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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

  گزارش

نسخه خروج از التهاب قیمتی
مدیــر عامل گــروه فــوالد مبارکه در نشســت 
مشــترک با انجمــن تولیدکننــدگان لوله های 
فوالدی و پوشــش خطــوط انتقال، بــر اهمیت 
تعامل بیشــتر میــان ایــن دوبخش، بررســی 
راهکارهــای رفــع مشــکالت خریــداراِن ورق 
های فوالدی و تأمیــن مواد اولیۀ این شــرکتها 
که همگی جزو مشــتریان بزرگ فــوالد مبارکه 
اصفهــان هســتند، تأکیــد کــرد. حمیدرضــا 
عظیمیــان در این نشســت که معــاون فروش و 

بازاریابی فوالد مبارکه نیز...
۰۶

 گزارش

سالمندان ؛ سرمایه انسانی شهر 
یک ســال از پیوســتن پایلوت اصفهان به شبکه 
شهرهای دوستدار ســالمند می گذرد و با تالش 
ها و برنامــه ریزی های مدونی کــه طی این یک 
ســال از ســوی شــهرداری اصفهان و بهزیستی 
استان صورت گرفته اســت، درخواست اصفهان 
برای پیوســتن بــه شــبکه جهانی شــهرهای 
دوستدار ســالمند ثبت شــد. قدرت اله نوروزی 
با ارســال پیامی به جلســه برنامه ریزی پیوستن 
اصفهان به مجمع جهانی شــهرهای دوســتدار 

سالمندان، ضمن ...
۰۳

تورم، حذف طبقه متوسط و میلیاردهایی که سفره نانشان خالی است؛

سقوط از طبقه متوسط
اگرچه از ابتدای امسال تاکنون جهش شــدید نرخ ارز و افزایش نرخ تورم، به طور ناخودآگاه موجب میلیاردی شدن ارزش دارایی های 
برخی افراد شده؛ اما مردم نه تنها نشانه ای از رفاه را در زندگی شان احساس نمی کنند، بلکه در تامین هزینه های زندگی خود وامانده 
اند و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با قرار گرفتن 90 درصد افراد جامعه زیر خط فقر، طبقه متوسط اقتصاد کشور در حال ریزش و پاک 
شدن است. علیمراد شریفی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تحلیل وضعیت موجود به "نوسان" می گوید: این آمار نشان می دهد سهم 
بخش خصوصی یا همان مردم در اقتصاد کشور عمال به زیر 35 درصد رســیده که تهدید بزرگی برای اقتصاد ایران محسوب می شود.

گزارش

۰2
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نماینده نجف آباد در مجلس گفت: طرح تشکیل استان ها در مجلس مطرح شده است و به 
شورای نگهبان ارسال می شود. ابوالفضل ابوترابی با اشاره به اعالم وصول طرح استان گلساران از 
سوی هیئت رئیسه قوه مقننه، اظهار داشت: در راستای تمرکززدایی و کاهش بوروکراسی اداری 
و همچنین حل مشکالت مردم، باید استان های اصفهان، کرمان، فارس به دو قسمت و استان 
سیستان و بلوچستان به سه قسمت تقسیم شوند. وی افزود: طرح تشکیل استان گلساران، به نفع 
استان اصفهان است و باعث می شود بودجه برخی شهرستان های اصفهان از تهران تأمین شود.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با امیدبخش اعالم کردن طرح های سرمایه ای 
با رویکرد زیست محیطی در این شرکت گفت: با پایان یافتن طرح تصفیه گازوئیل، تمام ۲0 
میلیون لیتر گازوئیل تولیدی »شپنا« مطابق با استاندارد بین المللی یورو 5 خواهد شد. مرتضی 
ابراهیمی، هدف از اجرای آن را افزایش کیفیت سوخت های تولیدی اعالم کرد و افزود: با 
بهره برداری رسمی از طرح که ابتدای سال آینده انجام خواهد شد، روزانه ۱00 بشکه در روز 

گازوئیل یورو با حذف ترکیبات گوگردی، تولید می شود.

 نوسان: معاون امور بازرگانی سازمان 
صمت اصفهان با بیان اینکه به دنبال 
حل مشکالت صادرکنندگان طال در 
این  اگر  سطح ملی هستیم، گفت: 
مشکل در سطح ملی برطرف شود، 
مشکل اصفهان به عنوان بزرگترین 
در  طال  صادرکننده  و  تولیدکننده 

کشور حل خواهد شد.
جلسه  خصوص  در  نادری  اسماعیل 
توسعه صادرات استان، اظهار کرد: در این 
جلسه قرار شد مطابق یک تقویم منظم 
تا پایان سال این کارگروه برگزار شود و 
انجمن صادرکنندگان استان، مشکالت 
حوزه صادرات و صادرکنندگان را احصا 
تمام  شد  قرار  کرد:  تاکید  وی  کنند. 
رفع  در  خود  توان  همه  با  ها  دستگاه 
مشکالت صادرکنندگان اقدام کنند و با 
رفع بخشی در سطح استانی و بخشی در 
سطح ملی موارد و چالش ها مرتفع شود.

صمت  سازمان  بازرگانی  امور  معاون 
اصفهان درباره مباحث مربوط به قرارداد 
قرار  گفت:  اوراسیا،  حوزه  در  صادرات 
حوزه  مشکالت  آینده  جلسه  در  شد 
صادرات ایران و منطقه اوراسیا به صورت 
کارشناسی احصا شود و همچنین میزان 
صادرات و خلل های این حوزه در نشست 
آینده مطرح شود. به گفته نادری، با آسیب 
شناسی حوزه صادرات و احصا نقاط ضعف 
صادرات  توسعه  دنبال  به  آن،  قوت  و 
مشکالت  خصوص  در  وی  هستیم. 
صادرکنندگان طال و جواهر استان، اظهار 
کرد: استان اصفهان از گذشته تاکنون یکی 
از قطب های صادرات طال و جواهر بوده 
که طی چند سال گذشته به واسطه یک 
سری قوانین دست و پاگیر صادرات آن به 

شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.
صمت  سازمان  بازرگانی  امور  معاون 
اصفهان افزود: قرار است کمیته کارشناسی 
از صادرکنندگان و تولیدکنندگان طال، در 
نشست آینده مشکالت و پیشنهاد خود 
را در این حوزه عنوان کنند و بعد از این 
کارگروه با حضور استاندار، در سطح ملی، 

موارد از طریق وزرا پیگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه به دنبال حل مشکالت 
صادرکنندگان طال در سطح ملی هستیم، 
تصریح کرد: اگر این مشکل در سطح ملی 
حل  نیز  اصفهان  مشکل  شود،  برطرف 
بزرگترین  اصفهان  چراکه  شد،  خواهد 
تولیدکننده و صادرکننده طال در کشور 

است.
میزان  حاضر  حال  در  افزود:  نادری 
صادرات طال از استان اصفهان حدود ۲0 
میلیون دالر در سال است که در سال 
حدود ۷00  صادرات  این  گذشته  های 
میلیون دالر بود که به دلیل برخی موانع 
داشته  چشمگیری  کاهش  مشکالت  و 
است. وی در ادامه درباره مصوبات جلسه 
روز گذشته ستاد تنظیم بازار استان، گفت: 
قرار شد فراوانی تخم مرغ در سطح عرضه 
حفظ شود و در نهایت تولیدکنندگان با 
۱0 درصد تلرانس قیمت مصوب تنظیم 
بازار، تا تعیین تکلیف نهاده ای که در بازار 
می گیرند، این محصول را عرضه کنند. 
وی درباره اقالم مورد نیاز کامیون داران 
و به خصوص الستیک، اظهار کرد: قرار 
است الستیک وارد شده با ارز ۴۲00 زیر 
نظر اداره راهداری و با همکاری بازرسان 
و  توزیع شود  اتحادیه  و  سازمان صمت 
همچنین درباره توزیع روغن کامیون ها، 
بازرسان سازمان صمت ورود می کنند و 
تمام توزیع کنندگان روغن اعم از دیزل 
و بنزینی، روغن را باید در اختیار رانندگان 

قرار دهند.

افزایش سودآوری شپنا با طرح های سرمایه ای۴ استان باید تقسیم شوند!
گزارش

     گزارش

کاهش  چشمگیر
صادرات طالی اصفهان

Is fahan

اقتصاد اصفهان در هفته ای که گذشت: 

اصفهان در هفته ای که گذشت در وضعیت قرمز ناشی از ویروس کرونا 
قرار گرفت. شدت شرایط بحرانی حاکم بر شهر باعث شد تا محدویت های 
کرونایی به اصفهان بازگشته و وضعیت از مرز هشدار نیز گذر کند. در 
این میان بار دیگر تعطیلی به مشاغل شهر بازگشت و بنا بر دستور ستاد 
استانی مقابله با کرونا مراکز پُرخطری مانند استخرها، باشگاه ها، تاالرها، 
سالن های ورزشی، سینماها، موزه ها، چایخانه ها، کافی شاپ ها، بازارهای 
محلی، گیم نت ها، جمعه  بازارها، شنبه بازارها و دوشنبه  بازارها، پارک ها 
و تفرجگاه ها، باغ وحش ها و شهربازی ها از دهم مهر به مدت یک هفته 
که  است  رویدادهایی  مهمترین  اما،  آنچه می خوانید  تعطیل شدند. 

درهفته گذشته بر اقتصاد اصفهان گذشت؛
سومین استان

در تسهیالت پرداختی
کارنامه پرداخت تسهیالت از طریق طرح رونق تولید نشان دهنده آن است که تا 
پایان شهریور امسال تسهیالت پرداختی به استان اصفهان به عنوان سومین استان در 
مدت زمان مورد بررسی بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان تسهیالت 
این بین، عملکرد  به ۴0۱ فقره درخواست ثبت شده پرداخت شده است. در 
پرداخت تسهیالت طرح رونق تولید در ۶ ماه اول سال 99 از پرداخت بیش از ۱۴۸ 
هزارمیلیارد ریال وام تولید به بنگاه های تولیدی حکایت دارد. این در حالی است که 
در مدت مشابه سال گذشته این رقم 5۱ هزار میلیارد ریال ثبت شده بود. از سوی 
دیگر 5 استان خراسان رضوی، سمنان، اصفهان، گیالن و قم در صدر بیشترین 

دریافت کنندگان تسهیالت قرار دارند.
فروشندگان قطعا 

زیان می کنند
منصور یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در مورد آخرین وضعیت فروش این 
شرکت گفت: در ۶ ماهه ابتدای سال 99 نسبت به سال گذشته ، طبق گزارشات 
ارسالی در سامانه کدال، این شرکت موفق به تحقق ۷5 هزار و ۶5۸ میلیارد ریال 
درآمد فروش شده است که با این روند مناسب »ذوب« قطعا در سال جاری از زیان 
انباشته خارج و موفق به توزیع سود در سال جاری خواهد شد. وی گفت: در این 
صورت شرایط شرکت جهت ارتقا از بازار فرابورس به بازار بورس نیز در سال آتی 
فراهم خواهد شد و به طور قطع با تحقق این موضوع حمایت از سهام این شرکت 
نیز با عنایت به تاثیر سهم بر شاخص کل افزایش خواهد یافت. به گفته وی، در حال 
حاضر  صندوق مشترک توسعه بازار سرمایه نیز با انتشار ۴0 میلیون اوراق تبعی 
شرکت ذوب آهن اصفهان با قیمت اعمال ۷330 ریال در تاریخ ۲۴ اسفندماه 99 
دورنمای مثبت این شرکت را به بازار سرمایه انعکاس داده است ، ولی متاسفانه با 
جو روانی نامطلوبی که بر بازار سرمایه حاکم شده است ، سهامداران در حال فروش 
دارایی خود به زیر ارزش ذاتی سهم هستند که قطعا به زیان آن ها منجر خواهد شد. 

تعطیلی موقت
شاید جوابگو باشد!

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: در 
زمان شیوع کرونا همان گونه که سالمت جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
وضعیت اقتصادی نیز به عنوان قلب تپنده شهر باید مدنظر قرار بگیرد. رسول 
جهانگیری افزود: شاید تعطیلی موقتی برخی اصناف در کوتاه مدت در پی شیوع 
کرونا جوابگو باشد اما رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی شهروندان و اصناف 
باید با اقدامات فرهنگی و فر هنگ سازی نهادینه شود. وی اظهار کرد: متولیان 
فرهنگی باید اکنون به میدان بیایند و در این زمینه فعالیت های فرهنگی انجام شود. 
جهانگیری تصریح کرد: براساس اعمال محدودیت های جدید در اصفهان قهوه خانه ها 
و چایخانه ها، آرایشگاه های زنانه، گیم نت ها به مدت یک هفته تا ۱۷ مهر امسال 
تعطیل و کافی شاپ ها و فست فودی ها به صورت بیرون بَر فعالیت خواهند داشت. وی 
با بیان اینکه برخی از صنوف مانند چایخانه ها و تاالرهای پذیرایی از ابتدای شیوع 
کرونا تاکنون بسته  هستند، اظهار کرد: رستوران ها نیز با 50 درصد ظرفیت خود 
فعالیت خواهند کرد و باید فاصله ۲ متری چیدمان میزها را رعایت کنند. رئیس اتاق 
اصناف استان اصفهان بیان کرد: پیش از این نیز رستوران ها و سالن های غذاخوری 
در زمان اوج گیری شیوع کرونا در ماه های اسفند و فروردین با یک سوم ظرفیت 
خدمات دهی می کردند. وی گفت: صنوف سالمت محور ما اعم از شیرینی فروشی ها، 
کباب و بریان، حلیم و آش فروش ها و رستوران ها همواره دستورالعمل های بهداشتی 

شامل استفاده از لباس مخصوص، ماسک و دستکش را رعایت می کنند. 
وام مسکن جوانان
 ۴۰۰ میلیونی شد

بانک مسکن با توجه به شرایط جدید قیمتی در بازار مسکن نسبت به افزایش سقف 
تسهیالت برای افتتاح کنندگان حساب های پس انداز مسکن جوانان اقدام کرده است. 
بر این اساس، سقف تسهیالت قابل پرداخت از این محل در شهر تهران در پایان 
سال پانزدهم با ۶0 درصد رشد، از ۲50 میلیون تومان به ۴00 میلیون تومان افزایش 
یافته است.  مچنین سقف تسهیالت مذکور در شهرهای بزرگ شامل کرج، مشهد، 
تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه در پایان سال پانزدهم از ۲۱0 میلیون به 
330 میلیون تومان افزایش یافته است. این میزان در مورد سایر نقاط شهری ۱۸۴ 
میلیون تومان بود که امسال در ترمیم صورت گرفته به ۲90 میلیون تومان افزایش 
یافت. برای برخورداری از سقف تسهیالت مذکور سپرده گذاری ماهانه در هر سال با 
مبالغی بیش از آنچه پیش تر تعیین شده بود صورت می گیرد. بر این اساس، میزان 
سپرده گذاری ماهانه در سال اول تا پانزدهم برای برخورداری از سقف تسهیالت 
تعلق گرفته به افتتاح کنندگان حساب در سال 99 به ترتیب با مبالغ ۶5 هزارتومان 
آغاز می شود و درنهایت با افزایش مبلغ در هر سال به مبلغ ۲۴۷ هزار تومان در سال 
پانزدهم افزایش می یابد. سپرده گذارانی که می خواهند بین 5 سال تا ۱5 سال از 
زمان سپرده گذاری خود از سقف تسهیالت مسکن جوانان استفاده کنند باید بیشتر 
از حداقل های تعیین شده واریز کنند. به طور مثال سپرده گذاری که بخواهد در پایان 
سال پنجم از سقف تسهیالت ۲۱0 میلیون تومان در شهر تهران بهره مند شود، باید 

در سال اول ماهانه مبلغ ۶۱0 هزار تومان واریز کند.

اصفهان در تب
موج سوم کرونا

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره 
به آمار ارائه شده بانک مرکزی می گوید: 
هرچند نرخ رسمی تورم کشور در چند 
ماه اخیر، ۲۶ درصد اعالم شده است، اما 
مطالعات آقای استیو هنکی از دانشگاه 
هاپکینز که به طور مستمر و پیوسته فراز 
و نشیب های نرخ تورم ایران را محاسبه 
می کند، نشان می دهد که نرخ تورم 
در سال 99 حدود ۱5۶ درصد  ایران 
یعنی ۶ برابر رقم اعالمی از سوی مرکز 
آمار و بانک مرکزی ایران بوده که عدد 

بسیار قابل توجهی است. 
او توضیح می دهد: این آمار نشان می 
یا  بخش خصوصی  مصرف  دهد سهم 
همان مردم در اقتصاد کشور عمال به زیر 
35 درصد رسیده که تهدید بزرگی برای 

اقتصاد ایران محسوب می شود.

امکان پس انداز
وجود ندارد

به گفته شریفی، کاهش مصرف بخش 
آن  بیانگر  ایران  اقتصاد  در  خصوصی 
است که به دلیل کاهش درآمد، میزان 
است،  یافته  کاهش  مردم  مصرف 
بخش  سوی  از  اندازی  پس  بنابراین 
خصوصی در اقتصاد کشور شکل نخواهد 
به  توجه  با  نیز  گرفت و بخش دولتی 
امکان  عمال  جاری  باالی  های  هزینه 
پس انداز نخواهد داشت که این شرایط 
به  ای  فزاینده  تورم حالت  باعث شده 

خود گیرد.
او با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم 
مطابق  گوید:   می  جاری،  سال  در 
آخرین محاسبات با توجه به سال پایه 
۲0۲0، حداقل میزان درآمد و دستمزد 
ماهیانه مردم ایران چیزی حدود ۱00 
دالر بوده که رقم بسیار پایینی است و 
به نوعی معادل 5 ساعت کار یک کارگر 
طی یک روز در یک مغازه فست فود در 
می  اضافه  اقتصاددان  این  آمریکاست. 

کند: اقتصاد ایران به خصوص طی چند 
سال اخیر خواسته یا ناخواسته دالری 
شده است به این صورت که هزینه ها 
برمبنای دالر محاسبه می شود که این 
کاهش  همچنین  و  ها  قیمت  افزایش 
ارزش پول ملی چالش و تهدید جدی 

برای اقتصاد کشور محسوب می شود.
اینکه دولت پیش  بیان  با  او همچنین 
با فعال سازی بورس و  بینی می کرد 
قیمت و  شاخص  دستکاری  نوعی  به 

 سهام ها به نوعی بتوانند سرمایه گذاری 
دهد:  می  توضیح  کنند،  تشویق  را 
جای  به  بورس  فعالیتهای  متاسفانه 
اقتصاد،  در  کل  عرضه  منحنی  انتقال 
بازی توسط  فعالیتهای سفته  به دلیل 
نهادهای حقیقی و حقوقی باعث انتقال 
منحنی تقاضای کل شد که این سرمایه 
موجب  تنها  نه  بورس  اقبال  و  گذاری 
بهبود فضای کسب و کار نشد، بلکه با 
افزایش سفته بازی موجب شکل گرفتن 
تقاضای کل در اقتصاد شد که با توجه 
گسترش  عدم  و  عرضه  بودن  ثابت  به 
اقتصاد، باعث باال رفتن سطح قیمت ها 
شد. به گفته شریفی، در این فضا تقاضا 
برای ورود به بازار سرمایه به جای کاهش 
اثرات تحریم ها موجب شد تا مشکالت 
تحریم ها بر دوش مردم منتقل شود و به 
جای تاثیر بر عرضه کل با افزایش تقاضا، 
سطح عمومی قیمتها، کاال و خدمات در 

کشور باال رفت.
دولتها  عملکرد  تجربه  به  همچنین  او 
می  اشاره  خود  فعالیت  دوم  دوره  در 
کند و می گوید:  تجربه نشان داده که 
متاسفانه سیاست های اقتصادی کشور 
در دوره دوم ریاست جمهوریها نسبت به 
دوره اول کارساز نبوده و شرایط بدتر از 

گذشته می شود.
می  نشان  مطالعات  شریفی،  گفته  به 
دهد که میانگین افزایش قیمت عمومی 
اول  دور  به  نسبت  دوم  دور  در  کاالها 

رشد  درصد   ۱۷5 دولت،  این  فعالیت 
داشته که این عدد قابل توجه است.

او تحریم ها را یکی از دالیل نوسانات و 
افزایش نرخ دالر دالر می داند و تاکید 
می کند: البته افزایش نرخ دالر تماما به 
تحریم ها برنمی گردد و متاسفانه بی 
انضباطی در سازوکار تخصیص ارز باعث 
تشدید نرخ ارز در کشور شده است به 
طوریکه میانگین افزایش نرخ دالر در 
دور دوم نسبت به دور اول بیش از 350 
درصد رشد داشته است که این پیامد 

خوبی را به اقتصاد ایران نوید نمی دهد.
تفاوت  به  همچنین  اقتصاددان  این 
قیمت برخی شاخص ها در شهریور 99 
نسبت به شهریور 9۶ اشاره می کند و 
می گوید: در این دوره نرخ دالر حدود 
500 درصد، سکه طال 9۸0 درصد و 
همچنین شاخص مسکن حدود ۴50 
درصد رشد داشته است، در حالیکه در 
همین دوره درآمد پولی خانوارها تنها 
است،  داشته  حدود ۱00 درصد رشد 
همچنین درآمد کارکنان دولت و حتی 
درآمد مشاغل آزاد و خدماتی کمتر از 
این  در  که  داشته  رشد  درصد   ۱00
شرایط تورم به خانوارها و مصرف کننده 

نهایی منتقل می شود.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تاکید می 
کند: در شرایطی که 9 دهک کشور زیر 
خط فقر ۱0 میلیون تومان قرار گرفته 
اند، نه تنها پس اندازی نخواهند داشت، 
اقتصاد کشور  بلکه سرمایه گذاری در 
شکل نمی گیرد و در این شرایط اقتصاد 
کند.  می  حرکت  معکوس  چرخه  در 
شریفی حذف طبقه متوسط را یکی از 
را  ایران  اقتصاد  که  دانست  خطراتی 
تهدید می کند، می گوید: طبقه متوسط 
سنگ زیربنای توسعه، رشد و شکوفایی 
اقتصاد هر کشوری محسوب می شود 
که می تواند به پیشرفت اقتصاد و تثیبت 

یک کشور در اقتصاد جهانی دامن بزند.

میلیاردرهای فقیر
دیگر  طیبی  کمیل  دیگر  سوی  از 
می  "نوسان"  به  اصفهانی  اقتصاددان 
گوید: متاسفانه امروز با واژه میلیاردرهای 
فقیر مواجه هستیم به نحوی که افراد 
میلیارد  یا دو  از یک  خانه های کمتر 
تومان ندارند و تمام خودروها باالتر از 
با  او  است.  شده  تومان  میلیون   ۱00
دهد:  می  توضیح  شرایط،  این  تشریح 
افزایش این دارایی ها یک نقدینگی و 
دارایی غیرمولد است که سود و کمکی 

برای زندگی افراد ندارد. 
قدرت  مردم  زمانی  داشت  توجه  باید 
خرید خواهند داشت که بتوانند از محل 
درآمدهای خود بخشی را صرف هزینه 

های روزمره و بخشی را پس انداز کنند.
و  دارایی  شدن  میلیاردی  طیبی 
فعلی  شرایط  در  را  افراد  مستغالت 
از تورم باال و جهش  غیرمولد و ناشی 
قیمت کاالها و خدمات و .... می داند و 
می افزاید: همگام با تغییر نرخ ارز از یک 
کانال به کانال دیگر و همچنین با جهش 
قیمت ها، شاهد افزایش نرخ کاالها  و 
محصوالت هستیم که در این زنجیره و 
دور باطل تسلسل، با وجودیکه دارایی 
های افراد افزایش می یابد، مردم فقیر 
و فقیرتر می شوند، چراکه این دارایی 
ها تبدیل به نقد نمی شود و اگر تبدیل 
به نقد شود باید با قیمت باالتری دوباره 
آن را خریداری کنند، این درحالیست 
بودجه  شدید  کسری  شاهد  امروز  که 

خانوارها برای تامین منابع شان هستیم.
یعنی  متوسط  طبقه  طیبی،  گفته  به 
جمعیت فعال، کارآفرین، کمک کننده 
به مسائل جامعه  آشنا  و  بقاء نسل  به 
است که با آموزش این طبقه می توان به 
افزایش بهره وری، تولید و بهبود شرایط 
سوی  از  کنیم،  کمک  کشور  اقتصاد 
دیگر این طبقه و به نوعی همان بخش 
خصوصی توان سرمایه گذاری در بخش 
های مختلف را دارد که امروز به واسطه 
اختالف درآمدی شدید، تنها عده کمی 
در جامعه قدرت مانور دارند و با توجه 
به اینکه منابع تامین مالی آنها گسترده 
است، با ایجاد فاصله شدید طبقاتی رانت 

در کشور افزایش می یابد.
به گفته این اقتصاددان، افراد در شرایط 
رانتی به سرعت می توانند از تغییرات 
افرادی  اکنون  و  ببرند  بهره  قیمتی 
تومان  میلیون  از ۱0  درآمد کمتر  که 
دارند، ناخودآگاه از این فرصت باز می 
مانند، بنابراین چون درصد عمده ای از 
خانواده ها دیگر ثروتی ندارند، عمال از 
فرصت های خرید و تامین زندگی خود 
بازمی مانند و هر چه این شرایط ریشه 
دار شود در آینده تامین کاالها و خدمات 
خوراک،  همچون  قشر  این  ضروری 
پوشاک، تقاضا برای آموزش، بهداشت 
و ... زیرسوال می رود و به نوعی تامین 
نیازهای اولیه افراد دچار چالش می شود.

طیبی توضیح می دهد: مهمترین چالش 
این است که افراد تامین نیازهای خود را 
به تعویق می اندازند، مثال درمان خود را 
به سال آینده عقب انداخته و با توجه به 
بدتر شدن شرایط مالی شان در آینده 
نیز فرصتی برای آنها باقی نمی ماند و 
در عمل جامعه دچار مشکالت اجتماعی 

بسیار سنگینی خواهد شد. 
طیبی هشدار می دهد: متاسفانه امروز 
درون  نوعی  سمت  به  کشور  اقتصاد 
بوده  در حال حرکت  اقتصادی  گرایی 
و در پی خودکفایی است، اما متاسفانه 
دیگر توان سرمایه گذاری، کارآفرینی

 و ... ندارد.

تورم، حذف طبقه متوسط و میلیاردهایی که سفره نانشان خالی است؛

سقوط از طبقه متوسط
حذف طبقه متوسط تهدیدی است که می تواند اقتصاد و ثبات کشور را با مخاطره روبرو کند

ــه  ــورم، ب ــرخ ت ــرخ ارز و افزایــش ن اگرچــه از ابتــدای امســال تاکنــون جهــش شــدید ن
طــور ناخــودآگاه موجــب میلیــاردی شــدن ارزش دارایــی هــای برخــی افــراد شــده؛ امــا 
ــاه را در زندگــی شــان احســاس نمــی کننــد، بلکــه در  ــه تنهــا نشــانه ای از رف مــردم ن
تامیــن هزینــه هــای زندگــی خــود وامانــده انــد و بــه اعتقــاد بســیاری از کارشناســان بــا 
قــرار گرفتــن ۹۰ درصــد افــراد جامعــه زیــر خــط فقــر، طبقــه متوســط اقتصــاد کشــور در 
حــال ریــزش و پاک شــدن اســت. علیمــراد شــریفی، اســتاد اقتصــاد دانشــگاه اصفهــان با 
تحلیــل وضعیــت موجــود بــه "نوســان" مــی گویــد: ایــن آمــار نشــان مــی دهــد ســهم 
بخــش خصوصــی یــا همــان مــردم در اقتصــاد کشــور عمــال بــه زیــر ۳۵ درصــد رســیده کــه تهدیــد 

بزرگــی بــرای اقتصــاد ایــران محســوب مــی شــود.
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پژوهش های  مرکز  رئیس  نوسان:  
گفت:  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای 
به  می تواند  اصفهان  ریسباف  کارخانه 
کارخانه نوآوری تبدیل شود و مسئوالن 
قول داده اند به کمک بخش خصوصی آن 

را بازآفرینی کنند.
کوروش خسروی در جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان که با حضور مدیرکل 
راه و شهرسازی اصفهان برگزار شد، اظهار 
کرد: در تهران کارخانه فرسوده ای که به 
بیغوله تبدیل شده بود و پیشتر قلم جوش 
تولید می کرده در هشت سوله به کارخانه 
نوآوری تبدیل شده و این درحالی است 
شده  حفظ  نیز  آن  تاریخی  میراث  که 
است؛ در شهرهای دیگری مثل یزد نیز 
شاهد چنین اقداماتی بوده ایم. وی افزود: 
به  می تواند  اصفهان  ریسباف  کارخانه 
کارخانه نوآوری تبدیل شود و مسئوالن 
قول داده اند به کمک بخش خصوصی آن 
را بازآفرینی کنند؛ البته معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور نیز ضمن بازید از 
این کارخانه وعده هایی درخصوص تأمین 
بودجه مورد نیاز از سوی این معاونت را 
داده است اما در این میان نیز به حضور 
شرکت بازآفرینی شهری نیاز داریم تا این 

پروژه به نتیجه برسد.
رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی 
این  تحقق  کرد:  تصریح  اصفهان  شهر 
موضوع نیاز به هماهنگی های بیشتر دارد 
و از سوی دیگر باید با بانک ملی برای آزاد 
شدن سند این ملک که در رهن بانک 
از  بشود. وی  است هماهنگی های الزم 
اداره مسکن و شهرسازی استان اصفهان 
درخواست کرد: وضعیت نهایی شرکت 
حضور  روند  و  شده  مشخص  ریسباف 
شود.  فراهم  آن  در  بازآفرینی  شرکت 
تذکرات  بخش  در  همچنین  خسروی 
جلسه امروز افزود: مدتی قبل شاهد برپایی 
نمایشگاهی در شهر کابل افغانستان بودیم 
سوی  از  هدفمند  مدیریت  یک  با  که 
فرصت  از  استفاده  و  شهری  مسئوالن 
برگزاری این نمایشگاه می توانست سبب 
شرکت بهتر شهر اصفهان در آن باشد 
تا بتوانیم محصوالتمان را در آن نمایش 
بدهیم. وی تاکید کرد: از شهردار اصفهان 
تقاضا دارم از مدیرانی که در این مورد کم 
کاری کرده اند توضیح خواسته و موارد را 

به شورای شهر گزارش دهد.
همچنین در این جلسه، رئیس کمیسیون 
شورای  اطالعات  فناوری  و  حمل ونقل 
اسالمی شهر اصفهان گفت: برای الحاق 
محور تشریفات فرودگاه شهید بهشتی 
به شهر اصفهان باید اداره مسکن و شهر 
سازی اقدامات بهتری انجام دهد زیرا این 
محور شایسته شهر اصفهان نیست و نباید 
امیراحمد  باشد.  این گونه  ورودی شهر 
زندآور ادامه داد: بعضی مراکزحاشیه ای 
لحاظ  از  که  شده  الحاق  اصفهان  به 
ارتباطات شهری وضعیت خوبی ندارند، 
مردم برای حل مشکالت به شهرداری 
مراجعه می کنند در حالی که پیگیری ها 
باید در اداره راه و شهرسازی باشد. وی 
تصریح کرد: سوال مهمی که وجود دارد 
این است که طرح توسعه شهر اصفهان 
به کجا رسیده و چطور باید توسعه پیدا 
کند، درواقع باید توسعه افقی و عمودی 
قرار گرفته و  بررسی  دراین طرح مورد 
انجام شوند. زندآور اضافه  اقدامات الزم 
کرد: برای الحاق محور تشریفات فرودگاه 
شهید بهشتی به شهر اصفهان باید اداره 
مسکن و شهر سازی اقدامات بهتری انجام 
دهد زیرا این محور شایسته شهر اصفهان 
نیست و نباید ورودی شهر این گونه باشد.

مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان گفت: ایجاد پاتوق گردشگری احمدیه یکی از پروژه 
های زیرساختی طرح گردشگری اصفهان ۲0۲0 است.محمدرضا برکت، اظهار کرد: برای 
آزادسازی پالک های در مسیر اجرای طرح محله احمدیه به عنوان یک پروژه سه ساله، اعتبار 
مورد نیاز در بودجه لحاظ شده تا زمین های آزادسازی شده به پاتوق گردشگری تبدیل شود. 
وی تصریح کرد: پاتوق گردشگری محله احمدیه به وسعت ۱۱ هزار مترمربع برای تامین رفاه و 
تفریح کودکان و سایر شهروندان در محدوده مجموعه تاریخی تخت فوالد ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: سند راهبردی این 
سازمان به صورت تخصصی بازنگری و بروزسانی شده است. آتشپاد محسن گالبی، اظهار 
کرد: بررسی جامعه شناختی مناطق اصفهان بر اساس تحلیل حریق و حوادث و ارائه مقاالت 
متحده برگزیده در همایش های ملی از دیگر اقدامات آتش نشــانی در یکسال اخیر است. 
وی خاطرنشان کرد: با تالش های شده گواهینامه دو ستاره در ارزیابی مدل تعالی سازمان 
EFQM برای نخستین بار به عنوان اولین سازمان ارزیابی شــونده دریافت شده است.
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گزارش

گزارش

ریسباف؛ کارخانه 
نوآوری شود

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان خبر داد:

شهردار اصفهان در این پیام تصریح کرد: بر این 
باورم که سالمندی بیش و پیش از این که یک 
واقعیت بیولوژیک باشد، پدیده ای اجتماعی 
است که رویکرد و نحوه مواجهه ما در زیستگاه 
های شهری می تواند آن را تبدیل به فرصتی 
برای ارتقاء سطح خالقیت فرهنگی، مسئولیت 
شهروندی و مشارکت جویی اجتماعی کند 
یا تهدیدی که تالی آن نا امیدی و گوشه 
گیری و بی انگیزگی باشد. وی افزود: البته که 
سالمندی ظرفیتی ناشناخته یا کمتر شناخته 
شده برای توسعه و پیشرفت شهر است، به 
شرط آنکه مدیریت شهری و دستگاه های 
هم جهت و هم سو و همچنین نهاد های مدنی 
پر دغدغه، در مسیر برنامه سالمندی پویا و یا 

فعال گام نهند.
نوروزی در پیام خود اظهار کرد: در این حالت  
است که ما با سرمایه انسانی بس سترگی 
مواجه خواهیم بود که واقعیتا سالمند و هویتاً 
جوان است و بجای افسردگی و طرد شدگی 
و دلزدگی، سرمایه ای ارزشمند و گرانبها 
برای جامعه شهری تلقی می شود که نه فقط 
موضوع توسعه پایدار است که بل کارگزار آن 
نیز هست. وی افزود: از این منظر است که 
باید بگویم شهرهای امروز ما برای بهزیستی 
و زیست پذیری، گریز و گزیری ندارند که در 
کنار قدرت و تخصص جوانان و میانساالن، به 
قوه تخیل کودکان و سرمایه تجربه سالمندان 

نیز اتکاء کنند.
شهردار اصفهان در پیام خود تاکید کرد: جهت 
نیل به این آماج، نیاز به برنامه ای هدفمند 
داریم تا در مرحله شعار پا به ِگل نمانیم. برنامه 
ای که با راهبردهای مشخص، فضای واقعی 
شهر را برای تحقق این آمال آماده کند. برنامه 
ای که فقط سالمندی و نیازهای پیش روی 

آن را فراموش نکند، بلکه سالمندی را ضامن 
تحقق برنامه بداند و آنان را به عنوان جزء 
الیتجزایی از سرمایه انسانی شهر، در فرآیند 
تصمیم گیری و طراحی و نظارت و اجرا 

مشارکت دهد.

اصفهان در یک قدمی 
شبکه جهانی دوستدار سالمند

همچنین در این جلسه، لیال السائجی جودان، 
نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 
در ایران با اشاره به اینکه برای اعضای صندوق 
جمعیت سازمان ملل متحد باعث خرسندی 
است که برای آغاز فاز دوم پروژه ایجاد محیط 
دوستدار سالمند در شهر زیبای اصفهان 
جلسه ای تشکیل شده است و در ادامه با 
همکاری شرکا از جمله شورای ملی سالمندان 
اصفهان،  شهر  اسالمی  شورای  کشور، 
شهرداری و بهزیستی اقدامات الزم خواهد 
شد، اظهار کرد: همکاری طوالنی مدت بین 
مدیریت شهری اصفهان و صندوق جمعیت 
سازمان ملل متحد در ایران نتایج خوبی داشته 
و به اطالع بسیاری از کشورها رسیده که آنها 
مسیر پیشرفت های اصفهان را دنبال کرده 
و درصدد استفاده از تجربیات این کالنشهر 
هستند. وی ادامه داد: جمعیت سالمندی به 
سرعت در شهرهای مختلف جهان در حال 
گسترش است و در کشورهایی که بیش از ۱0 
درصد جمعیت سالمند دارند، نشانه توسعه 
یافتگی، بهبود وضعیت سالمت و آموزش و 

رفاه مشهود است.
ملل  سازمان  جمعیت  صندوق  نماینده 
متحد در ایران تصریح کرد: ۸30 شهر در ۴۱ 
کشور دنیا به شبکه جهانی محیط دوستدار 
سالمند پیوسته اند و شهر اصفهان نیز به 

زودی به این شبکه خواهد پیوست و محیط 
فیزیکی و اجتماعی مناسبی را برای خدمت 
به سالمندان فراهم می کند. وی گفت: امسال 
تمرکز همکاری  ها بر تدوین برنامه عملیاتی 
و راهبردی تحقق محیط دوستدار کودک 
در پنج محله پایلوت اصفهان است که بی 
شک با همکاری متخصصان دانشگاهی این 
هدف محقق خواهد شد. السائجی جودان 
افزود: سال گذشته با همکاری شورای ملی 
و  شهرداری  کشور،  بهزیستی  سالمندان 
شورای اسالمی شهر اصفهان فعالیت ها برای 
پیوستن اصفهان به مجمع جهانی شهرهای 
دوستدار سالمندان آغاز شده است. وی اضافه 
کرد: نتایج همکاری اصفهان به گوش خیلی 
از شهرها و کشورهای جهان رسیده و تمایل 
دارند از تجربیات این شهر در حوزه سالمندی 

استفاده کنند.

استفاده از تجربه اصفهان 
در تحقق شهر دوستدار سالمند 

در ادامه جلسه، حسام الدین عالمه، رئیس 
دبیرخانه شورای ملی سالمندان نیز اظهار 
کرد: شهر اصفهان به صورت عملیاتی وارد 
محیط ایجاد شهر دوستدار سالمند شده است؛ 
همچنین کمک صندوق جمعیت سازمان 
ملل متحد و انتخاب مجری کارآمد برای 
اصفهان به عنوان شهر دوستدار سالمند باعث 
شده که برای نخستین بار شاهد تحقق محیط 
دوستدار سالمند در این جهانشهر باشیم. وی 
ادامه داد: از تجربه خوب اصفهان در خصوص 
تحقق شهر دوستدار سالمند در کل کشور 
استفاده خواهیم کرد و باید مجری برنامه 
شهر دوستدار سالمند در اصفهان فرایندها را 
برای کل کشور بازنمایی کند تا تدوین نقشه 

راه محیط دوستدار سالمند را شاهد باشیم.
مدیرکل  فرشاد،  مرضیه  نشست،  این  در 
بهزیستی استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه 
درصد جمعیتی استان ۱0.۶ درصد است که 
نشان می دهد جمعیت سالمندی در اصفهان 
فراتر از میزان کشوری است، اظهار کرد: حدود 
سه هزار نفر از سالمندان اصفهان در خانه 
سالمندان به سر می برند که نشان می دهد 
هرچه تغییر ساختار فرهنگی اتفاق می افتد و 
گرفتاری  های اجتماعی نسل جوان افزایش 
می یابد این افراد در مکان هایی غیر از منزل 
نگهداری می شوند. وی افزود: در حال حاضر 
500 تخت سالمندی در اصفهان خالی است 
که اگر شرایط کرونا نبود تخت های خالی 
سالمندی اصفهان به عدد ۸00 می رسید، از 
همین رو باید وضعیت فعلی را بهبود ببخشیم 
و به ارتقای وضع خانه های سالمندان توجه 

ویژه داشته باشیم.

ثبت درخواست اصفهان 
در شبکه جهانی 

معاون  رشیدی،  مرتضی  جلسه،  این  در 
اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان بیان کرد: شعار جهانی روز 
سالمند »کرونا، فرصتی برای تغییر نگاه به 
سالمندان« انتخاب شده است و در برنامه های 
تعریف شده شهرداری تالش شده با نگاهی 
ویژه وضعیت شیوع بیماری کرونا و مباحث 
مربوط به سالمندان در این زمینه را مورد 

توجه قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه ارسال درخواست ثبت 
اصفهان در شبکه جهانی شهرهای دوستدار 
سالمند یکی از مهم ترین فعالیت ها در این 
راستا به شمار می رود، گفت: سال گذشته با 
کمک بهزیستی، اصفهان به صورت پایلوت 
به شهرهای دوستدار سالمند پیوست و در 
این یکسال تالش شده برنامه های مدون با 
همکاری بهزیستی اجرا شود که نتیجه آن 
ثبت درخواست اصفهان در شبکه جهانی 

شهرهای دوستدار سالمند بود.
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: لوگوی 
شهر دوستدار سالمند به دو زبان فارسی 
و انگلیسی طراحی شده است. وی افزود: 
همچنین دو عنوان کتاب با موضوعات ارزیابی 
و برنامه ریزی الگوی محیط دوستدار سالمند 
در محالت پایلوت شهر اصفهان و فضاهای 
شهری و شهروندان با شرایط خاص منتشر 

شده است.
رشیدی تصریح کرد: برپایی جشنواره ملی 
عکس سالمندی از دیگر برنامه های معاونت 
اجتماعی شهرداری بوده که در آن عکاسانی از 
سراسر کشور با موضوع سالمندی آثار خود را 
ارائه کردند که ۴0 اثر برگزیده شده و به صورت 
نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار خواهد 

گرفت.
وی بیان کرد: طرح عضویت افراد سالمند در 
کتابخانه های تحت نظارت شهرداری با 50 
درصد تخفیف از دیگر اقدامات شهرداری در 

هفته سالمند است.

در آستانه یکمین سال پیوستن پایلوت اصفهان به شبکه شهرهای دوستدار سالمند مطرح شد ؛

 سالمندان؛ سرمایه انسانی شهر 
درخواست اصفهان برای پیوستن به شبکه جهانی شهرهای دوستدار سالمند ثبت شد

citizen

 نوسان: معاون خدمات شهری شهردار اصفهان از ابالغ دستورات ۴۱ 
ماده ای شهرداری اصفهان برای مقابله با شیوع کرونا خبر داد و گفت: 
تصمیمات مختلفی در این زمینه گرفته و اجرایی شده است تا فاصله 
گذاری اجتماعی در شهر تشدید شود. به گزارش نوسان و به نقل از 
اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، حسین امیری در جلسه 
اضطراری ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و ستاد مدیریت 
بیماری کرونا شهرداری اصفهان که به صورت ویدئو کنفرانس با بیش 
از ۴۰ نفر از مدیران ارشد شهرداری اصفهان برگزار شد دستورات ۴۱ 

ماده ای را ابالغ کرد. 
حسین امیری حفظ سالمت شهروندان را از وظایف شهرداری اصفهان دانست و 
ادامه داد: به منظور پیشگیری از انتشار ویروس کرونا شهرداری همچون گذشته 
با استفاده از تمام توان خود اقدامات مناسب را  در حد توان انجام خواهد داد. 
وی ضمن تاکید بر اجرایی شدن مصوبات ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در 
خصوص ابالغ دستورالعمل ۴۱ ماده ای ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرداری 
اصفهان گفت: پیرو اپیدمی سوم و باال رفتن آمار مبتالیان و متاسفانه آمار مرگ و 
میر ناشی از بیماری کرونا، دستورالعملی توسط ستاد بیماری کرونا در شهرداری 
اصفهان تهیه و به تمام مجموعه های شهرداری اصفهان ابالغ و از روز پنجشنبه 
اجرایی شد. امیری ادامه داد: استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در ناوگان 
حمل و نقل عمومی الزامی بوده و این اقدام به ویژه در استفاده از مترو و اتوبوس ها 
باید با دقت بسیار بررسی و پیگیری شود، همچنین فروش بلیت توسط شرکت های 

مسافربری برون شهری برای مرزهای چهارگانه ملغی و منتفی می شود.
افزایش تعداد اتوبوس ها 

در ساعات پیک 
وی گفت: ضدعفونی و گندزدایی پایانه های مسافربری، ایستگاه های اتوبوس و 
ایستگاه های مترو به صورت مستمر صورت می گیرد و شرکت واحد اتوبوسرانی 
شرایطی را فراهم می کند که در باجه های شارژ کارت بلیت اتوبوس در ایستگاه 
ها نسبت به ارائه ماسک استاندارد به قیمت مناسب اقدامات الزم صورت گیرد؛ 
همچنین در ساعات پیک مسافر نسبت به افزایش اتوبوس به منظور رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی اقدامات الزم صورت می گیرد. جانشین رئیس ستاد مدیریت 
بیماری کرونا ادامه داد: اقدامات الزم توسط معاونت فرهنگی اجتماعی و اداره کل 
ارتباطات و روابط بین الملل شهرداری اصفهان به منظور اطالع رسانی، فرهنگ 
سازی و هشدار در خصوص استفاده از ماسک و پویش من ماسک می زنم و 
محدودیت های مصوب ستاد استانی و مدیریت شهری اجرایی می شود. وی در 
خصوص رعایت فاصله اجتماعی در تاکسی ها گفت: تاکسی های شهری حداکثر 
با سه نفر مسافر سرویس دهی و تردد خواهند داشت و همچنین از کاورهای 

جداکننده استفاده می کنند.
دستفروشی و اغذیه فروشی 

در پارک ها ممنوع 
امیری افزود: با توجه به مصوبات ستاد استانی و ممنوعیت پیاده روی اربعین و 
برگزاری مراسم های مرتبط هیچ گونه مجوز برگزاری ایستگاه صلواتی و توزیع نذری 
صادر نخواهد شد. همچنین باید از فعالیت همه اغذیه فروشی ها و دستفروشان 
داخل پارک ها ممانعت شود و همچنین اغذیه فروشی های داخل پارک ها تعطیل 
می شود.وی تاکید کرد: صدور مجوز و برگزاری هرگونه مراسم مذهبی، همایش، 
جشنواره، نمایشگاه و ... تا اطالع ثانوی اجرایی نمی شود و مجوزهای داربست و ... 
صرفاً در حوزه پیام و برپایی ایستگاه های آوا و نوا صادر می شود. جانشین رئیس 
ستاد مدیریت بیماری کرونا به کاهش روشنایی در پارک ها اشاره کرد و گفت: 
روشنایی پارک ها به میزان ۶0 درصد با رعایت مسائل ایمنی و امنیتی کاهش 
یافته و همه مجموعه های، ورزشی و اسباب بازی سطح پارک ها برای عدم استفاده 

مسدود می شود.
پارک خودرو در حاشیه 
زاینده رود ممنوع شد

وی ادامه داد: ورودی های پارک های صفه و ناژوان مسدود و از هرگونه تجمع افراد 
و خانواده ها در میدان امام خمینی )ره(، جلوگیری به عمل می آید. امیری تاکید 
کرد: پارک خودروها در حاشیه رودخانه ممنوع است و در صورت عدم توجه توسط 

نیروی انتظامی و پلیس راهور اعمال قانون می شوند.
امیری افزود: ضدعفونی سرویس های بهداشتی سطح شهر بر اساس پروتکل های 
بهداشتی بصورت مرتب انجام می پذیرد و تا حد امکان شرایط و امکان الزم برای 
ضدعفونی و حتی شستشوی دست در ورودی ساختمان های اداری مناطق، 
سازمان ها و ... با استفاده از شیرهای پدالی، از سیستم های هوشمند، الکترونیکی 
و ... فراهم می شود. وی ادامه داد: همچنین مراکز تفریحی و گردشگری تعطیل و 
ارائه خدمات نخواهند داشت و همچنین با نصب تابلوهای ورود ممنوع به منظور 
پیشگیری از ورود، تجمع و اطراق شهروندان در ورودی پارک ها و فضای سبز اطالع 

رسانی الزم صورت خواهد گرفت.
محدودیت در برگزاری
مراسم های عزاداری 

وی با اشاره به تعطیلی فعالیت همه باشگاه ها، استخرها، موزه ها و ... تا اطالع ثانوی 
گفت: فعالیت روز بازارها و بازارهای روز محلی ممنوع و ضدعفونی و رعایت پروتکل 
های بهداشتی در میادین میوه و تره بار )ورودی، خروجی و تاالرهای فروش( به 
جد و با دقت بیشتر اجرایی خواهد شد، همچنین ارائه خدمات فروش اینترنتی در 
بازارهای کوثر و مجموعه های فروشگاهی مرتبط با مدیریت شهری در اولویت ارائه 
خدمات قرار خواهد گرفت. امیری به رعایت پروتکل ها در آرامستان باغ رضوان 
اشاره کرد و گفت: در آرامستان های سطح شهر ضمن اطالع رسانی به مراجعه 
کنندگان، برای رعایت پروتکل های بهداشتی و ایجاد محدودیت مراسم ها و عدم 
توزیع نذورات و فاصله گذاری اجتماعی  موارد مربوط به کفن و دفن همچون 
گذشته با دقت و حساسیت ویژه انجام می شود. در این جلسه، کمال حیدری، 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات 
شهرداری اصفهان، از ابتدای انتشار ویروس کرونا اظهار کرد: اقدامات مدیریت 
شهری در مهار این ویروس بسیار تاثیرگذار بوده و هم اکنون هم این حمایت از 

کادر پزشکی ادامه دار و مستمر باشد.

ابالغ دستورات 41 ماده ای
برای مقابله با کرونا

یک سال از پیوستن پایلوت اصفهان به شبکه شهرهای دوستدار سالمند می گذرد و با تالش ها و برنامه 
ریزی های مدونی که طی این یک سال از سوی شهرداری اصفهان و بهزیستی استان صورت گرفته است، 
درخواست اصفهان برای پیوستن به شبکه جهانی شهرهای دوستدار سالمند ثبت شد. قدرت اله نوروزی با ارسال پیامی به 
جلسه برنامه ریزی پیوستن اصفهان به مجمع جهانی شهرهای دوستدار سالمندان، ضمن گرامیداشت روز جهانی سالمند، 
اظهار کرد: به گمان ما شهر دوستدار سالمند، شهری است فرهنگی که در خود، سه شاخص زیست پذیری، حیات محوری 

و معنا گرایی را در دو ساحت فضای کالبدی  و شبکه روابط انسانی شهر بروز و ظهور داده است.

گزارش
گروه شهری

 نوســان: کــوروش محمــدی، رئیس 
کمیســیون اجتماعی و محیط زیســت 
شورای اســالمی شــهر اصفهان با تاکید 
بر اینکه از دو ســال پیش دبیرخانه شهر 
دوستدار ســالمند در ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان ایجاد 
شــد و از آن زمان تاکنون اقدامات زیادی 
شــده اســت، گفت: یکی از سیاست های 
مدیریت شــهری اصفهان توجه جدی به 

ایجاد زیرساخت های زیست پذیری شهر 
اصفهان بوده که یکی از این شــاخص ها 
حرکت در مســیر توســعه پایدار و ایجاد 
شهری مناسب برای زیســت سالمندان 

است.
از اســتاندارد  ادامــه داد: گرچــه  وی 
زیرساخت های شهر دوستدار سالمند در 
حوزه فکری و کالبدی فاصله داریم اما گام 
امروز بدان معناست که اصفهان در حوزه 

مدیریت امور سالمندی از بسیاری شهرها 
پیشروتر است.

رئیس کمیســیون اجتماعــی و محیط 
زیست شورای اسالمی شــهر اصفهان با 
تأکید بــر اینکه تالش مدیریت شــهری 
اصفهان پیوســتن به شــبکه شهرهای 
دوستدار ســالمند جهان بر مبنای اصول 
است، اظهار کرد: اصفهان از این ظرفیت و 

توانایی الزم برخوردار است.

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

ایجاد زیرساخت های شهر زیست پذیر به موازات شهر دوستدار سالمند
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شیشه بران: در مقابل صادرات طال از کشور، ارزش آفرینی نکرده ایم!

اقتصادنامه

 نوسان: آمارهای تجارت خارجی 
ایران در ۶ ماه نخست سال جاری 
اعالم شد. براساس اعالم رئیس کل 
گمرک ایران، در این بازه زمانی ۶۲ 
میلیون و ۸۴۲ هزار تن کاال به ارزش 
۳۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دالر در 

روند تجارت خارجی قرار گرفته اند.
 از ایــن حجم تجــارت خارجی، ۴۶ 
میلیون و 3۱۸ هزار تن کاال به ارزش 
۱3 میلیارد و 5۶۶ میلیــون دالر به 
بازارهای هــدف ارســال و در مقابل 
نیز ۱۶ میلیــون و 5۲۴ هزار تن کاال 
که ارزشی معادل ۱۶ میلیارد و ۷۸3 
میلیون دالر داشته از سوی کشورهای 
خارجی به ایران وارد شــده اســت. 
براساس این آمار، تراز تجاری ایران در 
نیمه نخست امسال منفی 3 میلیارد 

و ۲۱۷ میلیون دالر ثبت شده است. 
ایــن آمــار در حالی بیانگــر تجارت 
خارجی ایــران در نیمه اول امســال 
اســت که آمارهای ســال گذشــته 
حکایت از آن دارد که وضعیت تجاری 

بهتر از مدت مشابه امسال بوده است.
 نیمه نخست سال گذشته با تجارت 
۴۲ میلیــارد و ۱۶9 میلیون دالری 
به پایان رسید که ۲۱ میلیارد و ۲۲۱ 
میلیــون دالر آن مربوط بــه واردات 
و ۲0 میلیــارد و 9۴۸ میلیــون دالر 
مربوط به صادرات بود. بر این اســاس 
در مجموع تجــارت خارجی ایران در 
نیمه اول سال 99 با افت ۲۸ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه 
شده است. همچنین واردات افت ۲۱ 
درصدی را تجربه کرده و صادرات هم 
بیش از 35 درصد کمتــر از ۶ ماه اول 

سال 9۸ رقم خورده است.
براســاس گفته رئیــس کل گمرک 
ایران، چین، عراق، امارات، افغانستان 
و ترکیه پنج کشــور عمــده خریدار 
کاالهای ایرانی محســوب می شوند. 
آمار ارائه شــده از ســوی او نشــان 
می دهد در ۶ ماه اول امسال، چینی ها 
۱3 میلیــون و ۱۱۱ هــزار تــن کاال 
بــه ارزش بیش از 3 میلیــارد و ۷09 
میلیون دالر کاال از ایــران خریداری 
کــرده و توانســته اند ســهم 3/ ۲۷ 
درصدی از کل ارزش صــادرات را به 

خود اختصاص دهند.
 صادرات به عــراق نیــز در این بازه 
زمانی وزنی معادل 9 میلیون و ۲۸۱ 
هزار تن و ارزشــی معادل ۲ میلیارد و 

9۷۱ میلیون دالر داشته است. 
ســهم 9/ ۲۱ درصــدی از کل ارزش 
صادرات ۶ ماهه نیــز متعلق به عراق 
است. امارات متحده عربی با ۷ میلیون 
و ۱۶۴ هزار تن به ارزش یک میلیارد 
و 933 میلیون دالر در رده سوم قرار 
گرفته و ســهم ۲/ ۱۴ درصدی از کل 

ارزش صادرات را در اختیار دارد. 
چهارمیــن کشــور خریــدار بزرگ 
کاالهای ایرانی نیز افغانســتان است 
که در این ۶ ماهــه خریدار 3 میلیون 
و 33۲ هزار تن کاالی ایرانی به ارزش 
یک میلیارد و ۱03 میلیون دالر بوده 

است.
افغانستان ســهم ۱/ ۸ درصدی را از 
کل صادرات ۶ ماهه به خود اختصاص 

داده است.
 پنجمین مقصد عمده کاالهای ایرانی 
نیز ترکیه اســت که با یک میلیون و 
۴۴9 هزار تن به ارزش ۷3۱ میلیون 
دالر، سهم 3/ 5 درصدی از کل ارزش 
صادرات را بــه نام خــود ثبت کرده 

است.

 گزارش     

رییس کمیسیون اقتصادي مجلس با اشاره به اینکه ۷0 درصد ارزش بازار سرمایه هنوز جاي 
رشد دارد گفت: در حال حاضر چند شرکت بیمه بازار سرمایه را بیمه کرده اند. محمدرضا 
پورابراهیمي، افزود: اطالعات مربوط به عملکرد شهریورماه شرکت هاي بورسي که حدود 
3۲0 مورد هستند، نشان مي دهد که نسبت به ماه گذشته به  طور میانگین ۱۷ درصد تولید 
و فروش آنها افزایش یافته است. پورابراهیمي با اشاره به اینکه در واقعیت سهام  باید رشد 

مي کرد، گفت: حدود ۷0 درصد ارزش بازار سرمایه هنوز جاي رشد دارد.

بازار سرمایه جاي رشد دارد
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي گفت: با شروع عملیات اجرایي سامانه 
ملي امالک و اسکان در مرحله او ۱09 هزار واحد خالي تاکنون شناسایي شده است. 
محمود محمودزاده، گفت: در سامانه امالک و اسکان تاکنون براي ۱3میلیون و ۴00 هزار 
واحد شناسنامه ایجاد کرده ایم که حدود 50 درصد امالک کشور است. او با بیان اینکه خأل 
قانوني نداریم درخصوص روش شناسایي خانه هاي خالي گفت: از تضارب اطالعاتي که از 

دستگاه هاي مختلف جمع آوري مي شود، واحد هاي خالي شناسایي مي شوند.

چه تعداد خانه خالي تا االن شناسایي شد؟

افت تجارت در
۶ ماهه نخست

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان: اکنون تنها ۵ تا ۶ کشور در جهان هستند که همچنان با تورم 
باال و مشکل نرخ ارز مواجه هستند و متأسفانه یکی از آنها ایران است. 
علی سعدوندی،  با بیان این مطلب ادامه می دهد: اما نسبت میان این 
کشورها نشان می دهد که تورم دیگر یک بیماری صعب العالج نیست و 
ایران نیز می تواند با اتخاذ چند سیاست اقتصادی به سمتی حرکت کند 
که نقدینگی و نرخ تورم مدیریت شود. در ایران اما طی ۵۰ سال اخیر 
به دالیلی نظیر ممانعت عده ای )مانند مالکین( که از تورم نفع می برند، 
کشور ما همواره گرفتار تورم پایدار بوده است.  این اقتصاددان تاکید 
دارد: نمی توان تورم را بدون اتخاذ سیاست های مؤثر بر رشد اقتصادی 
مهار کرد. باید جهش تولید و اقتصاد و رفع نواقص و موانع تولید را 
موازی با سایر بخش ها پیش برد؛ تا در نهایت سیکل معیوب نرخ تورم 
و رشد نقدینگی مدیریت شود و اقتصاد کشور به سمت بهبود حرکت 
کند. آنچه می خوانید برجسته ترین نکاتی است که توجه اقتصاددانان 

ایرانی را در هفته قبل به خود معطوف کرد؛
مفهوم فروپاشی اقتصادی

حیدر مستخدمین حسینی در روزنامه آرمان ملی نوشت: چه اتفاق دیگري 
باید پیش بیاید که بگوییم فروپاشي اقتصادي صورت گرفته است؟ درحقیقت 
حوزه اقتصاد دچار بالتکلیفي عجیبي شده. وقتي دالر کمتر از ۱0ماه به 
30هزار تومان مي رسد و بیش از دو برابر اندي افزایش مي یابد، چه مفهومي 
دارد؟ این اقتصاددان تاکید کرد: ما شوک هاي داخلي کم نداریم و مرتب 
مجلس و دولت هر روز خبرهاي خوشایندي مطرح مي کنند! در فرآیندي 
که پیش مي رویم و مرتب با گراني هاي لحظه اي مواجهیم، چه خبر خوشي 
شنیده ایم؟ بازار سرمایه را تصور کنید که با توجه به موضوع کرونا و وضعیت 
اقتصادي جهان در همه کشورها ریزش کرد جز ایران، ونزوئال و یک کشور 
آفریقایي که شاخص هاي بورس افزایش پیدا کرد. چرا مقامات اقتصادي به 
این نکته اشاره نمي کنند که جنبه هاي رواني کرونا باعث شد بورس رونق 
بگیرد و شاخص آن افزایش پیدا کند؟ درواقع بحث هاي رواني در اقتصاد و 
سازوکارهاي عرضه و تقاضاي ما تاثیري ندارد و خنثي است و عمال نمي تواند 

محلي از اعراب براي وضعیت اقتصادي داشته باشد.
نسخه پیچی غلط 

برای توزیع کاالهای اساسی
دکتر آلبرت بغزیان معتقد است: در حالی که دولت با مشکل پرداخت یارانه 
نقدی و معیشتی دست و پنجه نرم می کند و به تبع تبعات آن را نیز تجربه 
کرده  و باید آن را متوقف کند، دوباره مجلس راهکاری موازی با آن تعریف 
کرده است. پرداخت ۶0 یا ۱۲0 هزار تومان در قالب کاالبرگ الکترونیک 
اصال دردی را دوا نمی کند. از طرفی نقدینگی را باال می برد و باید منتظر 
تبعات آن باشیم. این اقتصاددان تاکید کرد: این طرح از سوی دیگر موجب 
افزایش قیمت کاالها می شود. عمال باید به جای آن ببینیم که چرا قیمت 
کاالی اساسی این گونه لحظه ای باال می رود و جلوی آن را بگیریم. ما باید 
مانع افزایش قیمت کاالی اساسی شویم و اگر این کار را انجام دهیم، نیازی 
به بحث سهمیه بندی نیست. وی تصریح کرد: در شرایطی قرار است طرح 
کاالبرگ الکترونیکی اجرا شود که دولت از کنترل قیمت تخم مرغ عاجز است! 
پس چطور می تواند یک سیستم عریض و طویل این چنینی را مدیریت 
کند؟ بعد آن پولی هم که قرار است تامین شود چگونه هزینه خواهد شد که 
به تبعات منفی آن نینجامد؟ دولت برادری خود را در کنترل قیمت تخم مرغ 
نتوانسته ثابت کند، چطور در چنین سیستمی که هم نیازمند واریز است، هم 
تامین منابع و هم یک سازمانی باید این کار را به عهده بگیرد درست عمل 

خواهد کرد؟
نامزد مطلوب سهامداران

ولی نادی قمی کارشناس بازار سرمایه در راستای تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار 
سرمایه ایران و روند نوسان بورس تهران باید چند نکته اساسی را مورد بررسی 
قرار داد. او نوشت: در صورت انتخاب مجدد رئیس جمهور فعلی آمریکا، فعاالن 
بازار سرمایه انتظار دارند که حلقه تحریم ها تنگ تر شده و میزان کسری بودجه 
به جهت کاهش فروش نفت و میعانات، افزایش یابد. در صورتی که این کسری 
بودجه از محل انتشار اوراق بدهی تامین مالی نشود، باید انتظار شرایطی را 
داشت که قیمت ارز، کاالهای سرمایه ای و مصرفی رشد بیشتری داشته باشند. 
در صورت انتخاب نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری، بازار سهام 
انتظار دارد تحریم ها کاهش یافته و درآمدهای دولت افزایش یافته و به تبع آن 
کسری بودجه کاهش یابد. در این حالت تامین کسری بودجه دولت از محل 
انتشار اوراق بدهی راحت تر صورت می گیرد و تورم روی میانگین دو سال 
گذشته قابل مدیریت خواهد بود. فعاالن بازار سهام انتظار دارند که ریزش 
قیمت ها در بازار ارز، اتومبیل، مسکن و سهام صورت گیرد. وی تصریح کرد: 
مجدد تاکید می شود که رشد نامعقول قیمت برخی شرکت ها که بعید است 
سود اقتصادی در آینده میان مدت داشته باشند، قضاوت ها را به سمت حبابی 
بودن بازار متمایل کرد. در حالی که در همین بازار می توان سهام شرکت های 
کامودیتی محوری را تحلیل کرد که براساس سود سال ۱399 گزینه مناسبی 

برای سرمایه گذاری هستند.
بحران دناپالس 

و فروپاشی پوپولیسم
دکتر محمد فاضلیدر کانال تلگرامی خود نوشت: بحران دناپالس نشان می دهد 
شعارهای تند و پوپولیستی زود فرومی پاشند؛ و فقیرتر شدن جامعه مردم را 
حساس، شکننده و پراضطراب و خشمگین کرده است. مردمان خشمگین، 
ناراضی از نابرابری و ناخرسند از آرزو شدن خواسته ها و مطالبات ساده شان – 
از جمله داشتن یک خودروی ساده داخلی – در دناپالس که خود نوک کوه 
یخ مسائل حل نشده است بروز می کند، مسائلی نظیر: سیاستی که هنوز نه 
تکلیف اش را با شیوه و وسیله حمل و نقل نماینده و شعارهای مبتنی بر اخالق 
حداکثری روشن کرده، ظرفیت پوپولیسم و عوام فریبی در آن باالست، و نه 
راهکار ممانعت از هر روز فقیرتر و ناخرسندتر شدن ده ها میلیون انسان ایرانی 
پیش رو دارد. وی تاکید کرد: این مسأله  فقط شکل دناپالس است اما با سرعت 

ماشین های مسابقات فرمول یک در حال وخیم شدن است.

گرفتار تورم پایدار هستیم

بررسی  به  اشاره  با  همتی  احمدرضا 
مشکالت و موانع مربوط به کارگوترمینال 
گفت:  آمار،  تحلیل  کارگروه  جلسه  در 
قرار  آمار،  تحلیل  کمیته  مصوبات  پیرو 
براین است که در این جلسه در سه حوزه 
تولیدات صنایع دستی، طالو جواهر و فرش 
را شناسایی  دستباف، مشکالت موجود 
کنیم تا با رفع موانع بتوانیم از خدمات 

کارگو، بهره مند گردیم. 
پرشین  شرکت  مدیرعامل  حضور  وی، 
کارگو در این جلسه را فرصتی برای بررسی 
حضور  با  الزم  راهکارهای  ارائه  و  موانع 
کارشناسانی از سازمان های مرتبط عنوان 

کرد.

تشریح اقدامات 
کارگوترمینال اصفهان

وحید اسدی، مدیرعامل شرکت پرشین 
کارگو در تشریح اقدامات کارگوترمینال 
ابتدای سال  در  گفت:  اصفهان  فرودگاه 
باتوجه به قطع شدن پروازهای خارجی به 
اصفهان و ازطرفی ارسال محصوالتی مثل 
ماهی و دامی که عمدتا به کشور کویت 
صادر می شد، تصمیم گرفتیم از ظرفیت 
استفاده  اصفهان  فرودگاه  کارگوترمینال 
کنیم. وی با اذعان به ظرفیت باال و مطلوب 
سردخانه ای فرودگاه اصفهان در مقایسه 
با دیگر فرودگاه های کشور، گفت: چون 
این اقالم فاسدشدنی هستند، سردخانه 
های فرودگاه اصفهان از ظرفیت مناسب 
برخوردارند. اسدی با بیان آنکه از ابتدای 
سال تاکنون، مجموعا ۱۱0 پرواز به وزن 
۲هزارو30تن بار از کارگوترمینال فرودگاه 
اصفهان ارسال شده است، نداشتن فضای 
را  فرودگاه  این  در  بار  ورود  برای  کافی 
عنوان کرد و افزود: انبار ورودی فرودگاه 
اصفهان فقط درحدود 50 متر است که با 
توجه به محدودیت فضا، مشتری باید به 
محض ورود کاال، بار خود را تحویل و انبار 
را تخلیه کند که گاهی بدلیل عدم حضور 
نمایندگانی از سازمان های مسئول، تاخیر 
و طوالنی شدن روند کار و پیگیری مدرک 
فضا  محدودیت  مشکالت  مبدأ،  گواهی 
تشدید می شود. ازطرفی، تاخیری که در 
بار مشتریان بدلیل عدم حضور  تحویل 
نماینده ازجمله دامپزشکی ایجاد می شود، 
گالیه مشتریان را برای کندی روند فروش 

مطرح می سازد. مدیرعامل پرشین کارگو 
در پاسخ به پرسش عضو هیات رئیسه خانه 
صنعت و معدن که برای صادرات و واردات 
به چه مجوزهایی نیاز دارد و کدام دستگاه 
ها باید تصمیم گیر باشند، گفت: ما نقشه 
توسعه  تا فضای  ایم  ارائه کرده  را  اولیه 
تحقق  را  صادراتی  پروازهای  افزایش  و 
بخشیم اما برای افزایش فضای صادراتی 
باید به دو نیاز اصلی که یکی صدور گواهی 
مبدأ در پنجره واحد و دیگری قرنطینه 

است، توجه شود. 
همچنین انتظار داریم، نماینده دامپزشکی 
در شیفت های منظم در کارگوترمینال 
اختیارت  از  و  مستقر  اصفهان  فرودگاه 
الزم برای صدور گواهی و تسهیل در کار 

برخوردار باشد. 
اسدی حضور گمرک در شیفت های منظم 
و همکاری به موقع را مطلوب ارزیابی کرد. 
اسدی گفت: در اتاق های دیگر استان ها، 
فضایی برای حضور نماینده و میز خدمت 
درنظر گرفته شده که مشاوره های الزم 
در زمینه حمل و نقل، ترخیص، صادرات 
و واردات ارائه می شود و پیشنهاد تشکیل 
این میز در اتاق اصفهان را مطرح نمود که 

استقبال شد. 

صفر تا صد کارگوترمینال 
براساس مصوبات استانی

احمدرضا همتی با اشاره به اینکه صفر 
براساس  کارگوترمینال  کارهای  صد  تا 
مصوبات استانی و پنجره واحد است، نکته 
مهم را تسهیل در اخذ مدارک عنوان کرد 
که این عامل با حضور نمایندگان دستگاه 
ها تحقق می یابد. وی افزود: اکنون گمرک 
و نیروی انتظامی در سه شیفت مستقر 
هستند، جهاد کشاورزی و حفظ نباتات نیز 
مسقر شده و هماهنگی برای حضور دیگر 

سازمانها از قبل از پرواز کرده ایم. 
همتی، حضور نماینده استاندارد، صنایع 
دستی و میراث فرهنگی را بلحاط تاثیر 
و  صادرکننده  برای  که  روانی  روحی 
واردکننده دارد، ضروری و موثر دانست 
و گفت: به این نتیجه رسیده ایم که باید 
این  و  باشد  دوطرفه  واردات  و  صادرات 
اصفهان،  فرودگاه  در  که  است  درحالی 
9۸درصد فضا مخصوص صادرات و فقط 
۲درصد فضا به واردات اختصاص دارد. وی 

در ادامه از آماده شدن طرح توسعه خبر داد 
و اظهار کرد: اگر طرح توسعه بزودی اجرا 
نشود، شرایط فعلی بیش از این کشش 

ندارد. 
از  دیگری  بخش  در  همتی  احمدرضا 
از  طال  9تن  صادرات  به  خود  سخنان 
استان اصفهان در چندسال گذشته اشاره 
کرد که بدلیل بی توجهی هایی که دراین 
عرصه شده، اکنون صادرات این اقالم به 
صفر رسیده است و یا بسیاری از اقالم 
استان اصفهان از تهران و همینطور فرش 
شوند.  می  تحویل  قم  از  اصفهان  های 
همتی با عنایت به جهانی بودن صنایع 
جایگاه صنایع  از  نمودی  گفت:  دستی، 
که  ایم  ندیده  کارگوترمینال  در  دستی 
الزم است آسیب شناسی شود که چرا این 
فرصت برای صنایع دستی و فرش مغفول 
مانده است. وی صدور گواهی مبدأ را در 
مسئولیت اتاق عنوان کرد و گفت: نماینده 
اتاق باید بعنوان یک دستگاه پیشرو حضور 
فعال داشته باشد. در مورد فرش نیز باید از 
دست اندرکاران تاثیرگذار بخواهیم تا به 

موضوع بپردازند. 
.

هزینه سنگین 
ارسال بسته های کوچک 

محبوبه توکلی، مسئول بازرگانی معاونت 
صنایع دستی گفت: در صنایع دسنی دو 
فاز مطرح می شود، از یکسو صادرات با 
حجم باال، از سوی دیگر، اطالع رسانی 
کارگو در حدی نبوده است که برای صنایع 
دسنی تبیین گردد. وی گفت: برخی از 
صادرکنندگان صنایع دستی حجم اندکی 
در صادرات دارند که الزم است بسته هایی 
برمبنای وزن و قیمت تعریف گردد. زیرا 
در شرایط فعلی، هزینه ارسال بسته های 

کوچک بسیار سنگین است.  

ارزش آفرینی نکرده ایم!
اتحادیه  رئیس  بران،  شیشه  هوشنگ 
افت  به  واکنش  در  اصفهان  طالوجواهر 
ارزش صادرات طال، ضرورت ریشه یابی 
مشکالت و بررسی علت به صفر رسیدن 
صادرات امروز طال را مطرح کرد. وی با 
ابراز تاسف از اینکه در مقابل صادرات طال 
از کشور، ارزش آفرینی نکرده ایم، گفت: 
صادرکننده موفق کسی است که طالی 

او در خارج از مرزها خریدار داشته باشد 
حذف  و  قوانین  اصالح  خواستار  وی   .
مقررات دست و پاگیر در زمینه 9درصد 
مالیات  گمرک،  صادرات،  افزوده،  ارزش 
طال، موانع شورای پول و اعتبار که از موانع 
اصلی در صادرات هستند، شد و افزود: از 
5هزار واحد فعال در زمینه طال، ۸5درصد 
به تعطیلی کشیده شده اند و این در حالی 
است که طالی اصفهان و یزد در خارج از 

کشور، متقاضی فراوانی دارد. 
کمیته  جلسه  در  مطرح  مباحث  دیگر 
در  نظم  برقراری  وضعیت  آمار،  تحلیل 
کارگوترمینال با توجه به سطح روبه رشد 
پروازها بود که در این بخش، محمدرضا 
ای  باید سیستم وشبکه  برکتین گفت: 
وجود داشته باشد که همه دستگاه ها به 
آن متصل باشند و عالوه بر دسترسی به 
اطالعات پرواز، بتوانند حضور کارگزاران 

خود را تنظیم نمایند. 
عضو هیات رئیسه خانه صمت با تاکید بر 
اینکه کارگو شرط الزم و سرعت عمل، 
شرط کافی است، ضرورت ورود دستگاه 
را  کارگوترمینال  توسعه  با  مرتبط  های 
مطرح کرد و تشکیل این جلسه را با هدف 
عملیاتی سازی اهداف تعیین شده عنوان 
کرد. وی گفت: یکی از آیتم های مهم و 
تاثیرگذار در صادرات و واردات، افراد یا 
همان فعاالن اقتصادی هستند که باید در 

جریان اطالعات روز قرار گیرند. 

تفویض اختیار 
تحقق می یابد

کریم سلیمی، رئیس اداره بازرگانی خارجی 
تایید مباحث مطرح  سازمان صمت در 
درباره حذف قوانین دست و پاگیر و ارزش 
افزوده طال، گفت: این موضوع در مجلس 
پیگیری شد و مصوبات خوبی داشتیم ولی 

در شورای نگهبان متوقف شده است. 
سلیمی در حاشیه این جلسه در پاسخ به 
این پرسش که چرا صادرات طال افت کرده 
است، گفت: این کارگروه با بررسی کلیه 
جوانب مشخص می کند که دالیل افت 
میزان صادرات طال در سطح تصمیمات 

استانی یا ملی خواهد بود. 
تفویض  لزوم  به  اشاره  با  همچنین  وی 
اختیار صنایع به استان ها گفت: سازمان 
صمت، جواز تاسیس را به خانه صنعت و 
معدن واگذار کرده و آمادگی دارد. چنانچه، 
خانه صمت از امکانات و کارشناسان الزم 
برخوردار باشد، تفویض اختیار کامل را 
محقق سازد. سلیمی، اظهار کرد: تفویض 
از  دولت  خروج  به  بیشتر  اختیارهای 
بروکراسی اداری و  زودتر عملیاتی شدن 

تصمیمات کمک می کند. 

در جلسه کارگروه تحلیل آمار در خانه صنعت و معدن استان اصفهان مطرح شد:

از گزارش کارگوترمینال تا موانع صادرات طال 

در جلســه کارگــروه تحلیــل آمــار صــادرات و واردات کــه بــه میزبانــی خانه صنعــت و معدن  
ــی خارجــی ســازمان صمــت در اســتان  ــا حضــور رئیــس اداره بازرگان اســتان اصفهــان ب
اصفهــان، مدیرعامــل شــرکت پرشــین کارگــو، رئیــس اتحادیــه صنف طــالو جواهــر اســتان و نمایندگانی 
از ســازمان هــای جهــاد کشــاورزی، گمــرک، صنایع دســتی و اتــاق بازرگانی برگزار شــد، مباحث تســهیل 
در صــدور گواهــی صــادرات و واردات بــا حضــور نمایندگانــی از نهادهــای مختلــف در فــرودگاه بــه منظور 
جلوگیــری از تاخیــر در رونــد واردات و صــادرات کاال و بویــژه محصــوالت دامــی و مواد غذایی مطرح شــد.
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به تازگي برخي بانک ها سقف تراکنش هاي غیرحضوري برداشت از حساب را براي مشتریان 
زیر ۱۸ سال محدود کرده اند. بر اساس دستورالعمل جدید سقف تراکنش هاي غیرحضوري 
برداشت روزانه به مبلغ ۱50 میلیون ریال محدود شده ضمن اینکه محدودیت سقف 
تراکنش ها در هر ماه نیز به عدد 500 میلیون ریال رسیده است. بانک مرکزي در اسفند ماه 
سال 9۸ دستورالعمل شفاف سازي تراکنش هاي بانکي اشخاص را ابالغ کرد که به موجب آن، 
بانک ها موظف به محدود کردن سقف تراکنش هاي غیرحضوري اشخاص زیر ۱۸ سال شده اند. 

براساس گزارش پژوهشکده پولي و بانکي، وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت 
ریالي و ارزي بانک ها و موسسات اعتباري به تفکیک استان در پایان تیر ماه سال 99 
حاکي از آن است که مانده کل سپرده ها بالغ بر ۲93۲۶.۱ هزار میلیارد ریال شده است 
که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 3۸درصد و نسبت به پایان سال قبل ۱۲.۶درصد 
افزایش نشان مي دهد. باالترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران و کمترین مبلغ 

مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد است.

 نوسان:  رئیس شورای پول و اعتبار 
رشــد ۶ ماهه نقدینگــی را 5/ ۱5 
درصد اعالم کرد. بــه این ترتیب در 
پایان شهریور ماه نقدینگی کشور به 
عدد 3/ ۲۸55 هــزار میلیارد تومان 
رسیده که به نسبت مرداد ماه رشد 
5/ ۱ درصدی را ثبت کرده اســت. 
این درحالی اســت که رشد ماهانه 
نقدینگــی در مرداد ماه به نســبت 
تیرمــاه حــدود 9/ 5 درصــد بوده 
است که رکوردی در رشــد ماهانه 

نقدینگی به حساب می آید. 
به ایــن ترتیــب به نظر می رســد 
اقدامات بانک مرکــزی برای کنترل 

نقدینگی اثر گذار بوده است.
همچنین بانک مرکزی اعالم کرد که 
رشــد پایه پولی در شش ماه نخست 
ســال جاری ۴/ 5 درصد بوده است. 
به ایــن ترتیب پایه پولی کشــور در 
پایان شــهریور ماه به رقم 5/ 3۷۱ 
هزار میلیارد تومان رســیده اســت 
که به نســبت مرداد ماه رشد مثبت 
۴3/ ۲ درصدی را ثبت کرده اســت. 
این در حالی اســت که پیش از این 
عبدالناصر همتی رشــد 5 ماهه پایه 
پولــی را 9/ ۲ درصد اعالم کرده بود. 
به این ترتیب رشد ماهانه پایه پولی 
در مرداد ماه منفی ۴/ 5 درصد بوده 
که در شــهریورماه به مــدار مثبت 

بازگشته است.
رشد پایه پولی در اســفند ماه سال 
گذشــته یک رکورد تاریخی را ثبت 

کرد و به رقم 3۲/ ۷ درصد رسید. 
اما در ســال جاری ایــن روند تقریبا 
نزولی شــد به طوری کــه حتی در 
مرداد ماه رشــد منفــی 5 درصد را 

ثبت کرد. 
رشــد ماهانه مثبت پایــه پولی در 
سه ماه نخست ســال جاری به دلیل 
اســتفاده دولت از صندوق توســعه 
ملی بوده کــه چــون ارز حاصل از 
منابع صندوق قابل دسترسی نبوده، 
به صــورت یکجانبه باعــث افزایش 
ذخایر خارجــی و پایه پولی شــده 

است.
 اما به نظر می رسد به رغم وعده های 
داده شــده برای اســتفاده از منابع 
صندوق برای تسهیالت کرونا برای 
وزارت بهداشت و حمایت از بورس، 
بانک مرکزی در مقابل اســتقراض 

یکجانبه ایستاده است. 
می توان نتیجه گرفــت که احتماال 
دلیــل رشــد ماهانه پایــه پولی در 
شــهریور ماه به نســبت مرداد ماه 
کاهــش ســپرده های دولــت نزد 

بانک مرکزی است.

ارقام متوسط قیمت هر  و  اعداد  با مقایسه 
مترمربع واحد مسکوني با خط فقر ۴ میلیون و 
500 هزار توماني پایتخت، قیمت هر متر خانه 
بیش از دو برابر خط فقر در تهران است. براساس 
گزارش ایسپا که نیمه دوم شهریور منتشر شد، 
حدود ۴0درصد از خانوارهاي ایراني پس انداز 
ندارند. این آمار در کنار روند فعلي افزایش 
قیمت ها آن هم در شرایطي که قدرت خرید 
خانوارها تضعیف شده، مي تواند متوسط زمان 
انتظار براي خانه دار شدن را بسیار طوالني تر 
حاشیه  نشیني  افزایش  بر  عالوه  که  کند 
مي دهد. تغییر  نیز  را  اجتماعي  طبقات 

 
افزایش ۲۰۳درصدي 
معامالت طي یک سال

براساس آنچه بانک مرکزي منتشر کرده 
در شهریور ماه متوسط قیمت هر مترمربع 
واحد مسکوني به ۲۴ میلیون و ۲۸۸ هزار 
تومان رسیده که نسبت به مرداد افزایشي 
به شهریور  5.۱درصدي داشته و نسبت 
سال گذشته 9۱.۷درصد گران تر شده است. 
تعداد معامالت مسکن در پایتخت نیز طي 
دو ماه اخیر کاهشي ۶.۸درصدي داشته و از 
90۸0 به ۸۶۴3 در شهریور رسیده است. 
هر چند رقم معامالت در شهریور سال 
جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش ۲03درصدي را نشان مي دهد. با این 
حال همچنان فاصله معناداري با ۱5 هزار 
و 5۴5 معامله در شهریور 9۶ وجود دارد. 

در بین مناطق تهران کمترین قیمت هر 
مترمربع واحد مسکوني معامله شده مربوط 
به منطقه ۱۸ با رقم 3 میلیون و 5۴0 هزار 
تومان بود که تنها یک میلیون کمتر از خط 

فقر در شهر تهران است.

۶ ماهه اول ۹۹ 
پیشتاز افزایش قیمت ها

متوسط  مرکزي  بانک  گزارش  براساس 
قیمت هر مترمربع واحد مسکوني در ۶ 
ماهه نخست سال جاري ۱9 میلیون و 9۲0 
هزار تومان اعالم شده که نسبت به سال 9۶ 
و پیش از شروع نوسانات ارزي، افزایشي 
3۴۴درصدي داشته است. به بیان دیگر در 
هر سال حدود ۱۱۴ درصد رشد قیمت هاي 
مسکن در پایتخت رقم خورده است. در این 
مدت تعداد معامالت نیز از ۸5 هزار و ۱۸۲ 
واحد به 5۴ هزار و 9۲۱ واحد رسیده که افت 
محسوسي را نشان مي دهد. شاید توجیه 
تعداد معامالت  کاهش 30 هزار و ۲۶۱ 
در خروج متقاضیان واقعي بازار مسکن از 
این بازار به دلیل افزایش شدید قیمت ها یا 

حاشیه نشیني آنها باشد.

قیمت خانه در تهران 
گران تر از استانبول

تداوم روند قیمت هاي مسکن در حالي است 
که سایت هاي خرید خانه در ترکیه، متوسط 
قیمت هر مترمربع واحد مسکوني در شهر 

استانبول را بین ۴ میلیون و 300 هزار تا 
۱۲ میلیون تومان اعالم مي کنند. با مراجعه 
به سایت هاي آگهي دهنده براي خرید خانه 
در دوبي نیز موارد مشابهي مانند ترکیه 
را مي توان مشاهده کرد. به عنوان مثال 
خرید یک آپارتمان ۱00 متري در منطقه 
لیر  هزار   ۲۴۷ استانبول«  یورت  »اسن 
قیمت گذاري شده که حدود 93۴ میلیون 
تومان مي شود؛ هر مترمربع 9 میلیون و 
3۴0 هزار تومان. براساس آنچه در بنگاه هاي 
معامالت امالک مي گذرد، با 900 میلیون 
تومان مي توان در پردیس، خیابان پیروزي، 
استاد معین و شهریار با متراژهاي کمتر از 

۱00 متر خانه خریداري کرد.
 

مسکن دالریزه 
شده است

بررسي گزارش هاي گذشته بانک مرکزي 
از تحوالت مسکن در تهران نشان مي دهد 
که قیمت مسکن همراستا با دالر افزایش 
یافته و هر زمان روند نرخ دالر، صعودي 
باشد، متوسط قیمت ها نیز بر مدار صعود 
قرار مي گیرد. مدعاي این گزاره آمارهاي ۶ 
ماهه نخست سال 95 و 9۶ است. متوسط 
در۶  مسکوني  واحد  مترمربع  هر  قیمت 
ماهه نخست سال 95 حدود ۴ میلیون و 
۲30 هزار تومان بود که این رقم براي سال 
9۶ تنها افزایشي ۶درصدي داشته که حتي 
3درصد کمتر از تورم سال 95 است. در 

شهریور 95 نرخ دالر 355۴ تومان بود که در 
شهریور سال بعد به 3900 تومان رسید که 
از افزایش 9درصدي حکایت دارد. اما اوضاع 
در شهریور 9۷ به گونه دیگري بود و نرخ 
ارز با جهشي ۱9۴درصدي نسبت به دوره 
مشابه سال قبلش به ۱۱ هزار و ۴۲۸ تومان 
رسید. براساس همین تغییرات نرخ دالر، 
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکوني 
با افزایشي 50.5درصدي به ۶ میلیون و ۷۴۷ 
هزار تومان رسید. ادامه دار شدن جهش هاي 
ارزي و رسیدن به قیمت حدود ۲۷ هزار 
که  پایان شهریور سال جاري  در  تومان 
۱۴5درصد بیشتر از سال 9۷ است، قیمت 
خانه را نیز باال برد به گونه اي که متوسط 
هر مترمربع واحد مسکوني نیز ۲۱۶درصد 
افزایش داشت. مقایسه آمارهاي ۴ سال 
اخیر نشان مي دهد هر زمان که نرخ ارز باال 
رود، حتي اگر دولت و مجلس اقداماتي نظیر 
ساخت مسکن ملي یا مالیات بر واحدهاي 
خالي در پیش بگیرند، نمي توانند از روند 
افزایش قیمت ها جلوگیري کنند، چراکه 
مسکن دالریزه شده و از سوي دیگر شاید 
بهترین بازار دارایي باشد تا افراد با تمسک 
به آن از کاهش ارزش ریال در دستشان 

جلوگیري کنند.
 

متوسط کمترین قیمت 
باالتر از خط فقر

گزارش اخیر بانک مرکزي نشان مي دهد 
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکوني 
حتي در منطقه »ارزان« تهران نیز باالتر از 
خط فقر یک خانواده ۴نفره است. محمد 
قاسمي، سرپرست وقت مرکز پژوهش هاي 
فقر  در خرداد سال جاري خط  مجلس 
براي خانواده هاي تهراني را ۴.5 میلیون 
تومان اعالم کرده بود. در حالي متوسط 
قیمت تقریبا تمام محله ها از خط فقر باالتر 
است که اطالعات مرکز آمار نشان مي دهد 
هر خانواده اي براي هزینه هاي مرتبط با 
مسکن باید حدود 3۶درصد درآمد خود 
افزایش قیمت ها  اما روند  را کنار گذارد. 
به خصوص از سال 9۷ تاکنون حکایت از 
آن دارد که خانواده ها در آینده اي نزدیک 
باید بیشتر از 3۶درصد از درآمد خود را 
براي مسکن کنار گذارند، چراکه با استناد 
به آخرین گزارش مرکز آمار درخصوص 
تورم شهریور ماه، شاخص قیمتي مسکن 
و اجاره نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایشي ۲۴ و ۲۴.۱درصدي داشته است. 
این در حالي است که نسبت هزینه مسکن 
به کل هزینه هاي یک خانوار در کشورهاي 
پیشرفته همواره کمتر از 30درصد است 
و با وجود اینکه کرونا، جهان را وارد بحران 
اقتصادي کرده و در بسیاري از کشورها 
تولید  کاهش  روند  مي شود  پیش بیني 
ناخالص و افزایش بیکاري مدت دار باشد، 
اما تاکنون هزینه مسکن بیشتر از 30درصد 

افزایش نیافته است. 

شوك 344درصدي به بازار مسكن

سپرده هاي بانكي 37 درصد افزایش یافتمحدودیت براي تراکنش هاي بانكي زیر 18 ساله ها
  یادداشت

تازه ترین آمار بانك مرکزي نشان مي دهد؛ گزارش
رشد ۴/ ۵ درصدی

پایه پولی

اینجا و آنجا معموال دوستان و آشــنایان و دانشجویان از من می پرسند 
پیش بینی شما از آینده  بازارها چیست؟ پاسخ اول من این است که قطعا 
پیش گو نیستم. ولی در تالش برای پیش بینی هستم. تفاوت این دو در این 
است که پیشگویی منطق قابل قبولی ندارد مانند کار فال گیران و رماالن. 
ولی پیش بینی منطق علمی خود را دارد. شناخت روندهایی که از گذشته 
شروع شده و به اکنون رسیده؛ شناخت نیروها و عوامل داخلی و خارجی 
اثرگذار بر این روندها و شناخت مســیر احتمالی این روندها در آینده. 
زمانی که در سال ۱39۷ نرخ دالر از ۱9000 تومان به سمت پایین حرکت کرد، 
پیش بینی من این بود که این نرخ با توجه به نیروهــای فعال در صحنه دوباره 
افزایش و حتی در کانال های بــاالی ۲0000 تومان قرار خواهد گرفت. در مورد 
بورس نیز اوایل امسال پیش بینی کردم که این روند قابل استمرار نیست؛ دیر 
یا زود سقوط در راه هست. و حاال که نرخ دالر به مرز 30 هزار تومان رسیده، چه 
می توان گفت؟ بر مبنای دو عامل اساسی تعامالت منطقه ای و جهانی در سوئی 
و عملکرد داخلی در حوزه انباشت سرمایه و شرایط بنیادین اقتصادی در سوی 

دیگر، در یک نگاه کلی، چهار سناریو قابل شناسایی است:
الف: اســتمرار تحریم ها و حتی احتمال برخورد نظامی با فعال شدن مکانیسم 

ماشه در سوئی و انباشت بسیار ضعیف در سوی دیگر
ب: استمرار تحریم ها و حتی احتمال برخورد نظامی با فعال شدن مکانیسم ماشه 

در سوئی و بهتر شدن انباشت سرمایه در سوی دیگر
ج: بازگشت به برجام از سوئی و بهتر شدن انباشت سرمایه

د: بازگشت به برجام از سوئی و انباشت ضعیف در سوی دیگر
دو سناریوی حدی و دو سناریوی بینابینی وجود دارد. سناریوهای الف و ج حدی، 
و سناریوهای ب و د بینابینی هستند. عادی سازی روابط بدون تقویت فرآیند 
انباشت سرمایه به معنای بازگشت به سال های 9۲ تا 9۷ و یا دهه های ۷0 و ۸0 
هست. هر چند عملکرد اقتصادی بخاطر ثبات نسبی سیاسی و درآمدهای نفتی 

بهتر بوده ولی مطلوب هم نبوده  است. 
بهتر شدن فرآیند انباشت بدون عادی سازی روابط نیز  گزینه  بهتری در مقایسه 
با ادامه   تحریم ها به همراه انباشت ضعیف هست. اما درجه  احتمال وقوع آن کم 
است. چرا که هم به دلیل افت درآمدهای ارزی نفتی، فرایند انباشت دچار توقف 
و رشد منفی می شود و هم برخالف تصور برخی نمی توان حکمرانی داخلی را 
از سیاست خارجی تفکیک کرد. یعنی تنش های شدید در عرصه  جهانی ادامه  

سیاست در عرصه  داخلی است. 
سناریوی ج، "سناریوی مطلوب" است. اما احتمال وقوع آن ضعیف است.  وقوع 
این سناریو نه تنها مستلزم عادی ســازی روابط منطقه ای و جهانی بلکه تغییر 
رویه های سیاستی در داخل است. روندها و نیروهای فعال در صحنه نشان دهنده  
بعید بودن امکان وقوع چنین سناریویی است. حتی اگر در انتخابات پیش روی 
آمریکا، بایدن انتخاب شود، بعید است که شرایط به سال های دهه  ۸0 باز گردد. 
عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل و تظاهرات ضد ایرانی در عراق و 
لبنان وزنه را به سود مدافعان تشدید فشارها بر علیه ایران کرده است. موضع اخیر 
آیت اله سیستانی مبنی بر برگزاری انتخابات پارلمانی عراق زیر نظر سازمان ملل 

نشانه  دیگری از چنین روندی است.
سناریوی الف، بدترین یا "سناریوی نامطلوب" است. با توجه به روند تشدید تنش های 
منطقه ای و جهانی و شرایط بودجه ای دولت، احتمال وقوع آن به نظر بیش تر از سایر 

موارد است. 
با این توضیح در سناریوی الف، نااطمینانی به آینده بیش از قبل می شود. تقاضا برای 
دارایی های نقدپذیر ارز و طال افزایش و تقاضا برای دارایی های مستغالتی و سهامی 
کم تر می شود. در نتیجه انتظار می رود که نرخ دالر و سکه حتی رکوردهای بیشتری 
بزند. ممکن اســت با اقداماتی چون تزریق ارز یا برخوردهای امنیتی، نرخ ارز برای 
مدتی کم تر شود ولی روند میان مدت و بلندمدت آن، به دلیل افت شدید درآمد نفتی، 

رو به افزایش است.
شرایط هر چه بحرانی تر شود، بازار ارز متالطم تر خواهد شد. نرخ طال به تبع ارز) با 

ثابت گرفتن قیمت جهانی طال( افزایش خواهد یافت. 
مستغالت در شرایط همراه با چشم انداز نه چندان بحرانی با وقفه ای به صورت پله ای 
به تورم انباشته واکنش نشان می دهد. اما با حادتر شدن شرایط سیاسی، احتمال 

افزایش قیمت مستغالت، بدلیل قابل انتقال نبودن آن ضعیف است.
بازار بورس مانند مستغالت عمل می  کند. اما در شرایط فعلی بخاطر پیش گیری از 
اجتماعی شدن افت شاخص قیمت سهام به مساله   اجتماعی مانند مساله  مال باختگان 
موسسات مالی دولت ناچار از تحریک تقاضا برای سهام )با تزریق نقدینگی( و کاهش 
عرضه اوراق بدهی و به تعویق انداختن عرضه مســتغالت است. بنابراین احتمال 
افزایش شــاخص در چند ماه آینده وجود دارد. اما در  بلندمدت اگر سناریوی الف 

محقق شود، بعید است که این بازار دوباره با شدت بیش تری سقوط نکند. 

آینده  بازارهای 
دالر، طال، مسکن و بورس

روند بازارها به کدام سمت می رود؟؛

 نوسان: روند صعودي قیمت ها در بازار سکه و ارز 
باعث شــده تا هیچ کس حاضر به خرید خودرو آن 
هم با قیمت هاي نجومي نباشد. وضعیت به گونه اي 
شــده که قیمت انواع خودروها به صورت سلیقه اي 
در آگهي ها و توسط دالالن اعالم مي شود به نحوي 
که اختالف قیمت ها براي محصــوالت وارداتي از 
یک آگهي به آگهي دیگر 300 تا ۴00 میلیون تومان اســت. در محصوالت 
داخلي هم اختالف قیمت ها در آگهي ها از ۱0 تا ۲0 میلیون تومان است. در 
این شرایط مصرف کننده سرگردان بوده و نمي داند کدام قیمت منطقي و 
کدام قیمت صوري است. جالب اینجاســت قرار بود نظارت کافي در بازار 
خرید و فروش خودرو انجام شــده و فضا براي دالل بازي ها ناامن شود، اما 
متاسفانه خواب واحد نظارتي عاملي شــده تا معامالت متوقف شده و این 

حقوق مصرف کنندگان است که مورد تضییع قرار مي گیرد.

 نوســان: عبدالــه بهرامــي بر لــزوم حمایت  
از قالیبافــان و هنــر صنعــت فرش دســتباف 
تاکید کرد و گفــت: یکي از خواســته هاي مهم 
قالیبافان اجراي قانــون بیمه قالیبافان اســت 
که در ســال ۱3۸۸ مصــوب و تا ســال ۱39۲ 
اجرایي که بر اســاس آن مقرر شــد ۴50 هزار 
نفر بیمه شــوند و ظرف ۱0 ســال از زمان تصویب مصوبه، هر ســال 
۱00 هزار نفر وارد این چرخه شوند و تحت پوشــش بیمه قرار گیرند.

 وي ادامه داد: متاســفانه از ســال ۱39۲ به بعد عالوه بــر افرادي که 
سال ها در صف بیمه بودند و نتوانســتند از مزایاي بیمه بهره مند شوند، 
۲30 هزار قالیبافي هم که طي مدت پنج ســال بیمــه پرداخت کرده 
بودند به دالیل مختلف مثل عدم واریز بیمه در روز مقرر یا عدم حضور 

هنگام مراجعه بازرس قطع شد.

 نوســان: طبق اعالم معاون فني گمرک ایران، 
۸0 میلیون دالر جهت تخصیص ارز به برنج هایي 
که به صورت درصدي ترخیص شــده اند در نظر 
گرفته خواهد شــد. از ابتداي شــهریور امســال 
واردات برنج با ممنوعیت  فصلي مواجه شــد. این 
در حالي بود که طبق آمار گمــرک ایران در پنج 
ماهه اول امسال واردات و ترخیص برنج نسبت به سال گذشته ۲0 درصد 
کاهش و در زمان اعمــال ممنوعیت حدود 300 هــزار تن در گمرک و 
بنادر دپو مانده بود. از مهم ترین دالیل عــدم ترخیص برنج هاي وارداتي 
تامین ارز و ماندن در صــف تخصیص ارز بود که مدت هــا در این رابطه 
مشکل وجود داشت، آن هم در شــرایطي که در ابتداي سال جاري برنج 
از صف دریافت کننــدگان ارز ۴۲00 تومان خارج شــد که همین تغییر 
مبناي ارزي از جمله عوامل افزایش قیمت برنج هاي وارداتي شــده بود.

 نوسان:  داریوش اسماعیلي اظهار داشت: امسال 
بیش از 30 میلیــون تن شــمش تولید مي کنیم 
و در ۶ ماه گذشــته میزان تولید شمش ۱0 درصد 
افزایــش داشــته اســت و در آینــده اي نزدیک 
شــاهد کاهش قیمت شــمش و میلگرد خواهیم 
بود. معاون امــور معادن و صنایــع معدني وزارت 
صمت افزود: بر اساس مصوبه ســتاد تنظیم بازار، تولیدکنندگان شمش 
باید ۶0 درصد تولید خــود را در بورس کاال عرضه کنند و بر این اســاس، 
انجمن تولیدکنندگان فوالد از وزارت صمت اختیار ســه ماهه خواست و 
قول داد این عرضه را انجام دهد و وزارت صمت اجــازه داد، اما این عرضه 
محقق نشــد. وي گفت: پیشــنهادهاي جدیدي را به ســتاد تنظیم بازار 
خواهیم داد که مبناي قیمت پایه شــمش حدود ۷5 درصد درب کارخانه 
اســت و ســقف معامالت را حداکثر با 95 درصد این عدد خواهیم بست.

توقف خرید و فروش خودرو در بازارکاهش قیمت شمش و میلگرد به زوديتخصیص ۸۰ میلیون دالر براي برنجبیمه قالیبافي خواسته بافندگان فرش دستباف
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متوسط قیمت هر متر مسکن در شهریور امسال  نسبت به سال گذشته ۹۱.7 درصد گران تر شد

تازه تریـن آمـار بانک مرکـزي درخصـوص »تحوالت بازار مسـکن تهـران در شـهریور ماه« 
حکایـت از تدوام روند افزایشـي قیمت ها نسـبت به شـهریور سـال گذشـته و کاهش تعداد 
معامـالت نسـبت بـه مـرداد سـال جـاري دارد. براسـاس ایـن گـزارش متوسـط قیمت هر 
مترمربـع واحد مسـکوني در شـهریور ۹۹ نسـبت به شـهریور سـال قبل افزایشـي ۹۱.7درصدي داشـته 
اسـت. در بخـش دیگر ایـن گزارش بیشـترین متوسـط قیمت هـر مترمربع واحد مسـکوني معامله شـده 
در پایتخـت ۵۰ میلیـون و 7۰۰ هـزار تومـان و کمترین نیـز ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعالم شـده اسـت. 

گزارش

گرو ه شهری

ی 
مان

رک
ی ت

دین
ی 

عل



سال ششم/ شماره ۱۴۵/  ۱۵ مهر ۱۳۹۹/ ۱۸ صفر ۱۴۴۲

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

www.eghtesadbazar. ir

6  October   2020 No.145

info@eghtesadbazar. ir

مدیــر عامل گــروه فــوالد مبارکــه در 
ادامه افزود: اکنون شــاهدیم که به دلیل 
دخالت های برخی نهادها و دســتگاه های 
ذی ربط در بازار فوالد، شــرایط نامساعد 
شده اســت. به گفتۀ مهندس عظیمیان، 
فــوالد مبارکه بــرای رفع این مشــکل، 
طرح هــای خــود را به دولــت و مجلس 
پیشنهاد داده و حتی دستگاه قضایی را در 
این زمینه توجیه کرده  تا مدیریت واحد بر 
توزیع بازار توسط این شرکت انجام شود، 
هرچند فوالد مبارکه به طور مشخص هیچ 
مسئولیت قانونی در توزیع و قیمت گذاری 

ندارد. 
وی تأکید کرد: این مسئولیت با این تعهد 
که نیاز عمدۀ همۀ واحدها تأمین شــود و 
بازار به ثبات حداکثری برسد، از سوی فوالد 
مبارکه اعالم شده است. ضمن اینکه عرضه 
در مچینگ و بورس نیز به صورت هم زمان 
باشــد؛ به نحوی که در مچینگ، نســبِت 
عرضۀ ورق گرم که موردنیاز واحدهاست 
۷5 درصــد و در بــورس کاال ۲5 درصد 
باشد. در مورد ورق های سرد نیز 90 درصد 
عرضه در مچینــگ و ۱0 درصد در بورس 

کاال انجام شود.

سامانۀ  بهین یاب 
ناکارآمد است

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: همچنین 
پیشــنهاد دادیم تا خط اعتباری ۱0 هزار 
میلیارد تومانی به صورت دائم برقرار باشد 
تا مشــکالت تأمین اعتبار مشتریان حل 

شود. وی ادامه داد: ما بر این باوریم که اگر 
فوالد مبارکه به تنهایی مسئول توزیع بازار 
باشــد و نیازها را تأمین کند، این التهاب 
قیمتی از بین می رود، زیرا می بینیم سامانۀ 
بهین یاب ناکارآمد است و عده ای بیش از 
سهمیۀ خود محصوالت دریافت می کنند 
و در بازار آزاد با قیمت بیشتر می فروشند. 
حال اگر بتوانیم نیاز را حداکثری کنترل و 
آن را تأمین کنیم، از التهابات بازار کاسته 
می شــود و کمتر با افزایش قیمت و نبود 

محصول در بازار مواجه خواهیم شد.
مهندس عظیمیان با تأکید بــر اینکه در 
حال حاضر به دلیل نبود ســرمایۀ اولیه و 
در گردش در  دست تولیدکنندگان، شاهد 
حضور دالالن هستیم، گفت: در این زمینه 
نیز فوالد مبارکه می تواند با نرخ بهرۀ کم، 
برای تولیدکننــدگان تأمین اعتبار کند و 
عالوه بر تولید، به کار اصلی خود که حمایت 

از صنعت و صنعت ساز شدن است، برسد.
عظیمیــان از تولید اســلب گاز ترش در 
قالب یــک همــکاری جدید خبــر داد و 
گفت: در ســایر صنایع نیز این اقدام یعنی 
تولید محصوالت کیفــی و مهم را اجرایی 

می کنیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه افزود: ما 
اعالم کرده ایم که نیاز همۀ تولیدکنندگان 
را تأمین می کنیم. البته باید توجه داشت 
که صنــوف مختلــف شــرایط متفاوتی 
دارند؛ برای مثــال، صنف تولیدکنندگان 
ورق های قطور معمــوال قراردادهای تناژ 
باال دارند؛ بنابراین می توان برای این صنف 

روند خاصی پیشنهاد کرد و میزان عرضه 
به آن ها را در مقایســه بــا دیگر بخش ها، 
همچون قطعه سازان یا تولیدکنندگان لوله 

و پروفیل، متفاوت در نظر گرفت.

مدیریت تقاضا با 
ظرفیت های فوالد مبارکه

معاون فــروش و بازاریابی فــوالد مبارکه 
گفت: تفــاوت قیمت محصــوالت فوالد 
مبارکه در بورس کاال در مقایســه با بازار 
آزاد به بیش از ۷0 درصد رســیده اســت. 
طهمورث جوانبخت، نیز در این جلســه 
اظهار کرد: این شــرکت ۲5 سال است که 
به بهره برداری رســیده و از ۱5 سال پیش 
محصوالت خود را در بــورس کاال عرضه 
می کند و به دســت مصرف کنندۀ نهایی 

می رساند. 
به گفتــۀ وی، از ابتدای راه انــدازی فوالد 
مبارکــه کارشناســان ایــن شــرکت از 
کارخانه های تولیــدی متقاضی خرید از 
فوالد مبارکه بازدید کرده اند و این بازدیدها 
به صورت منظم و دوره ای تکرار شده است. 
بر همین اساس ظرفیت کارشناسی برای 
هر مشتری تعیین شده است. جوانبخت 
ادامه داد: بر اســاس این بازدیدها، مصرف 
ظاهری فوالد کشور تقریبا ۱۶ میلیون تن 
و ظرفیت براساس پروانه های بهره برداری 
33 میلیون تن است. اما بر اساس بررسی 
کارشناسی فوالد مبارکه، ظرفیت واقعی 
واحدهای تولیدی حــدود ۱3 میلیون تن 
است و بر این اســاس، فوالد مبارکه حدود 

۶0 درصد از نیاز این واحدها را تأمین کرده 
است.

وی در ادامۀ ســخنان خــود گفت: فوالد 
مبارکــه بر اســاس اطالعــات حاصل از 
بررســی های کارشناســی خود در مسیر 
تأمین نیاز صنایع بــه پیش می رفت، اما از 
سال 9۷ با ابالغ دستورالعمل تنظیم بازار 
و تمرکز بیش از اندازه بــر کنترل قیمت 
)قیمت گذاری دستوری( و همچنین ابطال 
مکرر معامالت در بورس کاال، شــاهد بروز 

التهاب بازار محصوالت فوالدی بودیم. 
وی افزود: در نیمۀ دوم ســال 9۸، مجددا 
تمرکز بــر کنترل قیمــت در محصوالت 
فوالدی افزایش یافــت و علی رغم تجربۀ 
ســال 9۷ در خصوص التهاب بازار، باز بر 
عرضۀ کامل در بورس کاال و کنترل قیمت 
اصرار ورزیده شــد کــه در نهایت موجب 
بروز مشــکالتی بــرای تولیدکنندگان و 
مصرف کننــدگان محصــوالت فوالدی 

گردید.
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه ادامه 
داد: اکنون می بینیم کــه تفاوت قیمتی 
محصوالت فوالد مبارکه در بورس کاال در 
مقایســه با بازار آزاد به بیش از ۷0 درصد 
رسیده است و علت اصلی این رویداد عدم 
مدیریت تقاضا در بازار محصوالت فوالدی 
است؛ بنابراین الزم است با مدیریت تقاضا 
از طریق ظرفیت های کارشناســی فوالد 
مبارکــه، بــازار مدیریت شــود و التهاب 
آن کاهــش یابد. بــه گفتــۀ وی، یکی از 
راهکارهای مهم برای کنترل بازار، عرضۀ 
محصوالت توســط همۀ تولیدکنندگان 
در بورس کاالســت و الزم اســت ســایر 
تولیدکنندگان محصوالت فــوالدی نیز 
همانند فوالد مبارکه محصوالتشان را در 

بورس کاال عرضه کنند.
جوانبخت ادامه داد: پیشنهاد فوالد مبارکه 
برای کنتــرل بــازار و کاســتن از التهاب 
موجود، احیای عرضۀ مستقیم محصوالت 
به مشــتریان )مچینگ( با اعتبار اسنادی 
اســت که این مهم باید با عرضۀ بخشی از 
محصوالت به صورت مستقیم در تاالر بورس 
و مابقی بر اســاس قیمت کشف شــده در 
بورس و در چارچوب مچینگ انجام گیرد.
وی در این جلســه در خصوص مشــکل 
تولیدکنندگان لوله های قطور، یعنی عدم 
تأمین پایدار مواد اولیه، گفت: فوالد مبارکه 
می تواند مواد اولیۀ موردنیاز این شرکت ها 
را به صورت پایدار تأمین کند. اســتراتژی 
فوالد مبارکه همــواره داشــتن تعاملی 
سازنده با مشــتریان خود در جهت تولید 
محصوالت کیفی و ایجــاد ارزش افزودۀ 

بیشتر بوده است
 بدون شک تولید محصوالت کیفی و تأمین 
نیاز صنایع استراتژیک کشور جزو اهداف 
اصلی فوالد مبارکه است و همان گونه که 
اشاره شد، تحقق این اهداف تنها از طریق 
تعامل رودر رو   با مشتریان و امکان فروش 
کاال به صورت مســتقیم )مچینگ( فراهم 

می گردد.

گزارش

  گزارش

 نوســان:  مدیرعامــل فوالد 
هرمزگان گفت: با توســعه هاي 
انجام شده و در دســت انجام ،  
اســتان هرمزگان  به قطب دوم 

فوالد کشور تبدیل خواهد شد. 
به گزارش  نوسان به نقل از روابط عمومی 
فوالد هرمزگان، فرزاد ارزانی در جلســه 
اقتصاد مقاومتی اســتان کــه با حضور 
اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 
جمهور و همتی، استاندار استان هرمزگان 
برگزار شــد، اظهار کرد: بــه رغم تمام 
محدودیت ها و تحریم های نفتی، گازی 
و فوالدی، ایران با تکیه بر افزایش تولید در 
رده دهم کشورهای تولید کننده فوالد 

جهان قرار دارد.
وی با اشاره به برنامه های توسعه دهی 
در بخش فوالد و تولید 55 میلیون تن 
فوالد در افق ۱۴0۴، افــزود: با توجه به 
برنامه توسعه فوالد کشور و وجود شرایط 
مســاعد در فوالد هرمــزگان از جمله 
زیرساخت های مطمئن،  مجاورت با آب 
های نیلگون خلیج فارس و عدم  مشکل 
آب در اســتان هرمزگان ، می توان در 
منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی 
و فلزی خلیج فارس حداقل ۱0 میلیون 

تن فوالد تولید کرد . 
مدیر عامل فوالد هرمــزگان با تاکید بر  
تاثیر این رویداد بر توسعه پایدار منطقه، 
خاظر نشان کرد: در حال حاضر ۴ میلیون 
تن فوالد در منطقه ویژه تولید می شود. 
حال برای تحقق تولید ۱0 میلیون تن 
فوالد ، می بایست بین ۶ الی ۷ میلیون 
تن به ظرفیت تولید فوالد در استان اضافه 
شود  تا استان هرمزگان به دومین قطب 

صنعت فوالد کشور دست یابد.
 ارزانی با اشاره به تولید بیش از 30 میلیون 
تن فوالد و مصرف حــدود ۱5 میلیون 
تن آن در داخل کشــور، افزود: نیمی از 
تولید فوالد کشــور بایستي صادر گردد 
وصادرات انتخاب نیست بلکه اجبار است، 
در غیر اینصورت واحدهای فوالدي دچار 
کاهش تولید خواهند شد. ولي متأسفانه 
در پنج ماهه اول سال 99 نسبت به 9۸ با 
افت حدود ۴0 درصدی صادرات مواجه 
هستیم. وی ایجاد مشوق های اقتصادی 
از جمله تســهیالت کم بهره و غیره را 
بخشی از راه حل  جهت افزایش صادرات و 

ارز آوری عنوان کرد. 
مدیرعامل فــوالد هرمــزگان در ادامه  
ضمن تاکید بر عدم وجود زیرســاخت 
مناســب بین مناطق ویــژه اقتصادی 
و سیستم بانکی کشــور و عدم اتصال 
گمرک منطقه ویژه به سیستم بانکی و 
بانک مرکزی ، کمک در رفع تعهد ارزی 
شرکت های مســتقر در منطقه ویژه 
اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی خلیج 

فارس  را خواستار شد 
ارزانی همچنین افزود : تعهدات ارزی در 
مناطق ویژه به دلیل وجود بوروکراسی 
کاغذي فــراوان، همواره انــرژی زیادی 
از شــرکت ها می گیرد و شرکت های 
مســتقر در مناطق ویژه با مشــکالت 
زیادی برای رفع تعهــدات ارزی مواجه 
هســتند. وی ادامه داد: الزم اســت در 
جهت رفع این مشکالت درصد پرونده 
هاي رفع تعهد ارزي نشده از ۲0درصد 
به حداقل ۴0 درصد افزایش یابد تا این 
شرکتها بتوانندثبت سفارشات خود را به 
موقع انجام دهند. همچنین بدیهي است 
که شــرکت های مناطق ویژه نسبت به 
رفع تعهدات ارزي خود به صورت کامل 

متعهد مي باشند.

industry

مدیــر عامــل گــروه فــوالد مبارکــه در نشســت مشــترک بــا انجمــن تولیدکننــدگان لولــه های 
گزارش

گروه  صنعت
فــوالدی و پوشــش خطــوط انتقــال، بــر اهمیــت تعامــل بیشــتر میــان ایــن دوبخــش، بررســی 
راهکارهــای رفــع مشــکالت خریــداراِن ورق هــای فــوالدی و تأمیــن مــواد اولیــۀ ایــن شــرکتها کــه همگــی 
جــزو مشــتریان بــزرگ فــوالد مبارکــه اصفهــان هســتند، تأکیــد کــرد. حمیدرضــا عظیمیــان در این نشســت 
کــه معــاون فــروش و بازاریابــی فــوالد مبارکــه نیــز در آن حضــور داشــت، بــا بیــان اینکــه بــر اســاس قانــون 
جــاری در کشــور، مدیریــت توزیــع و قیمــت گــذاری بــر عهــدۀ فــوالد مبارکــه نیســت، تصریــح کــرد: تنهــا 

مسئولیتی که بر عهدۀ بزرگترین فوالدساز کشور قرار گرفته، تولید است.

با تالش کارکنان بلندهمت واحد حمل و فرآوری سربارۀ شرکت فوالد مبارکه، زمان 
توقفات ناشی از حمل سرباره در کوره های قوس الکتریکی، با ثبت تعویض تعداد ۲0 
هزار و ۷93 پاتیل ســربارۀ کوره قوس الکتریکی و تعداد ۲ هزار و ۸3۲ پاتیل سربارۀ 
واحد عملیات ثانویه بــه ۶ ثانیه به ازای هر ذوب کاهش یافــت. رئیس واحد حمل و 
فرآوری ســـــربارۀ فوالد مبارکه با اعالم این خبر گفت: با دســتیابی به این رکورد، 

درمجموع ۲0 هزار و 5۱0 ذوب محقق شد.

برگ زرین دیگر در کارنامه فوالدمباکه
با طراحی و ســاخت تجهیز رولتانگ حمل غلتک در مجتمع فوالد سبا، از این پس 
عملیات حمل و جابه جایی غلتک در این واحد با ضریب ایمنی و دقت و سرعت بیشتر 
انجام خواهد شــد. عبداهلل جهانگیری، کارشناس تولید نورد گرم مجتمع فوالد سبا، 
ضمن تأیید این خبر گفــت: با توجه به موقعیت قرارگیــری کارگاه غلتک و نورد در  
مجتمع فوالد ســبا و فاصلۀ بین دو کارگاه که همواره باعث بروز مشکالت در تولید 

میشد، عامل انتقال غلتک به نورد مجتمع فوالد  سبا بود.

طراحی و ساخت رولتانِگ حمل غلتک در مجتمع فوالد سبا

هرمزگان قطب دوم
فوالد کشور می شود

مدیر عامل گروه فوالد مبارکه عنوان کرد:

نسخه خروج از التهاب قیمتی
عظیمیان: فوالد مبارکه می تواند التهاب بازار فوالد را ساماندهی کند

 نوسان:مدیرعامل شرکت فوالد تاراز چهارمحال و بختیاری  از 
لزوم خارج شدن تقاضاهای کاذب از بازار فوالد و تأمین حداکثری 
مواد اولیه به عنوان دو عامل اساسی بهبود بازار و جهش تولید 
نام برد. سعید رشیدی تاکید دارد، مهمترین مشکل این شرکت 
تأمین مواد اولیه است. به دلیل وجود مشکالت در حوزۀ تأمین 
مواد اولیه، میزان تولید شرکت فوالد تاراز چهارمحال هیچگاه 
از ۵۵ درصد ظرفیت این کارخانه فراتر نرفته است. وی تصریح
 می کند: بیشترین میزان تولید شرکت ۱۵۰ هزار تن بوده که در 

سال ۱۳۹۸ محقق شده است.
سعید رشیدی اظهار داشت: مشکل کمبود مواد اولیه باعث شده هیچگاه در سالیان 
گذشته، میزان تولید واقعی شــرکت فوالد تاراز     از    55 درصد ظرفیت تولید این 
شرکت تجاوز نکند. برای اینکه تولیدکنندگان محصوالت فوالدی بتوانند مواد اولیۀ 
موردنیاز خود را تأمین کنند و جهش تولید را رقم بزنند، تقاضاهای کاذب باید از بازار 

فوالد خارج شود و با حذف واسطه ها، مواد اولیه مستقیما به تولیدکنندگان برسد.
وی با بیان اینکه شــرکت فوالد تاراز چهارمحال به عنوان تولیدکنندۀ ورق های 
گالوانیزه و گالوالوم در شهرک صنعتی شهرکرد در استان کمتر برخوردار چهارمحال 
و بختیاری قرار دارد، افزود: این شرکت در ســال ۱395 با ظرفیت ۲۷0 هزار تن 
در سال به بهره برداری رسید و در آن ۲00 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار 
هستند. این شرکت برای حدود ۴00 نفر نیز اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است.

در تأمین مواد اولیه 
با مشکل روبه رو هستیم

مدیرعامل شرکت فوالد تاراز چهارمحال عنوان کرد: مهمترین مشکل این شرکت 
تأمین مواد اولیه است. به دلیل وجود مشکالت در حوزۀ تأمین مواد اولیه، میزان 
تولید شرکت فوالد تاراز چهارمحال هیچگاه از 55 درصد ظرفیت این کارخانه فراتر 
نرفته است. بیشترین میزان تولید شــرکت ۱50 هزار تن بوده که در سال ۱39۸ 

محقق شده است.
وی افزود: برای سال جاری، تولید ۱۸0 هزار تن محصول را در برنامه داشتیم و حتی 
این آمادگی را داشتیم که تولید خود را به بیش از ۲00 هزار تن برسانیم، اما متأسفانه 

در چهار ماه نخست سال 99، با مشکل جدی در تأمین مواد اولیه روبه رو بوده ایم.
رشیدی با تأکید بر اینکه مادۀ اولیه موردنیاز فوالد تاراز چهارمحال کالفه ای سرد 
خام است، ادامه داد: به دلیل محدودیت در عرضۀ کالفه ای سرد در بورس کاال، در 
سال جاری حتی مجبور بوده ایم کالف گرم خریداری کنیم و با صرف هزینه های 
زیاد، به صورت کارمزدی آن را به کالف ســرد که مادۀ اولیه کارخانه است، تبدیل 
کنیم. این امر هزینه های زیادی از جمله کارمزد تبدیل کالف گرم به کالف سرد، 
هزینۀ حمل ونقل و پِرت زیاد را به کارخانه تحمیل کرده و کاهش سودآوری را در 
پی داشته است. عالوه بر این، توقفات خط تولید که در نتیجۀ کمبود مواد اولیه روی 

می دهد، افزایش هزینه ها را به همراه دارد.

مواد اولیه باید 
به تولیدکنندۀ واقعی برسد

وی خاطرنشان ساخت: برای حل مشکل تأمین مواد اولیه باید ترتیبی اتخاذ داده 
شود که واسطه ها از بازار محصوالت فوالدی حذف شوند و مواد اولیه مستقیما در 
اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. اختالف قیمت فوالد مبارکه که محصوالت خود 
را در بورس کاال عرضه می کند و بازار آزاد، رانتی به وجود آورده که تقاضاهای کاذِب 
سنگین ایجاد کرده است. این تقاضاهای کاذب سوداگرانه که هدفشان کسب سود 
شخصی است، باید حذف شوند. مدیرعامل شرکت فوالد تاراز چهارمحال با اشاره به 
ظرفیت تولید فوالد تاراز چهارمحال گفت: ظرفیت تولید ما ۲0 هزار تن در ماه است. 
یا باید بتوانیم به این میزان هر ماه از بورس کاال کالف ســرد خریداری کنیم یا در 

خارج از بورس، این سهمیۀ مواد اولیه به ما اختصاص یابد.

سود تولیدکننده 
باعث جهش تولید می شود

مدیرعامل شرکت فوالد تاراز چهارمحال تأکید کرد: چیزی که نباید فراموش کنیم 
این است که ســود تولیدکننده به افزایش تولید و اجرای طرح های توسعه منجر 
خواهد شد و همین امر جهش تولید را رقم می زند.وی یادآور شد: تقاضای کاذبی 
که در حال حاضر در بازار فوالد وجود دارد به تولیدکنندگان واقعی فشار وارد میکند و 
میزان تولید و بالتبع سود آنان را کاهش میدهد. کاهش تولید نیز به نوبۀ خود افزایش 
قیمت ها و تورم بیشتر را در پی خواهد داشت. تولیدکنندگان باید مواد اولیۀ خود 
را با قیمت منطقی دریافت کنند و با سود منطقی، محصول تولیدی را در اختیار 

حلقه های بعدی تولید قرار دهند تا ثبات به این طریق در بازار ایجاد شود.

با رو ش های دستوری
 بازار آرام نمی شود

رشیدی در مورد راهکار ایجاد ثبات در بازار فوالد عنوان کرد: تا روشهای دستوری 
وجود دارد، تقاضاهای کاذب اجازۀ آرامش به بازار فوالد نخواهند داد. باید اجازه داد 
سازوکار عرضه و تقاضا در بورس کاال حاکم شود تا تقاضاهای کاذبی که در نتیجۀ 
رانت قیمتی شکل گرفته از بازار خارج شود. این تقاضاهای کاذب مانع رسیدن مواد 

اولیه با قیمت منطقی به تولیدکنندگان واقعی می شود.
وی در پایان گفت: راه جهش تولید، در سالی که توسط مقام معظم رهبری با این 
عنوان نامگذاری شده، از حمایت از تولیدکننده می گذرد. حمایت از تولیدکننده 
است که باعث جهش تولید در شرایط جنگ اقتصادی میشود. اگر به جای حمایت 
از تولید، به تولیدکننده فشار وارد شود و با روشهای دستوری و ایجاد زمینه برای 
تقاضاهای کاذب، سود تولیدکنندگان کاهش یابد، واسطه ها و سود شخصی آنها 
در بازار مانور می دهند و همه اینها به ضرر کشور در شرایط حساس فعلی خواهد بود.

تقاضاهای کاذب 
از بازار فوالد خارج شود

مدیرعامل شرکت فوالد تاراز چهارمحال و بختیاری:

 نوسان: عملیات تعویض الرج بیرینگ 
ها و تنظیم ســازۀ اصلی دســتگاه بریج 
ریکالیمر شــمارۀ یک واحد انباشــت و 
برداشــت فــوالد مبارکه بــه همت تیم 
تعمیــرات واحد مواد خــام و با همکاری 
دفتر فنــی تعمیرات ناحیۀ آهنســازی، 
تعمیرات و تعمیرگاه مرکزی، حملونقل و 

بازرسی فنی با موفقیت انجام شد.
حمید بــزاز، رئیس واحدهــای مواد خام 

ناحیۀ آهن ســازی، بــا بیــان اینکه این 
کارِ بســیار حســاس در بازۀ زمانی ۱۶ تا 
۲۷ شهریورماه انجام شــد، افزود: یکی از 
مهمترین وظایف واحد مواد خام، ذخیره 
سازی کنســانترۀ ورودی به فوالد مبارکه 
و تأمین مواد اولیــۀ موردنیاز واحد گندله 

سازی است.
وی ادامــه داد: ازآنجاکه کنســانترۀ آهن 
ورودی به فوالد مبارکه ترکیب یکنواختی 

نــدارد، وظیفۀ مخلوطســازی مــواد با 
مشخصات شیمیایی و فیزیکی متفاوت و 
فراهم کردن مــوادی با درجۀ همگنی باال 
بر عهدۀ واحد مواد خام اســت. به همین 
منظور و با هدف تأمین مواد اولیۀ مناسب 
جهت ارسال به واحد گندله سازی، فرایند 
همگن ســازی مواد در حین انباشــت و 
برداشــت صورت میگیرد.  به گفتۀ رئیس 
واحدهای مــواد خام ناحیۀ آهنســازی، 

یکی از مهمترین دستگاه های موجود در 
پارک های انباشــت و برداشت که وظیفۀ 
برداشت، همگن سازی و ارسال کنسانتره 
را بر عهده دارد، دســتگاه بریج ریکالیمر  

شمارۀ  یک است.
 این دستگاه با ظرفیت برداشت ۱500 تن 
بر ساعت، تأثیر زیادی در تأمین به موقع و 
باکیفیت مواد ارسالی به واحد گندله سازی 

دارد.

رئیس واحدهای مواد خام ناحیۀ آهن سازی فوالدمبارکه خبر داد:

تعویض الرجبیرینگ ها و تنظیم سازۀ اصلی دستگاه بریج ریکالیمر شمارۀ یك 
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رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نظام مالیاتی هوشمند، نظامی است که 
می تواند از هر شهروند متناسب با ثروت، درآمد و مصرفش به راحت ترین و آسان ترین 
شیوه ممکن، مالیات اخذ کند. امیدعلی پارسا اضافه کرد: از میان حدود ۸۸ دستگاه 
اجرایی ۴۴ دستگاه همکاری خوبی با ما دارند، اما از همکاری ۱۲ دستگاه راضی 
نیستیم. وی افزود: در کشورهای پیشروی دنیا حدود ۸5 درصد کل بودجه کشور از 

مالیات تامین می شود، در کشور ما این عدد 35 درصد است.

که  به مشکالت عدیده ای  توجه  با  افغانستان گفت:  و  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
صادرکنندگان با آن دست و پنجه نرم می کنند، بهتر است فعال صادرات به کشورهای 
همسایه به صورت ریالی انجام شود تا پس از لغو تحریم ها و ثبات اقتصادی قوانین 
مربوط به صادرات ارزی عملی شود چون در آن صورت صرافی ها و بانک ها می توانند 
نقل وانتقاالت ارز داشته باشند. حسین سلیمی تاکید کرد: اما اگر موضوع سختگیرانه 

باشد، صادرات به کشورهای همسایه نیز متوقف می شود. 

 نوسان: از اردیبشهت امسال که وزیر 
صنعت و معدن توسط رئیس جمهور 
برکنار شد، دو نفر به عنوان سرپرست 
این وزارتخانه منصوب شدند و دومین 
نفری که به عنوان وزیر پیشنهادی 
به مجلس معرفی شد توانست رای 
فکر  کند.  کسب  را  مجلس  اعتماد 
از  وزارتخانه  این  که  این  کنید  می 
بالتکلیفی خارج شد و صاحب وزیر 
مثبتی می  اقدام  و  باز حرکت  شد، 

تواند باشد؟
مهمترین اتفاق این است که این وزارتخانه 
بعد از ۴ ماه از بالتکلیفی نجات پیدا کرد. 
یکی از مهمترین وزارتخانه ها و شاید شاه 
و  معدن  وزارت صنعت،  که  دولت  بیت 
تجارت است، بدون متولی بود و متاسفانه، 
این وضع برای کشور و برای بخش های 
صنعت و معدن، چندان خوشایند نبود. 
ما یک نامه از طرف خانه صنعت، معدن و 
تجارت ایران، به رئیس جمهوری نوشتیم و 
اعالم کردیم که نگذارید با اینهمه مشکالت 
این  دارد،  و صنعت وجود  تولید  در  که 

وازتخانه بدون وزیر باشد. خوشبختانه آقای 
رزم حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی 
معرفی شد و رای اعتماد کسب کرد. ما 
می دانیم که قبل از تشکیل دولت اول 
آقای روحانی در سال ۱39۲، آقای رزم 
بود  فعال  خصوصی  بخش  در  حسینی 
و بعد از تشکیل دولت آقای روحانی، به 
عنوان استاندار کرمان انتخاب شد. ایشان 
از رزمندگان جبهه های حق علیه باطل 
بوده است. اینها اطالعاتی بود که ما در سال 
های گذشته از آقای رزم حسینی داشتیم 
و مردم کرمان و صنعتگران این استان ها، 
راضی بودند؛ کارهای بسیار بزرگی انجام 
داده؛ پیگیری های خوبی داشت و درب اتاق 
او در استانداری به روی مراجعه کنندگان 
باز بود. ما آمادگی داریم که به آقای رزم 
حسینی کمک کرده و همراهی کنیم و 
حداقل قسمتی از مشکالتی که وجود دارد، 

برطرف شود.

 نوسان: نزدیک ۵ ماه از سالی که به 
عنوان سال جهش تولید نامگذاری 

بدون  معدن  و  وزارت صنعت  شده، 
وزیر بوده. االن فکر می کنید اهداف 
سال جهش تولید می تواند در بخش 

صنعت و معدن تحقق پیدا کند؟
باالخره وزارت صنعت و معدن، برنامه هایی 
داشته است. در طول یک ماه ابتدای امسال 
و در ارتباط با کرونا، دیدیم چه نشدنی 
هایی، شدنی شد. علت آن هم، این بود که 
با ِخرد جمعی، همه از جمله مجلس و دولت 
به همدیگر کمک کردند و رهبری هم پشت 
سرشان بود. مردم هم وارد میدان شدند و 
ماسکی که در روزهای اول شیوع کرونا، 
باید وارد می کردیم، االن صادر می کنیم. 
همچنین لوازم پزشکی که فکر آن را هم 
نمی کردیم توسط شرکت های دانش بنیان 
کشورمان، ساخته شد. مگر چند ماه از 
زمان شیوع کرونا گذشت که این موفقیت 
ها حاصل شد؟ ما انتظار نداریم در این ۱0 
ماه باقی مانده از دولت آقای روحانی، تحول 
بزرگی در بخش صنعت و معدن رخ بدهد 
و معجزه شود. در ماه های اخیر کشتی 
صنعت و معدن بدون کاپیتان و ناخدا و در 

یک دریای متالطم بود و هر روز موج های 
مخرب بزرگی می آمد.

 نوسان: در حال حاضر بخش صنعت و 
معدن دقیقاً چه انتظاری از وزیر جدید 

صنعت، معدن و تجارت دارد؟
وظیفه وزیر، راهبری است و انتظار ما این 
است که برنامه این وزارتخانه را اجرا کند. 
ما انتظار داریم وزیر جدید، دست به همه 
چیز برای تغییر آنها نزند. ما انتظار نداریم 
که وزیر، شروع کند به عوض کردن معاون 
و مقامات دیگرصادر کننده ای که صادرات 
داشته، باید تشویق شود و اگر می خواهیم 
تجهیزات دیگری وارد شود با ارز آن صادر 
کننده تسویه شود. وزارت صنعت و معدن 
باید از گمرک بخواهد که کاالها و مواد 
اولیه صنعتگران که در گمرک دپو شده و 
به همین دلیل صنعتگران ما دچار مشکل 
برای  هستند، ترخیص شود. البته واقعاً 
چند ماه آینده نمی شود انتظار خاصی 
از ویر صنعت و معدن داشت ولی امید 
ما این است که یک حرکت بزرگ مثل 
همان زمان شیوع کرونا، صورت بگیرد. در 
حال حاضر 90 هزار واحد صنعتی در این 
کشور، بالتکلیف هستند. صنعتگران ما 
نمی دانند وقتی که صبح از خواب بیدار 
می شوند کارش را با چه قیمت ارزی جلو 
می برد. وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
بار سنگینی به دوش دارد و مسئولیت 

بازرگانی کشور را هم به عهده دارد.

 نوسان: از دید شما با رای اعتماد به 
آقای رزم حسینی، فرد مطلوب برای 

این وزارتخانه انتخاب شده؟
آقای رزم حسینی، در دو دوره استاندار 
استان های بزرگ کرمان و خراسان رضوی 
بوده و موفق هم بوده است. ما امیدواریم 
در دوره باقی مانده از دولت آقای روحانی 
نیز، بتواند راهکارهای مناسب ارائه کند 
و با توجه به این که در این بخش، نیروها و 
فعاالن بسیار زیادی هستند این نیروها می 
توانند مدیریت را تقویت کنند. موفقیت در 
این زمینه مشروط به این است که وزیر با 
به  مشروط  همکاری،  خصوصی  بخش 
این است که اگر دوباره به تلفن آقای رزم 
حسینی زنگ زدیم، تلفن ما را بی پاسخ 
نگذارد و مشروط به این است که ما هم 
نظرات خودمان را به ایشان ارائه کنیم و 
از نظرات درست ما استفاده  ایشان هم 

کنند.

نمایشگاه های  انجمن  رئیس  نوسان:   
بین المللی ایران گفت: صنعت نمایشگاهی 
حدود ۲۸0 هزار فرصت شغلی مستقیم و 
غیرمستقیم در سراسر کشور ایجاد کرده 
است. علی یارمحمدیان در مجمع عمومی 
این انجمن که با حضور رئیس سازمان توسعه 
تجارت کشور برگزار شد، به میزان اشتغالزایی 
صنعت نمایشگاهی در سراسر کشور اشاره 
کرد و افزود: بر اساس بررسی ها و برآوردهای 
صورت گرفته، هم اکنون یک هزار و ۷00 نفر 
اشتغال مستقیم و بیش از ۲۸0 هزار فرصت 
شغلی غیرمستقیم توسط صنعت نمایشگاهی 
در کشور ایجاد شده که حجم بسیاری از این 
از  از شیوع کرونا  فرصت های شغلی پس 
بین رفته و فعاالن این حوزه به مرز بیکاری 
و ورشکستگی رسیده اند. وی همچنین با 
تاکید بر اینکه کرونا صنعت نمایشگاهی را به 
شدت تحت تاثیر قرار داده و سبب تعطیلی 

رویدادهای نمایشگاهی شده است، افزود: 
شیوع کرونا در کنار ایجاد تحریم های بی سابقه 
نابسامانی را برای اقتصاد و  شرایط بسیار 
متعاقب آن صنعت نمایشگاهی ایجاد کرده 
و موجب بروز زیان های بسیار سنگین برای 

فعاالن این صنعت شده است.
بین المللی  نمایشگاه های  انجمن  رئیس 
نمایشگاهی،  صنعت  اینکه  بیان  با  ایران 
نخستین صنعتی بود که پس از شیوع کرونا 
تعطیل شد و آخرین کسب و کاری بود که 
مجدد  فعالیت  برای  آن  محدودیت های 
برداشته شد، اظهار کرد: این رخداد سبب 
شد فعاالن حوزه نمایشگاهی شرایط بسیار 
سخت و دشواری را متحمل شوند و بخش 
زیادی از فرصت های شغلی ایجاد شده را از 
صورت  برآوردهای  براساس  دهند؛  دست 
گرفته، صنعت نمایشگاهی کشور در پی 
شیوع بیماری کرونا بیش از ۱۲50 میلیارد 

ریال زیان مالی متحمل شده است. به گفته 
یارمحمدیان، در سال 9۸ بیش از 500 عنوان 
نمایشگاهی در کشور برگزار شده، اما پس از 

شیوع کرونا و تا پایان شش ماهه نخست سال 
جاری، فقط 30 عنوان نمایشگاهی برگزار 

شده است.

۹۰ هزار واحدتولیدی بالتكلیفند!

ایجاد ۲۸۰ هزار فرصت شغلی توسط صنعت نمایشگاهی کشور

مجبوریم صادرات را به صورت ریالی ادامه دهیم!رونمایی از نظام مالیاتی هوشمند در دولت دوازدهم
  گزارش

توصیه های بخش خصوصی برای 1۰ماه زمامداری وزارت  صمت؛

رئیس انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران خبر داد:

پیشنهادات تشکل های بخش خصوصی می تواند باعث تحوالت خوبی باشد

 نوسان: بندیکت واتمبا سفیر کشــور کنیا در جمهــوری اسالمی ایران با 
حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان در نهمین نمایشــگاه بین المللی فرصت 
های ســرمایه گذاری معدن و صنایع معدنی ، همکاری با ذوب آهن اصفهان 

را خواستار شد.
واتمبا، جمهوری اسالمی ایران را کشور صنعتی و توسعه یافته دانست و گفت : 
باتوجه به قابلیت های صنعتی جمهوری اسالمی ایران و معادن غنی در کشور 
کنیا ، این دو کشور می توانند همکاری های خود را افزایش دهند. سفیر کشور 
کنیا افزود : این کشور دارای معادن غنی سنگ آهن است و امیدواریم از تجربه 

ایرانیان برای احداث کارخانه های فوالدی و استخراج معادن بهره مند شویم . 
وی ارتباط بین کشــور های آفریقایی و ایــران را یاد آور شــد و تاکید کرد : 

کشورهای آفریقایی به ویژه کنیا ارتباط خوبی با ایران دارند .
واتمبا در خصوص محصوالت فوالدی ایران نیز گفت : بر اساس اطالعاتی که 
کسب کردم ، تولیدات فوالدی کارخانه های ایرانی به ویژه ذوب آهن اصفهان 
، محصوالت باکیفیتی اســت و مــا امیدواریم از این محصــوالت در صنایع 

ساختمان ، سدسازی و ... استفاده کنیم .
مجید مرادیان.معاون روابط عمومي ذوب آهن اصفهان با تشــریح فرایند و 
کیفیت محصوالت این شــرکت،گفت: ذوب آهن اصفهان بــه عنوان اولین 
شرکت تولید کننده مقاطع طویل در غرب آسیا محصوالت خود را به  پنج قاره 

دنیا صادر مي کند. 
وي به تولید ریل در ذوب آهن اصفهــان پرداخت و گفت: ریل تولیدی در این 
شرکت براساس استاندارد جهاني صورت می گیرد و با تولیدات مشابه شرکت 

هاي اروپایي قابل رقابت است. 
وی با اشــاره به توانمندیهای کارشناســان صنعت فوالد ایران برای سرمایه 
گذاري و مشارکت در بخش معادن ســنگ آهن و احداث صنایع فوالدي در 
کشور کنیا تصریح کرد: درخواست سفیر کشــور کنیا به استحضار مدیریت 

عالی و مسئولین ذی ربط در ذوب آهن اصفهان  می رسد.

سفیرکنیا خواستار همکاری 
با ذوب آهن اصفهان شد

در نهمین نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری معدن و صنایع معدنی؛

 نوسان:بیست و سومین نمایشگاه 
بین المللی جامع صنعت ساختمان 
طی روزهای چهاردهــم تا هفدهم 
آبان ماه امسال در محل دائمی برپایی 
استان  بین المللی  نمایشــگاه های 

اصفهان برگزار می شود.
 به گزارش نوسان به نقل از ستاد برگزاری 
نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان، 
مجری برگزاری این نمایشگاه با اشاره به 
اینکه نمایشگاه جامع صنعت ساختمان 
امسال با گســتردگی و انسجام بیشتری 
برگزار می شــود، گفت: این نمایشگاه که 
تاکنــون بیســت و دو دوره از آن برگزار 
شــده به عنوان یکی از نمایشــگاه های 
تخصصی مهــم و پر مخاطب در ســطح 
کشور شــناخته می شــود و شرکت های 
بســیاری عالقمند به حضور در آن و ارائه 
محصــوالت و خدمــات خود هســتند.
علیرضا آموخته با بیان اینکه تاکنون حضور 
۸0 شرکت در بیست و سومین نمایشگاه 
بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان 
قطعی شده است، افزود: تاکنون ظرفیت 
شــش هزار و ۲00 مترمربع فضای مفید 
این نمایشگاه تکمیل شده اما پیش بینی 
می شود با توجه به زمان باقی مانده تا آغاز 
نمایشگاه، تعداد شرکت های حاضر در این 

رویداد نمایشگاهی افزایش یابد.
وی دربــاره زمینه فعالیت  شــرکت های 
حاضر در نمایشگاه ســاختمان اصفهان 
تصریح کرد: شــرکت های فعال در زمینه 
تولیدات و محصوالت دکوراسیون داخلی 
خانــه و آشــپزخانه، نما و پوشــش های 
خارجی ساختمان، تجهیزات الکتریکی 
و مکانیکــی، محصــوالت مرتبــط بــا 
سبک سازی و مقاوم ســازی ساختمان، 
مصالح اولیه ساختمانی و تولیدات مربوط 
به بهینه ســازی مصرف انرژی ساختمان 
در این نمایشــگاه حضور خواهند داشت 
و محصــوالت، خدمات و دســتاوردهای 
خود را بــه نمایــش می گذارند.مجری 
برگزاری بیســت و ســومین نمایشگاه 
جامع صنعت ســاختمان اصفهان یکی 
از اهداف برگزاری این نمایشــگاه را گرد 
هــم آوردن فعــاالن این صنعــت اعم از 
تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، خریداران 
و مصرف کنندگان در یک زمان و یک مکان 
و توجه به ظرفیت های تولید داخل دانست 
و تاکید کرد: ایجاد بســتری مناسب برای 
تبادل تجربیات میان مشارکت کنندگان 
و بازدیدکنندگان، آشنایی سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی بــا ظرفیت های موجود 
برای حضــور در فعالیت هــای اقتصادی 
کشــور، ایفای نقش به عنوان یــک ابزار 
بازاریابی در خدمت صنعت ســاختمان 
و ایجاد فرصت ســرمایه گذاری مشترک 
میان فعاالن ایــن صنعــت قدرتمند از 
جمله اهدافی به شــمار می رود. علیرضا 
آموخته با بیان اینکه این نمایشگاه جایگاه 
خود را در بین فعــاالن حوزه های مرتبط 
با صنعت ســاختمان تثبیت کرده است، 
گفت: همزمان با این رویداد سایت دائمی 
نمایشــگاه بین المللی اصفهــان واقع در 
منطقه روشن دشــت افتتاح و آغاز به کار 
خواهد کرد؛ بر همین اســاس، شــرکت 
مشاوران نمایشگاهی سایانمای پارسیان 
به عنوان مجــری برگزاری نمایشــگاه 
صنعت ســاختمان اصفهان ســعی دارد 
با برگزاری این نمایشــگاه به بســیاری از 
نیازهای عالقمندان و کارشناســان این 
حوزه پاسخ  دهد،بر اســاس این گزارش، 
عالقمندان به کســب اطالعات بیشــتر 
درباره این نمایشــگاه می توانند با شماره 
و   03۱3۶۶33939 تلفن هــای 

0935۴۸0۶393 تماس بگیرند.

 گزارش

برگزاری نمایشگاه 
ساختمان در آبان ماه

 نوسان: کامران ندري در مورد اظهارات رییس بانک مرکزي در زمینه تاثیر 
تزریق منابع صندوق توســعه ملي در افزایش پایه پولي گفت: سخنان آقاي 
همتي عین واقعیت است و آمار هم نشــان مي دهد که از اواخر 9۸ و اوایل 99 
عمده ترین دلیل افزایش پایه پولي، افزایش خالص دارایي هاي خارجي بانک 
مرکزي است که آن نیز به این دلیل بوده که بانک مرکزي ارز غیرقابل استفاده و 
غیرقابل دسترس صندوق توسعه ملي را گرفته و معادل آن ریال داده است. این 
استاد دانشگاه افزود: بنابراین نمي دانم چه کسي مي خواهد این واقعیت اظهر 
من الشمس را انکار کند. البته بخشي از آن مربوط به تنخواهي است که مجلس 
در اختیار دولت گذاشته و باید تا آخر سال تسویه کند که معلوم نیست انجام 
شــود یا خیر. بنابراین بانک مرکزي این منابع صندوق توسعه را که در خارج 
از کشور مسدود شده، نمي تواند در بازار بفروشد اما در ترازنامه بانک مرکزي 
اعمال و معادل آن ریال پرداخت مي کند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت 
باید در هزینه هاي خود صرفه جویي مي کرد اما هزینه هاي خود را افزایش داده 
است. افزایش یا همسان سازي حقوق ها که اخیرا صورت گرفت، مي توانست 
سال آینده و پس از کنترل تورم انجام شــود. دولت مي توانست پس از روشن 
شدن تکلیف منازعه با امریکا این اقدامات را انجام دهد چون اگر این تورم ادامه 

داشته باشد، افزایش حقوق کمکي به مردم نخواهد کرد.

منابع صندوق توسعه؛ عامل اصلي رشد 
پایه پولي

یک اقتصاددان عنوان کرد:

آگهی تغییرات شرکت راهبران سالمت پارتاک 

شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۱0۷۸ و شناسه ملی ۱۴00۷۸0۷5۶۲ 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ ۲5/۱0/۱39۸ و نامه 
شــماره 3۴50۱ مورخ ۱3/0۶/۱399 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : امیر شــریف نژاد 
کدملی:) ۱۲9۲۱۱۷۴۴3( به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
و علی کیانی کدملی:) ۱۲۷03۸0۷۲9( به ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و محمدحســین شــریف نژاد کدملــی )۱۲9005۴۸۲۷(به 
سمت منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند کلیه 
قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادارپس 
از تصویب هیأت مدیره، با امضای آقای امیر شــریف نژاد مدیرعامل و 
آقای محمدحسین شریف نژاد )منشی هیئت مدیره( و درغیاب آقای 
محمدحسین شریف نژاد )منشی هیئت مدیره( با امضای علی کیانی 
)نایب رئیس هیئت مدیره( و مهر شــرکت معتبر خواهــد بود واوراق 
عادی با امضاء آقای امیر شریف نژاد )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر 
خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۱0030۷3(

رئیـس خانـه صنعـت، معـدن و تجارت ایـران، معتقد اسـت که دولت سـکان کشـتی صنعت 
و معـدن را بـدون ناخـدا گذاشـته بـود و االن که وزیـر انتخاب شـده، او نباید به جـای اجرای 
برنامـه ها، بـه فکر تغییرات مدیریتی باشـد. عبدالوهاب سـهل آبادی،  تاکیـد دارد، مهمترین 
وزارتخانـه بـدون متولـی بـود و اتفـاق خـوب این اسـت بعـد از ۴ مـاه از بالتکلیفی نجـات پیدا کـرد. او به 
پیشـنهادهای بخـش خصوصـی بـرای اداره بهتر ایـن وزارتخانه عریـض و طویل اشـاره و تصریـح می کند: 
پیشـنهاداتی کـه تشـکل های بخـش خصوصی دارند بـا هدف اصـالح و تغییر وضـع موجود اسـت و اجرای 

ایـن پیشـنهادها می تواند تحـوالت خوبـی را رقم زد.

گفت و گو

گرو ه صنعت



سال ششم
شماره صد و چهل و پنج

۱5 مهر ۱399
۱۸ صفر ۱۴۴۲

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

 چاپ:  پیام رسانه

 آدرس: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی 
 ساختمان آفتاب ، طبقه اول،  واحد ۶
 صندوق پستی: ۸۱5۸9۸۱۸۶5

 تلفن: 03۱-3۲۶۱۷۸59
 توزیع:آرمان پخش

  هفته نامه
n a v a s a nW e e k l y

پیامبر اکرم )ص( 

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

قرار گیرید.
6  Oct 2020

 no    145

Various
www.eghtesadbazar. ir

شمــاره 
صد و چهل و پنج

.info@eghtesadbazarنظرات خود را  در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید  ir

بیزنـس پلن بـا فرمت اسـتارتاپی به طور عمده وقتی اسـتفاده می شـود 
که شـما می خواهید کسـب و کار خودتان را به سـرعت و اختصار معرفی 
کنیـد) بـه طور مثال به یک سـرمایه گـذار در مراحـل اولیه مذاکـره(؛ یا 
وقتـی که می خواهید سـریعا اسـتارت کسـب و کار خودتـان را بزنید؛ و 
یـا قصد داریـد که به طـور منظم بیزنـس پلن خـود را مطابق با شـرایط 

جدیـدی که برایتـان رخ می دهـد اصالح کنیـد و تطبیق دهید.
فرمـت اسـتارتاپی بیزنـس پلـن، بـه طور معمـول تعـدادی چارت هسـتند که 
بوسـیله اسـتفاده محدود از کلمات به توصیف ارزش شـرکت شـما، زیرسـاخت 
هـای آن، مشـتریان و مسـائل مالـی مرتبط با آن میپـردازد. این نـوع از بیزنس 
پلـن هـا برای به تصویر کشـیدن تبادالت و نکات کلیدی شـرکت شـما بسـیار 

ارزشـمند و مناسب هستند.
در فرمـت بیزنـس پلن اسـتارتاپی، مدل هـای آمـاده)Template( بسـیاری 
هسـتند کـه می توانید از آن ها اسـتفاده کنیـد ولی در این مقاله ما به تشـریح 
یکـی از قدیمـی تریـن و معروفترین این مدل های آمـاده میپردازیم که به مدل 
بوم یا Canvas Model شـناخته می شـود. البته همانطور که در دو مقاله 
قبلی ذکر شـد، نیازی نیسـت که شـما بیزنس پلن خود را دقیقا به شـکلی که 
به شـما گفته میشـود بنویسـید، همیشـه این نکته را در نظر داشـته باشید که 
هیـچ راه اشـتباهی بـرای نگارش یک بیزنس پلن وجود نـدارد و نکاتی که گفته 
میشـود نکاتـی عمومی بـرای درک بهتر فضـای نگارش بیزنس پلن میباشـد و 
بـه شـما کمـک میکند تـا بفهمید کـه دیگـران در یـک بیزنس پلن بـه دنبال 

چه نکاتی مـی گرددند.
در ادامـه بـه 9 قسـمت اساسـی که یک بیزنس پلن اسـتارتاپی با فرمـت بوم را 

تشـکیل میدهند می پردازیم:
۱( همکاری های اساسی

کسـب و کار ها و یا سـرویس هایی را که از آنها در کسـب و کار خودتان استفاده 
میکنیـد را ذکـر کنیـد و بنویسـید که به چه خدماتـی از جانب هر یـک از آنان 
نیاز خواهید داشـت. در این قسـمت باید تامین کنندگان خود، تولید کنندگان 
یا پیمانکاران جزئی را که به آنان نیاز خواهید بنویسـید و در صورت نیاز، شـرکا 

اسـتراتژیک خود را نیز ذکر کنید.
۲( فعالیت های کلیدی

فاکتور هایی را که به کسـب و کار شـما مزیت رقابتی نسـبت به سـایر کسب و 
کار هـای فعال در این حوزه میدهند لیسـت کنید.

نکاتـی ماننـد ارتبـاط مسـتقیم و بـدون واسـطه بـا مشـتری، یـا اسـتفاده از 
تکنولوژیهـای رایـج و پرطرفـدار کـه به شـما کمک مـی کند از مزیـت اقتصاد 

مشـارکتی اسـتفاده کنیـد را مـورد توجـه قـرار بدهید.
۳( منابع کلیدی

هـر منبعـی را کـه از آن به عنـوان یک اهرم بـرای ایجـاد ارزش برای مخاطبین 
خـود اسـتفاده مـی کنید را ذکـر کنید. مهم ترین منابع شـما میتوانند شـامل 
کارمنـدان، قـدرت مالـی شـما یا… باشـند. فرامـوش نکنید کـه اگر بـه گروه 
خاصـی ماننـد  جانبـازان، کارمنـدان دولتـی، بازنشسـتگان، دانـش آمـوزان یا 
دانشـجویان خدمـات ویـژه ای ارائـه میدهیـد باید ایـن خدمات یا پیشـنهادات 

ویـژه را ذکـر کنید.
۴( پیشنهاد ارزش آفرین

یـک متن روشـن و شـفاف و صریح راجع به ارزشـی که شـرکت شـما بـه بازار 
اضافـه می کند آمـاده کنید.

۵( ارتباط با مشتریان
نحـوه ی تعامـل شـرکت خـود را بـا مشـتریان ذکـر کنید. بـه طور مثـال این 
ارتبـاط از بـه صـورت اتوماتیـک انجـام مـی گیرد یـا بوسـیله نیروی انسـانی؟ 
حضـوری و یـا آنالین؟ بـه توصیف نحـوه ی ارتباط خود با مشـتریانتان از صفر 

تـا صد فکـر کنید.
۶( بازار هدف

بـه طـور دقیق بـازار هدف خـود را بیـان کنید. خیلی واضح اسـت که شـرکت 
شـما بـه درد همـه ی افـراد جامعه نمی خورد پس ضروری اسـت کـه یک ایده 

واضح از کسـانی که کسـب و کارتان به دردشـان می خورد داشـته باشـید.
7( کانال های ارتباطی

بـه ذکر مهـم ترین کانال هـای ارتباطی خودتان به مشـتریان و مخاطبان خود 
بپردازیـد. بیشـتر اسـتارتاپ هـا در ابتـدای مسـیر خود بـه اسـتفاده از ترکیبی 
از چندیـن کانـال مختلـف مـی پردازنـد و در طول زمـان بهینه ترین کانـال را 

انتخاب مـی کنند.
۸( ساختار هزینه

تمرکز شـرکت شـما بر کاهش هزینه تمام شـده است یا حداکثر سـازی ارزش 
فراهم شـده برای مشـتری؟ ) به تفاوت برند های سـاعت کاسـیو و رولکس فکر 
کنیـد( اسـتراتژی خـود را مشـخص کنید و سـپس بـه تشـریح پرهزینه ترین 

خـرج هـای خود در راسـتای نیل به هدفتـان بپردازید.
۹( جریان های درآمدی

توضیح دهید که درآمد شـرکت شـما از کجاسـت. به طور مثال شـما به فروش 
مسـتقیم می پردازید، هزینه ی عضویت در باشـگاه از مخاطبینتان دریافت می 
کنیـد یـا به فروش تریبـون خودتان برای تبلیغـات روی می آورید. اگر شـرکت 

شـما بیـش از یک جریـان درآمدی دارد به ذکر تمامـی آنها بپردازید.
قسـمت جریـان هـای درآمـدی آخریـن قسـمت از بیزنس پلـن اسـتارتاپی با 
فرمـت بـوم می باشـد، ارزش اصلـی یک بیزنس پلـن به دیدی میباشـد که به 
خود شـما به عنوان صاحب کسـب و کار از زوایای مختلف شـرکتتان به شـما 
مـی دهـد و پـس از بدسـت آوردن این دید، شـما مـی توانید به برطـرف کردن 
نقـاط ضعـف خـود و تمرکز بـر روی نقاط قوتتـان بپردازید. مطمئنـا در دنیای 
امـروز کـه دنیایی رقابتی می باشـد، وجـود یک بیزنس پلن مناسـب برای هر 

کسـب و کاری از الزمـه هـای بقا می باشـد.

اول: اگر بازار انتظار داشته باشــد که »نرخ های بهره« خیلی 
نزدیک با تورم حرکت کند )یعنی نرخ بهــره حقیقی حول و 
حوش صفر باشد(، تورم اثر چندانی روی P/E  ندارد. چرا؟ چون 
انبساط جریان های نقدی آتی و نرخ تنزیل باال هم دیگر را خنثی 
می کنند و نهایتا P/E حول و حوش همان عددی می ایستد که 
توسط صرفه ریسک صنعت تعیین می شود. یعنی P/E هایی 
حوالی ۵-۱۰ متناسب با نرخ رشــد حقیقی و ریسک صنایع 

مختلف. .
دوم: ولی اگر جامعه انتظار داشته باشد که نرخ بهره از تورم عقب 
بماند، یعنی با وجود تورم مثال ۳۰ درصدی، نرخ بهره رسمی از 
۲۰ درصد تجاوز نکند، در این صورت P/E می تواند عدد بزرگی 
بشود. چرا؟ چون عامل ها سعی می کنند از طریق خرید سهام 
دارایی حقیقی، مصرف  یا ثروت خــود را در مقابل تورم آینده 
مصون کنند و در نتیجه حاضرند قیمت باالیی برای آن پرداخت 
کنند. جور دیگری هم که می شود دید این است که رشد اسمی 
 P جریان نقدی های آینده با نرخ تنزیل باالتر خنثی نمی شود و

بیش از E رشد می کند و P/E باال می رود. تحت این فرض دیدن 
P/E های حتی باالی ۲۰ هم عجیب نیســت و کامال سازگار با 

تئوری اقتصادی و شهود رایج است.
سوم: و حاال مهم ترین قسمت قضیه: فرض کنیم در حالت ۲ 
قرار داریم یعنی جامعه می  داند که در آینده تورم )ریالی یا دالری( 
بیش از نرخ بهره است. آیا در این حالت، قیمت های سهام همین 
طور باالتر و باالتر می روند؟ پاسخ »خیر« است! چرا؟ چون به قول 
اهالی بازار، سهام این انتظارات را »پیش خور« کرده اند که بیان 
دیگری از توصیف فنی قضیه است: چون بازارهای سهام آینده نگر 
هستند، همه انتظارات آینده را روی قیمت های فعلی منعکس 
می کنند. یعنی »یــک بار« جهش می کننــد و در یک تعادل 
جدید می ایستند. پس کی قیمت سهام به تورم آینده واکنش 
نشان می دهد؟ وقتی که خبر جدیدی یا به اصطالح »شوک« به 
تورم انتظاری آینده وارد شود. یعنی باید خبر جدیدی)مثبت یا 
منفی( وارد شود که نیاز به باز-محاسبه قیمت ها باشد. این یکی از 
خطاهای تحلیلی بزرگی بود که به نظرم دولت در تشویق مردم به 

حضور در بازار سهام مرتکب شد.
چهارم: خب پیچیدگی عملی قضیه کجا اســت؟ پیچیدگی 
این جا است که ما در »مخرج« کسر چند تا متغیر کلیدی داریم: 
»تورم، نرخ بهره، نرخ رشد« و همه این ها در شرایطی مثل ایران 
امروز به شدت تصادفی هستند. ترجمه این حرف یعنی چه؟ 
یعنی وقتی کسری داریم که متغیر مخرجش مبهم و پیچیده 
و تصادفی است، خود کسر می تواند تغییرات شدیدی حتی در 
اثر شوک های کوچک به یکی از متغیرهای مخرج داشته باشد و 

میانگینش هم رابطه سرراستی با متغیر داخل مخرج ندارد!

را در پیش گرفته اند شاهد  یورو مسیر گرانی  و  نرخ دالر  این روزها که  ارز  بازار 
پدیده ای جدید به نام "اجاره دالر" است. مهدی علی پور عضو هیات رئیسه اتحادیه 
صادرکنندگان کاال های صنعتی و معدنی اظهار کرد: یک پدیده عجیب در بازار به نام 
اجاره دالر وجود دارد. به این صورت که دالر را اجاره کرده و آن را خرید و فروش 
می کنند. روزی ۲00 هزار تومان برای اجاره دالر ۱0 هزار دالر به صاحب اسکناس 

اجاره می دهند.

دولت براي عیدي کارکنان در سال آینده رقم یک میلیون و 500 هزار تومان را 
پیش بیني کرده است. در جریان تدوین الیحه بودجه سال ۱۴00 بخشنامه مربوط 
به بودجه اخیرا به دستگاه هاي اجرایي ابالغ شده که براساس آن بودجه سال آینده 
را پیش بیني کند. طبق ضوابط مالي ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴00 مبلغ 
پاداش پایان سال کارکنان )عیدي( یک میلیون و 500 هزار تومان پیش بیني شده 

است. البته  مبلغ قطعي عیدي باید درنهایت به تصویب هیات وزیران برسد.

عیدي كاركنان  در سال آینده چقدر است؟ماجرای پدیده جدید اجاره دالر چیست؟

سلطان حباب 
و خط فقر!

نحوه نگارش بیزنس پلن
با فرمت استارتاپی

 استارآپ 

 بورس
  طـــنــازی

اثر تورم بر  P/E بازار

نگاره

بازارها

سرپناه

خبر اصلی:  برای یک خانواده ۴ نفره، 
خط فقر ده میلیون تومان تعیین شده 

است.
خبر اصلی تر: دنیای وارونه وارونه وارونه  
یعنی دنیا این که ما یک خانواده ده نفره 
هستیم با ۴ میلیون تومان درآمد!  پیدا 

کنید سلطان پرتقال را!
سرپرست خانوار: خوشحالم که یک زن 
و دو فرزند دارم و یکصد و هشتاد هزار 
تومان یارانه می گیرم. می ماند 9۸۲ 
هزار تومان دیگر که اگر جور شود از خط 

فقر فرار خواهیم کرد.
بیانیه دام های مقیم مرکز: ما خدا را 
شکر می کردیم که فرهنگ عمومی 
کمتر  مردم  که  کرده  سوق  سمتی 
گوشت خورده و به خوردن گیاهان 
شنیدیم  امروز  اما  اند.  آورده  روی 
گوسفندی  گوشت  اتحادیه  رئیس 
تهران گفته از آن جایی که مردم قدرت 
فروش  پیدا کرده  خریدشان کاهش 
گوشت  نزدیک به 30 تا 35 درصد 
کاهش پیدا کرده است. لذا وقتی از ما 
بپرسند فرهنگ بهتر است یا ثروت؟ در 

انشایمان جواب خواهیم داد » فقر «
آگهی بازرگانی : برداشت خط لب، خط 
چشم ، خط فقر بدون عمل جراحی . 
بدون درد و خونریزی. با مرگی آرام به 
باال رفتن خانواده تان از خط فقر کمک 

کنید.
یک دندان پزشک: از بدی های شغل 
ما این است که باید چشممان به دهان 
مردم باشد. وقتی شما چیزی نخورید 
ماند.  تان هم سالم می  دندان  خب 
بنابراین لعنت به فقر که هرچه کرد او 

کرد!
درددل یک شهروند : سلطان  سکه 
، سلطان  کره  ، سلطان  ارز  سلطان 
خودرو و ده ها سلطان دیگر را گرفتند 
اما این حباب المصب نترکید. به نظرم 
بهترین کار این است که سلطان حباب 

دستگیر شود.
سهراب سپهری فیت شاعر امروزین : 
به سراغ من اگر می آیید زیر خط فقرم. 
هرچند که کارمان از زیر خط بودن هم 

گذشته و رفتیم دو صفحه بعد!
یک خواننده : یک خط فقره یک خط 
فقره یک خط فقره ... که زیرش هیچی 
سیه  پوشیدن  را  خط  توکه  نداره... 

ابرون ... نمیاد دیگه کسی از زیرش بیرون.
توصیه ایمنی : با توجه به عنقریب بودن 
حذف چهار صفر به کسانی که زیر خط 
فقر هستند اکیدا توصیه می شود از زیر 
خط فقر دوری کنند که وقتی این خط 

سقوط می کند روی سرشان نیفتد.
روزنامه توپخانه : همه اینهایی که در 
شبکه های مجازی به خط فقر اعتراض 
می کنند و می گویند خودشان هم 
زیر این خط قرار می گیرند دروغ می 
گویند. چون الزمه اتصال به شبکه های 
و  هوشمند  گوشی  خریدن  مجازی، 
پرداخت هزینه کمرشکن اینترنت است 
و اگر کسی اینترنت دارد یعنی باالی 

خط فقر است.

همچنیـن  و  جهـان  اقتصـاد  بزرگ تریـن  آمریـکا  ایاالت متحـده 
مداخله جو تریـن سیسـتم سیاسـی دنیـا را دارد و از ایـن نظـر نقـش 
مهمـی در سیاسـت بین الملل ایفا می کند. به همیـن خاطر انتخابات 
ایـن کشـور تاثیر آشـکاری بر بازارهـای جهانی به ویـژه بازار هـای ارز، 
طـال، نفـت و فلـزات خواهد داشـت. البته نبایـد تاثیر ایـن موضوع بر 
رونـد معامالت و ایجاد نوسـان در بورس های جهانـی را نادیده گرفت.
به ویژه آنکه در ۴ سـال گذشـته دولتی در آمریکا سـرکار بوده اسـت 
کـه رویکـرد تهاجمـی داشـته و جنـگ اقتصـادی گسـترده ای را در 
حوزه هـای مختلـف از جملـه بـا چین و حتـی متحدین سـنتی این 
کشـور در حوزه آمریکای شـمالی و اروپا داشـته اسـت. از این رو اکثر 
کارشناسـان اقتصـادی در انتظـار نتایـج این انتخابات یا همـان برد یا 

باخـت ترامـپ هسـتند. به این ترتیب همان طور که مشـخص اسـت 
بـا نزدیک شـدن بـه زمـان انتخابـات آمریـکا، تاثیرگذاری بیشـتری 
از ایـن مسـاله در بازارهـای جهانـی را شـاهد خواهیـم بـود. اما البته 
بایـد درنظر داشـت این تاثیر گـذاری ماهیتی متفـاوت از تاثیر گذاری 
مسـائل اقتصـادی اسـت؛ در واقـع تاثیـر مسـائل سیاسـی شـدید و 
کوتاه مـدت اسـت درحالی کـه تاثیـر مسـائل اقتصـادی بلندمـدت و 

عمومـا تدریجی اسـت. 
در واقع مسـائل سیاسـی چون ماهیت تغییرپذیری کمی دارند با یک 
تاثیـر ناگهانـی بازارهـا را به سـطوح تعادلـی جدید هدایـت می کنند 
و پـس از آن بـازار بـه مسـیر خـود در سـطح تعادلـی جدیـد ادامـه 
می دهـد. در واقـع همین مسـاله انتخابات ریاسـت جمهوری، می تواند 
تاثیـری شـدید ولـی کوتاه مدت چـه در بازارهـای کاالی جهانی و چه 

بورس هـای بین الملل داشـته باشـد.
یـک بعد دیگر ایـن موضوع نیز تاثیرپذیـری بورس تهـران از انتخابات 
پیـش رو در آمریـکا اسـت؛ در مورد تاثیـر این انتخابات بر بـورس ایران 
هـم البته باید عنـوان کرد که پیچیدگی های خاصی مطرح اسـت. که 
ایـران و آمریـکا درحال منازعه پنهان یا جنگ غیررسـمی قـرار دارند.

 در همیـن راسـتا میـان مواضـع دو حـزب آمریـکا در مـورد ایـران 
اختالف هـای جـدی وجـود دارد. بنابراین تاثیر ناگهانـی و مورد انتظار 
ایـن انتخابـات، به همراه خود تاثیر بلند مدتی را نیـز به همراه خواهد 
داشـت کـه ناشـی از دور نمـای کاهـش یـا افزایـش منازعـه و جنگ 
پنهـان دو طـرف اسـت. بـه ایـن ترتیب ایـن مسـاله تاثیر خـود را در 
ارزش پـول ملـی بـه سـرعت نشـان خواهـد داد. هر چند این مسـاله 
را نبایـد دور از نظـر داشـت کـه میـان دو حـزب در مسـائل سیاسـی 
بین المللـی در پـس اختالف نظر، یک چارچوب مشـترک وجـود دارد. 

امـا در مـورد مسـائلی مانند ایران اختالف ها شـدید اسـت و همین به 
اهمیـت موضـوع اضافـه می کند.  

در همیـن حـال تاثیر ایـن موضوع بـر ارزش پول ملـی می تواند تاثیر 
قیمتـی وسـیعی در کل جامعه داشـته باشـد کـه حتـی در بازارهای 
کاالیـی شـدید تر از بـازار سـرمایه دنبال خواهد شـد. به عنـوان نمونه 
در صـورت انتخـاب بایدن یـا ترامپ، می توان در انتظار کاهش شـدید 
بهـای خودروهـای خارجـی حتـی تا نصـف نـرخ کنونی بـود. چراکه 
درحال حاضـر و شـرایط کنونی، تمامـی بازارها در یک سـطح قیمتی 
دالر بـه ریـال قـرار دارند که باالترین سـطح مربوط به بـازار خودروی 
خارجـی و لـوازم الکترونیک اسـت. بنابراین در صـورت انتخاب بایدن 
ایـن بـازار بـا ریـزش شـدید و در صـورت انتخـاب ترامپ بدون رشـد 
چشـمگیر خواهد بود. البته نباید از پیشـخور شـدن تاثیر این موضوع 
بـر بازارهـای مزبـور غافـل شـد. به ایـن ترتیـب همین تحلیـل قابل 
بسـط بـه بازارهـای دیگر نیز خواهد بـود. در همین حـال باید در نظر 
داشـت که تاثیر این مسـاله اقتصادی از سـوی سیاست های اقتصادی 
و سیاسـی داخلـی قابـل تشـدید یـا تخفیـف اسـت؛ به عبـارت دیگر 
»هیـچ چیـز در اقتصاد قطعی نیسـت غیـر از قطعی نبـودن اقتصاد.«

در مجمـوع تاثیـر انتخابات مزبور بـر روند بازار سـرمایه را نیز می توان 
این گونـه عنـوان کرد که در حوزه بازار سـرمایه به دلیل احتسـاب دالر 
حـول و حـوش ۲0 هزار تومان و قرار گرفتن این نـرخ در ارزش گذاری 
شـرکت ها و همچنین عدم انتظار برای کاهش بیشـتر نـرخ دالر، افت 
بـورس را متصـور نخواهیـم بود. به عبارت دقیق تر همین مسـاله مانع 
از افـت بـازار سـهام، کاهش مولفه هـای مهم بورس و ریزش شـاخص 
کل در صـورت انتخاب هر کدام از دو کاندید ریاسـت جمهوری آمریکا 

شد.  خواهد 

 نوسـان:خانوارها بـا افزایش اخیر قیمت مسـکن بایـد ۸0 تا ۱00 
سـال درآمـد خـود را پس انداز کنند تـا بتوانند یک واحد مسـکوني 
50 متـري در تهـران خریداري کنند. در صورتي که متوسـط درآمد 
هـر خانـوار بر اسـاس دریافتي یـک کارگر قرارداد مسـتقیم را رقمي 
حـدود 3 میلیـون تومـان در هـر مـاه فـرض کنیـم و از آنجایـي که 
مرکـز آمـار، سـبد هزینـه اي خانـوار از بخـش مسـکن را یک سـوم 
درآمدهـاي آنهـا مي دانـد، درنتیجه یک خانوار تـا ۱۱ میلیون تومان 
از درآمـد سـاالنه خـود را بـه بخـش مسـکن اختصاص مي دهـد. با 
توجـه بـه اینکـه متوسـط قیمت هـر متر مربـع واحد مسـکوني در 

تهران تا ۲۴.۲ میلیون تومان اسـت؛ قیمت یک واحد مسـکوني 50 
متـري بـه یک میلیـارد و ۲00 میلیـون تومان اسـت، در صورتي که 
رشـد سـاالنه قیمت مسـکن را با رشـد سـاالنه حقوق کارگر برابر و 
یکسـان در نظـر بگیریـم بیـش از ۱00 سـال طول مي کشـد تا این 
خانـوار بتوانـد از طریـق سیسـتم پس انداز، مسـکن مورد نیـاز خود 
را خریـداري کنـد. اگـر این فـرد بخواهد بخشـي از زمان مـورد نظر 
را بـا تسـهیالت مسـکن جبران کنـد، این شـاخص بـراي متقاضي 
فـردي دریافـت تسـهیالت)۱00میلیون توماني( به 90 سـال و براي 
زوجین)تسـهیالت ۲00میلیون توماني( به ۸0 سال کاهش مي یابد.

پیامدهای تحریك دالر

2۰۰ سال پس انداز براي خانه دار شدن!
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