
حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب از 
استان چهارمحال و بختیاری به فالت 

مرکزی ایران منتقل شود.

خبر مهم رییس سازمان بورس به سهامداراننرخ بیکاری 8.8 درصد شد
اقتصاد اصفهان

     گزارش

تکذیب صدور مجوز انتقال 
آب کارون به زاینده رود

Is fahan

اقتصاد اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان: مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تاکنون 
۹۸ درصد از تاالب بین المللی گاوخونی خشک شده است و در 
صورت استمرار تخصیص ندادن حقابه این پهنه با ارزش زیست 
محیطی شاهد نابودی آن خواهیم بود. منصور شیشه فروش در 
گفت و گو با ایرنا، دلیل افزایش خشکی در این تاالب را افزایش 
بی سابقه دمای هوا و کاهش چشمگیر بارش ها اعالم کرد و افزود: 
هم اکنون تنها ۲ درصد از تاالب گاوخونی رطوبت دارد و این زنگ 
خطر بزرگی برای آن به شمار می رود. گسترش موج پنجم شیوع 
کرونا، نیاز به افزایش پایگاه های انتقال خون، بازگشایی زاینده رود، 
برگزاری نخستین کنگره استان اصفهان و توسعه ملی، افتتاح 
قرارگاه نیروهای واکنش سریع در پایگاه هوایی اصفهان و وجود 
۱۰هزارحلقه چاه غیرمجاز در اصفهان ازجمله خبرهای مهم این 
استان در هفته گذشته به شمار می رود.آنچه می خوانید، مهمترین 

رویدادهایی است که درهفته گذشته بر اقتصاد اصفهان گذشت؛

حریق در ۱۱۸ هکتار از مراتع استان 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اعالم اینکه از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۳۴ مورد حریق در مراتع و پوشش های گیاهی غرب و جنوب استان 
اتفاق افتاده، گفت: ۱۱۸ هکتار از پوشش های گیاهی و مراتع استان دچار حریق 
شده است. منصور شیشه فروش از وقوع حریق در نیم هکتار از مراتع میدانک 
شهرستان فریدون شهر خبر داد و گفت: این حریق که عصر روز جمعه اتفاق افتاد، 
پس از یک ساعت تالش عوامل امدادی و تیم های محلی اطفا شد. وی گفت: از 
ابتدای سال جاری تاکنون ۳۴ مورد حریق در مراتع و پوشش های گیاهی غرب و 
جنوب استان اتفاق افتاده و در مجموع ۱۱۸ هکتار از پوشش های گیاهی و مراتع 
استان دچار حریق شده است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گرما 
و خشکی هوا، وزش بادهای گرم، عدم بارش های فصلی و خشکی پوشش های 
گیاهی را باعث تشدید شرایط وقوع حریق در عرصه های طبیعی زیست محیطی 

و گیاهان مرتعی و جنگلی برشمرد. 

مرغ دو نرخی در بازار معنایی ندارد
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه مرغ 
دو نرخی در بازار نشان از حضور افراد سودجو در بازار است، گفت: اینکه تمام مرغ 
موجود با قیمت مصوب کشتار می شود، اما مرغ دو نرخی در بازار برای مصرف 
کننده موجود است، هیچ معنایی ندارد. حسین ایراندوست درباره کمبود مرغ در 
اصفهان و قیمت آزاد آن در بازار، اظهار کرد: اصفهان از نظر تولید مرغ مشکل 
و کمبودی ندارد. وی توضیح داد: به عنوان مثال برای روز جمعه ۵۸۷ تن مرغ 
زنده در سامانه رهتاب فروخته و کشتار شده است که معادل ۴۴۰ تن گوشت 
مرغ است، همچنین پنجشنبه ۵۲۰ تن مرغ معادل ۳۹۴ تن گوشت کشتار شد، 
در حالیکه کل نیاز مصرفی استان ۳۹۴ تن بوده است، بنابراین در این شرایط 

نباید کمبودی داشته باشیم. 

توسعه کشت گلخانه ای
معاون اعتبارات بانک کشاورزی اصفهان گفت:  ۴۰ هزار میلیارد ریال وام سال 
گذشته از محل صندوق ذخیره ملی و منابع بانکی برای توسعه بخش کشاورزی 
این استان تخصیص یافت که بیشتر این تسهیالت در بخش توسعه و ایجاد 
کشت گلخانه ای هزینه می شود. رضا رضایی افزود:  این تسهیالت عالوه بر اینکه 
موجب افزایش ۲۰۰ هکتار از سطح گلخانه های استان اصفهان شد به حفظ 
شرایط موجود ۸۰۰ هکتار گلخانه قدیمی نیز کمک کرد تا کشت جدید انجام و 
به عنوان سرمایه درگردش استفاده شود. وی یادآورشد: اصفهان جزو استان های 
برتر در زمینه جذب تسهیالت و توسعه کشت گلخانه ای است و  شهرستان های 

تیران و کرون، دهاقان و شهرضا بیشترین جذب را در این زمینه داشته اند.

۱۳ رشته ورزشی اجازه فعالیت دارند
رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان گفت: باتوجه به قرمز شدن تعدادی 
از شهرستان های استان اصفهان، ۱۳ رشته ورزشی در فضای باز می توانند به 

فعالیت خود ادامه دهند. 
احمدباقری مقدم با اشاره به تقسیم بندی جدید فدراسیون پزشکی ورزشی 
در خصوص رشته های مختلف ورزشی، اظهارکرد: در شرایط قرمز تعدادی 
از رشته های ورزشی با رعایت پروتکل های بهداشتی اجازه فعالیت دارند، این 
رشته ها در تقسیم بندی جدید انجام شده از سوی فدراسیون پزشکی رشته های 
ورزشی در گروه یک قرار دارند و شامل رشته های تنیس، تیراندازی در فضای 
باز، تیراندازی با کمان، چوگان، دو و میدانی، سوارکاری، قایقرانی، کوهنوردی، 
موتورسواری و اتومبیلرانی، شنا در استخرهای رو باز، دوچرخه سواری و والیبال 
ساحلی هستند که می توانند در شهرستان هایی که رنگ آنها قرمز است، 

همچنان به ورزشکاران و عالقه مندان خود خدمات ارائه دهند. 

اصفهانی ها چقدر گاز مصرف کردند؟
اصفهانی ها در سه ماهه نخست سال ۵ میلیارد مترمکعب گاز مصرف کردند. 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در 
بخش های خانگی، عمومی و صنعتی استان حدود ۵ میلیارد متر مکعب گاز 
مصرف شده که از این میزان، ۴ میلیارد و ۲۸۷ میلیون متر مکعب مربوط به 
مصرف صنعتی و ۵۵۳ میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی و ۷۷میلیون متر 
مکعب نیز در بخش عمومی مصرف شده است. طی سه ماهه اول سال سهم گاز 
طبیعی در بخش صنایع، مصارف عمده و نیروگاه ها ۸۷ درصد، در بخش خانگی 
۱۱ درصد و در بخش عمومی ۲ درصد بوده است. هر چقدر مصرف منطقی و 

صرفه جویی انرژی داشته باشیم، چرخه تولید استان  قوی تر خواهد شد.

زنگ خطر
 برای تاالب گاوخونی

برخی کارشناسان بر این باورند که تعطیلی 
پنجشنبه ها بزرگترین کمک دولت به صنعت 
متضرر گردشگری پس از کرونا خواهد بود و 
دولت در پساکرونا می تواند اقدامات زیادی برای 
حمایت از صنعت گردشگری مانند کمک های 
بالعوض، پیش خرید هتل ها و موارد مشابه 
انجام دهد، اما در شرایطی که کشورمان با 
کمبود منابع مواجه است، تعطیلی پنجشنبه ها 
می تواند با احیا و ترویج دوباره سفر، بزرگترین 

کمک به صنعت گردشگری باشد.

اثر مثبت تعطیلی پنج شنبه ها
اردیبهشت سال گذشته نیز استاندار اصفهان با 
اشاره به تاثیر تعطیلی پنج شنبه ها در افزایش 
مراودات گردشگری داخلی کشورمان، تاکید 
کرد که تعطیالت دو روزه نه تنها در توسعه 
گردشگری کشورهایی که اقتصاد گردشگری 
مثبتی  تاثیر  آنهاست،  مهم  اقتصادهای  از 
داشته بلکه منجر به کاهش مصرف انرژی و 
افزایش راندمان کاری و افزایش نشاط اجتماعی 
شده است، همچنین این اتفاق مهم که البته 
تجربه ای موثر و مفید است به طور یقین بر 
توسعه گردشگری و ممانعت از آلودگی های 
محیط زیست شامل آلودگی هوا و مسائل 
مربوط به کاهش انرژی موثر خواهد بود. به 
اعتقاد عباس رضایی، عالوه بر تعطیالت پنج 
شنبه ها، ساماندهی تعطیالت کشور در طول 
سال می تواند در تبادل گردشگران این استان ها 
و گردشگری داخلی کمک شایانی کند، چراکه 
هر استان دارای گردشگری های خاصی مانند 
گردشگری مذهبی، تاریخی و فرهنگی است 
و این تعطیالت در تکمیل تورهای گردشگری 
تبادل گردشگران مختلف موثر خواهند  و 
بود. او اضافه کرد:کشورهای مختلف دنیا که 
اقتصاد گردشگری از اقتصادهای مهم آنهاست، 

تعطیالت دو روزه دارند که نه تنها در توسعه 
گردشگری این کشورها تاثیر مثبتی داشته بلکه 
منجر به کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان 

کاری و افزایش نشاط اجتماعی شده است.

نماینده موافق 
نماینده مخالف

ابوالفضل ابوترابی- نماینده مردم نجف آباد در 
مجلس با اشاره به اینکه در دوره قبل مجلس 
طرحی با عنوان »ساماندهی تعطیالت« مطرح 
کردم، به "نوسان" می گوید: یکی از موضوعات 
مورد مطالعه این طرح چنین بود که روزهای 
شنبه و یکشنبه در دنیا تعطیل است، همچنین 
در اجالس سال ۲۰۰۷ کشورهای اسالمی 
تماما به این نتیجه رسیدند که روزهای جمعه 
و شنبه را تعطیل کنند تا بتوانند روز تعطیل 
خود با دنیا را به حداقل برسانند. او تاکید می 
کند: اگر نگاه مان قرار است به سمت تعامل 
با دنیا، تجارت، صادرات محصوالت و توسعه 
گردشگری باشد، باید فاصله تعطیالت خود با 
دنیا را کاهش دهیم، همانند برخی کشورهای 
عربی که جمعه و شنبه را تعطیل کردند، در 
نتیجه تعطیلی کشورهای اسالمی با دنیا سه 
روز شده است، اما با توجه به اینکه جمهوری 
اسالمی ایران به این پیمان نپیوست، برخی 
شهرها و وزارتخانه های ایران روزهای پنجشنبه 
و جمعه تعطیل هستند، در حالیکه دنیا روزهای 
شنبه و یکشنبه تعطیل هستند به این معنا 
که چهار روز به لحاظ تعطیلی روابط ما با دنیا 
قطع شده است. ابوترابی با اشاره به اینکه در 
واقع نیمی از مردم ایران روزهای پنجشنبه و 
جمعه و نیمی دیگر تنها روزهای جمعه تعطیل 
هستند که این موجب بی عدالتی در تعطیالت 
کشور شده است، می گوید: در طرح ساماندهی 
تعطیالت به دنبال این هستیم که به جای 

پنجشنبه ها، شنبه ها در کشور تعطیل شود، 
همچنین برای عدالت در تعطیالت تمام ایران، 

روزهای جمعه و شنبه تعطیل باشند.
در  اصفهان  مردم  طغیانی-نماینده  مهدی 
مجلس اما با اشاره به اینکه امروز گردشگری 
یکی از متهمین گسترش کروناست به "نوسان" 
می گوید: در حال حاضر برخی مسئوالن، 
مهمترین  از  یکی  را  گردشگری  و  سفرها 
عوامل جهش ویروس کرونا را می دانند، اما با 
جریان واکسیناسیون، پیش بینی می شود 
که تا پایان سال ۱۴۰۰ رفته رفته به شرایط 
طبیعی گردشگری بازگردیم، بنابراین در این 
مدت باید به دنبال ظرفیت سازی برای توسعه 
گردشگری باشیم. او با اعتقاد بر اینکه امروز 
در حوزه گردشگری باید به دنبال مهیا کردن 
زیرساخت ها برای دوره پساکرونا باشیم، تصریح 
می کند: متاسفانه هنوز ظرفیت های اصفهان 
برای توسعه گردشگری مهیا نشده و این شهر 
به لحاظ امکانات و زیرساخت ها همچون 
هتل، سیستم حمل و نقل و ... با بسیاری از 
دنیا  گردشگرپذیر  شهرهای  استانداردهای 
فاصله دارد، اما باید از ظرفیت دوره کرونا و 
تنفسی که در گردشگری ایجاد شده، بهره 
ببریم تا اصفهان را آماده توسعه گردشگری در 

دوران پساکرونا کنیم.

نیازمند یک مطالعه عمیق
و  مدیریت  سازمان  رئیس  دیگر،  سوی  از 
برنامه ریزی استان اصفهان که خودش یکی 
از موافقین تعطیلی روزهای پنجشنبه است، 
در این باره به "نوسان" می گوید: زمانی ایده 
تعطیلی روزهای پنجشنبه در کالنشهرها و 
شهرهای بزرگ مطرح شد با این شرط که در 
طول هفته قاعده ۴۴ ساعت حضور کارمند 
در محیط کار حفظ شود به این نحوه که بین 

روزهای شنبه تا چهارشنبه حداقل یک ساعت 
به ساعت کاری ادارات اضافه شود، اما زمانی 
که یک ساعت اضافه و کارمند ناچار به حضور 
تا ساعت سه و نیم  تا یک ربع به چهار در محیط 
کار می شود، باید شرایط تامین غذا او فراهم 
شود. نعمت اهلل اکبری تاکید می کند: متاسفانه 
امروز بسیاری از دستگاه های اجرایی ما زمینه و 
آمادگی تامین غذا کارمندان خود را به صورت 
رستورانی و ... ندارند و این امکان از گذشته 
تاکنون تنها در دستگاه های اجرایی تهران 
مهیا بوده است. او توضیح می دهد: در سطح 
استان ها، تنها دستگاهی که به تعبیری دولتی 
امکان تامین یک وعده غذای کارمندانش را 
دارد، دانشگاه ها هستند و این بخش به واسطه 
حضور دانشجویان و سلف غذا برای آنها، امکان 
تامین غذای کارکنان خود را دارند. او با تاکید 
بر اینکه برای تعطیلی روزهای پنجشنبه باید 
منافع و معایب آن بررسی شود، تصریح می کند: 
به طور قطع تعطیلی روزهای پنجشنبه می 
تواند موجب گسترش گردشگری داخلی شود 
و این جزو ویژگی های مثبت این طرح است و 
به شخصه موافق تعطیلی روزهای پنجشنبه 
هستم، اما واقعیت این است که تعطیلی این 
روز نیازمند یک مطالعه عمیق و جامع است تا 
مشخص شود معایب آن بیشتر است یا منافع 
آن. او توضیح می دهد: زمانیکه پنجشنبه ها 
را در کالنشهرها تعطیل کنیم خود به خود 
پنجشنبه ها در شهرستان ها از حّیِز انتفاع 
ساقط می شوند و عمال روزهای پنجشنبه در 
شهرهای دیگر همانند سایر استان ها نسبت به 
تهران می شود، بنابراین باید فکر اساسی برای 

کل کشور کنیم. 
اکبری البته با تاکید بر اینکه تعطیلی روزهای 
پنجشنبه یک عامل برای توسعه گردشگری 
در  جویی  صرفه  کند:  می  اضافه  است، 
مصرف برق و انرژی، کاهش ترددهای داخل 
اول پیک  در  تقاضا  حجم  کاهش  شهر، 
 صبح، از دیگر عوامل مثبت برای تعطیلی 

روزهای پنجشنبه است. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان اما یادآور می شود: دو سال پیش در 
مصوبه ای عنوان شد که هیچ استانی روزهای 
پنجشنبه خود را تعطیل نکند مگر استان هایی 
همانند خوزستان در فصل گرما؛ البته با توجه به 
توسعه زیرساخت های دورکاری به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، می توانیم در پساکرونا در برخی 
ساختارهای اداری تجدید نظر کنیم، به نحوی 
که حتی اگر دو سوم کارمندان نیز در محیط 
کار نباشند، کار لنگ نمی ماند در صورتیکه 
بیان چنین پیشنهادی پیش از دوران کرونا، 
فاجعه و محال بود. او با اعتقاد بر اینکه باید زمینه 
های توسعه گردشگری داخلی را در کشور و 
استان مهیا کنیم، تصریح می کند: متاسفانه 
توسعه  های  زمینه  گذشته  های  سال  در 
گردشگری داخلی را فراهم نکرده ایم، به عنوان 
مثال در همین فصل گرم، برخی شهرستان 
های استان با توجه به شرایط آب و هوایی 
شان، ظرفیت پذیرش گردشگران را برای فرار 
آنها از گرمای طاقت فرسای اصفهان دارند، 
اما متاسفانه این زمینه تاکنون مهیا نشده که 
این شرایط موجب می شود تعطیلی روزهای 

پنجشنبه منجر به کسالت شود.

کارشناسان »آخر هفته دو روزه« را از دولت مطالبه می کنند؛

نقطه بی تصمیمی 
به اعتقاد فعاالن گردشگری، تعطیلی پنجشنبه ها بهترین عامل در توزیع زمانی و مکانی سفر محسوب می شود

هیات دولت نیمه از تیر ماه، برای کاهش مصرف برق و مهار خاموشی ها، تمام پنج شنبه های منتهی به 
پایان مرداد را برای دستگاه های دولتی سراسر کشور تعطیل اعالم کرد. اگرچه این تصمیم کوتاه مدت 
دولت، شاید کمکی برای مدیریت بحران انرژی باشد، اما طی چند سال گذشته بسیاری از کارشناسان 
با استناد به تقویم رسمی تعطیالت کشورهای مختلف، »آخر هفته دو روزه« را از دولت مطالبه کرده اند، 
طرحی که این دولت پاسخی به آن نداده است. به اعتقاد کارشناسان، تعطیلی پنجشنبه ها بهترین 

عامل در توزیع زمانی و مکانی سفر محسوب می شود.

هفته نامه نوسان
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 نوسان:  بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
لیتر آب در هفته گذشته از طریق آبرسانی 

سیار در استان اصفهان توزیع شد. 
مدیر سامانه ارتباط با مشتریان شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان عنوان کرد: با توجه 
به گرمای شدید هوا در هفته گذشته و قطع 
آب برخی از نقاط شبکه توزیع، از تاریخ ۱۹ تا 
۲۵ تیر ماه جاری، آب مورد نیاز مردم با اعزام 

۲۲۷ تانکر آبرسانی سیار به ظرفیت های ۶ تا 
۲۷ هزار لیتر در مناطق ۶ گانه شهر اصفهان، 
فالورجان، نجف آباد، برخوار، شاهین شهر، 
نایین، چادگان، سمیرم، اردســتان، زیار و 

تعدادی از روستاهای تابعه تامین شد.  
عباس عباسی خاک با اشــاره به میانگین 
دمای ۴۰ درجه ای هفته گذشته گفت: در 
دمای ۴۲ درجــه روز ۱۹ تیرماه جاری، ۷۳ 

درصد از تماس ها با شــماره ۱۲۲)سامانه 
ارتباط با مشتریان آبفا( مربوط به افت فشار و 
قطعی آب بوده است، در حالی که ۲۵ تیرماه 
که دمای هوا به ۳۷ درجه سانتی گراد کاهش 
یافت، تماس های مربوط به قطعی آب ۶۲ 
درصد کل تماس ها را شامل می شده است. 

وی تعداد کل تماس های ورودی به سامانه 
۱۲۲ در هفته گذشــته را در حدود ۶۶ هزار 

و ۷۰۰ تماس عنوان کرد و گفت: آمارها نشان 
می دهد تعداد این تماس ها بــا دمای هوا 
ارتباط مســتقیم دارد و میانگین تماس ها 
در گرم ترین روزهای هفته گذشته با دمای 
۴۲ درجه، بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ مورد بوده 
اســت در حالی که در دمای ۳۷ درجه، در 
حدود ۳ هــزار و ۹۰۰ تماس ثبت شــده 

است. 

.../..۱/۸ لیتر آب به صورت سیار بین شهروندان و روستاییان توزیع شد؛

جوالن تانکرهای آبرسان در اصفهان
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اصفهان  ورزشگاه   ۵ نوسان: 
شهدای  نمونه  "استخر  شامل 
مشتاق"،  سالمت کده  کردآباد"، 
"مجموعه ورزشی ارغوان"، "چمن 
کردآباد"و  شهدای  مصنوعی 
"شهربازی آبشار" توسط مدیریت 
توسعه  و  تجهیز  ترمیم،  شهری 

یافته است. 
همچنین ورزشگاه شهدای رهنان، تجهیز و 
ترمیم شده است. مدیریت شهری اصفهان 
با هدف افزایش سرانه ورزشی شهر و با 
رویکرد عدالت فضایی و توسعه متوازن 
به منظور ایجاد و بهینه سازی فضاهای 
تابستان  شهر،  نقاط  همه  در  ورزشی 
بهسازی،  را  ورزشگاه  گذشته ۲۰  سال 
اختیار  در  و  کرده  تجهیز  و  نوسازی 
داد.  قرار  مختلف شهر  نقاط  شهروندان 
در چهارسال گذشته ۱۰ ورزشگاه جدید 
از سوی شهرداری اصفهان احداث و در 
ویژه  به  اصفهان  شهر  مختلف  مناطق 
مناطق کمتربرخوردار افتتاح شد تا سرانه 
افزایش  اصفهان  شهر  ورزشی  فضاهای 
یابد. رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی  
و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان در 
آئین توسعه، تجهیز و ترمیم این مجموعه 
های ورزشی شهرداری با مشارکت بخش 
های  ورزشگاه  کرد:  اظهار  خصوصی، 
رستم و سهراب در منطقه ۱۴ ساخته 
شد تا از بسیاری از آسیب های اجتماعی 
جلوگیری شود و جوانان درگیر پرداختن 
به مسائل ورزشی شوند. هر میزان برای 
هزینه  ورزشی  فضاهای  سرانه  افزایش 
شود به شهروندان در جهت یک زیست 
سالم و توسعه منابع انسانی کمک می 
شود. فریده روشن تصریح کرد: در این 
دوره مدیریت شهری سعی شد به مباحث 
فرهنگی و ورزشی توجه ویژه ای شود و 
در این راستا زیرساخت های تئاتر و سینما 
افزایش پیدا کرد به نحوی که در مناطق 
سینما  احداث  با  شهرداری   ۱۵ و   ۱۱

زیرساخت های فرهنگی فراهم شد.
این  در  نیز  شهردار  فرهنگی  معاون 
مراسم گفت: شهرداری اصفهان نهادی 
اجتماعی، توان افزا و مهارت آفرین است.  
شهرداری وظیفه دارد فرصت های عمل 
به مسئولیت های اجتماعی را برای شهر و 
شهروندان ایجاد کند تا آنها بتوانند وظایف 
خود را نسبت به همنوعان خود، محیط 
زیست و موجود زنده ای به نام شهر به نحو 

احسن انجام دهند. 
محمد عیدی یکی از مولفه های شهر 
با  فعال  شهر  تحقق  را  پذیر  زیست 
شهروندان فعال ذکر کرد و افزود: اگر به 
این مرتبه برسیم رافع هزینه های سنگین 
اقتصادی ناشی از آسیب های اجتماعی 
هستیم و عالوه بر این هزینه های تعاملی 

را نیز کاهش داده ایم.  
رسول کربکندی، پیشکسوت فوتبال نیز 
در این مراسم با تشکر از اقدام شهرداری 
برای بهینه سازی فضاهای ورزشی شهر 
گفت: به عنوان ورزشکار از این که نامی 
از ما یاد می شود از شهرداری بسیار تشکر 
و قدردانی می کنم چرا که خیلی رسم 
البته  شود،  یاد  پیشکسوتان  از  نیست 
معتقدم باید به سراغ افتخارآفرینانی رفت 

که در جامعه گمنام باقی مانده اند. 
وی افزود: اینکه برای نسل جوان مقدمات 
دوری از فساد فراهم شود رسالت بزرگ 
نوجوانان  و  جوانان  تا  است  مسئوالن 
انرژی های خود را در فضاهای ورزشی 
ناصواب  فضاهای  وارد  و  کنند  تخلیه 
نشوند چرا که باید جوانان شایسته ای 

برای آینده داشته بدانیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: مجموعا ۷۸ خودرو، موتورسیکلت 
و دوچرخه پلیس به ناوگان نظارت ترافیکی شــهر اصفهان افزوده شــد. مسعود بنده 
خدا با اشــاره به بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی چند طــرح در حوزه حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان اظهار کرد: تجهیز ناوگان جدید خودرویی و موتوری پلیس 
راهنمایی و رانندگی کالنشهر اصفهان به همت شهرداری اصفهان با بهره برداری از ۱۶ 
دســتگاه خودرو ۲۰۷ با هزینه ای بالغ  بر ۲۴ میلیارد ریال از جمله این پروژه هاســت.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: هنگام قضاوت درباره توسعه یافتگی اصفهان، 
حمل ونقل عمومی آن باید مورد بررسی قرار گیرد. علیرضا نصراصفهانی اظهار کرد: علی 
رغم آنکه در حال حاضر احداث هر یک کیلومتر مســیر مترو بالغ بر یک هزار میلیارد 
هزینه دارد، اما وقتی عمر ۱۵۰ ساله آن در نظر گرفته می شود می بینیم که احداث آن 
مقرون به صرفه ترین مدل حمل ونقل ایمن و پاک اســت. وی افزودد: با برنامه ریزی و 
تصمیمات جسورانه می توان خط دو را حداکثر در مدت زمان هشت سال به اتمام رساند.

تصمیمات جسورانه برای تکمیل خط دومتروتوسعه ناوگان نظارت ترافیکی اصفهان

گزارش

گزارش

افزایش فضاهای 
ورزشی شهر

شهرداری اصفهان بار مصرف خود را از شبکه نیروگاهی کاهش داد؛

مدیریت  همه  بسیج  داد:  ادامه  نوروزی 
شهری برای احداث خط دو مترو، سفرهای 
هفتگی به تهران و دیدار با مدیران سازمان 
برنامه و بودجه و رایزنی و کارهای دیگر 
جمله  از  رو،  پیش  مشکالت  حل  برای 
اقدامات موثری بود که برای ایجاد حمل و 
نقل عمومی آسان و پاک برای رفاه مردم 

صورت می گرفت. 
وی با بیان اینکه خط دو مترو از دارک 
ایستگاه  به  و  آغاز کرده  را  فعالیت خود 
پنجم )ایستگاه الله( با فاصله ۴ هزار و ۳۰۰ 
متری رسیده است، گفت: تونل جبهه غرب 
۴ هزار و ۳۰۰ متر حفاری شده و جبهه 
همجوار آن نیز نزدیک به ۴ هزارمتر حفاری 
شده است، پنج ایستگاه تا ایستگاه الله از 
۵۰ تا ۱۰۰ درصد ساخته شده، ایستگاه 
الله از لحاظ سفت کاری ، فونداسیون و ... 
۹۰ درصد پیشرفت دارد، ایستگاه دارک 
درصد،  اصفهانی ۱۰۰  عاشق  ایستگاه  و 
ایستگاه عمان سامانی ۷۰ تا ۸۰ درصد 
و ایستگاه شاهد نیز پیشرفت ۵۰ تا ۶۰ 

درصدی دارد. 
شهردار اصفهان تاکید کرد: فاز یک و دو 
خط دو مترو ۱۶ ایستگاه دارد، فاز بعدی 
از کهندژ به سمت خمینی شهر حرکت 
می کند که بخشی از آن در خمینی شهر 
و بخشی در شهر اصفهان است که رهنان 

آخرین نقطه آن می شود.

اختصاص بودجه
 برای مترو رهنان

وی با بیان اینکه برای رهنان نیز بودجه 
برای آزادسازی ایستگاه ها تخصیص داده 
شد، اضافه کرد: با شیوه ای که در ساخت 
خط دو اتخاذ شد از جبهه غرب هم فعالیت 
خود را آغاز کردیم، در فاز دوم ایستگاه های 
خلجا، چهارسو، خرازی در حال احداث 
است که مجموعه این ایستگاه ها به ۱۳ 
مورد می رسد که آزاد سازی فلسطین به 
عنوان آخرین ایستگاه در حال انجام است. 
نوروزی تصریح کرد: پس از مذاکرات مکرر 
و متعدد با شرکت مپنا و ... جلسه موفقیت 
آمیزی اخیر که با بانک مرکزی داشتیم، 
احتماال شریک خارجی به لحاظ شرایط 
تحریمی به شریک داخلی تبدیل شود تا 
بتوانیم یک فاینانس داخلی با حمایت بانک 
مرکزی داشته باشیم که به معنای انعقاد 
قراردادی به میزان ۶۰۰ میلیون یورو است 
که به قیمت امروز رقمی حدود ۱۸ هزار 

میلیاردتومان را شامل می شود. 
بهره  برای  امیدواری  ابراز  نوروزی ضمن 
برداری از خط دو مترو ظرف چند سال 
در  شرایط  همه  اگر  کرد:  اضافه  آینده، 
کشور فراهم باشد احداث یک خط مترو 
وی  ندارد.  نیاز  زمان  بیشتر  سال  چهار 
از  اینکه در خط یک مترو پس  بیان  با 
گذشت ۱۷ سال تنها ۸۵ درصد فعالیت 

 ها انجام شده بود، گفت: عده ای بر این باور 
بودند که در شش ماه نخست فعالیت این 
عمرانی  اقدامات  شهری،  مدیریت  دوره 
انجام نشد و دلیل این اظهارات آن بود که 
شناخت درستی از روند کارهای عمرانی 
نداشتند. شهردار اصفهان با بیان اینکه همه 
کارها را بر تکمیل خط یک مترو متمرکز 
کردیم به طوری که در مدت چهار ماه، ۱۵ 
درصد باقیمانده خط یک مترو را احداث و 
دعاوی ۱۷ ساله را حل کردیم، افزود: در 
چهار ماه به اندازه چهار سال کارکردیم؛ 
تعداد مسافران خط یک مترو در آن سال 
یک  هزار و ۶۰۰ نفر در روز بود و با سرفاصله 
نیم ساعت با مترو جا به جا می  شدند که 
این تعداد را تا قبل از کرونا به ۱۲۰ هزار 
مسافر در روز با سرفاصله زمانی ۱۱ دقیقه 
و  انقالبی  کار  معنای  به  این  رساندیم. 

جهادی بود. 

انجام 7۰ درصدی
فاز یک خط دو مترو 

مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری 
اصفهان در ادامه این آیین اظهار کرد: خط 
دو قطار شهری اصفهان در سه فاز طراحی 
شده که فاز نخست آن از ایستگاه دارک آغاز 
شده و به سمت ایستگاه میدان امام علی 
)ع( حرکت می کند که اخیرا فازبندی آن 
تغییر یافته و تا ایستگاه طوقچی شده است. 

اینکه  با بیان  محمدرضا بنکدار هاشمی 
طول فاز اول تا ایستگاه امام علی )ع( ۷,۵ 
کیلومتر بود که هم اکنون به ۶,۵ کیلومتر 
ایستگاه  از  کرد:  تصریح  یافته،  کاهش 
دارک تا الله حدود ۴ هزار و ۳۰۰ متر در 
دو تونل حفاری شده و هم اکنون حدود 
۷۰ درصد حفاری تونل فاز یک انجام شده 
است. وی ادامه داد: حفاری از فاز غربی نیز 
با دستگاه حفار به قطر ۹ و نیم متر آغاز 
شده است، با حفاری های انجام شده از دو 
جبهه غربی و شرقی قرار بود دو دستگاه تی 
بی ام در ایستگاه امام علی )ع( به هم برسند 
که با تغییر فازبندی ها این دو دستگاه 
در ایستگاه ابن سینا به هم می رسند، از 
مجموع خط دو با ۱۶ ایستگاه عملیات 
اجرایی ۱۳ ایستگاه با پیشرفت فیزیکی 
میانگین  به طور  و  درصد  تا ۱۰۰  صفر 
حدود ۵۰درصد سفت کاری ایستگاه ها 
انجام شده است. مدیرعامل سازمان قطار 
شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: ۵۰ 
نازک  به  مربوط  سیویل  عملیات  درصد 
کاری ایستگاه ها انجام شده است، هنوز 
کار نازک کاری ها آغاز نشده اما حدود ۳۰ 
درصد عملیات سازه و سیویل خط دو انجام 
شده است. وی اضافه کرد: عملیات اجرایی 
خط دو را طی حدود دو سال و نیم گذشته 
آغاز کردیم، اسفند ۹۷ کاترهد دستگاه 
عملیات  و  نصب  و  خریداری  ام  بی  تی 
حفاری از فروردین ۹۸ آغاز شد، در اجرای 
عملیات احداث خط دو مترو رکوردزنی 
کردیم چراکه در طول دو سال گذشته با 
وجود تحریم  ها، شرایط کرونا و مشکالت 
اقتصادی، شاهد پیشرفت قابل قبولی در 
احداث این خط بوده  ایم. بنکدار هاشمی با 
بیان اینکه ایستگاه ها را قبل از ورود تی بی 
ام آماده کردیم، تاکید کرد: ایستگاه دارک، 
زینبیه، الله، عمان سامانی و ... به همین 
شکل اجرا شد و خیابانی مسدود نشد، در 
ادامه ایستگاه الله ایستگاه شاهد است که 
ظرف سه تا چهار ماه آینده تی بی ام وارد آن 
می شود، عملیات عمرانی ایستگاه طوقچی 
نیز آغاز شده و به صورت سه شیفت در حال 
کار است. وی تاکید کرد: عملیات عمرانی 
فاز دوم از ایستگاه کهندژ آغاز شده و به 
حرکت  در  دولت  دروازه  ایستگاه  سمت 

است و از زیر خط یک می گذرد. 
مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه فونداسیون ایستگاه 
آماده می  آینده  ماه  تا ۴  شهید خرازی 
شود، افزود: ایستگاه کاشانی شرایط خوبی 
دارد و باالی ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد. ایستگاه خلجا نیز از شرایط مناسبی 
برخوردار است، عملیات عمرانی ایستگاه 
امام حسین )ع( در خط دو ابتدای خیابان 
باغ گلدسته آغاز شده و قرارداد ایستگاه 
تجهیز  حال  در  و  شده  بسته  فلسطین 
کارگاه هستیم. وی گفت: به این ترتیب 
۱۳ ایستگاه از کل خط دو فعال است و با 
ادامه این روال ظرف ۴ سال آینده عملیات 

ساختمانی خط دو به پایان می رسد.

دستگاه حفار) TBM( به پنجمین ایستگاه خط دو مترو اصفهان)ایستگاه الله( رسید؛

معنای توسعه واقعی
حفاری تونل فاز یک خط دو مترو اصفهان 7۰ درصد تکمیل شد

citizen

 نوسان:شهرداری اصفهان طی چهار سال اخیر با افزایش توان 
تولید برق خورشیدی از مراکز خود به 6۰۰ کیلووات ساعت، بار 
مصرف خود را از شبکه نیروگاهی کشور کاهش داده و چشم 
انداز افزایش سهم برق خورشیدی در مدار مصرف زیرمجموعه 
های خود را تا سال ۱۴۰۰ ترسیم کرده است. شهرداری اصفهان 
به عنوان یک نهاد خدماتی از سال ها قبل حرکت در این مسیر را 
آغاز کرده و با خرید و نصب پنل های خورشیدی اقدام به تاسیس 
نیروگاه خورشیدی کرده است؛ هم اکنون بسیاری از بخش های 
عمومی شهر، ساختمان شهرداری های مناطق، مرکز اجالس، 
مراکز خدماتی و درآمدزا و سایر بخش ها در شهرداری اصفهان 
اقدام به تامین بخشی از برق مورد نیاز خود با انرژی خورشیدی 

کرده اند. 
با آغاز موج گرما و افزایش دمای هوا در شهرهای مختلف، بخش های مختلف 
خانگی، اصناف و صنعت مجبور به تحمل خاموشی هستند تا از پیک مصرف 
عبور کنند. در چنین شرایطی تامین برق گرچه جزو وظایف ذاتی وزارت نیرو 
با حضور سرمایه گذاران بخش دولتی و خصوصی است اما بخش های خدماتی 
و اصناف می توانند با روش های جدید به مدار تولید برق کشور بپیوندند و 
با استفاده از شیوه هایی همچون تولید انرژی خورشیدی با احداث نیروگاه 
خورشیدی، در این شرایط ویژه، زمینه تامین بخشی از برق مجموعه های 

خود را فراهم کنند.  

توسعه انرژی خورشیدی
اولویت مدیریت شهری

امیری، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان احداث  به گفته حسین 
نیروگاه ۶۰ کیلوواتی منطقه ۱۵، ۱۰ کیلوواتی منطقه هشت و سه نیروگاه ۱۰ 
کیلوواتی در مناطق دو، ۹ و۱۳ در مدار بهره برداری قرار گرفته و در روزهای 
اخیر هم نیروگاه ۲۶۰ کیلوواتی میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری اصفهان 
به بهره برداری رسید. وی گفت: با احداث این نیروگاه ها ظرفیت تولید انرژی از 
۲۳۰ کیلووات در ابتدای این دوره از مدیریت شهری به ۶۰۰ کیلووات ساعت 
رسیده است که اقدامی مهم و تأثیرگذار در کاهش مصرف انرژی های فسیلی و 
همچنین گازهای گلخانه ای است. معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با 
اشاره به اقدامات شهرداری اصفهان در خصوص ایجاد نیروگاه های خورشیدی 
اظهار کرد: از ۲۸ نیروگاه تولید انرژی خورشیدی شهر اصفهان هم اکنون 
تمامی آنها به صورت کامل و با ظرفیت اسمی در حال انجام فعالیت است. 
وی افزود: بر اساس برنامه ریزی مدیریت شهری در خصوص توسعه انرژی های 
تجدید پذیر، حرکت به سمت اجرایی شدن این موضوع از اهداف اولویت دار 
شهرداری اصفهان است. امیری گفت: این میزان تولید انرژی الکتریکی از محل 
نیروگاه های خورشیدی باعث کنترل و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن به 
محیط زیست شده است. جلوگیری از انتشار بیش از یک هزار و ۱۰۰ تن 
گازهای گلخانه ای یکی از تاثیرات جانبی تاسیس نیروگاه های خورشیدی در 

شهر اصفهان بوده است.

نهاد برتر در مدیریت مصرف انرژی
همچنین شهرداری در سال های گذشته عالوه بر تولید، روش هایی برای 
کاهش مصرف را هم در دستور کار قرار داده است که دریافت چندین لوح 
سپاس و گواهی نامه های استاندارد شاهد این مدعاست. کسب تندیس نقره 
ای انرژی های تجدیدپذیر در پنجمین جایزه ملی مدیریت انرژی، کسب 
عنوان نهاد برتر در بخش بهینه سازی مصرف و کاهش مصرف در تجهیزات و 
تاسیسات در پنجمین جایزه ملی مدیریت انرژی، انتخاب شهرداری اصفهان به 
عنوان نهاد برتر در مدیریت مصرف انرژی برای دومین دوره متوالی در جایزه 
انرژی، دریافت تندیس ساختمان های سبز به دلیل استفاده از انرژی های نو و 
پاک در شهرداری اصفهان و دریافت گواهی استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ در مدیریت 
مصرف انرژی بخشی از مستندات اعطا شده به شهرداری برای اقدام در مسیر 

بهینه کردن مصرف و تولید انرژی در چهار سال گذشته بوده است. 
همچنین حدود یک ماه پیش با توجه به اجرای مجموعه اقدامات عملی و 
علمی در حوزه تامین انرژی در شهرداری این نهاد از سوی استاندار اصفهان و 
شرکت توزیع برق شهرستان به دلیل اقدام برای تامین برق پایدار برای شهر 

اصفهان مورد تقدیر قرار گرفت. 
معاون خدمات شهری شهرداری در توضیح نقشه راه و مسیر طی شده از سوی 
شهرداری برای تامین و توزیع برق پایدار در زیرمجموعه های شهری گفت: 
با توجه به لزوم سیاست گذاری و برنامه ریزی منسجم و اجرای اقدامات موثر 
در بهینه سازی مصرف انرژی همچنین همسویی با اهداف اقتصاد مقاومتی 
و دستورالعمل های وزارت نیرو اجرای عملیاتی همچون اصالح تعرفه خرید 
انرژی، تناسب دیماندی قراردادی و مصرفی، افزایش بهره وری و نگهداری 
تاسیسات و تجهیزات شهری، بررسی حقوقی و مالکي اشتراکات، استفاده 
از فناوری های نوین در بهینه سازی نقاط پر مصرف و انتشار تراز انرژی 
مصرفی برای اولین بار اقدام شد. وی افزود: نتیجه این اقدامات منجر به کاهش 
قیمت تمام شده بهای برق مصرفی در ارائه خدمات به شهروندان و ایجاد روند 
مثبت رقابتی بین مناطق در کاهش هزینه ها و در حقیقت اداره ارزان شهر با 
کیفیت مطلوب در این بخش بوده است. امیری با بیان اینکه شهرداری اصفهان 
توانست با توسعه بیش از ۱۰ درصدی تاسیسات الکتریکال و مکانیکال کاهش 
مصرف برق در سال ۹۹ را نسبت به سال ۹۶ به حدود ۱۸ درصد برساند، 
افزود: استفاده از ظرفیت دیزل ژنراتورهای موجود در شهرداری اصفهان از 
دیگر دالیل کاهش مصرف انرژی در این نهاد بوده است به طوریکه ظرفیت 

دیزل ژنراتورها به بیش از ۳ مگاوات رسیده است. 

۶۰۰ کیلووات ساعت و 28 نیروگاه
سهم شهرداری در تولید انرژی خورشیدی

 نوســان: معاون برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی شــهردار اصفهان گفت: 
پیشرفت پروژه های شهرداری نسبت به 
قبل بهتر شده است به همین جهت کمتر 
شــاهد وجود پروژه های ناتمام در شــهر 
هســتیم و می توانیم مدعی شویم که به 
عنوان مثال پروژه رینگ چهارم بر اساس 

برنامه با کمی تغییر در حال اجرا است.
علیرضا صادقیان با بیــان این که اعتبار و 

ارزش اطالعاتی که جهــت فعالیت را به 
ســمت برنامه ریزی تنظیم کنــد دارای 
ارزش بسیار زیادی اســت، تصریح کرد: 
مدیریت شهری برای اداره بهتر فعالیت ها 
در تالش است اطالعاتی را جمع آوری و 
اســتفاده کند که برای تصمیم گیری ها 
مؤثرتر و کاراتر بوده و از بهره وری باالتری 
برخوردار باشــد. معــاون برنامه ریزی و 
توسعه سرمایه انســانی شهردار اصفهان 

گفت: در مدیریت شــهری تالش کردیم 
اطالعــات را صحیــح و دقیق اســتفاده 
کــرده و در برنامه ریزی ها بــه کار ببریم، 
همچنین اطالعات مورد نیاز شهروندان 
را در اختیار آنها قرار دهیم. وی با اشــاره 
به ایجاد درگاه الکترونیکی در شهرداری 
برای استفاده شــهروندان، پژوهشگران و 
محققان به اطالعات، گفت: از جمله درگاه 
الکترونیکــی که مورد اســتفاده مدیران 

شهری قرار گرفته سامانه سیگما است که 
اطالعات را به موقع و در لحظه در اختیار 
کاربران قرار می دهد. صادقیان با بیان این 
که سامانه سیگما مخفف سامانه گردش 
اطالعات و مدیریت پروژه های شــهری 
در شــهرداری اصفهان است، اظهار کرد: 
این ســامانه گردش اطالعات و مدیریت 
پروژه های شهری شــهرداری اصفهان را 

یکپارچه می کند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان:

کمتر شاهد پروژه های نیمه تمام در شهر هستیم

در مراسـمی بـا حضـور شـهردار و رییـس شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان، مدیران شـهری و 
کارشناسـان و کارگـران خـط دو متـرو، تـی. بـی. ام غربی جبهه شـمال شـرق خـط دو متروی 
اصفهـان وارد ایسـتگاه اللـه شـد.  قـدرت اله نـوروزی شـهردار اصفهـان در ایـن آیین با بیـان اینکـه بعد از 
یکسـال و هشـت ماه شـاهد ورود دسـتگاه حفار تـی بی ام به ایسـتگاه الله هسـتیم، اظهار کـرد: همه فعالیت 
هـای عمرانـی ماننـد احداث جـاده فرزانگان، پـل آفتاب، حلقه حفاظتی و پل شـهید سـلیمانی، پـروژه میدان 
شـهدای هسـته ای و ... در راسـتای کاهـش آالیندگی ها، کاهـش ترافیک و ایجـاد ایمنی و آرامش بـرای مردم 

اسـت کـه معنای توسـعه واقعی و اقـدام اثربخـش در کیفیـت زندگی مـردم را به دنبـال دارد. 

هفته نامه نوسان
گروه شهری
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تحلیل

  دیدگاه     

بانک مرکزي طي هفته جاري در بازار باز و بین بانکي به میزان ۱۴ هزار و 
۴۶۰ میلیارد تومان از بانک ها جذب کرد. در این هفته نیز، بانک مرکزي براي 
ششمین بار متوالي معکوس عمل کرد و هدف جذب پول را  در پیش گرفته است 
که طي هفته جاري با فروش ۳۸۰۰ میلیارد تومان اوراق با نرخ سود ۱۸درصد و 
تاریخ سررسید ۷ روزه موافقت کرد که به این معناست که این میزان پول را از 

بانک ها جمع کرده است. 

جذب بیش از 14 هزار میلیارد پول از بانك ها
یک کارشناس ارشد حوزه منابع آبي اظهار کرد: مباني نظري در بخش آب کشور به حدي 
ضعیف و تصمیم هاي غیرکارشناسي به حدي بر وزارت نیرو مسلط است که فرآیندهاي 
تصمیم  سازي و تصمیم گیري مسیري کارشناسي را دربرنمي گیرند، توسعه بر شالوده هاي 
نظري مستحکم برقرار مي شود. داریوش مختاري تاکید کرد: یکایک راه هاي رفته را باید 
بازگردیم در غیر این صورت بحران آب ایران، مي تواند یک بحران بین المللي در حوزه 

قحطي و جابه جایي هاي بزرگ جمعیتي در خاورمیانه پرتالطم بیافریند.

چرا وعده هاي آبي اجرایي نشد؟

افزایش حقوق ها
به چه معناست؟

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:  قطعی برق از ابتدای خردادماه و به ویژه بی نظمی قطعی ها 
در هفته اول این ماه، صدای بخش تولیــد را درآورد؛ واحدهای 
صنعتی به خاطر این بی نظمی ها متحمل خســارات سنگینی 
شدند. »سیدمحمد بحرینیان«، صنعتگر و پژوهشگر و مدیر دفتر 
پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد می گوید: سوءمدیریت، 
روزمرگی و نداشــتن برنامه باعث بــروز چالش های مهلک در 
اقتصاد کشور شده و برق هم از آن مجزا نیست. او تاکید می کند 
که ناکارآمدی اقتصادی، نتیجه عدم اهلیت حرفه ای بسیاری از 
تصمیم گیران اقتصادی ایران در طول بیش از یک سده گذشته 
است. وی معتقد است که در بیش از ۲۰۰ سال گذشته در اقتصاد 
ایران به جز دوره هایی خاص، گردن صنعت زده شده و همچنان 
نیز زده می شود. آنچه می خوانید اما برخی از برجسته ترین نکاتی 

است که در هفته قبل اقتصاد ایران را به خود معطوف کرد؛

شروط دستیابی به نرخ واقعی ارز
دکتر کمیل طیبی گفت: نوساناتی که در بازار ارز اتفاق افتاده به دلیل 
فرسایشی شدن مذاکرات وین است. کاهشی و افزایشی شدن نرخ دالر در 
دامنه هزار تومان نشان می دهد که بازار اعتماد چندانی به مذاکرات به دلیل 
طوالنی شدن آن ندارد. استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اضافه کرد: همچنین 
شرایط مذاکرات طوری است که اخبار پخش شده از آن بازارها را تحت تاثیر 
قرار می دهد.در واقع نتیجه مذاکرات وین غیرقابل پیش بینی شده و بسیار 
فرسایشی است بنابراین طبیعی است که اثر آن بر روی قیمت ارز ملموس 
باشد. وی اضافه کرد: خبرهایی می رسد که ممکن است مذاکرات ممنوع 
شود و یا به دولت بعد منتقل شود. در این فاصله زمانی بازار ساز تاثیرگذار، 
مانند دالالن یا واسطه ها فرصت تحرک پیدا می کنند. البته قدرت مانور 
زیاد نیست چراکه بخش عمده ای از متقاضیان مانند صنایع،دولتی ها و... در 
انتظار برای انتقال تقاضا به دولت بعدی هستند. به طور کلی ابهام در زمان 
برگشت به برجام و معطل ماندن آن برای تصمیم گیری در دولت بعد دامنه 

نوسانات را ایجاد کرده است.

ایران گران اداره می شود
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش بودجه های غیرمنطقی برخی 
دستگاه ها و ارگان ها، گفت: این افزایش بودجه غیرمنطقی روی تورم اثر 
زیادی دارد، عده ای تنها زورشان به بازنشستگان رسیده است. مهدی پازوکی 
درباره چرا عده ای مخالف افزایش حقوق بازنشستگان هستند؟ با اشاره به 
این که در طول ۱۶ سال گذشته اقتصاد ایران متاسفانه با بی انضباطی دست 
در گریبان بوده است، اظهار داشت: باید برای راهگشایی در اقتصاد کشور، 
نظم و سالمت به آن بازگردانده شود. با در پیش گرفتن انضباط پولی و مالی 
می توان انضباط اقتصادی را به اقتصاد ایران بازگرداند. او افزود: مخالفان 
افزایش حقوق بازنشستگان که می گویند این افزایش حقوق ها سبب افزایش 
تورم می شود، باید به خاطر داشته باشند که تنها این موضوع سبب افزایش 
تورم نمی شود و عوامل بسیار مهم تر و تاثیرگذارتری در افرایش تورم در 

کشور وجود دارد. 
مدیریت  در  که  نکته  این  با خاطرنشان کردن  اقتصادی  کارشناس  این 
اقتصادی کشور باید از تجارب دیگر اقتصادها درس گرفته شود، یادآور 
شد: اگر از تجربیات کشورهای به لحاظ اقتصادی موفق درس گرفته نشود، 
نمی توان گره های اقتصادی ازجمله سیاست ها و عملکردهای تورم زا در 
اقتصاد ایران را پایان بخشید. و یکی از مواردی که می توان درس گرفت، 
نحوه مبارزه با تورم باال است که در بسیاری از این کشورها نحوه مواجهه 
با آن از نظم در نظام بودجه ریزی آغاز می شود. پازوکی در ادامه با خطاب 
از  بسیاری  بازنشستگان گفت: حقوق  افزایش حقوق  مخالفان  قراردادن 
با چه  افزایش یافته است.  برابر  از دو  شاغالن طی سالیان گذشته بیش 
مبنایی نباید بازنشستگان محترم یا معلمین عزیز حقوقشان به همین نسبت 

افزایش پیدا کند؟

آیا امکان کوچک سازی دولت وجود دارد؟
زهرا کریمی استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: دخالت 
موانع شکوفایی  از  یکی  دولت ها  اندازه  بزرگی  و  ایران  اقتصاد  در  دولت 
اقتصادی به شمار می رود. صاحبنظران و اقتصاددانان اغلب تأکید می کنند 
که کوچک سازی دولت به افزایش کارایی و در نهایت بهبود وضع اقتصاد 
دارد؟ این کوچک سازی وجود  امکان  آیا  اما در وضع کنونی  می انجامد. 
اگرچه کشور ما نیازمند یک اصالح اساسی در ساختار دستگاه اجرایی است، 
اما این اقدام به سبب وجود برخی مشکالت و موانع، بسیار دشوار خواهد 
بود. به طور مثال وجود نیروی انسانی مازاد یکی از مشکالت اساسی دستگاه 
اجرایی است؛ ولی در شرایطی که اقتصاد خانوار ها با وضع نامطلوبی مواجه 
است، تعدیل و کاهش این نیروی مازاد به سادگی امکانپذیر نیست. اما 
تجربه چین نشان می دهد که می توان با تعریف یک دوره گذار در مسیر 
کوچک سازی دولت گام برداشت؛ بدون اینکه فشار سنگینی به معیشت 
مازاد  نیروی  گذار،  دوره  این  در  که  ترتیب  این  به  شود.  وارد  خانوار ها 
سازمان ها و ادارات که عامل تشدید ناکارآمدی بوروکراسی اداری و کاهش 
کارایی هستند و منفعتی برای سازمان و به طور کلی اقتصاد کشور ندارند، 
تعدیل می شوند؛ اما حقوق آنان تا پایان دوره گذار پرداخت می شود. در این 
دوره گذار، دولت موظف است که آموزش های الزم جهت افزایش توان 
علمی و فنی نیروی کار مازاد را ساماندهی کند و زمینه اشتغال و استفاده 
از فرد تعدیل شده در مشاغل مرتبط با آموزش را ایجاد کند. راه دیگر برای 
تعدیل نیروی مازاد، اجتناب از استخدام نیروی جدید در دستگاه های دولتی 

و شبه دولتی، هنگام بازنشستگی نیروی کار است.

گردن صنعت زده می شود 

در نشست رییس جمهوری منتخب با اساتید 
و نخبگان اقتصادی شاپور محمدی عضو 
هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 
به عنوان اولین سخنران گفت: کسری بودجه 
به یک بیماری و عادت مزمن در دولت های 
مختلف تبدیل شده که تامین این کسری 
نیز همواره با ایجاد تورم و بی ثباتی اقتصادی 
همراه بوده و مهمترین راه رفع این مشکل، 
اصالح نظام درآمدهای مالیاتی و استفاده از 

دارایی های راکد است.

کمبود سرمایه مالی
غالمرضا  المسلمین  و  االسالم  حجت 
مصباحی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه 
امام صادق )ع( نیز به عنوان دومین سخنران 
کمبود سرمایه مالی را جدی ترین مانع در 
مسیر سرمایه گذاری و رشد سریع اقتصادی 
دانست و اظهار داشت: کسری بودجه به 
بالغ شده و  رقم ۴۰۰هزار میلیارد تومان 
هزینه های جاری بیش از ۹۰ درصد بودجه 
سالیانه را می بلعند. همچنین زمان اجرای 
پروژه های عمرانی به طور متوسط به بیش از 

۱۰ سال رسیده است.

آسیب شناسی مصوبات
محمدرضا  جلسه  سخنران  سومین 
اقتصادی  کمیسیون  رییس  پورابراهیمی 
مصوبات  از  برخی  که گفت:  بود  مجلس 
مورد  باید  قوا  سران  هماهنگی  شورای 
آسیب شناسی قرار گیرد و این آسیب شناسی 
ادامه مسیر این شورا راهگشا  قطعا برای 
تقویت  لزوم  بر  تاکید  با  وی  بود.  خواهد 
عرصه  در  ظرفیت ها  همه  از  استفاده  و 
دیپلماسی اقتصادی، از اینکه در سه سال 
گذشته با وجود جنگ تحمیلی اقتصادی، در 
چین به عنوان بزرگ ترین شریک تعامالت 
اقتصادی رایزن اقتصادی نداشته ایم، انتقاد 
تصمیمات  از  دیگر  یکی  کرد:  تصریح  و 
شجاعانه ای که دولت سیزدهم باید اتخاذ 
کند، اصالح تصمیم غلط توزیع ارز با نرخ 
بررسی های  بر اساس  ترجیحی است که 
انجام شده در مجلس، بیش از سه چهارم 
مابه التفاوت قیمت آن، به شکل رانت و فساد 

در کشور توزیع شده است.

شرایط اضطراری کشور
حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه 
الزهرا )س( به عنوان سخنران بعدی این 
نشست شرایط کشور را اضطراری توصیف 
اجرا  سیاست های  اثر  در  کرد:  تصریح  و 

شده دولت های سه دهه گذشته، جمعیت 
محدودی از درون بخش های دولتی به ثروت 
فراوان رسیده اند و با کنار گذاشتن بخش 
بزرگی از مردم از متن امور، امروز بزرگترین 
مانع انجام اصالحات اساسی شده اند. همین 
افراد در حال فضاسازی برای تاثیرگذاری بر 
روی تصمیمات و اقدامات دولت سیزدهم 

هستند..

چابک سازی دولت
هیات  عضو  سیدنورانی  محمدرضا  سید 
عالمه  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده  علمی 
طباطبایی سخنران پنجم این نشست بود 
که جلوگیری از اجحاف دستگاه های دولتی 
و تکریم مردم، لزوم کوچک و چابک سازی 
دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی، 
واگذاری مدیریت بنگاه های دولتی به جای 
واگذاری خود بنگاه، تک نرخی کردن ارز، 
ادغام بانک های خصوصی در یکدیگر، مقابله 
با فساد و جلوگیری از تعارض منافع را به 
عنوان برخی راهکارهای خروج از وضعیت 

نامطلوب اقتصادی موجود مطرح کرد.

کارت هوشمند مردم
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیز به عنوان ششمین سخنران جلسه 
تاکید کرد که ۳۰ سال است هر چه اجرا شده 
فقط وضعیت را بدتر کرده است و از رییس 
جمهور منتخب درخواست کرد که در اولین 
اقدام کارت هوشمند غذا، دارو و درمان و 
آموزش بین مردم توزیع کند تا اندکی فشارها 

از روی مردم کاسته شود.

حل مشکالت اقتصادی 
با نگاه اقتصادی

»محمد  جلسه  سخنران  هفتمین 
خوش چهره« عضو هیات علمی دانشکده 
اقتصاد دانشگاه تهران بود که تاکید کرد: 
باورهای  و  سالیق  ایده ها،  دادن  دخالت 
اجرایی  راهکارهای  در  جمهور  روسای 
مشکالت  انباشت  و  بروز  دالیل  از  یکی 
اقتصادی بوده است. همچنین باید بدانیم 
که مشکالت اقتصادی صرفا با نگاه اقتصادی 
قابل حل و فصل شدن نیستند چرا که عوامل 
غیراقتصادی متعددی هستند که در اقتصاد 

کشور تاثیرگذارند.

در آستانه شرایط 
تورمی غیرقابل کنترل

مسعود نیلی عضو هیات علمی دانشکده 

مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف  
هم به عنوان دیگر سخنران این نشست،   با 
طرح این ۴ سوال که مشکل چیست، دالیل 
بروز آن چیست، راهکارهای رفع مشکل 
کدامند و از کجا باید شروع به حل مشکل 
کرد؟ اظهار داشت: در حال حاضر تامین 
مالی، تامین انرژی، تامین خدمات و بودجه 
عمومی، خدمات اجتماعی و نظام مبادله 
با دنیا ۶ مشکل اولویت دار کشور هستند که 
کارکردهای آنها در حال حاضر به طور کامل 
مختل است. امروز متاسفانه در آستانه وقوع 
یک شرایط تورمی شدید غیرقابل کنترل 

هستیم.
 

وفاداری
 به قانون اساسی 

شمس الدین حسینی نماینده مجلس و عضو 
هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی نهمین 
سخنران این نشست با تاکید بر ضرورت 
جدی گرفتن حمکرانی اقتصادی از سوی 
دولت،  خاطرنشان کرد: متاسفانه در گذشته 
به قانون اساسی وفادار نماندیم و با وجود آنکه 
قرار بود دولت کارفرمای بزرگی نباشد، امروز 
بزرگ ترین کارفرمای کشور است. از سوی 
دیگر قرار بود دولت تامین کننده نیازهای 
اساسی و خدمات اجتماعی باشد و نه تولید 
کننده، اما متاسفانه دولت های گذشته ورود 
ناموفقی در عرصه تولید نیازهای اساسی و 
خدمات اجتماعی داشته اند و امروز وضعیت 

مطلوبی در این زمینه نداریم.

تحول اقتصادی 
مبتنی بر عدالت

سید مهدی زریباف رییس موسسه مطالعات 
مبانی و مدل های اقتصادی بومی هم به 
عنوان دهمین سخنران جلسه گفت: دولت 
سیزدهم باید بر تحول اقتصادی مبتنی بر 
عدالت تاکید کند چرا که در سال های گذشته 
در  سرمایه ساالرانه  رویکردهای  متاسفانه 
کشور حاکم و در ساختارهای تصمیم سازی 
و تصمیم گیری نهادینه شده است. دولت 
آینده بیش از آنکه وارث اقتصاد فقیر دولت 
دوازدهم باشد، وارث مکانیزم انتقال ثروت از 

فقرا به ثروتمندان است.

عملیاتی کردن
 سامانه های اطالعاتی

علمی  هیات  عضو  فرزین  محمدرضا 
دانشگاه عالمه طباطبایی نیز اظهار داشت: 
مجموعه ای عظیم از ناترازی ها شرایط کشور 

را بسیار سخت و نگران کننده ساخته، اما 
انتخاب شما به عنوان رییس جمهور امیدی 
برای حل مشکالت ایجاد کرده است. باید با 
عملیاتی کردن سامانه های اطالعاتی و اتصال 
ایجاد  با  این سامانه ها،  یکپارچه کردن  و 
شفافیت کارزار موثری برای مبارزه با فساد 

ایجاد کرد.

اطالعات مغشوش
عادل پیغامی عضو هیات علمی دانشکده 
اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع( دوازدهمین 
اطالعات  گفت:  که  بود  جلسه  سخنران 
مغشوش، متفاوت و بعضا متناقض از یک 
موضوع واحد یکی از بزرگترین مشکالت 
کشور است که هیچگاه اراده ای برای رفع آن 
وجود نداشته است. عمق حکمرانی دولت 

منوط به تهیه و ارائه آمار دقیق و واحد است.

جراحی جدی 
در سیاست های پولی و ارزی

آیت ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار نیز با 
بیان اینکه امروز دستگاه محاسباتی دولت 
مختل شده است، گفت: نیاز به یک جراحی 
جدی در سیاست های پولی و ارزی داریم. 
همچنین باید یارانه ها را به شکل واقعی و 
دقیق هدفمند کنیم. دولت سیزدهم باید 

حکمرانی اقتصادی کشور را اصالح کند.

انباشت مشکالت
چهاردهمین سخنران جلسه محمدهادی 
زاهدی وفا عضو هیات علمی دانشگاه امام 
صادق )ع( بود که اظهار داشت: چه بخواهیم 
و چه نخواهیم، کثرت و انباشت مشکالت، 
به مسایل دچار  اولویت دهی  در  را  دولت 
دردسر می کند. بهره وری در بخش دولتی 
بسیار پایین است که این موضوع به بخش 
برای  است.  شده  تحمیل  نیز  خصوصی 
حل این مسایل در وهله اول باید خود نظام 
تصمیم گیری اقتصادی را که به یک مشکل 

تبدیل شده است، اصالح کنید.
پاسارگاد  بانک  مدیرعامل  قاسمی  مجید 
هم در این نشست تصریح کرد: بسیاری از 
مسایلی که به عنوان مشکالت پیش روی 
دولت در آغاز کار عنوان شد، در سیاست های 
اقتصاد مقاومتی دیده شده و به آنها پرداخته 
و  تفکر  نظام  اصالح  با  باید  است،  شده 
تصمیم گیری اقتصادی، سیاست های اقتصاد 

مقاومتی را محور اصالح وضعیت قرار داد.
یاسر جبرائیلی عضو هیات علمی پژوهشکده 
سخنران  شانزدهمین  عنوان  به  حکمت 
جلسه با اشاره به ضرورت اصالح نظام مالیاتی 
به ویژه با توجه به کسری ۴۵۰ هزار میلیارد 
تومانی بودجه امسال، خاطرنشان کرد: نگاه 
در دولت از اداره کشور به اداره خود دولت 
تنزل یافته است. امروز عمده فشار مالیات 
بر دوش کارمندان و کارگران است و طبقه 
پرداخت  چندانی  مالیات  کشور  ثروتمند 
نمی کنند. وی افزود: در کشورهای مختلف، 
سازمان های کم اهمیت تر از سازمان امور 
مالیاتی به شکل مستقیم زیر نظر رییس 
جمهور اداره می شوند و در برخی کشورها 
حتی ادارات ثبت احوال و امالک زیر نظر 
می کنند.  فعالیت  مالیاتی  امور  سازمان 
سازمان امور مالیاتی باید از وزارت اقتصاد جدا 

شده و زیر نظر رییس جمهور فعالیت کند.
احسان خاندوزی نماینده مجلس و عضو 
هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی به عنوان هفدهمین و آخرین 
اقتصاددان مدعو این جلسه اظهار داشت: 
دولت دوازدهم در ایام اخیر افتتاح طرح های 
عمرانی را افزایش داده، اما تاثیر ملموسی از 
این افتتاح ها در جامعه مشاهده نمی کنیم 
چرا که اقتصاد از سطح کالن از دست رفته 
و در سطح خرد و با افتتاح پروژه ها اصالح 
نمی شود. دولت سیزدهم باید نابرابری ها در 

کشور را به نفع مردم بهم بزند.

اساتید اقتصاد در دیدار با رییس جمهوری منتخب چه گفتند؟؛

انباشت مشکالت
مسعود نیلی می گوید: امروز در آستانه وقوع یک شرایط تورمی شدید غیرقابل کنترل هستیم

از انتهای ســال ۱۳۹۸ ســازمان برنامه با 
همکاری سازمان امور اداری و استخدامی 
افزایش حقوق کارکنان دولت را کلید زد. 
قاعدتا توجیه رایج این است که قدرت خرید 
کارمندان به واســطه تورم شدید به شدت 
کاهش یافته و نیاز به جبران داشته است. 
این پیشنهاد بدون اینکه در مجلس بررسی 
شود در دولت تصویب شد و همان طور که 
می توان حدس زد به سرعت برق در تمام 

دستگاه های اداری با اشتیاق به اجرا در آمد.
قبل از هر چیز روشــن است که هیچ کس 
با بهبــود وضعیت درآمد افــراد، خصوصا 
کارمنــدان دولت مخالف نیســت و اتفاقا 
خود اینجانب جزو منتفعان این سیاست 
هستم؛ اما دانش اقتصادی حکم می کند که 
آدمی فارغ از ذی نفع بودن، پیامدهای یک 
سیاست را بررسی کند. بنابراین به اختصار 

به این پیامدها اشاره می کنم.
ابتدایی ترین پیامد این سیاست آن بود که 
زنجیره ای از افزایش حقوق در بخش های 
مختلف را کلید زد. وقتی حقوق کارمندان 
اضافه شود بعد بازنشستگان دولتی مدعی 
می شوند که باید حقوقشــان تناسبی با 
حقوق کارمندان داشــته باشد و طبیعتا 
دولت ناگزیر از این امر می شــود که شد. 
سپس بازنشســتگان تامین اجتماعی و 
دیگــر صندوق های غیردولتی شــاکی 
می شــوند که تفــاوت حقــوق آنها با 
بازنشستگان کشوری شدید شده است 
و این بار تامین اجتماعی ناگزیر از ترمیم 
حقوق آنها می شود. تا اینجای کار معنای 
مشــخص این امر یعنی وخیم تر شدن 
بحران صندوق های بازنشستگی؛ زیرا به 
جای کاهش هزینه ها و افزایش ورودی، 

تنها هزینه ها افزایش یافته است.
اندکی بعــد نوبت به تعیین دســتمزد در 
بخش خصوصی می رســد و نمایندگان 
کارگری مدعی افزایش قابل توجه حقوق 
می شــوند؛ زیرا انتظار دارند که حقوق در 
بخش خصوصی رابطه ای با حقوق در بخش 
دولتی داشته باشــد و وقتی حقوق بخش 
دولتی افزایش یافــت در بخش خصوصی 
نیز چنین انتظاری ایجاد می شود که همین 
اتفاق نیز افتاد و حداقل حقوق با یک جهش 
قابل مالحظه به حدود چهار و نیم میلیون 

تومان رسید. 
نکته جالب توجه این اســت که همه این 
اتفاقات در ســالی افتاده کــه پدیده کرونا 
رخ داده و در بخش دولتی دورکاری یعنی 
کارنکردن حاکم بوده است! در کشورهای 
بسامان و پیشرفته به دلیل کرونا و دورکاری 
حقوق افراد بین ۵۰ درصد تــا ۳۰ درصد 
کاهش یافت؛ ولی در کشور ما -که به دلیل 
تحریم گرفتارتر است- این حقوق افزایش 
پیدا کرد. کســی می توانــد واقعا توضیح 
دهد چرا؟ مساله بدتر این است که شکاف 
متوسط حقوق در بخش خصوصی و دولتی 
به زیان بخش خصوصی در حال گسترش 
است. برخالف تصور رایج، میانگین حقوق 
در بخش خصوصی پایین تر از متوســط 
حقوق در بخــش دولتی اســت و بخش 
خصوصی به دلیل رشدهای اقتصادی منفی 
با کاهش قدرت خرید مشتریان روبه رو است 
و درآمد شــرکت هایی که در بخش واقعی 
فعالیت می کنند، دچار افت است. اگرچه 
تورم برخی ارقام را باد کــرده، اما وقتی اثر 
تورم حذف شود، افت ها چشم گیر می شود. 
البته در اقتصاد بزرگی مثل ایران همیشه 
استثناهای بزرگی هستند مثال شرکت هایی 
که درآمد ارزی دارند و با رشد نرخ ارز درآمد 
بیشتری پیدا می کنند یا بخش هایی که از 

حباب بازار دارایی منتفع می شوند.

با حجت  از گرایش های مختلف در نشستی سه ساعته  اقتصادی  اساتید و نخبگان  از  جمعی 
االسالم و المسلمین سید ابراهیم رییسی به بیان دیدگاه ها، نظرات و راهکارهای خود درباره 
نوع مواجهه دولت با مشکالت بخش اقتصاد و نحوه ورود به عرصه حل و فصل این مشکالت پرداختند. ارائه 

این دیدگاه ها حاوی نکات ارزنده ای است که می تواند سمت و سوی اقتصاد را در دولت آینده مشخص کند؛

هفته نامه نوسان
گروه  اقتصاد
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مدیرکل دفتر برنامه ریزی و رویدادهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به 
اقدامات بدون مجوز برخی شرکت ها و موسسات در مورد اکسپوی ۲۰۲۰ دبی هشدار داد. 
ایرج معصومی افزود: بر اساس بند »۳۱« ماده »۵« اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران 
برنامه ریزی، صدور مجوز و نظارت بر برگزاری کلیه نمایشگاه های تجاری در داخل و خارج 
از کشور از جمله وظایف ذاتی سازمان بوده تا  با اعمال سیاستگذاری و برنامه ریزی های الزم 
ضمن رعایت مقتضیات امنیتی حاکمیتی مربوطه نسبت به ساماندهی نمایشگاه ها اقدام شود.

سعید زرندي، معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه ۷۶ هزار و ۸۳۵ طرح ناتمام 
صنعتي و معدني در کشور وجود دارد گفت: طرح هایي که در طول یک سال میزان 
پیشرفت خود را اعالم نکرده اند، در طرح هاي راکد دسته بندي مي شوند که بر اساس 
آخرین رصد هاي ما، حدود ۴ هزار طرح هستند و به  دالیل مختلف عزمي براي اتمام آنها 
وجود ندارد. او تاکید کرد: آنچه مطلوب نیست، طرح هایي است که راکد مانده و به  دالیل 

مختلف عزمي براي اتمام آنها وجود ندارد.

 نوســان: بانک مرکــزي روز 
گذشــته گزارشــي از ارایــه 
به بخش هاي مختلف  تسهیالت 
اقتصادي در ســه ماهه ابتدایي 
ســال منتشــر کرد که در آن 
نسبت  مشخص شده تسهیالت 
گذشته  مشابه ســال  مدت  به 
افزایش 7۱ درصدي داشته است. 
تسهیالت پرداختي در بهار سال 
جاري حدود ۴۹7 هزار میلیارد 
تومان و در بهار سال گذشته، ۲۰7 

هزار میلیارد تومان بوده است. 
بر اســاس آنچه بانک مرکزي منتشر 
کرده، سهم تســهیالت پرداختي در 
قالــب ســرمایه در گــردش در کلیه 
بخش هــاي اقتصادي طــي ۳ ماهه 
ابتداي ســال جاري مبلــغ ۳۴۶ هزار 
میلیــارد تومان معــادل ۶۹,۶ درصد 
کل تســهیالت پرداختي است. پس 
از ســرمایه در گردش، ایجاد با ۱۰,۸ 
درصد معادل ۵۴ هزار میلیارد تومان 
و توسعه با ســهم ۸ درصد یا ۴۰ هزار 
میلیارد تومان در رده هاي دوم و ســوم 
بیشترین دلیل پرداخت تسهیالت قرار 
داشتند. البته در گزارش هاي قدیمي تر 
بانک مرکزي از تسهیالت پرداختي به 
بخش هاي مختلف اقتصادي نیز تامین 
سرمایه در گردش بیشترین سهم از کل 
پرداخت تسهیالت را به خود اختصاص 
داده بــود. اگرچه که بــاال رفتن تورم و 
طوالني شــدن مذاکرات احیاي برجام 
در وین نیز به افزایش تورم انتظاري افراد 
مي انجامد که این امر خودش را در باال 
رفتن چند ده درصد تسهیالت پرداختي 
به بخش هــاي مختلف اقتصــادي در 

فصل هاي آتي  نشان مي دهد. 
براســاس آنچه این نهاد پولي منتشر 
کرده، بخش کشــاورزي در ســه ماه 
نخست ســال جاري ۲۸ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان تسهیالت دریافت کرده 
که تامین ســرمایه در گردش با ۷۲,۴ 
درصد و ۲۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
بیشترین سهم از تسهیالت را به خود 
اختصاص داده است. ایجاد با ۴ هزارو 
۷۰۰ میلیارد تومان تسهیالت در رتبه 
دوم قرار دارد. کل تســهیالتي که به 
بخش کشاورزي در مدت مورد بررسي 
داده شــده، ۵ درصد کل تســهیالتي 
است که سیستم بانکي به بخش هاي 

مختلف داده اند. 
همچنین در بخشــي از گزارش بانک 
مرکزي تسهیالت پرداختي به بخش 
صنعت و معــدن حــدود ۱۵۷ هزار 
میلیــارد تومان اعالم شــده که بیش 
از ۳۱ درصد کل تســهیالتي است که 
به بخش هاي مختلــف اقتصادي داده 

شده، است.

صدا پیشه و گویندگی
شرایط سنی: ۱۳ به باال

آیا صدای دلنشینی دارید؟ آیا می توانید با لهجه 
های مختلف صحبت کنید و صدا های مختلف 
را ادا کنید؟ در این صورت، می توانید به عنوان 
صداپیشه خدمات خود را ارائه دهید. گویندگی 
یکی از راه های کسب درآمد برای نوجوانان از 
اینترنت است. برای نریشن گویی در سطح 
حرفه ای احتماالً نیاز به خرید تجهیزات ضبط 
حرفه ای صدا هم خواهید داشت، ولی برای 
شروع با میکروفون های گوشی های موبایل هم 

می توانید کار کنید. 

کسب درآمد از تایپ
شرایط سنی: ندارد

از روش های درآمدزایی  تایپ کردن یکی 
در خانه است. شما اگر سرعت تایپ مناسبی 
داشته باشید و به تایپ ۱۰ انگشتی مسلط باشید 
خیلی راحت می توانید از این طریق به درامد 
برسید. کسب درامد از تایپ نیاز به سرمایه 
چندانی ندارد و اگر یک کامپیوتر یا لپ تاپ در 

خانه داشته باشید می توانید شروع کنید. 

گیمر شدن
شرایط سنی: ندارد

کسب درآمد از بازی و گیم یکی از روش های 
پر طرفدار نوجوانان به عنوان یک شغل تفریحی 
است. شما می توانید در کنار تحصیل از روش 
هایی همچون تستر بازی های جدید شدن 
، نوشتن تجربیات در رابطه با بازی ها ، شرکت 
در مسابقه ها، ارتقا اکانت و فروش آن و استریم 
بازی در یوتیوب کسب درآمد کنید. این شغل 
برای نوجوانان از این جهت جذابیت دارد که 

جنبه تفریحی هم دارد. 

تدریس زبان
شرایط سنی: ۱۳ سال به باال

امروزه اهمیت یادگیری زبان های خارجی 
خیلی بیشتر شده است و اولویت اکثر افراد یاد 
گرفتن زبان است. خوشبختانه در نسل نوجوان 
ما دانش اموزانی هستند که سطح زبان خوبی 
دارند. همچنین می توانید با یک موسسه 

آموزش زبان همکاری کنید. 

ادمین اینستاگرام شدن
شرایط سنی: ۱۰ سال به باال

در اینستاگرام کسب و کارهای مختلف فعال 
هستند و برای مدیریت پیج و امور مشتریان 
خود دراین شبکه اجتماعی نیاز به ادمین دارند. 
ادمین به جز پاسخگویی به کامنت ها و دایرکت 
ها باید بتواند پست و ساتوری هم بگذارد. مزیت 
ادمین بودن این است که به صرت دورکاری 
از همه جای کشور می توانید با بیزینس ها 

همکاری کنید. 

پشتیبانی سایت
شرایط سنی: ۱۱ سال به باال

همان طور که یک پیج اینستاگرامی نیاز به 
ادمین دارد یک سایت اینترنتی هم نیاز به 
ادمین دارد که به ان می گوییم پشتیبان سایت. 
وردپرس یک نرم افزار رایگان است که اکثر 
سایت های اینترنتی با آن راه اندازی شده است. 
کافی است فقط وردپرس را یاد بگیرید. وظیفه 
پشتیبان سایت انتشار مقاالت، درج محتوای 
محصوالت و به روزرسانی قالب و افزونه های 

سایت است. 

نویسندگی
شرایط سنی: ۱۲سال به باال

در صورتی که استعداد نوشتن و نویسندگی 
دارید، وبالگ نویسی آزاد را در نظر بگیرید که 
می تواند بهترین شغل آنالین برای نوجوانان 
باشد. اگر به صورت حرفه ای داستان, فیلم نامه 
,نمایش نامه ,رمان و سفرنامه می نویسید برای 
نویسندگی معطل نکنید. در نظر داشته باشید 
برای اینکه نویسنده خوبی باشید باید اهل 

خواندن و مطالعه باشید. 

ترجمه و ترانسکرایب
شرایط سنی: ندارد

و  متون  ترجمه  برای  الزم  توانمندی  اگر 
فیلم های خارجی را دارید نوید یک کسب 
درامد آسان و بی دردسر را به شما می دهیم. 
اساتید، سایت ها و مجالت و  دانشجویان، 
خیلی از اقشار جامعه نیاز به مترجم دارند. شما 
می توانید به صورت دورکاری به عنوان مترجم 
مشغول به کار شوید وکارفرما هم با نوجوان 

بودن یا دانش آموز بودن شما مشلکلی ندارد. 

کسب درآمد از وردپرس
شرایط سنی: ۱۰سال به باال

همان طور که گفتیم وردپرس یک نرم افزار 
رایگان است که اکثر سایت های اینترنتی با آن 
راه اندازی شده است. این سایت ها برای اینکه 
حرفه ای تر باشند از قالب ها و افزوه های پولی 
استفاده می کنند. حتی بدون اینکه دانش 
برنامه نویسی داشته باشید می توانید قالب های 
خارجی را به راحتی تبدیل به قالب های فارسی 

و راستچین کنید.

تدریس
شرایط سنی: ندارد

اگر در یک یا چند موضوع مسلط باشید، 

میتوانید به کسب درآمد از طریق تدریس آن 
موضوع هم فکر کنید. ممکن است قبالً تجربه 
آموزش دادن به همکالسی های خود را داشته 
بهترین  از  یکی  خصوصی  تدریس  باشید. 
مشاغل آنالین برای دانش آموزان و به خصوص 
دبیرستانی ها است. شما می توانید خدمات 

خود را در شبکه های اجتماعی تبلیغ کنید. 

برنامه نویسی
شرایط سنی: ۱۰سال به باال

نوجوانان ممکن است بخواهند به عنوان یک 
برنامه نویس کار خود را دنبال کنند. اگر در 
php ، Java ، Python و یا زبان برنامه 
نویسی دیگری مهارت دارید، از مهارت خود در 

برنامه نویسی استفاده کنید.
 شما می توانید مهارت های خود را در سایتهای 
کاریابی مثل پارس کدرز اعالم کنید و پروژه 
بگیرید از راه دور به صورت فریلسنری کسب 

درآمد کنید.

فروش هنرهای دستی
شرایط سنی: ندارد

ممکن است شما هنر خاصی بلد باشید که با 
سرمایه کم بتوانید در خانه آن را تولید کنید و 
بسازید. از جمله این هنر ها می تواند موارد زیر 
را نام برد: سفال گری، نقاشی و تصویرگری، 
عروسک سازی، ساخت زیورآالت مثل دستبند 
و گوشواره، ملیله دوزی و بافتنی ها. همچنین 
می توانید برای فروش محصوالت خود یک پیج 

اینستاگرامی هم راه اندازی کنید..

بالگری و والگری
شرایط سنی: ۱۴ سال به باال

بالگر به افرادی می گویند که با استفاده از 
تجربیات،  انتقال  به  اقدام  متنی  محتوای 
احساسات ، عالیق و تجربیات خود می کنند. 
این انتقال از طریق بستر هایی مانند سایت 
های بالگی، سایت های شخصی و شبکه های 
اجتماعی صورت می گیرد. والگر هم در اصل 
همان بالگر هست با این تفاوت که به جای متن 
از طریق ویدئو با مخاطبان خود ارتباط برقرار 

می کنند. 

همکاری در فروش
شرایط سنی: ۱۵ سال به باال

یکی از پلن های درآمدی جذاب برای نوجوانان 
در عصر حاضر همکاری در فروش است. کسب 
از طریق همکاری در فروش خیلی  درآمد 
گسترده است و حوزه های متنوعی را در بر می 
گیرد. مثال می توانید برای پلتفرم های فروش 
هاست، خدمات پیامکی و… لینک افیلیت 
دریافت کنید و کسب درآمد کنید. یکی از 
بهترین پلتفرم ها بریا همکاری در فروش دیجی 
کاالست که اگر در زمینه افیلیتی قصد ورود 
دارید نباید از همکاری در فروش دیجی کاال 

غافل شوید. 
از جمله  باال شغل های دیگری  لیست  به 
مدلینگ شدن برای مزون ها، آموزش تتو، 
برگزاری کالس های ورزش و تناسب اندام ، 
طراحی لباس ، ساخت تمپلیت های پاورپوینت 
و… هم میتوان اضافه کرد که برای شغل 

نوجوانان مناب است.

۱۴ شغل آنالین برای نوجوانان

4هزار طرح صنعتي راکد مانده انداطالع رسانی اکسپوی دبی از طریق سازمان توسعه تجارت
 تجارت

 گزارش

رشد 71 درصدی
تسهیالت بانکي

 نوسان: تفاوت اساسی تجارت الکترونیکی با تجارت سنتی در نحوه 
تبادل اطالعات می باشد. در تجارت سنتی اطالعات از طریق ارتباطات 
چهره به چهره و یا حداکثر به وسیله تلفن و سیستم پستی انتقال پیدا 
می کرد ولی در تجارت الکترونیکی این فرآیند توســط شبکه های 
کامپیوتری صورت می پذیرد. به طورکلی مزایای اســتفاده از تجارت 
الکترونیکی را می توان به پنج دســته تقســیم کرد که شامل بستر 
ارتباطی، از بین رفتن واسطه ها، افزایش قدرت خریداران و پیدایش 
بازارهای جدید برای تولیدکنندگان، سفارشــی کردن محصوالت 
درخواستی و خدمات پشتیبانی قوی و پیدایش مؤسسات اقتصادی 

نو پا و رقابت سراسر است.
اول: بستر مناسب اطالعاتی و ارتباطی

یکی از امکاناتی که اینترنت در اختیار تجارت و بازرگانی قرار می دهد اطالعات نسبتاً 
کامل و گسترده ای اســت که در مورد هر کاال چه ازنظر فنی و چه به لحاظ تجاری 
می توان یافت. ارزش دیگر تجارت الکترونیکی آن است که امکان ایجاد ارتباط با همه 
افرادی که برای تکمیل یک فرآیند بازرگانی الزم است با آن ها تماس گرفته شود، در 

کوتاه ترین زمان از طریق ایمیل و روش های دیگر امکان پذیر است.
دوم: حذف نسبی واسطه ها

حذف واسطه ها یکی دیگر از ارزشمندترین دستاوردهای تجارت الکترونیکی است 
که باعث کاهش بی ســابقه قیمت کاالها و خدمات در جهان شده است. بر اساس 
برآوردهای انجام شــده، حذف واســطه ها و ایجاد ارتباط مستقیم بین خریداران و 
فروشندگان بین ۱۵ تا ۵۰ درصد موجب کاهش قیمت تمام شده کاالها و خدمات 

برای مشتریان شده است.
سوم: پیدایش بازارهای جدید برای تولیدکنندگان

ارتباط اینترنتی فرصتی را در اختیــار خریداران قرار می دهــد که بتوانند با طیف 
گسترده ای از تولیدکنندگان در سرتاسر جهان ارتباط برقرار کنند و از این طریق به 
تقاضای موردنظر خود از بین پیشنهاد های مختلف برسند و در مقابل فروشندگان 
قدرت چانه زنی بیشتری برای کسب امتیاز و مزایای بیشتر داشته باشند. درصورتی که 
در دنیای حقیقی به علت محدودیت های ناشی از فاصله جغرافیایی، مشتریان چنین 
قدرت انتخابی ندارند. البته این ساختار برای تولیدکنندگان هم دارای مزایا و امتیازات 
فراوانی اســت. ازجمله می توان به امکان عرضه و فروش محصــوالت به تمام مردم 
جهان اشاره  کرد. درواقع تجارت الکترونیکی به تولیدکنندگان امکان جهانی شدن 
محصوالتشان را با صرف هزینه کم )نسبت به آنچه در مقابل به دست می آید( می دهد. 

جهار: سفارشی کردن محصوالت و خدمات پشتیبانی قوی
مزیت دیگر تجارت الکترونیکی آن است که شــما قادر خواهید بود که محصوالت 
مورد درخواست خود را به صورت سفارش و مطلوب خود خرید کنید. به عنوان مثال 
ما می توانیم هنگام مراجعه به سایت شرکت dell، کامپیوتر مورد درخواست خود را با 
همان خصوصیاتی که مایلیم، سفارش داده و خریداری کنیم. در این فرایند روش کار 
شرکت دل برای قبول سفارش درخواستی به این صورت است که ابتدا امکان انتخاب و 

ارائه پیشنهاد در اختیار مشتری قرار می گیرد. 
سپس پیشنهاد مشتری با توجه به امکانات شرکت مورد بررسی قرارگرفته و نهایتاً 
مورد قبول یا عدم قبول قرار می گیرد. در صورت قبول درخواست، مراحل بعدی ثبت 
سفارش و دریافت مبلغ طی می شود و اعالم ارسال کاال و شیوه پیگیری محموله در 
مدت ارسال از طریق فرستادن ایمیل های متعدد انجام می شود. مشتری نیز به نوبه 
خود می تواند زمان دریافت را اعالم نماید. نهایتاً مشــتری می تواند با دادن اطالعات 
مختلف در مورد کاالهای خریداری  شــده و برقراری ارتباط الکترونیکی با شرکت 
تولیدکننده نســبت به رفع نقص کاالی موردنظر اقدام نماید. شــرکت هایی که از 
این طریق به فروش محصوالت و خدمات خود اقــدام می کنند به طور دائم از طریق 
روش های مختلف، سریع و کم هزینه در ارتباط با مشتریان خود هستند و پشتیبانی 
قوی باعث ترغیب مردم به خرید از اینترنت می شود. در سال های نخست رواج شیوه 
الکترونیکی فروش کاال، اســتفاده از این روش فقط برای کاالی کوچک و ارزان مثل 
ساعت، عروسک، کتاب، لباس استفاده می شــد اما اکنون با توجه به رشد روزافزون 
تجارت الکترونیکی، صنایع بزرگی همچون صنعت ماشین سازی نیز به این روش رو 
آورده اند. مثالً با مراجعه به سایت شرکت فورد می توانیم ماشین مورد درخواست خود 

را ازنظر رنگ یا امکانات جانبی به دلخواه انتخاب کنیم..
پنجم: پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری

یکی از پیامدهای تجارت الکترونیکی ایجاد مؤسسات جدید اقتصادی است که توانایی 
رقابت و حتی در مواردی سبقت گرفتن از شرکت های کهنه کار رادارند. در حال حاضر 
دو نوع بازار خریدوفروش یعنی بازار سنتی و حقیقی و بازار مجازی و مبتنی بر شبکه 
به موازات یکدیگر عمل می کنند و هرکدام دارای قواعد تجارتی خاص خود هستند 
که گاه دارای خصوصیاتی مشترک و گاه با یکدیگر متفاوت هستند. در برخی موارد 
کسب وکارهای نوپا توانسته اند با ایجاد سیاست های کاربردی در بازار جدید مجازی 

گوی رقابت را از رقبای سنتی بگیرند و بازار محصوالت مختلف را تصاحب کنند. 

تجارت سنتی یا تجارت الکترونیک ؟

پنج دلیل برای برتری تجارت الکترونیکی؛

 نوســان: رییس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت )صمت( گفت در ۱۰۰ روزه اول امســال 
اهم کاالهاي مکشــوفه قاچاق شامل مواد غذایي، 
لوازم یدکي خــودرو و لوازم خانگي بوده اســت. 
یداله صادقــي از انجام بیش از ۱۶ هزار بازرســي 
ویــژه کشــف کاالي قاچــاق در ۱۰۰روز ه اول 
امسال خبر داد و گفت: در ۱۰۰ روزه ابتدایي سال جاري در حوزه کشف 
کاالي قاچاق تعداد ۱۶ هزار و ۸۸۹ مورد بازرســي در استان تهران انجام 
و ۱۴۲ فقره پرونده به ارزش بیش از ۷۴۹ میلیارد تومان تشکیل شده که 
جهت تعیین تکلیف به مراجع قضایي ارسال شده است. به گفته وي اهم 
کاالهاي مکشوفه شــامل مواد غذایي، لوازم یدکي خودرو و لوازم خانگي 
بوده که مراتب پس از صورتجلسه تحویل پلیس امنیت اقتصادي استان 

شده است.

 نوسان:   مدیرکل دفتر هماهنگی توسعه صادرات  
محصوالت کشــاورزی و صنایع تبدیلی ســازمان 
توسعه تجارت گفت: طی سه ماه ابتدایی سال جاری، 
۲۹ هزار تن گل و گیاه دارویــی، خوراکی، تزئینی و 

صنعتی به ارزش بیش از ۴۹ میلیون دالر صادر شد.
محمود بازاری افزود: از این میزان، صادرات زعفران 
به تنهایی معادل ۵۲ تن به ارزش ۲۶ میلیون دالر بوده است که با در اختیار 
داشتن ۵۳ درصد از سهم ارزشی از کل صادرات این گروه، مهم ترین محصول 
محسوب می شود. زعفران، ریشه و عصاره شــیرین بیان، گل شاخه بریده و 
غنچه گل و سایر گیاهان زینتی، گیاهان دارویی، چای و سایر شامل غالت، 
نباتا ت علوفه ای، محصوالت صنعتی در زمره این گروه از محصوالت هستند. 
وی افزود: چین، امارات، اسپانیا، پاکســتا ن، عراق و آلمان جزو بازارهای مهم 

صادراتی این محصوالت محسوب می شوند.

 نوسان:مهرداد جمال ارونقــي، معاون فني و امور 
گمرکي گمرک ایــران گفت: براســاس مدارک و 
مستندات، بعد از اظهار حداقل ۴۵ روز زمان مي برد 
تا مجوز بازارگاه به صورت کاغذي به ما ارایه شــود. 
او درباره انباشــت نهاده ها در گمرکات کشور اظهار 
داشت: در کاالهاي اساسي نیاز به مجوزهاي قانوني 
داریم که حتما باید توسط گمرک اخذ شود تا اجازه ترخیص کاال داده شود و 
بیشتر اینها مجوز وزارت جهاد کشاورزي را نیاز دارند که درخصوص سالمت 
کاال این مجوزها در حداقــل زمان ممکن صادر مي شــود و به گمرک ارایه 
مي شود.  او گفت: وزارت جهاد کشاورزي با نامه اي اعتراض آمیز عنوان کرد که 
گمرک حق ندارد بدون مجوز بازارگاه نسبت به ترخیص کاال اقدام کند و االن 
اگر یک کیلوگرم کاال را بدون مجوز فیزیکي بازارگاه وزارت جهاد کشاورزي 

ترخیص کنم باید پاسخگو باشم.

  نوســان: در حالی که بازار مقاطع طویل فوالدی 
کشور در رکود تقاضای مصرفی و ســرمایه ای قرار 
داشــت، خبر توقف تولیــد واحدهای فــوالدی در 
روزهــای پایانی هفته قبل به آشــفتگی ایــن بازار 
انجامید. اثرگذاری این خبر به میزانی بود که ظرف 
کمتر از یک هفته قیمت میلگرد در بازار آزاد کشور 
از رقمی در حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هــزار و ۲۰۰ تومان به ازای 
هر کیلوگرم رسید. این رقم رکورد تاریخی میلگرد در بازار آزاد کشور بوده و 
نسبت به قیمت این محصول در ابتدای امسال ۳۶ درصد بیشتر است. چنین 
رکوردشــکنی قیمتی در این بازار زنگ خطری جدی برای تعمیق رکود در 
هفته های آینده به شمار می رود. افزایش ۱۸۶ درصدی بهای میلگرد فوالدی 
به نسبت ابتدای سال قبل زمینه تعمیق رکود مصرفی در این بازار را فراهم 

کرده است.

کدام کاالها بیشتر قاچاق شدند؟بی برقی میلگرد فوالدی را کیمیا کردحداقل زمان صدور مجوز بازارگاه ۴۵ روز استصادرات ۴۹ میلیون دالری گل و گیاه خوراکی

 ها
ده

برا

capital

اینروزها شغل های اینترنتی برای دانش آموزان، تجربه هایی تازه از کسب درآمد را به همراه دارد

یکی از کارهایی که بسیاری از نوجوانان ترجیح می دهند انجام دهند، کار در فروشگاهها، کافه ها و 
رستوران های محلی است، اما این گزینه ها به دلیل محدودیت های جغرافیایی محدود است. عالوه بر 
این، بیماری همه گیرکرونا  باعث شده بسیاری از مشاغل درهای خود را ببندند و گزینه های استخدام 
کار برای نوجوانان را محدود کنند. پس اگر شما هم نوجوان هستید و می خواهید در حین کسب مهارت و تخصص 
ارزشمند، درآمد نیز کسب کنید شغل های اینترنتی که برای دانش آموزان وجود دارد بهنرین انتخاب برای شماست و 

حتما یکی از شغل های آنالین برای نوجوانان را امتحان کنید.

هفته نامه نوسان

گرو ه   اقتصاد
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جواد نیلی با بیان اینکه برای تولید فوالد عالوه 
بر انرژی و سنگ آهن به آب هم نیاز است، افزود: 
برای تأمین آب موردنیــاز جهت تولید فوالد، 
سال ها از آب خام استفاده می شد، ولی الزاماتی 
که به دلیل مشــکالت کمبــود آب در فالت 
مرکزی ایران به فوالد مبارکه تحمیل شد، این 
شرکت برای اولین بار به استفاده از پساب برای 
چرخه تولید روی آورد. مدیر ارشد خدمات فنی 
و پشتیبانی شــرکت فوالد مبارکه گفت: این 
شرکت در ابتدا و در دهه ۸۰ از پساب صنعتی 
تصفیه شده شرکت برای چرخه تولید استفاده 
کرد. با این اقدام بخش زیادی از نیاز آبی به آب 
خام خود را کاهش دادیم. در اوایل دهه ۹۰ نیز 
به عنوان اولین شــرکت در حوزه خرید پساب 
شهری از مجموعه شهرهای مجاور وارد شدیم 
و با اجرای شبکه های پساب شــهری، ایجاد 
تصفیه خانه ها و ایجاد خطوط انتقال از پساب 

شهری برای فرایند تولید استفاده کردیم.
برنامه برای کاهش ۵۰ درصدی آب 

نیلی ادامه داد: در واقع این شرکت با این اقدام 
موفق شــد نیاز آبی خود را تا امروز ۳۰ درصد 
کاهش دهد، اما در افق باالتری در تالش است 
تا ۵۰ درصد آب موردنیاز خود را از طریق پساب 
شهری تأمین کند. این مسئله پیامدهای بسیار 
مثبتی داشته اســت که ازجمله آن می توان 
به افزایش ســطح بهداشت محیط و وضعیت 
محیط زیست اشــاره کرد؛ به همین دلیل این 
اقدام به عنوان یک اقــدام مثبت در مجموعه 
اســتان مورد اســتفاده قرار گرفته است. وی 
خاطرنشــان کرد: همچنین اجرای این پروژه 
توسط شــرکت فوالد مبارکه باعث شد تا به 
دستور برخی وزارتخانه ها ازجمله وزارت صمت 
و وزارت نیرو در شــرکت هایی که پس از فوالد 
مبارکه اقدام به اســتفاده از پساب برای فرایند 
تولید کردند، اقدامات مشابه انجام گردد. مدیر 

ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد 
مبارکه اظهار کرد: در حال حاضر ۹ شــهر در 
پروژه انتقال پساب شهری به فوالد مبارکه برای 
استفاده در فرایند تولید حضور دارند، اما بسیاری 
از شهرها برای بهبود شــرایط محیط زیست 
و بهداشــت محیط خود متقاضی شدند که 
اقدامات مشابهی را به صورت مشترک با فوالد 
مبارکه انجام دهند. در همین راستا قصد داریم 
این تعداد شهر را به ۱۱ شــهر افزایش دهیم. 
باید توجه داشت که به کرات می توان از پساب 
اســتفاده کرد. نیلی درباره منافع اجرای پروژه 
استفاده از پساب برای شــرکت فوالد مبارکه 
اظهار کرد: این طرح منافع زیــادی به دنبال 
دارد. ما ذی نفعان بسیاری داریم که اولین آن ها 
جامعه صنعتگرانی اســت که ورق فوالد ماده 
اولیه آن ها محسوب می شود. بنابراین اولین نیاز 
آن ها پایداری تولید در مجموعه فوالد مبارکه 
است که این مسئله یکی از بهترین پیامدهای 

اجرای این پروژه است.
پروژه ۹۰ ساله ای که 

۵ ساله انجام شد
وی افزود: اگر ما همانند قبل آب خام خود را از 
منابع دیگر تأمین می کردیم با توجه به شرایطی 
که در چند سال اخیر ازنظر آبی رخ داد، متحمل 
توقفات بسیاری می شدیم، ولی با خرید پساب 
و استفاده از پساب شــهری و صنعتی این نیاز 
خود را به شدت محدود کردیم؛ بنابراین باعث 
شــد تاب آوری ما در زمینه تولید افزایش یابد 
و در نتیجه به عنوان اولین نیــاز ذی نفعان ما 
پایداری خط تولید برقرار شود. این مسئله منجر 
به ثبات قیمت و نبود وقفه در عرضه در بازارها 
خواهد بود. مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی 
شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: دومین انگیزه 
فوالد مبارکه بــرای حرکت به این ســمت، 
کاهش وابستگی این شرکت به آب خام است 

که با اجرای این پروژه نیاز آب خام این شرکت 
به شدت کاهش یافت. این مسئله انتظار بخشی 
از جامعه ذی نفعان فوالد مبارکه بود که انجام 
شد. نیلی تصریح کرد: نکته دیگری که می توان 
در این خصوص گفت تبعات اجتماعی است. 
این اقدام فوالد مبارکه که اقدامی ۳۰ ســاله 
یا به قول دوستان آبفا ۹۰ ساله بود، در ۵ سال 
انجام شد و شرایط زیست محیطی و بهداشت 
محیط در منطقه را به شــدت بهبود بخشید. 
پیش تر فاضــالب خام وارد چرخــه رودخانه 
زاینده رود می شد؛ درحالی که اکنون این مسئله 
به طورکلی در این ۱۱ شهر عمال اتفاق نمی افتد؛ 
این پساب ها کامال تصفیه می شود و با خطوط 
انتقال به فوالد مبارکه برای استفاده در صنعت 

منتقل می شود.
کم مصرف ترین فوالدساز جهان 

وی ادامه داد: فوالد مبارکه اقدامات بسیاری را 
در زمینه کاهش مصرف آب انجام داده است. 
اولین اقدام کاهش نیاز آب مطلق، چه از پساب 
و چه آب خام، بوده که به میزان آبی اســت که 
به ازای تولید هر تن فوالد مصرف می شود. در 
همین راستا خطوط انتقال آب به دلیل وجود 
نشتی با هزینه های بســیار زیاد اصالح شد و 
فرایندهای خنک سازی تجهیزات و محصوالت 
را تغییر دادیم. مدیر ارشــد خدمــات فنی و 
پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
عالوه بر موارد مطرح شده برج های خنک کننده 
را نیز به منظور کاهش مقدار مطلق آب در چرخه 
تولید تغییر دادیم. اقدام بعدی هم استفاده از 
پساب صنعتی و بازچرخانی مکرر آب است که 
باعث شده قسمت عمده نیاز آبی فوالد مبارکه از 
محل تصفیه پساب صنعتی شرکت فوالد تأمین 
شود. استفاده از پساب شهری نیز ازجمله دیگر 
اقداماتی است که در زمینه کاهش مصرف آب 
در فوالد مبارکه انجام شده است. نیلی درباره 

جایگاه فعلی شرکت فوالد مبارکه در کشور و 
جهان نیز گفت: اکنون شرکت فوالد مبارکه ۴۵ 
درصد از نیاز فوالدی کشــور را تأمین می کند 
و بزرگ تریــن تولیدکننده آهن اســفنجی 
در جهان محســوب می شــود. این شرکت ۸ 
کوره فوالدسازی زیر ســقف دارد که به نوعی 
بزرگ ترین کارخانه با این تعداد کوره قوس در 
جهان به شمار می رود. این شرکت همچنین 
کمترین مقدار مصرف آب بــه ازای تولید هر 
تن فوالد خام را در جهان دارد و به همین دلیل 
برترین شرکت در زمینه کاهش مصرف آب در 
فرایند تولید نیز محسوب می شود. وی افزود: 
شاید اجرای پروژه های اســتفاده از پساب در 
وهله اول هزینه بر باشد، اما میزان هزینه توقف 
تولید نشــان می دهد این اقدام ســود بزرگی 
برای شرکت ها ازجمله فوالد مبارکه به ارمغان 
می آورد. در همین راستا شرکت فوالد مبارکه از 
سال ۹۱ اقدامات مربوط به این حوزه را آغاز کرد 

و اکنون در حال بهره برداری از آن است.
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: درصورتی که 
مقایسه ای بین هزینه های اجرای این پروژه و 
سودی که برای فوالد مبارکه به همراه داشته 
است، انجام شود می بینیم که با پایداری تولید 
در مجموعه فوالد، این هزینه برگشــت پذیر 
بوده و سایر شــرکت ها نیز می توانند با ورود به 
این حوزه نیاز آبی خــود را تأمین کنند. نیلی 
با بیان اینکه دو نوع تصفیه خانــه وجود دارد 
گفت: نوعی از این تصفیه خانه ها که توســط 
سازمان آبفا تأسیس می شود، فاضالب شهری 
را به پساب قابل استفاده برای آبیاری گیاهان 
غیرمثمر تبدیل می کند. این در حالی است که 
این آب برای فوالد مبارکه قابل استفاده نبوده و 
الزم است در تصفیه خانه های تکمیلی، این آب 
به آب صنعتی تبدیل شود که فرایند آن فارغ 
از استفاده مواد شــیمیایی و انرژی زیاد، بسیار 

هزینه بر است.
اجرای طرح انتقال آب از دریای آزاد به 

اصفهان
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 
فوالد مبارکــه گفت: افق دید فــوالد مبارکه 
قطع وابستگی به آب خام و منابع آب جاری یا 
زیرزمینی در منطقه است. در همین راستا دو 
اقدام بزرگ انجام شده که اولین آن ها استفاده 
از پساب شهری و صنعتی  و دومین اقدام، انتقال 
آب از دریاهای آزاد به صنایع بزرگ استان است. 
نیلی با بیان اینکه امیدواریم این کار طی ۳ تا ۵ 
سال آینده به نتیجه برسد، افزود: با اجرای این 
طرح، وابستگی شرکت فوالد مبارکه به منابع 
آبی داخل استان به صورت کامل قطع می شود 
و نیاز آن از طریق منابــع نامحدود متصل به 
دریا تأمین می شود. اما ازآنجاکه این کار هزینه 
بسیاری دارد، الزم است پیش از آن فرایند خود 
را به گونه ای تغییر دهیم که مصرف آب مطلق در 
فوالد مبارکه کاهش یابد. وی ادامه داد: پایداری 
خط تولید برای فوالد مبارکه بسیار مهم است. 
در اوایل دهه ۹۰ شرایط تاب آوری بسیار کمی 
داشتیم و در یک زمان بسیار کوتاهی به دلیل 
اتفاقات رخ داده، فعالیت تولیدی این شرکت 
متوقف شــد، اما در شــرایط حاضر با حداقل 
تأمین نیاز آبی، این تاب آوری در مجموعه فوالد 

افزایش یافته است.

 گزارش

  دیدگاه

هر کشور و دولتی برای انجام وظایف 
خود در حوزه های مختلف نیازمند 
بودجــه، اعتبــارات و بهره گیری 
از منابع درآمدی بــوده و همواره 
مالیات بهترین راه تأمین بودجه و 
ابزار حاکمیت برای ایجاد توســعه 
پایدار و حکمرانی خوب در جوامع 
شناخته شده است. این امر یکی از 
اساسی ترین منابع درآمدی دولت 
و ابزاری برای تنظیم سیاست های 
مالی و ایجاد تعادل در سطح کالن 

اقتصادی کشور است.
در ســال های اخیر، سیاست کلی کشور بر 
خوداتکایی و عدم اتکا به منابع درآمدی نفتی 
اســتوار گردیده و از همین رو، فعال سازی 
سایر صنایع کشــور ازجمله صنعت فوالد 
یکی از مهم ترین اهداف راهبردی جمهوری 
اســالمی بوده اســت. صنعت فوالد نقش 
عمده ای در خوداتکایی، اشــتغال آفرینی، 
رونق و جهش تولید و پیشــرفت کشور و 
افزایش درآمدهای صادراتی داشته و افزون 
بر آن، ایــن صنعت در ســال های اخیر، با 
پرداخت انواع مالیات  و عــوارض به خزانه 
دولــت و همچنین هزینه های فــراوان در 
حوزه مسئولیت اجتماعی ملی و منطقه ای 
در زمینه های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی 
و ورزشی، بیشترین سهم را در این خصوص 

در کشور داشته است.
شــرکت فوالد مبارکه به عنــوان یکی از 
بزرگ ترین شرکت های صنعتی جمهوری 
اســالمی ایران در حال حاضــر، با بیش از 
۳۵۰ هزار نفر نیروی انســانی مستقیم و 
غیرمســتقیم و همکاری با بیش از ۴ هزار 
شرکت در داخل کشور، با پرداخت ۳۸۰۰ 
میلیارد تومان انواع مالیــات و عوارض در 
سال ۱۳۹۹، در بین شرکت های تولیدی و 
بورسی توانسته است به یکی از بزرگ ترین 
مودیان مالیاتی کشــور تبدیل شــود و با 
پرداخت به موقع مالیات های متعلقه درآمد 
خود نقش مؤثری در توسعه و آبادانی و رفاه 
اقتصادی و اجتماعی منطقه و کشور داشته 
باشد.به اذعان متولیان امر مالیاتی کشور و 
استان اصفهان، شرکت فوالد مبارکه شرکتی 
پاک، با عملکرد مالی و مالیاتی بسیار منظم 
است؛ به نحوی که براساس قوانین، عوارض 
اخذشده از این شرکت به همراه سایر منابع، 
عالوه بــر واریز به خزانه دولت، ســهمی از 
حقوق کارکنان دولت و هزینه های عمرانی 
استان و کشور را در بر گرفته و بخشی از این 
درآمدهای ارزش افزوده، در بین شهرداری ها 
و دهیاری ها توزیع می گردد و در واقع مردم 
همه این شــهرها و اماکــن از این عوارض 
بهره مند شــدند و آن را در عمران و آبادی 

شهرها و روستاها به کار گرفتند.
خوشبختانه در برنامه ششم توسعه کشور 
مقــرر گردیده بخش قابــل مالحظه ای از 
مبالغی که شــرکت ها با عنــوان مالیات و 
عوارض به ادارات مالیاتی اســتان پرداخت 
می کنند به خود اســتان برگــردد که این 
مسئله جدا از هزینه های متعدد و متکثر این 
شرکت در راستای عمل به مسئولیت های 
خود در منطقه اســت. حمایت های نقدی 
و غیرنقدی در حوزه بهداشــت و سالمت و 
به ویژه مقابله با بحران کرونا و تأمین اکسیژن 
بیمارستان ها در این بحران ملی، حمایت 
ویژه از ورزش اســتان اصفهــان همچون 
حمایت از ورزش های قهرمانی و باشگاه ها 
و احــداث ورزشــگاه نقش جهــان، انجام 
فعالیت های عمرانــی در مناطق پیرامون 
شرکت در حوزه های نیرو و انرژی، راه سازی، 
امداد و نجات و ســایر خدمــات اجتماعی 
بخشی از برکات شرکت فوالد مبارکه برای 

کشور و منطقه محسوب می شود.

industry

کارشناس سیستم های اطالعاتی یکپارچه و مسئول سیســتم های حوزه تأمین شرکت فوالد 
مبارکه از اجرای موفقیت آمیز پروژه ارتباط با سامانه حمل ونقل جاده ای کشور خبر داد. اسماعیل 
نصر اصفهانی گفت : یکی از نیازهای مبرم در حوزه لجستیک فوالد مبارکه پیگیری و گزارش گیری 
از وضعیت حمل مواد اولیه به شرکت در کمترین زمان ممکن و با کیفیت قابل قبول است. پروژه 
ارتباط با سامانه حمل ونقل کشور در قالب طرح توسعه سیستم های اطالعاتی و به منظور انتقال 
اطالعات و گزارش گیری از بارنامه های ثبت شده در سیستم های راهداری، راه اندازی شده است.

اجرای موفقیت آمیز پروژه ارتباط با سامانه حمل ونقل جاده ای  
رئیس پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گفت: شرکت فوالد 
مبارکه نقش جدی در شکل گیری شهرک علمی تحقیقاتی و پارک شیخ بهایی داشته است. 
در مقابل شرکت های مستقر در این شهرک نیز نیازهای این صنعت را برطرف کرده و حتی 
ظرفیت صادرات خدمات فنی-مهندسی به کشورهای دیگر به کمک فوالد مبارکه نیز وجود 
دارد. حمید مهدوی تاکید کرد: یکی از محورهای مزیتی پارک علم و فناوری شــیخ بهایی، 

حضور صنایع فوالد منطقه و به ویژه فوالد مبارکه است.

ارتباط فوالد مبارکه با 58 شرکت دانش بنیان اصفهان

فوالدمبارکه؛ مودی مالیاتی 
با عملکرد مالی منظم پیشگام استفاده از پساب برای تولید

 نوسان:یک عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی با اشــاره به اهمیت صنعت و تولید در کشور گفت: نقش 
شرکت های بزرگ در ارزآوری به ویژه در صنعت فوالد و پتروشیمی 
مشخص اســت و در حال حاضر ظرفیت های خوبی در این حوزه 
وجود دارد اما شرایط برای فعالیت این صنایع باید تسهیل شود. از 
سوی دیگر نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق 
بازرگانی ایران در یادداشتی با تاکید بر اهمیت وجود شرکتهای 
بزرگ محصوالت معدنی نوشت: شرکت های صادرکننده بزرگ 
محصوالت معدنی به عنوان بازوی کمکی ارز آور کشور در زمان 

تحریم ها بودند.
علی جدی اظهار کرد: در هر کشــوری که با تحریم رو به رو باشــد، اگر تولید 
داخلی رشد یافته و در داخل کشور ثروت تولید شــود، خود به خود یعنی دور 
زدن تحریم ها. هدف اصلی تحریم ها این است که تولید ناخالص ملی را کاهش 
یابد تا ثروت تولید نشود. بنابراین تمام هم و غم ما در کشور باید بر تولید متمرکز 
شود. وی افزود: در حال حاضر در چند حوزه در کشور مزیت نسبی داریم. یکی 
از این حوزه ها معدن است. باید توجه داشت اگر زنجیره های تولید در کشور خود 
را کامل تر کرده و ارزش افزوده در کشور ایجاد کنیم بسیاری از این مسائل حل 

خواهد شد.
به دنبال تقویت معادن هستیم

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: در 
کمیسیون صنایع معدن به دنبال تقویت معادن به وسیله اصالح قانون معادن 
هســتیم. مزیت دیگری که کشــور وجود دارد، در حوزه پتروشیمی است که 
با افزایش تولیدی که در طی دو ســال گذشــته به وجود آمده این حوزه نوعی 
جایگزین نفت شــد و عمال ارزآوری برای کشور داشــت. البته این حوزه هنوز 
باید تقویت شود. در حوزه صنعت نساجی و پوشــاک نیز ظرفیت های خوبی 
در کشور وجود دارد که باید تقویت شود. جدی گفت: مسئله بعدی مربوط به 
حوزه نفت است؛ البته مواردی مانند مینی پاالیشگاه ها نه فروش نفت خام. در 
این حوزه باید به فضا بدهیم و نفت یا سوخت های فسیلی مورد نیاز آن ها را تامین 
کنیم. بسیاری از این ها می توانند در کشور ارزش افزوده ایجاد کنند. البته باید 
توجه داشت که یکی از شروط ایجاد این ارزش افزوده، همکاری وزارت نفت که 
متاسفانه در این حوزه مشکل داشته و وزارت نفت همکاری الزم را نکرده است. 
اگر بخواهیم تحریم فروش نفت خام را دور بزنیم، تنها راه ایجاد پاالیشگاه های 

کوچک است.
تالش برای تکمیل زنجیره فوالد در کشور

وی با اشاره به صنعت فوالد به عنوان یکی از حوزه های مهم در ایران، اظهار کرد: 
در حوزه فوالد بیشتر در شمش فوالد که یک ماده میانی است موفق عمل کردیم 
اما در تکمیل زنجیره فوالد هنوز مشکل داریم و این زنجیره کامل نشده است. 
در همین خصوص در کمیسیون صنایع و معادن طرحی را تصویب کردیم که 
در تالش است تا به نوعی از خام فروشی فوالد در کشور جلوگیری کند و کشور 
به ســمت صادرات محصوالت نهایی این زنجیره پیش رود. عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی گفت: پیشــتر مشکل صنعت فوالد 
وجود بخشودگی مالیاتی در همه بخش های زنجیره فوالد بود؛ حتی در صادرات 
سنگ آهن. در طرحی که تصویب شده قرار است معافیت مالیاتی از محصوالت 
ابتدایی زنجیره برداشته شود و به محصوالت انتهایی زنجیره انتقال یابد. جدی 
ادامه داد: در وضعیت فعلی هم خام فروشــی داریم و هم به دلیل کامل نبودن 
زنجیره اشتغال ما دچار مشکل است و ارزش افزوده کمتری به کشور می رسد. 
در همین خصوص توسعه زنجیره فوالد، ساماندهی این زنجیره و اصالح قانون 
معادن در دستور کار مجلس است. وی خاطرنشان کرد: نقش شرکت های بزرگ 
در ارزآوری به ویژه در صنعت فوالد و پتروشیمی مشخص است. در حال حاضر 
ظرفیت های خوبی در این حوزه وجود دارد اما شرایط برای فعالیت این صنایع 
باید تسهیل شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: 
به عالوه در تالشیم تا در حوزه معدن اختیارات بیشتری را به به استان ها واگذار 

کنیم تا هر استان بتواند در جهت رشد خود گام بردارد.
شرکت های بزرگ معدنی بازوی ارز آور کشور

همچنین نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در 
یادداشتی با تاکید بر اهمیت وجود شرکتهای بزرگ محصوالت معدنی نوشت: 
شــرکت های صادرکننده بزرگ محصوالت معدنی به عنوان بازوی کمکی ارز 
آور کشــور در زمان تحریم ها بودند و علیرغم کاهش میزان صادرات نسبت به 
سال قبل توانستد بیش از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص 
دهند. محمدعلی محمد میرزاییان اضافه کرد: این موضوع بیانگر این است که 
تحریم ها در بخش معدن سبب خودکفایی و حتی افزایش در تولید و صادرات در 
این حوزه شده است. در این میان صنایع فوالدی به عنوان یکی از صنایع سنگین 
و استراتژیک برای هر کشوری بســیار حائز اهمیت است، زیرا یکی از شاخص 
های اصلی توسعه یافتگی در کشورها بشمار می آید، بنابراین در این راستا و به 
منظور مقابله با شرایط تحریم و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، شرکت 
فوالد مبارکه با اجرای سیاست هایی همانند بومی سازی کلیه قطعات، مواد و 
تجهیزات، افزایش سطح اشتغال نیروهای بومی، استفاده از اعتبار اسنادی ریالی 
با همکاری نظام بانکی، استفاده از استانداردهای بین المللی در تولید، استفاده 
از توانمندی متخصصان داخلی و دستیابی به مهارت ها و تخصص های جدید، 
برنامه ریزی و زمان بندی دقیق و پیشرو بودن در امر تولید؛ توانسته هزینه ها 
را کاهش داده و با افزایش تولید و تامین مواد اولیه وارداتی ســایر صنایع، باعث 
کاهش خروج ارز از کشور شود. این یعنی این شرکت در کنار گسترش بازارهای 

هدف خود سبب افزایش ارزآوری برای کشور شده است.

تحریم های معدنی
عامل خودکفایی شد

نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران:

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

در حال حاضر ۹ شهر در پروژه انتقال پساب شهری به فوالد مبارکه حضور دارند و قرار است این تعداد به ۱۱ شهر افزایش یابد

 نوسان: رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران با اشاره به اینکه شرکت فوالد مبارکه یکی 
از عوامل رونق اقتصادی کشور است، گفت: علی 
رغم وجود تحریم و بیمــاری کرونا، صنایع با 

تولید کمی و کیفی خوش درخشیدند.
عبدالوهاب ســهل آبادی اظهار کرد: استان 
اصفهان با داشتن بیش از ۸ هزار واحد صنعتی، 
به عنوان قطب صنعتی در کشور می درخشد. 

اســتان اصفهان در زمینه تولیــدات متعدد 
صنعتی و فوالدی، صنایع مصالح ساختمانی 
اعم از سیمان، کاشی، سرامیک و لوله و اتصاالت 
و همچنین در بخش پتروشیمی جایگاه ویژه و 
ممتازی در کشور دارد. وی نقش شرکت فوالد 
مبارکه درصنعت کشور را مهم ارزیابی کرد و 
توضیح داد: واحدهای بزرگ صنعتی باالدستی 
به نیازهای صنایع زیردستی پاسخ می دهند. 

در این زمینه هم شرکت فوالد مبارکه یکی از 
بزرگترین واحدهای صنعتی کشور و جهان به 
شمار می رود و این واحد صنعتی با بسیاری از 

واحدهای تولیدی در تعامل است.  
سهل آبادی گفت: متاســفانه در کشور همه 
به شرکت فوالد مبارکه چشــم دوخته اند و 
امیدوارم این کارخانه با ایفای مسئولیت های 
اجتماعی بتواند از تبعات زیست محیطی که 

متوجه مردم اصفهان شــده، بکاهد؛ چراکه 
این واحد صنعتی از نظر تولید کمی وکیفی و 
صادرات در کشور پیشتاز است و یکی از رونق 
های اقتصادی کشــور محســوب می شود. 
خوشبختانه شــرکت فوالد مبارکه در استان 
اصفهان قرار دارد و این شرکت با حفظ مسائل 
زیســت محیطی از برکات استان اصفهان به 

حساب می آید.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید کرد:

نقش مهم شرکت فوالد مبارکه در تامین نیاز صنایع زیردستی

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اقدامات گسترده و مؤثر فوالد 
مبارکه در کاهش مصرف آب گفت: اجرای طرح انتقال پساب شهری برای استفاده در فرایند تولید، 
افزایش شدید سطح بهداشتی محیط را به همراه داشت و میزان تاب آوری این شرکت را نیز به میزان قابل توجهی 
افزایش داد.  جواد نیلی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه استانی اصفهان، اظهار کرد: فوالد مبارکه با سهم 
تولید ۴۵ درصدی فوالد یکی از بزرگ ترین شرکت های فوالدی کشور و بزرگ ترین مجموعه فوالدی در خاورمیانه 

و شمال آفریقاست.

هفته نامه نوسان
گروه صنعت
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سیدرسول خلیفه سلطاني دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد با بیان اینکه عدم تامین 
پایدار برق، منجر به کاهش تولید مي شود، گفت: وزارت صمت و نیرو قول داده اند جدول 
زماني مصرف و قطعي برق صنایع فوالدي را تدوین و اعالم کنند. وي در مورد قطع برق 
صنایع فوالدي اظهار داشت: آن طور که به واحدهاي تولیدي اعالم شده، واحدها باید 
مصرف برق خود را به ۱۰ درصد دیماند قراردادي کاهش دهند که این موضوع قطعا 

منجر به کاهش تولید خواهد شد. 

داریوش مختاري، یک کارشناس ارشد حوزه منابع آبي اظهار کرد: مباني نظري در بخش 
آب کشور به حدي ضعیف و تصمیم هاي غیرکارشناسي به حدي بر وزارت نیرو مسلط 
است که فرآیندهاي تصمیم  سازي و تصمیم گیري مسیري کارشناسي را دربرنمي گیرند، 
توسعه بر شالوده هاي نظري مستحکم برقرار مي شود. او تاکید کرد: یکایک راه هاي رفته را 
باید بازگردیم در غیر این صورت بحران آب ایران، مي تواند یک بحران بین المللي در حوزه 

قحطي و جابه جایي هاي بزرگ جمعیتي در خاورمیانه پرتالطم بیافریند. 

چرا وعده هاي آبي اجرایي نشد؟کاهش تولید فوالد به دلیل بی برقی
 گزارش

در نشســت فعاالن عرصه معدن با حضور ســخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی که به میزبانی خانه صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان به منظور بررسی طرح اصالح قانون معادن 
برگزار شد، برخی از مواد قانون معادن تشریح و با استفاده از نظرات 

فعاالن این عرصه، موارد مستلزم تغییر و اصالح اعالم گردید.
محمدسید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صمت ایران و اصفهان با صحبت 
از سختی کار، هزینه های ســنگین و دیگر مشکالت فعاالن عرصه معدن، لزوم 
بررسی اصالح قوانین در این زمینه را مطرح کرد و با استقبال از حضور نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در خانه صمت استان، فعالیت در عرصه 

معدن را جایگزین ارزشمندی برای رهایی از اقتصاد نفتی عنوان کرد.

مبنایی برای سنجش تفاوت 
معادن وجود ندارد

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به تشکیل جلساتی که با سازمان صمت، مرکز پژوهش های مجلس، دانشگاه 
اصفهان، انجمنهای تخصصی و دیگر صاحبنظران در زمینه اصالح بررسی قانون 
معادن داشته است، گفت: این جلسه، چهارمین نشست با فعاالن عرصه معدن در 
خانه صمت است که به بررسی برخی از مواد قانون در این زمینه که در دستور کار 

مجلس شورای اسالمی قرار دارد، می پردازیم.
 وی با بیان آنکه برای ســرمایه گذاری در معدن باید افقی شفاف در قانون وجود 
داشته باشــد، افزود: باید معیارهای ثابتی داشته باشیم تا ســرمایه گذار بتواند 
برمبنای آنها در معدن ســرمایه گذاری کند. طغیانی بــه مباحث درجه بندی 
در فروش، ارزش ذاتی و ارزش بازاری پرداخــت و گفت: در قانون، مبنایی برای 
سنجش تفاوت معادن وجود ندارد و اگر قانون در این زمینه اصالح نشود، شفافیت 

نیز تحقق نمی یابد. 
وی افزود: شاید قانون در مواردی به تفاوت معادن و اختالف هزینه ها در سطوح 
مختلف معدن اشاره کرده، اما آنچه مهم است، آینده نگری و افق کار حداقل در ۵ 

یا ۱۰ سال آینده است. 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در بررسی اصالح قوانین معدن به ماده ۱۴ 
در تعیین حقوق دولتی و ملی شدن اشاره کرد و گفت: مدل بهره برداری از معادن 
تا حد زیادی تقلیدی از الگوهای جهانی است، چنانچه در مورد نفت نیز به همین 
صورت است و آنچه در خروجی اتفاق می افتد، نشــان می دهد که در مجموع، 
منافع کشورها بعد از ملی شدن، وضعیت بهتری را به همراه نداشته است. از طرف 
دیگر، آنچه که در تجربیات ما بارز شد، این بود که رعایت حق میدان باقی بماند. 
چنانچه، برخی از کشورها)نروژ، انگلستان( سعی کردند منابع بهره مالکانه را حفظ 
نمایند. ضمن آنکه حق صیانت از معدن را هم برای خودشان )بخش خصوصی( 
حفظ می کنند. حال بایــد دید، چه اتفاقی افتاده که هــم حقوق دولت، منافع 
سرمایه گذار و همینطور معدن را حفظ می کند.  مهدی طغیانی، سیاستگذاری 
فقها براساس موقعیت زمان و مکان را مطرح کرد و افزود: اکنون نیاز به تولید بیشتر 
شده، فضاهای ســرمایه گذاری با امکانات الزم، کاهش یافته، لذا باید واگذاری 
معادن بگونه ای باشد که حقوق مالکانه و بهره برداری رعایت شود. وی در ادامه 
با اذعان به اینکه تورم، موجب بهم ریختگی در سیستم اقتصاد کشور شده است، 

لزوم اصالح در این زمینه را ضروری خواند.

اصالح قوانین 
نتایج خوبی دارد

جانشین رییس سازمان صمت استان اصفهان در این جلسه با اشاره به رسیدگی 
به بخش هایی از مواد قانون درخصوص حقــوق دولتی و حقوق افرادی که حق 
انتفاع یا حق احیای موات را دارند، گفت: اصالح قوانین در این موارد، نتایج خوبی به 
همراه خواهد داشت. ابراهیم جلیلی، مشکالتی همچون ثبت معادن توسط افراد 
غیر متخصص، شکل گیری گروه های سودجو در تملک معادن، خرید و فروش 
معادن توسط دالالن و افراد خاص و... را از جمله انگیزه های قانون گذار در اصالح 
این قانون عنوان نمود. وی توجه ویژه به اهلیت تخصصی عالوه بر اهلیت عمومی را 

از جمله الزامات رویکردی در اصالحیه قانون فعلی برشمرد.
در ادامه، محمد ســرجوقیان، سرپرســت معاونت امور معادن و صنایع معدنی 
سازمان صمت در استان اصفهان با اشاره به برخی  ابهاماتی که در قانون معادن 
وجود دارد، گفت: هم اکنون شــاهد آن هســتیم که ســازمان های استانی در 
برخی موارد بنا به برداشت های گوناگونی که از قانون دارند، رویه های متفاوتی 
اتخاذ می کنند، لذا الزم است با شفاف نمودن مواد قانونی از ادامه چنین وضعیتی 

جلوگیری شود. 
وی یکی از مصادیق ابهامــات در قانون معادن را نحوه وصــول حقوق دولتی از 
صاحبان معادن عنوان کرد و افزود: در برخی از اســتان ها صرف استخراج ماده 
معدنی مالک دریافت حقوق دولتی قرارداده شده است و در  برخی دیگر حمل و 
خارج نمودن ماده معدنی از معدن مالک قرار داده شده که این وضعیت اعتراضات 

زیادی از سوی فعاالن حوزه معدن در پی داشته است.
در این جلسه، کارآیی بیمه سرمایه گذاری صندوق های معدنی مطرح شد و اینکه 
ماده قانونی باید در جهت اهداف حمایت از معدن کار درنظر گرفته شــود و اگر 

خسارتی متوجه معدن کار شد، از طریق بیمه جبران شود. 
موالیی رییس انجمن معدنکاران فعال عرصه معدن نیز در این جلسه گفت: در 
موادی از قانون معدن مطرح شده است که اگر فردی، معدنی را احیا نماید با توجه 
به مباحث انفال، جزو اموالش محسوب می شود. لذا، زمانی که حقوق مالک یا احیا 
کننده معدن احیا نشود، حفظ و صیانت از معدن نیز تحقق نمی یابد. زیرا، فرد آن 
را متعلق به خودش نمی داند. در نتیجه، در قانون باید به بحث انفال و حقوق بهره 

بردار توجه شود تا بهره بردار، خود را مالک بداند .

ضرورت شفافیت در قوانین معادن
برای ورود سرمایه گذار

در نشست بررسی اصالح قانون معادن در خانه صمت اصفهان مطرح شد:

 نوسان:بانک مرکزي گزارشي از 
اقدامات اانجام شده در خرداد براي 
جهت دهي صحیح بــه انتظارات 
تورمي و تحقق اهداف بانک مرکزي 
در راستاي حفظ ارزش پول ملي 
و مساعدت به رشــد اقتصادي 
ارایه کــرد. در این گــزارش نرخ 
ارز، شاخص بورس و البته قیمت 
مسکن نسبت به ماه اردیبهشت 

افزایشي بوده است. 
در بخش دیگــري از این گــزارش به 
افزایش نرخ تورم نیز اشــاره شــده که 
با توجه به بــاال رفتن نــرخ ارز، این امر 
بعید به نظر نمي رســید. بانک مرکزي 
خوشبین اســت که با تداوم مذاکرات 
براي احیــاي برجام و البتــه به نتیجه 
رســیدن آن، تورم انتظاري نیز کاهش 
یابد. گرچه کاهش تورم انتظاري عالوه 
بر دالیــل بیروني، به شــرایط داخلي 
اقتصاد نیز بستگي دارد، اما ممکن است 
»مدت زمان« پایین بودن تورم انتظاري 
را به دلیل مشکالت زیرساختي اقتصاد، 
کوتاه تر کند. بر اساس آنچه بانک مرکزي 
منتشــر کرده، روند صعودي شاخص 
بهاي کاال و خدمــات مصرفي به دلیل 
تورم خوراکي ها در دو ماه اردیبهشت و 
خرداد اســت. قیمت این گروه از کاالها 
نیز به دلیل عوامل فصلي مانند شــروع 
زود فصل گرما افزایش یافته اســت. در 
اردیبهشــت ماه نرخ تورم نقطه اي این 
گروه از کاالها با کاهش ۲ واحد درصدي 
به ۶۱,۱ درصد و در خرداد نیز به ۶۲,۷ 
درصد رسید. با مقایسه اعداد و ارقام اعالم 
شده توســط مرکز آمار در گزارش هاي 
شاخص بهاي مصرف کننده مي توان به 
این نتیجه رسید که از سال ۹۶ و پیش 
از اعمال تحریم هاي نفتي علیه کشور، 
بیشــترین تورم نقطه اي به اردیبهشت 
۹۸ با ۵۲,۱ درصد اختصاص داشت که 
البته با وجود کاهش در فروردین سال 
جاري به حدود ۵۰ درصــد، در دو ماه 
دیگر فصل بهار شتاب گرفت. مي توان 
ادعا کرد که در ۵ سال اخیر تورم نقطه اي 
به بیشــترین مقدار خود رسیده که با 
استناد به گزارش بانک مرکزي بیشتر 
نشات گرفته از گروه کاالهاي خوراکي و 
آشامیدني است. این نهاد پولي در بخش 
دیگري از گزارش خــود عنوان کرد که 
»روند قیمت ها به تفکیــک گروه هاي 
اختصاصي کاال و خدمات گویاي رشد 
شــاخص در هر دو گروه است؛ اگرچه 
اقالم کاالیي تحت تاثیر نوسانات تورم 
ماهانه گروه خوراکي ها سهم پررنگ تري 
در شــکل دهي به تورم ماهانه شاخص 
بهاي کاال و خدمات مصرفي داشته اند، اما 
اقالم خدماتي نیز به خصوص در دو گروه 
»بهداشــت و درمان « و »مسکن، آب، 
برق و گاز و سایر ســوخت ها « در ادامه 
روند ماه گذشته با افزایش قیمت همراه 
بوده اند. « افزایش قیمــت در دو گروه 
بهداشت و درمان و مســکن آن هم در 
شرایطي که کرونا در سال گذشته بیش 
از دو میلیون نفر را بیکار کرده، مي تواند 
صدمات جبران ناپذیري به خانواده هاي 
با درآمد پایین یا افــرادي وارد کند که 

بیکار شده اند. 
بررســي وضعیت بازار مســکن نشان 
مي دهد پس از دو ماه پیاپي )فروردین 
و اردیبهشت( کاهش قیمت، در خرداد 
سال جاري متوسط قیمت هر مترمربع 
واحد مســکوني در تهران ســه درصد 

افزایش یافته است.

بارها برای همه ما اتفاق افتاده است دارویی 
که مثال یک ماه قبل به راحتی می توانستیم 
تهیه کنیم دیگر در داروخانه ها موجود نیست  
و اگر هم بــا واســطه ردی از آن بیابیم باید 
حداقل با پرداخت سه برابر قیمت قبلی  آن 
را خریداری کنیم. بررسی ها نشان می دهد 
فقط یکسری بیماریهای خاص نیستند که 
کمبود دارویشان بیشتر حس می شود اخیرا 
دایره نایاب شدن دارو گسترش پیدا کرده و 
کامال محسوس است.  به گفته کارشناسان، 
مصرف بی رویه دارو در ایران بسیار باالست و 
ایران با جمعیت ۸۰میلیونی به اندازه کشور 
۵ /۱ میلیاردنفری چین مصرف دارو دارد و 
روابط ناسالم در بازار دارویی ایران زیاد است. 
بسیاری از پزشکان بدون مالحظه بیش از 
اندازه استاندارد دارو تجویز می کنند و بازار 
قاچاق دارو نیز در ایران بسیار گسترده است. 
این درحالی است که تعداد اقالم دارویی در 
نسخه پزشکان به طور متوسط نباید از دو، 
سه قلم بیشتر شود. ممکن است به صورت 
موردی در حدود پنج درصد نسخه های یک 
پزشک، تعداد پنج قلم دارو هم نوشته شود اما 
نباید میزان نسخه های پرداروی پزشکان از 
یک حد استاندارد بیشتر شود. از سوی دیگر 
قاچاق دارو از شــبکه دارویی کشورمعضل 
بزرگ صنعت داروی ایران است. در سیستم 
دارویی کشور در موارد بسیار زیادی داروهای 
گران قیمت به خصــوص داروهای بیماران 
خاص از جمله هموفیلی ها بــه بیماران با 
نرخ دولتی و دفترچه فروخته می شــود اما 

همان دارو دوباره به چرخه دارویی کشــور 
برمی گردد و بار دیگر با نرخ گران و آزاد به فرد 

دیگری فروخته می شود. 

روند صعودی
 لیست کمبودهای دارویی

به گفتــه رئیــس روابط عمومــی انجمن 
داروسازان ایران ،لیست کمبودهای دارویی 
از ابتدای امسال روند صعودی داشته است  
و ســردرگمی مردم و مراجعات مکررشان 
به داروخانه های مختلف بــرای تهیه یک 
نوع دارو بیانگر همین موضوع است. حمید 
خیری ،کمبودهای ارزی  و محدودیت های 
تخصیص ارز دولتی را یکــی از دالیل مهم 
بروز کمبود دارو عنوان می کند. گفتنی است 
در این چند ســال بحث ارز دارو و چگونگی 
تقسیم و توزیع آن میان شرکتهای دارویی 
به یکــی از مباحث مهم در حوزه ســالمت 
مبدل شده است. کارشناســان حوزه غذا و 
دارو تاکید دارند  که عدم توجه به اولویت ها 
و نبود مدیریت  در اختصاص ارز بر موضوع 
کمبودهای دارویی تاثیر محسوسی داشته 
اســت. منطق حکم می کنــد در صورت 
کمبود ارز پس از واردات مواد اولیه  و واسطه 
ای کــه واردات آنها برای تولیــد داروهای 
ایرانی ضرورت دارد باید ارزهای دولتی برای 
داروهای بدون مشابه داخلی اختصاص پیدا 
کند. آن هم باید براســاس اولویت بندی و 
مبنی بر معیارهای شفاف انجام شود. ضمن 
اینکه در گام اول باید داروهای پایه، فراگیر 

و عمومی مورد توجه قــرار گیرد. همچنین 
کارشناسان توجه به وسعت تعداد بیماران 
را یکی از موارد مهمی می دانند که در بحث 
تخصیص ارز دولتی با توجه به اولویت بندی 
باید مد نظر  قرار گیرد. به این معنا که ممکن 
اســت تامین دارویی ضروری باشــد ولی 
هزینه ارزی آن چون باالســت بهتر است از 
ســازمانهای مردم نهاد کمک گرفته شود و 
درست نیست که سازمان غذا و داروی بودجه 
دارویی یک گروه ۱۰ یا ۲۰ هزار نفری را به ۱۰ 
بیمار خاص و نادر اختصاص دهد. لذا برنامه 
ریزی،قیمت گــذاری، توزیــع ارز و نظارت 
کیفی وقتی تامین و به یک سیستم سپرده 

شود نتیجه بهتری حاصل خواهد شد. 

علت کمبود داروهای مغز و اعصاب
یکی از متخصصان حوزه مغز و اعصاب در یک 
جلسه مجازی می گوید: در سالهای طوالنی 
طبابتم به یاد ندارم که بیمــاران تا این حد 
دنبال کپسول فنی توئین و قرص پریمیدون 
باشند. بابک زمانی می افزاید: درصد افرادیکه 
در ایران این قــرص را مصــرف می کنند 
کم نیســت. این بیماران دچار اختالالتی 
چون لرزش هســتند و اگر قرص مذکور در 
دسترشان قرار نگیرد در گرفتن یک لیوان 
ساده هم دچار مشکل می شوند. وقتی یک 
داروخانه در کشور همســایه قرص توئین 
را تامین می کند این یک سرشکســتگی 
برای ایران است. مســئوالن باید جوابگوی 
بیمارانی که دچار تشنج شده اند باشند. اخیرا 

گزارشی از سازمان غذا و دارو تحت عنوان) 
لیست ثبت سفارشات دارویی دارای اولویت 
-هشــدار ۱۴۰۰-۱(منتشر شــده که گام 
موثری در بحث شفاف ســازی عملکرد در 
این سازمان اســت. البته سابقه این گزارش 
زیاد نیست و از ابتدای امسال به بعد را شامل 
می شود ولی توجه به آن از این جهت اهمیت 
دارد که در ماههای اخیر میزان کمبودهای 
دارویی در سراســر ایران بسیار افزایش پیدا 

کرده است. 

اولویت مهم برای کاهش فساد 
نایب رئیس انجمــن داروســازان ایران با 
تاکید بر لزوم حــذف ارز دولتــی در حوزه 
دارو می گوید: نظر ما این اســت که دولت 
آینده به جای ارز ترجیحــی ۴۲۰۰ تومانی 
که منجر به ایجاد رانت و فســاد در سیستم 
دارویی می شــود و بحث برانگیز است، بهتر 
است ارز نیمایی دهد و ارز دارو تا جای ممکن 
تک نرخی شــود. اگر هم دولت خواســت 
یارانه ای به دارو دهــد، آن را در اختیار بیمه 
قرار دهد تا به مردم فشــار وارد نشود. دکتر 
علی فاطمی در گفت وگو با »ایسنا« با اشاره به 
چالش های حوزه داروسازی و داروخانه داری 
در کشور و درخواست ها در این حوزه از دولت 
آینده گفت: مهم تریــن موضوعی که مورد 
درخواست ماست، دسترســی مردم به دارو 
است. متاسفانه در حال حاضر کمبودهای 
دارویی بیداد می کند و طی ۱۰ تا ۱۵ ســال 
اخیر هیچ گاه به اندازه امروز کمبود دارویی 
نداشــتیم. ما که در داروخانه کار می کنیم، 
شاهدیم که برای بدیهی ترین داروها و حتی 
برای یک داروی زخم معده ساده هم مردم 
دنبال دارو می گردند و برای انسولین مردم 

گرفتارند.
کارشناســان معتقدند حذف ارز دولتی از 
حوزه دارو  یک اولویت مهــم برای کاهش 
فساد و ســوء مدیریت در این زمینه است 
و یکــی از بهترین تصمیم هایی اســت که 
رئیس آینده ســازمان غذا و دارو می تواند 
اخذ کند. به گفته فاطمی، دولت آینده اگر 
واقعا می خواهد به داروسازی کشور کمک 
کند، هیچ یارانه ای به این صنعت تخصیص 
ندهد و فقط یکسری معافیت های مالیاتی در 
حوزه زنجیره تامین دارو چه برای واردکننده 
و تولید کننــده و چه بــرای پخش کننده و 
داروخانه در نظر بگیرد تا بتواننــد دارو را با 
قیمت ارزان تر در اختیار مــردم قرار دهند. 
در عین حــال یارانه ای هم کــه دولت قرار 
اســت برای حمایت از بیماران بپردازد، به 
طور مستقیم از طریق سازمان های بیمه در 
اختیار بیماران قرار گیرد یا پوشش بیمه ای 
افزایش یابد، نه اینکه قیمت دارو را به صورت 
مصنوعی ارزان نگه داریم که هم مصرف دارو 
را باال می برد، هم قاچاق معکوس را به همراه 
دارد و هم باعث کمبود ارز و دارو می شــود. 
اگر واقعا قیمت ارز را به ارز نیمایی بدل کنند 
و مابه التفاوت آن را به بیمه منتقل کنند، در 

کشور به نفع همه است.

تله سیاست برای سالمت!
دولت آینده چگونه می تواند به صنعت داروی کشور کمک کند؟؛  گزارش

بار تورم  بر 
دوش خوراکي ها 

citizen

قاچاق دارو از شبکه دارویی کشورمعضل بزرگ صنعت داروی ایران است

به عقیده کارشناسان حوزه دارو، تالش برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مهمترین تصمیماتی 
است که رئیس آینده سازمان غذا و دارو می تواند اتخاذ کند.گفته می شود،  قانون حاکم در زمینه 
دارو، قانونی است که در سال ۱۳۳۲ و با شرایط آن زمان تصویب شده است و بر اساس آن قانون 
کمیسیون هایی معروف به کمیسیون های ماده ۲۰ در سازمان غذا و دارو وجود دارد که از صدور مجوزهای ساخت 
و ورود تا قیمت گذاری دارو در آنها انجام می شود. این در حالی است که نه ترکیب اعضای کمیسیون ها، نه نحوه 
انتخاب آنان و نه شرح ماموریت و اختیارات آن با شرایط امروز تطبیق ندارند و با مقتضیات شصت و اندی سال 

پیش طراحی شده اند. از اینرو انتظار می رود پیشنهاد اصالح قانون برای فعال کردن بخش خصوصی ارائه شود.
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 نوسان: سخنگوی شرکت آب و فاضالب 
اصفهان با تاکید بر سالمت آب شرب تحویلی 
از ســوی تصفیه خانه باباشــیخ علی، گفت: 
در حال حاضر تمام ۱۱ و نیم مترمکعب آب

 در ثانیه تصفیه خانه در مــدار بهره برداری 
است و به نوعی این تصفیه خانه در مدار کامل 

قرار دارد.
مهرداد خورســندی، در خصــوص برخی 
شایعات درباره سالمت آب شرب شهروندان 
در پی جاری شــدن زاینده رود، اظهار کرد: 

آب شــرب تامین شده توســط شرکت آب 
و فاضالب اصفهــان براســاس نتایج مکرر 
آزمایشگاه مرکزی شــرکت آب و فاضالب و 
همچنین آزمایشگاه مرجع مرکز بهداشت 
استان اصفهان کامال سالم و بهداشتی است. 
وی افزود: مطابق آزمایشــات مختلف تمام 
مقادیر پارامترهای فیزیکی و شــیمیایی و 
میکروبیولوژی آب شرب اصفهان در محدوده 
مجاز و براساس استانداردهای ۱۰۵۳ و ۱۰۱۱ 

سازمان استاندارد ایران است.

سخنگوی شــرکت آب و فاضالب اصفهان 
درباره گل آلود شــدن زاینــده رود در زمان 
بازگشایی آب زاینده رود و کاهش میزان آب 
تحویلی به تصفیه خانه، گفت: این موضوع 
مربوط به زمان تحویــل آب به باغات غرب 
اصفهان رخ داد که به ســرعت تصفیه خانه 
باباشیخعلی به طور کامل در مدار قرار گرفت. 
وی تاکید کرد: با پیگیری دوباره این موضوع 
طی روز گذشته از تصفیه خانه باباشیخ علی 
تاکید شــده که در حال حاضر تمــام ۱۱ و 

نیم مترمکعب آب در ثانیه ظرفیت تصفیه 
خانه در مدار بهره برداری اســت و به نوعی 
تصفیه خانه باباشیخعلی در مدار کامل قرار 
دارد. خورســندی درباره استفاده از دستگاه 
های تصفیه آب در منــازل، توضیح داد: این
 دســتگاه ها باعث حذف امالح ضروری آب 
که مــورد نیاز بدن بوده می شــوند و حذف 
این امالح توسط دســتگاه های تصفیه آب 
در بلندمدت آسیب های جدی به سالمت 

مصرف کننده وارد می کند.

سخنگوی شرکت آب و فاضالب اصفهان:

تصفیه خانه باباشیخ علی کامل در مدار است
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 مهــدی فیروزان     

ظاهـرا شـایعات مربوط به محـدود کردن انتخاب رشـته 
ارشـد به رشـته کارشناسـی، واقعیت داشـته و دیدم که 
واکنش هـای منفـی گسـترده ای هـم ایجاد کرده اسـت. 
ولـی اجـازه بدهید کمی بـه عمق موضـوع برویم: چنین 
مصوب هـای عجیب و غریـب و محدودکننـده ای از کجا 
ریشـه می گیرنـد؟ یـک پاسـخ این اسـت: از سـلطه یک 
نظـام بوروکراتیـک و دولتی بـر اسـتانداردهای و فرآیندهای آمـوزش عالی!  این 
نظـام بوروکراتیـک اجازه می دهد کـه چند نفر مدیر و کارشـناس دولتی در یک 
جلسـه بسـته بـرای انتخاب ها و سرنوشـت تحصیلـی و تعامل هـزاران فرد عاقل 
و بالـغ و درس خوانـده، اسـتادان آن هـا و نهایتا بـازار کار متقاضـی آن ها تصمیم 
بگیرنـد و بگوینـد کـه افراد حـق دارند در چـه چیزی تحصیل کننـد و نکنند. 

می گوییـد تحصیـالت تکمیلـی نیاز بـه پیش نیـاز آموزشـی دارد؟ در مـورد این 
موضـوع بایـد خود فرد، دانشـکده ای کـه او را پذیرش می کنـد، کارفرمایی که او 
را اسـتخدام می کنـد و جامعه ای کـه او را به عنوان متخصص می پذیرند تصمیم 
بگیرنـد. شـاید فـرد متقاضی حاضر اسـت زحمت مضاعفی بکشـد و پیش نیازها 
را کسـب کنـد، شـاید دانشـکده ای کـه او را پذیـرش می کند تدبیری بـرای رفع 

این مشـکل پیـدا می کند. 
حـاال بـه این سـناریوی متضاد فکر کنیم که دانشـگاه های ایـران هم مثل خیلی 
کشـورهای دنیا اجازه داشـتند خودشـان هر رشته ای دوسـت دارند، با هر اسمی 
و عنـوان و هـر سـاختار درسـی و هر نوع امتحـان ورودی و هر پیش نیـازی و هر 
نـوع هیات علمـی و ... را عرضـه کننـد و متقضایان و بـازار کار تصمیم بگیرند که 
چـه ارزشـی بـه این مـدرک متنـوع بدهنـد. چه پیـش می آمـد؟ دنیـای زیبا و 
البتـه شـلوغی از دوره هـای تحصیلی مختلف: شـش ماهه/یک سـاله/دو سـاله/...، 
حضوری/آن الیـن، کمی/کیفـی، بـا یـا بـدون کارآمـوزی اجبـاری، بـا یـا بـدون 
پیش نیـاز ... کـه هـر کـدام در خدمـت بخشـی از یـک بـازار کار پویـا و متنوع و  

جمعیـت دانش جویـی ناهمگـن و با عالیـق و توانایی مختلـف بودند.
در مـورد کیفیـت و اعتبـار ایـن مـدارک چه کسـی تصمیـم می گرفـت؟ »بازار 
کار و واقعیت هـای دنیـای بیـرون!« چه بسـا بـازار کار و نیازهـای عملی جامعه، 
خروجی هـای یـک دوره کاربـردی و سـنگین و بـروز یک سـاله و بـدون کنکـور 
را بـه یـک دوره مشـابه دو سـاله بـا کنکـور سـخت ولـی بـا محتـوای غیرمفید 
را ترجیـح بدهـد. کسـی چـه می دانـد؟ البته معموال هـر وقت چنین پیشـنهاد 
مطـرح می شـود، یـک واکنش رایج این اسـت کـه »این طـوری دل به خواهی که 
نمی شـود! یـک حسـاب و کتـاب و نظارتـی الزم اسـت! نمی شـود هر کسـی هر 
جـوری دلـش خواسـت یک دوره آموزشـی را ارائـه کند!«. واقعیت این اسـت که 
اتفاقا بهتر اسـت حسـاب و کتـاب و نظم و اعتبـار این نوع ماجراهـا را واقعیت  ها 

و نیازهـای جامعـه و رقابـت تعیین کند تا بوروکراسـی.

یه تفکـر هسـت که میگـه اگر 
از هایپرمارکـت هـا خرید کنی، 
بـه مدیـر عامـل کمـک کردی 
کـه بتونـه ویـالی سـومش رو 
بخـره! امـا اگـر از مغـازه محل 
خریـد کنی، بـه یه بچـه کمک 
کـردی کـه بره مدرسـه یـا بـره کالس ورزش و به یه 
پـدر و مـادر کمک کـردی، تـا بتونـن یه لقمـه نون 
بذارن سـر سـفره بچـه هاشـون!” از آنجا که شـبیه 
این اسـتدالل زیـاد تکرار می شـود چند نکتـه قابل 

اسـت: ذکر 
اول: به عنوان مشتری که احتماال پول با زحمت به دست 
اورده ای حق شماســت که از هر جا که خواســتی هایپر 
مارکت یا بقالی یقینعلی خرید کنی، هیچ الزام “اخالقی” 
در کار نیست، خرید شــما به درجاتی نوعی کمک برای 
کارمند جزء هایپرمارکت که در انبار آن زحمت می کشد 

هم به شمار می آید.
دوم: هایپرمارکت و یقینعلی بقال در معنای دقیق کلمه 
اساسا جانشین هم نیستند، دو تجربه خرید متفاوت اند و 
مشــتریان خود را دارند،  خیلی  از ما هم در موقعیت های 

مختلف از این یا آن استفاده می کنیم.
ســوم: فرض کنید طرف ویالی پنجمش را بخرد، چه 

اشکالی دارد؟
 از من یا دیگری که ســرقت نکرده اســت، جنس ارزانی 
تامین کرده اســت و هزاران و چه بسا میلیون ها مشتری 

توانســته اند از کاال و خدمات ارزان برخوردار باشند و پول 
زحمت کشــی را خرج کنند، به چنین کســی باید دست 

مریزاد گفت، نه اینکه برای اموالش چرتکه انداخت.
چهارم: یقینعلــی خودش بیش از بقیــه به فکر منفعت 
خودش اســت، پولش را هم در مــی آورد، ولی اگر چنین 
نیست و کارش نمی چرخد، چرا باید فکر کنیم باید او را به 

زور سرپا نگه داشت؟
 او می تواند کار دیگری راه بیندازد و نیاز مهمی از مردم را 

برطرف سازد و خود و بقیه را ثروتمندتر کند.
پنجم: این تصور که اگر یقینعلی ها از میدان به در شدند، 
هایپرمارکت ها دارای قدرت انحصاری می شوند، یکه تازی 
می کنند و خون مردم را با گرانفروشی در شیشه خواهند 

کرد هم باد هواست. 
هایپرمارکت ها هم بخواهد زیــاد بی ترمز بروند با اتحادیه 
یقینعلی ها روبه رو می شوند که جنس ارزان تر می دهند و 

مشتریانشان از دست خواهند رفت. 
در رقابت هم از هر طرف کشته شود به نفع مشتری است.

مخلص کالم، از هرکدام “دلتان خواست” و با هر انگیزه ای 
خرید کنید اما مشهور بودن به صداقت خود منشاء ثروت 
است. بازارهای رقابتی کلک کاله برداران، متقلبان و دروغ 
گویان را خواهند َکند، بازار انســان هــا را اخالقیتر نمی 

سازد، ولی هزینه رفتار غیراخالقی را باال می برد. 
از این روست که گفته می شــود سرمایه داری از محتوای 

اخالقی قدرتمندی برخوردار است”.

افزایش مهاجرت ناشي از دو دلیل عمده کمبود آب و پدیده گرد و غبار شهرهاي 
مرکزي و جنوبي ایران به محدوده شهري تهران و شمال کشور توسط ساکنان شهرهاي 
مبدا و مقصد تایید مي شود. با اینکه آمار نفوس و مسکن سال ۱۴۰۰ هنوز ارایه نشده 
سرشماري سال ۱۳۹۵ پدیده مهاجرت از نوار جنوبي و مرکز ایران به سمت شمال کشور 
را نشان مي دهد. بین سال هاي ۹۰ تا ۹۵ شهرهاي کرج، اصفهان، مشهد، اراک، اهواز، قم، 
کرمانشاه، شیراز، تبریز و اسالمشهر به ترتیب ۱۰ شهر مهاجرفرست به تهران بوده اند. 

پس از انتشار گمانه زني هایي از احتمال اعمال محدودیت روي نقل وانتقال دالر در 
تراکنش هاي مربوط به ارزهاي دیجیتالي، بازار رمزارزها مجددا ریزش کرد. مدیر بخش 
ارزهاي دیجیتالي در موسسه آوانتي تراست معتقد است بانک مرکزي امریکا بررسي 
اعمال محدودیت روي تراکنش هاي ارزهاي دیجیتالي را آغاز کرده است. به گفته کتلین 
النگ، فدرال رزرو مستقیما بیت کوین و اتریوم را هدف نخواهد گرفت بلکه ورود و خروج 

دالر به صرافي ها یا بسترهاي انتقال رمزارزها را محدود خواهد کرد.

احتمال سختگيري امريكا  روي ارزهاي ديجيتالي؟اصفهان استان مهاجرفرست به تهران
آموزش عالی بوروکراتیک

یا بازار-محور؟

   آموزش 

 بازار
جامعه

ازهایپرمارکت بخریم یا از مغازه کوچک محل؟

نگاره

نوشدارو بعد از مرگ سهراب!
مرگ مردم  و حماسه 

مسئولین

ادبیـات مدیـران مختلـف را کنار هم 
بچینید. حیرت آور اسـت. هیچ معلوم 
نیسـت چـرا در ایـن کشـور همـه 
می خواهنـد بجنگند. وزیر ارشـادش 
فرهنگی "سـت.  جنـگ  "سـرباز 
وزیـر دارایـی اش در میـدان "جنـگ 
اقتصـادی" دارد "شمشـیر" می زنـد. 
مسئولین فدراسـیون می گویند تمام 
اف ای سـی بـه "پیـکار همه جانبه " با 
ایران دسـت زده اند. مسئولین وزارت 
علوم دارنـد در عرصه "جنگ علمی" 
با جهـان مقابله می کنند. مسـئولین 
پزشـکان  می گوینـد  درمانـی 
مقـدم"  "خـط  در  "جان برکـف" 
در حـال "نبـرد" بـا کرونـا هسـتند. 
نمکـی هـم حـاال می گویـد مـن از 
روزی کـه در "میـدان میـن" آمده ام 
 آمـاده ی "تکه تکـه شـدن" هسـتم.

روحیـه ی  چـه  ایـن  مانـده ام 
غریبی سـت کـه تـا بـن اسـتخوان 
یک نسـل رسـوب کـرده. چـرا کم تر 
آدمیـزاد  مثـل  می خواهـد  کسـی 
سـرش را پایین بیندازد و فقط "کار" 
کند. کار متخصصانه بر اسـاس شرح 

وظایـف. "کار". همیـن و بـس!
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