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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

 گزارش

سایه روشن ترخیص کاال
می گویند ماشــین چاپ بخشــنامه، پرکارترین 
دستگاهی است که در سیســتم سیاست گذاری 
ایران خوب کار می کند. تواتر صدور بخشــنامه 
ها آنقدر زیاد اســت که هر فعال حــوزه تجارت 
باید پیش از آغاز مذاکــرات بازرگانی آخرین آن 
را مورد بررســی قرار بدهد و بعد از آن نسبت به 
ســفارش محصوالت و کاالی خود اقــدام نماید. 
نتیجه این روند، دپوی حجم قابل توجهی از کاال 
و مواد اولیه در گمرکات اســت که در نهایت عدم 

تامین به موقع مواد اولیه برای...
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 گزارش

افق روشن صادرات اصفهان
فعاالن حوزه تجارت، حمــل هوایی بار را به دلیل 
ســرعت و اطمینان در جابجایی، یکی از بهترین 
شــیوه های حمل بار در دنیا می دانند. بنابراین 
پتانســیل های بســیار اصفهــان در بخش های 
مختلف صنعت و کشــاورزی، فعاالن اســتان را 
به این فکر انداخت که داشــته هــای خود را از 
طریق پایانه بــار هوایی مســتقیما از اصفهان به 
دیگر کشــورها صادر کنند. پــس ار کش و قوس 
های فراوان، در نهایت با حمایــت اتاق بازرگانی 

اصفهان، اتحادیه ...
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روزگار حکمرانی کرونا
بحران کرونا، به واسطه کاهش شدید تقاضا و تعطیلی کسب وکارها، موجب تعمیق رکود شده و کسب و کارهای اصفهانی ها را 
تحت تاثیر خود قرار داده است. در جدیدترین آماری که از نرخ بیکاری، مشارکت اقتصادی و سهم مشاغل استان اصفهان توسط 
مرکز آمار ایران منتشر شد، نرخ بیکاری در بین مردان استان اصفهان در تابستان امسال به ۴/ ۱۰ درصد و در بین زنان به ۱/ ۱۷ 
درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشــته به ترتیب ۶/ ۱ درصد و ۲/ ۰ درصد افزایش دارد.  اینروزها کرونا، چالش ها 
و مشکالت اقتصادی کشور را عیان ســاخته و روند رو به گســترش فقر، تورم مزمن و رکود اقتصادی را که ریشه در مشکالت 

ساختاری و محیط کسب وکار نامناسب دارد را به رخ کشیده است.

گزارش
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علت اصلی که سبب گران فروشی 
می شود نبود نظارت است و گران فروشان بر اساس توقع خودشان از نرخ ارِز آینده 
اقدام به گران فروشی می کنند. مهدی طغیانی، اظهار کرد: متغیرهای مؤثر در اقتصاد 
برخی واقعی و برخی روانی است و عاملی که در اقتصاد ایران مؤثر است متغیرهای 
واقعی اقتصاد مانند نقدینگی، خلق پول، نرخ ارز و توانایی کشور در تأمین ارز مورد نیاز 
برای واردات است، اما عوامل روانی هم بر روی هر کدام از این شاخص ها مؤثر است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: تمام آموزشگاه های آزاد را به 
استفاده از فضای مجازی و شیوه های نوین آموزشی همچون آموزش های تلفیقی 
دوگانه و آموزش مجازی ترغیب کرده ایم. آرش اخوان طبسی تصریح کرد: مصوبه 
کلی ستاد کرونای استان به این صورت است که هر زمان شرایط هر کدام از شهرستان 
های استان به وضعیت قرمز کرونایی برسد، تمام کالس های حضوری تعطیل می 
شود. وی تاکید کرد: کرونا تلنگری برای تقویت این سیستم آموزشی و ارتقای آن شد.

 نوسان: در جدیدترین آماری که از 
نرخ بیکاری، مشارکت اقتصادی و سهم 
مشاغل استان اصفهان توسط مرکز آمار 
ایران منتشر شد، نرخ بیکاری در بین 
مردان استان اصفهان در تابستان امسال 
به ۴/ ۱۰ درصد و در بین زنان به ۱/ ۱۷ 
درصد رسید که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته به ترتیب ۶/ ۱ درصد و

 ۲/ ۰ درصد افزایش دارد.
مشارکت  نرخ  به  نگاهی  همچنین 
اقتصادی این خطه نشان می دهد که 
این شاخص در تابستان امسال به ۳/ ۴۲ 
درصد رسید که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته کاهش ۴/ ۳ درصدی را 
نشان می دهد؛ نرخ مشارکت اقتصادی از 
تقسیم جمعیت فعال )شاغل و بیکار( به 
جمعیت در سنین کار به دست می آید ؛ 
بنابراین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی 
بازتاب حضور کمتر افراد در سنین کار 

به سوی بازار کار است.
بررسی سهم مشاغل مختلف در استان 
اصفهان در تابستان امسال نیز حاکی 
بخش  در  درصدی   ۱۲  /۲ سهم  از 
بخش  در  درصدی  کشاورزی، ۶/ ۴۳ 
بخش  در  درصدی   ۲  /۴۴ و  صنعت 
خدمات است که مقایسه آن با مدت 
مشابه سال گذشته نشان می دهد که 
مشاغل صنعتی افزایش ۲/ ۳ درصدی 
و مشاغل خدماتی کاهش ۹/ ۲ درصدی 
یافتند و بخش کشاورزی چندان تفاوتی 
نکرده و صرفا ۳/ ۰ درصد کاهش داشت.

کرونا در تابستان گذشته تاثیر زیادی روی 
مشاغل به ویژه در بخش خدمات گذاشت.

در این فصل بسیاری از کسب وکارهای 
هتل ها،  گردشگری،  مانند  خدماتی 
به  نسبت  حمل ونقل  و  رستوران ها 
فصل تابستان سال های گذشته به دلیل 
با  از شیوع کرونا  ناشی  محدودیت های 

کمبود تقاضا مواجه بودند.
تابستان  در  خدماتی  مشاغل  سهم 
نسبت به بهار امسال به میزان ۲ درصد 
کاهش داشت و به ۲/ ۴۴ درصد رسید.

مشاغل  گردشگری  بخش  بر  عالوه 
خدماتی دیگری مانند کسب وکارهای 
آموزشگاه ها،  ورزشگاه ها،  شهری، 
تاثیر  نیز تحت  تاالرها و فرهنگسراها 
اوج گیری کرونا قرار گرفتند. مشاغل در 
بخش کشاورزی اصفهان طی تابستان 
زیادی  تغییر  آب  تامین  به  توجه  با 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته و 
بهار امسال نداشت. اما مشاغل بخش 
اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  صنعت 
حاکم بر کشور، به ویژه نوسانات نرخ ارز 
و تحریم های ظالمانه با وضعیت بهتری 

نسبت به بخش های دیگر روبه رو بود.
اطالعات سازمان  و  آمار  معاون  لعلی، 
برنامه ریزی اصفهان درباره  مدیریت و 
وضعیت کسب وکارهای استان می گوید: 
بخش بزرگی از کاهش این شاخص در 
بهار و تابستان امسال مربوط به زنان 
باشد؛ زیرا به احتمال زیاد تعدادی از آنها 
ترجیح دادند که به دلیل شیوع کرونا 
سر کار نروند یا جویای کار نباشند. وی 
یکی از نقاط قابل توجه در آمار اشتغال 
نرخ  به  مربوط  را  امسال  بیکاری  و 
بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال خواند و 
توضیح داد: این نرخ در تابستان امسال 
به ۲۲ درصد رسید و نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته حدود ۳/ ۶ درصد 
کاهش یافت. به گفته وی ممکن است 
تمایل جوانان به برخی مشاغل جدید 
یا واسطه گری در سال های اخیر در این 

امر تاثیر داشته باشد.

آموزش تعطیل بردار نیستنبودنظارت باعث گران فروشی می شود
گزارش

    گزارش

روزگار 
حکمرانی کرونا

Is fahan

اقتصاد اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:محمود یاوری، از پیشکسوتان محترم فوتبال ایران در ۸۱ 
سالگی در بیمارستان الزهرای اصفهان جان به جان آفرین تسلیم 
کرد و برای دنیای پرهیاهوی فوتبال تبدیل به یک خاطره نجیب شد. 
برق  اصفهان،  سپاهان  و  ذوب آهن  تیم های  در  سرمربیگری  یاوری 
شیراز، تیم ملی جوانان ایران، تیم ملی امید ایران، فجر سپاسی شیراز، 
پاس تهران، تراکتورسازی، ابومسلم، استقالل اهواز، راه آهن، شاهین 
بوشهر، صبای قم، پاس همدان، استیل آذین و مس کرمان را تجربه 
کرد. محمودخان سال ۶۳ برای مدتی سرمربی تیم ملی بزرگساالن 
هم بود و با این تیم در مسابقات مقدماتی جام ملت های آسیا ۱۹۸۴ 
شرکت کرد. یاوری که یک نظامی بازنشسته بود و از همین رو بین 
فوتبالی ها »جناب سرهنگ« خطاب می شد، از احترام زیادی در میان 
هم صنفانش بهره می برد. او در زمره نخستین بازیکنان تیمی بود که 
امروز به اسم »سپاهان« شناخته می شود. جناب سرهنگ در همه 
رده های سنی مربیگری کرده و سال های پایانی عمرش هم در کمیته 
فنی فدراسیون فوتبال حضور داشت. روحش شاد و یادش گرامی.

رونمایی آزادراه شرق اصفهان 
مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان از افتتاح آزادراه شرق اصفهان خبر داد و 
گفت: با پیگیری های انجام شده آزادراه شرق اصفهان، پنجشنبه هفته آینده توسط 

رئیس جمهور و به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح می شود.
علیرضا صلواتی از افتتاح این آزادراه خبر داد و اظهار کرد: قطعات اول و دوم آزادراه 
شرق اصفهان که یکی از بزرگترین پروژه های زیرساختی استان و تکمیل کننده 
کریدور شمال جنوب کشور است، سرانجام پس از سال ها، پنجشنبه آینده به صورت 
ویدئو کنفرانس و توسط رئیس جمهور افتتاح می شود. وی درباره تخصیص بودجه 
به پروژه های مهم زیربنایی استان اصفهان، گفت: در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۴۵۰ 
میلیارد تومان بودجه به منظور تکمیل آزادراه شرق اصفهان هزینه شده و قطعات 
یک و دو این آزادراه حدفاصل جاده اصفهان – کاشان تا پل فرودگاه به زودی 
به بهره برداری می رسد.مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان با اشاره به 
اختصاص بودجه به دو قطعه یک و دو این پروژه، گفت: در ساخت این دو قطعه 
کنارگذر شرق اصفهان ۳۰ درصد سهم دولت و ۷۰ درصد سهم بخش خصوصی 
بوده و صندوق بازنشستگی کشوری ۷۰ درصد از هزینه آن را تأمین می کند. وی 
ادامه داد: طول قطعه نخست این پروژه حدود ۳۰ کیلومتر و طول قطعه دوم ۳۴ 
کیلومتر بوده و در این مسیر، ۴ پل فلزی اجرا شده است. مجری کل طرح های 
زیربنایی استان اصفهان با بیان اهمیت ملی این پروژه، افزود: تالش ما این است 
که کریدور شمالی جنوبی اصفهان را تکمیل کنیم و آزادراه شرق اصفهان، بخشی 
از این پروژه به شمار می رود که با تکمیل آن، اتفاق بزرگی در تکمیل این کریدور 
صورت می گیرد. وی افزود: اگرچه مسیر آزادراه کنارگذر شرق اصفهان مورد استفاده 
شهروندان اصفهانی قرار می گیرد، اما از آنجا که  بخش عمده ای از کریدور شمال- 
جنوب کشور از مسیر تبریز-بوشهر است، عمده مسافرانی که از شمال یا جنوب 
کشور قصد تردد دارند و یا بارهایی که در این کریدور جابه جا می شوند، از مسیر 

آزادراه کنارگذر شرق اصفهان عبور خواهد کرد.

صدای »زاینده رود« بلندتر می شود
در آخرین جلسۀ کارگروه تخصصی آب، عالوه بر رونمایی از پوستر نخستین جشنواره 
عکس »زاینده رود رشتۀ همدلی«، مطالبات متخصصان حوزۀ آب و محیط زیست، 
خطاب به نمایندۀ صدا و سیمای مرکز استان اصفهان بیان شد بلکه از این پس، 
واقعیت های زاینده رود در این رسانه به نمایش گذاشته شود. کوروش محمدی، عضو 
کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان در پانزدهمین 
جلسۀ کارگروه تخصصی آب، گفت: با توجه به تصمیماتی که در جلسات قبلی 
کارگروه تخصصی آب  گرفته شده و در آن به اقدامات فرهنگی مدیریت شهری دربارۀ 
نکوداشت زاینده رود اشاره شده بود، در راستای تقویت ارتباط و تعامل فرهنگی اجتماعی 
میان استان های بهره بردار و معرفی مسائل حوضه آبریز زاینده رود به شهروندان، امروز 
گام نخست مدیریت شهری با رونمایی از پوستر جشنواره عکس »زاینده رود رشته 
همدلی« برداشته می شود. وی ادامه داد: این جشنواره در برنامه های اداره توسعه 
فرهنگ شهروندی سازمان اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان قرارگرفته و بناست 
که از یکم تا ۱۳ بهمن ماه سال جاری که مصادف با روز جهانی تاالب هاست، تبلیغات 
گسترده ای در قالب بنر، پوستر، موشن گرافی و... برای اطالع رسانی دربارۀ حوضه آبریز 

زاینده رود انجام شود و در معرض دید شهروندان قرار بگیرد.

تولید ۴۰۰ تن عسل توسط عشایر اصفهان
 مدیر کل امور عشایر استان اصفهان با اشاره به تولید ۴۰۰ تن عسل از سوی عشایر 
استان، گفت: یکی از مشکالت عشایر هزینه باالی تریلرها و خودروهایی است که 
برای جابجایی کندوها باید پرداخت کنند. مختار اسفندیاری، در خصوص میزان 
عسل تولیدی عشایر استان، اظهار کرد: یکی از اقدامات جامعه عشایری در کنار 
دامداری و کشاورزی بحث پرورش زنبور عسل است. وی افزود: براساس برآوردهای 
صورت گرفته ساالنه حداقل ۴۰۰ تن میزان تولید عسل عشایر استان در شهرستان 

های سمیرم، فریدون شهر، چادگان، شهرضا، دهاقان، عرب جرقویه و ... است.
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: عشایر استان به طور همزمان کندوها را 
در ییالق نگهداری و با رفتن به قشالق آنها را به مناطق عشایری استان بوشهر، 
کهگیلویه و بویراحمد، فارس و خوزستان جابجا می کنند. وی با بیان اینکه یکی از 
مشکالت عشایر هزینه باالی تریلرها و خودروهایی است که برای جابجایی کندوها 
باید پرداخت کنند، افزود: همچنین عشایر استان در تامین نهاده های مورد نیاز 
زنبورداری دچار مضیقه هستند، چراکه این نهاده ها گران شده است. اسفندیاری 
تاکید کرد: بخشی از تولید عسل عشایر برای مصارف داخلی و حدود ۴۰۰ تن به 
خصوص در شهرستان های سمیرم و فریدونشهر روانه بازار مصرف می شود. وی 
تصریح کرد: اگر شرکت های تعاونی عشایری و اتحادیه و معاونت طیور وزارت 
جهاد کشاورزی و همچنین جهادکشاورزی استان و شهرستان ها به عشایر کمک 
کنند، می توان در سال جهش تولید به تولید باالی بیشتر عسل و دو برابری جامعه 

عشایری استان امید بست.

بدرود جناب سرهنگ!

هرچند شیوع کرونا و ممنوعیت پروازها، 
از  بسیاری  خسارت  و  آسیب  موجب 
شرکت های حمل و نقل هوایی شد، با 
این وجود کرونا نیز نتوانست مانع فعالیت 
کارگوترمینال اصفهان شود و متوقف شدن 
حمل محصوالت کشاورزی از راه دریایی، 
شرایطی را مهیا کرد که از ۲۷ فروردین ماه، 
چارتر بار هوایی کارگوترمینال اصفهان برقرار 
شود. فعاالن حوزه تجارت اصفهان، یکی از 
انتظارات اساسی برای ایجاد کارگوترمینال 
اقالم  به خصوص  را تسریع در صادرات، 
کشاورزی مانند گل، محصوالت گلخانه ای و 
همچنین صنایع دستی می دانند و معتقدند 
این طرح برای استانی مانند اصفهان که با 
واقع شدن در مرکز کشور مرز بین المللی 

ندارد؛ بسیار ضرورت دارد.
مدیرعامل شرکت پرشین کارگو به عنوان 
بهره برداران پایانه بار هوایی اصفهان، در 
هوایی  و  حمل  چگونگی  بررسی  وبینار 
کاال و معرفی ظرفیت های کارگو ترمینال 
فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، می گوید: 
پایانه بار هوایی اصفهان از سال 8۳ کلید 
خورد و با تالش اتحادیه صادرکنندگان و 
واردکنندگان محصوالت کشاورزی و اتاق 
بازرگانی، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان 
و همچنین تعامل با شرکت پرشین کارگو 
در شهریور سال ۱۳۹8 با حضور دو وزیر 
راه و شهرسازی و صمت افتتاح شد. به گفته 

وحید اسدی، اگرچه کارگوهای بسیاری در 
کشور فعالند، اما کارگو ترمینال اصفهان یکی 
از استانداردترین کارگوهای کشور است و به 
لحاظ وسعت بعد از کارگوترمینال فرودگاه 

امام خمینی )ره( قرار دارد.
او توضیح می دهد: کارگوترمینال اصفهان 
طی قراردادی  BOTقرار شد به مدت ۱۲ 
سال از تاریخ بهره برداری در اختیار اتحادیه 
واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 
کشاورزی قرار گیرد و طبق برنامه، مقرر شد 
بخشی از حق بهره برداری کارگو اصفهان 
به شرکت پرشین کارگو واگذار شود. او می 
گوید: پایانه بار هوایی اصفهان در زمینی به 
مساحت ۲ هزار مترمربع و ۷8۰ مترمربع 
زیربنا احداث شده است و فضای ایجاد شده، 
تجهیزات و امکانات موجود درکارگو اصفهان، 
این پایانه بار را از سایر کارگوها در کشور 

متمایز کرده است.
اسدی با بیان اینکه امکان ارسال بار به هر 
مقصد و دریافت از هرمقصد، از مهمترین 
مزیت های این پایانه است، تاکید می کند: 
پایانه بار هوایی فرودگاه شهید بهشتی، در 
مقایسه با سایر فرودگاه های کشور از ظرفیت 
و امکانات و خدمات لجستیکی قابل قبول و 
مناسبی برخوردار است. این کارگوترمینال از 
لحاظ امکانات سردخانه های زیر صفر و باالی 
صفردرجه و وسعت آن نیز، در فرودگاه های 
کشور رتبه ممتاز را در اختیار دارد، همچنین 

حضور گمرک در محل فرودگاه، بازرسی 
دقیق بار توسط دستگاه ایکس  ری، بررسی 
فیزیکی و استفاده از سگ های موادیاب و 
خدمات امنیتی، از دیگر امکانات این پایانه 
بار است. او با اشاره به تعامل دستگاه های 
مختلف برای راه اندازی کارگو اصفهان، می 
گوید: گمرک از نخستین ارگان هایی بود که 
در کارگو اصفهان مستقر شد و اگر این اتقاق 
رخ نمی داد، در عمل پایانه بار اصفهان اندازی 
نمی شد، همچنین فضای کارگوترمینال 
اصفهان، گمرکی است و حتی امکان خدمات 
ترانزیتی و ترخیص کاال نیز از این مکان وجود 

دارد. 
مدیرعامل شرکت پرشین کارگو با اشاره 
به فعالیت این شرکت به عنوان بهره بردار 
کارگو ترمینال اصفهان، توضیح می دهد: 
این مجموعه یکی از پرفروش ترین آژانس 
های حمل و نقل بار هوایی کشور است و با 
داشتن نمایندگی تمام خطوط هوایی و 
همچنین با داشتن ظرفیت متناسب با نیاز 
بازار، در تمام مسیرهای بین المللی در زمینه 
صادرات و واردات مشغول به فعالیت بوده 
و جایگاه ویژه ای را در بخش حمل و نقل به 
خود اختصاص داده و همواره تالش خود را 
برای توسعه فعالیت در عرصه جهانی به کار 

گرفته است.
کارگو  بار  چارتر  فروش  خصوص  در  او 
اصفهان، می گوید: به دلیل شرایط موجود 

های  شرکت  از  بسیاری  کرونا،  شیوع  و 
هواپیمایی پرواز مستقیم خود را به کشور 
اما  کردند،  قطع  اصفهان  همچنین  و 
خوشبختانه با رایزنی هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران تا از ۲۷ فروردین تا ۲۰ آبان 
امسال، حدود ۱۳۵ پرواز چارتری از مبدا 
فرودگاه شهید بهشتی برای پایانه بار اصفهان 
انجام شده است. اسدی تصریح می کند: در 
مدت یاد شده ۲۴۵۰ تن بار به ارزش ۱۰ 
میلیون دالر در مجموع ۱۳۵ پرواز کارگو  
اصفهان از فرودگاه شهید بهشتی به مقصد 

کویت ارسال شده است.
او با اشاره به اینکه پرشین کارگو تا رسیدن 
فریت بار مسافری به مقصد پذیرش بار و 
بسته بندی و انتقال بار به فرودگاه اقدامات 
الزم را انجام  می دهد، ادامه می دهد: این 
شرکت در خصوص محصوالت فاسد شدنی، 
جابجایی حیوانات، جسد، کاالهای با ارزش و 
... خدمات ارائه می دهد. مدیرعامل شرکت 
پرشین کارگو با بیان اینکه در طرح توسعه 
ای پایانه بار اصفهان، هفته ای یک روز و در 
روزچهارشنبه، قرار است پرواز به مقصد دوبی 
داشته باشیم، می گوید: اگر برای سایر مقاصد 
بخواهیم ارسال بار داشته باشیم با نرخ های 
رقابتی در این پایانه بار پذیرش خواهیم کرد 
و سپس بار را به فرودگاه امام خمینی )ره( 
ارسال می کنیم. او با بیان اینکه متاسفانه در 
سال های اخیر کشور درگیر تحریم ها بوده 
است، تاکید می کند: در این شرایط شرکت 
های حمل و نقل ناچار به دور زدن تحریم ها 

برای جایجایی بار و کاالها هستند.
از ۹۰ درصد  بیش  اینکه  بیان  با  اسدی 
بارهای کارگوترمینال اصفهان، شامل میگو، 
ماهی، سبزیجات و ... غیر استانی است، 
تصریح می کند: از اصفهان و استان های 
همجوار آن انتظار می رود بارهای خود را از 
این طریق ارسال کنند، اما متاسفانه برخی 
بارهای اصفهان از فرودگاه امام خمینی )ره( 
جابجا می شود در حالیکه اصفهان امروز این 
پتانسیل را در خود ایجاد کرده است. او می 
گوید: به دلیل شیوع کرونا، هنوز پروازهای 
منطقه ای از اصفهان برقرار نشده است، اما 
در صورت برقراری دوباره، کارگو اصفهان می 

توانند محلی مناسبی برای صادرات باشد.
مدیرعامل شرکت پرشین کارگو با انتقاد بر 
اینکه سهم بارهایی که از خود استان اصفهان 
از محل این پایانه بار صادر می شود، بعید 
است به ۱۰ درصد هم برسد، تصریح می کند: 
برای استفاده از این ظرفیت نیازمند مشوق 
هایی برای صادرکنندگان در استفاده از این 
فضا هستیم، چراکه اصفهان ظرفیت باالیی 
در صادرات فرش دستباف، طال و زیورآالت 
و صنایع دستی دارد. به گفته اسدی، با راه 
اندازی کارگوترمینال اصفهان ۳۰ نفر به 
صورت مستقیم و بیش از ۱۰۰ نفر به صورت 
غیرمستقیم در کارگو اصفهان مشغول به 
فعالیت هستند و امیدواریم با افزایش میزان 
صادرات به صورت هفتگی از این ظرفیت 

استفاده بیشتری ببریم.

بهره بردار پایانه بارهوای فرودگاه اصفهان از ظرفیت های این کارگوترمینال می گوید؛ 

افق روشن صادرات اصفهان
طی هفت ماه گذشته  ۲۴5۰تن بار به ارزش ۱۰ میلیون دالر از کارگوترمینال  اصفهان صادر شده است

فعاالن حوزه تجارت، حمل هوایی بار را به دلیل سرعت و اطمینان در جابجایی، یکی از بهترین 
شیوه های حمل بار در دنیا می دانند. بنابراین پتانسیل های بسیار اصفهان در بخش های مختلف 
صنعت و کشاورزی، فعاالن استان را به این فکر انداخت که داشته های خود را از طریق پایانه 
بار هوایی مستقیما از اصفهان به دیگر کشورها صادر کنند. پس ار کش و قوس های فراوان، 
در نهایت با حمایت اتاق بازرگانی اصفهان، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 
کشاورزی استان، براساس مصوبه کارگروه توسعه صادرات به عنوان مجری، اقدام به راه اندازی و 
بهره برداری از کارگوترمینال فرودگاه اصفهان نمود. حاال به گفته فعاالن حوزه تجارت، پایانه بارهوایی اصفهان، 
فرش  البته جذب صادرکنندگان  و  برای صادرات  هایی  نیازمند مشوق  تمام ظرفیت خود،  از  استفاده  برای 

دستباف، طال و زیورآالت و صنایع دستی می باشد.
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 نوســان: مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی اســتان اصفهــان گفــت: 
براساس اطالعات موجود در حد فاصل 
اسفند سال گذشته تا پایان اردیبهشت 
امســال حدود ۷۴ هزار نفر در اصفهان 
به دلیل شــیوع کرونا در ســامانه بیمه 
بیــکاری ثبت نــام کردند کــه از این 
تعداد حدود ۶۷ هــزار نفر بیمه بیکاری 
دریافت کردند، اما بخشی از آنها به کار 
بازگشتند و در حال حاضر نیز حدود ۲8 

هزار نفر همچنــان بیمه بیکاری دوران 
کرونا را دریافت می کنند.

کالنی در خصوص مشاغلی که به دلیل 
کرونا از بین رفته اند، می گوید: واقعیت 
این اســت که تعدادی شــغل به دلیل 
کرونا از بین رفته است، اما آمار درستی 
در این حوزه نداریم و به تفکیک، چنین 
آماری به اســتان ها ابالغ نشــده است. 
به گفته مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان اصفهان، در شرایطی 

که به دلیل شــیوع کرونا نــرخ بیکاری 
اصفهــان افزایش یافته، اگــر بخواهیم 
ســرانه و نرخ اشتغال اســتان را حفظ 
کنیم ناگزیریم به سمت مشاغل خانگی 

و خرد برویم. 
وی با اشــاره به اینکه متاسفانه با وجود 
تالش های بسیار و علیرغم اینکه بهبود 
وضعیت منابع به کاهش نرخ بیکاری در 
اســتان کمک کرد، اما با شیوع و تداوم 
ویروس کرونا در کشــور، نرخ بیکاری 

اســتان اصفهان طی تابســتان امسال 
نسبت به تابستان سال گذشته از ۱۰.۷ 
درصد بــه ۱۱.۴ درصــد افزایش یافته 

است.
 کالنی تصریح می کند: در شرایط فعلی 
بهترین راه برای کاهش آثار سوء ناشی 
از کرونا که همچنان نیــز ادامه خواهد 
داشت و همچنین تحریم ها، حرکت به 
ســمت کارآفرینی و نوآوری و توجه به 

مشاغل خرد است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

۲۸ هزار نفر همچنان بیمه بیکاری کرونا می گیرند
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شهر   ۹ منطقه  مدیر  نوسان:    
 ۱۰۰ از  بیش  تحقق  از  اصفهان 
درصدی بودجه سال ۹۹ منطقه 
۹ شهر اصفهان تا مهرماه سال 
جاری خبر داد و گفت: درصدد 
را  امسال  بودجه  مازاد  هستیم 
به بهترین نحو برای شهروندان 

هزینه کنیم. 
علیرضا رفیعی در شصت و هفتمین 
نشست خبری از سلسله نشست های 
خبری »سه شنبه ها با رسانه« که به 
اصحاب  مشارکت  با  مجازی  صورت 
رسانه برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی 
دیگر از شیوه های ما برای پرداختن به 
خواست مردم این بود که اتفاقات رخ 
داده را رصد، تحلیل، بررسی و به شکل 
جدید و متمایز از سابق طراحی کنیم، 
اظهار کرد: در منطقه ۹ شهر اصفهان 
ایده "ماربین شهر" را تدوین کردیم. 
جزو  روستا   ۱۷ نزدیک  افزود:  وی 
محدوده خوش و آب و هوای ماربین 
این  ویژگی  است؛   )۹ )منطقه  سابق 
منطقه سایه سار بودن آن و این موضوع 
نقطه عطف در پرداختن به منطقه ۹ 

بوده است. 
مدیر منطقه ۹ شهر اصفهان با اشاره 
به مفهومی به نام »روان جغرافیا« در 
توضیح این مفهوم و ارتباط آن با ویژگی 
این  های منطقه ۹ اظهار کرد: طبق 
مفهوم می توان با پرسه زدن در نقاط 
فراموش شده، سعی در کسب تجربه از 
آن نقطه داشته باشیم چراکه ابزار روان 
جغرافیا پرسه زدن و کشف واقعیات، 
ورود به زمان و کسب تجربه و اندوخته 
هایی از تجربیات و انباشت هایی است 
که فضای شهری برای پروژه ها دارد. 
از پروژه های  اینکه یکی  بیان  با  وی 
منطقه، گذر تاریخ است، گفت: از سال 
گذشته تاکنون سعی شده حدفاصل 
کوه آتشگاه تا منارجنبان به محیطی 
برای گردشگری طبیعی تبدیل شود 
که این موضوع سبب می شود ما محور 
گردشگری پیاده راه را به عنوان عنصر 
اصلی در معرفی منطقه ۹ با پرداختن به 

نقاط فراموش شده معرفی کنیم.
وی با اشاره به اینکه در بخشی از منطقه 
۹ شاهد ایجاد هاب کشاورزی خواهیم 
بود، گفت: در این پروژه با استفاده از 
تجربه کشاورزان و با استفاده از شرایط 
محیطی، تجربه ها در زمینه کشاورزی 
وی  شود.  می  گذاشته  مشارکت  به 
با اشاره به اینکه پروژه دوم اصلی در 
منطقه ۹ ایجاد لوپ گردشگری گل و 
گیاه است، ادامه داد: یکی از پتانسیل 
های منطقه گلخانه های خیابان های 
قدس، بهشت و شهید حجازی است 
به  خیابان  چند  یا  یک  تبدیل  که 
میدانگاهی برای گردشگری گل و گیاه 
می تواند برای مردم اثربخشی داشته و 
شرایط تعاملی بین افراد خانواده ها را 

افزایش دهد. 
رفیعی تصریح کرد: یکی دیگر از طرح 
های منطقه، ایجاد گذر ارگانیک است؛ 
در شهر اصفهان راسته های متفاوتی 
مثل لوازم صوتی و تصویری، خوار و بار 
و ..... وجود دارد اما ایجاد گذر ارگانیک 
و  دارد  منطقه ۹ سنخیت  ماهیت  با 
فعالیت های مختلفی در زیرمجموعه 
است. وی  بینی شده  پیش  این گذر 
افزود: مسیر آتشگاه گردشگری غذایی 
از  یکی  هم  موضوع  این  که  است 
برنامه  برای  موجود  های  پتانسیل 

ریزی در منطقه است.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از آغاز عملیات اجرایی ۱۰۰ میلیارد ریال پروژه 
عمرانی، خدماتی و ترافیکی در این منطقه خبر داد. حمید شــهبازی، اظهار کرد: از 
جمله پروژه های جاری عمرانی منطقه ۱۰ شامل پیاده روســازی خیابان های مهر، 
ناهید، کاخ، شهروند، شهید بهشتی و معلم است. مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه ورودی شهرک صفائیه و دیوار ترمینال باقوشخانه ساماندهی می شود، 
تصریح کرد: کانال دفع آب های سطحی خیابان فرهنگ به زودی احداث خواهد شد.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان گفت: تا پایان مهرماه سال جاری روند 
درآمد مناطق مختلف از شش درصد به ۵۹ درصد افزایش یافته است. سعید ابراهیمی، 
با اشاره به عملکرد هفت ماهه مناطق شهرداری، اظهار کرد: تا پایان مهرماه سال جاری 
روند درآمد مناطق مختلف از شش درصد به ۵۹ درصد افزایش یافته است، لذا می توان 
گفت عملکرد شــهرداری در بخش درآمدهای نقدی و غیر نقدی ۵۹ درصد و بخش 

عمده آن نقدی بوده است.

افزایش درآمد مناطق شهرداری به 59 درصدآغاز عملیات اجرایی 100 میلیارد ریال پروژه در منطقه  10 

گزارش

گزارش

منطقه 9 اصفهان
هاب کشاورزی 

 معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان اعالم کرد:

شهردار اصفهان با بیان اینکه خدمت به مردم 
ارزشمندترین عمل نزد خداوند است، تصریح 
کرد: اگر بتوانیم آنگونه که در سه سال گذشته 
تالش کردیم، فعالیت های خود را ادامه دهیم 
و هدفی جز خدمت به مردم نداشته باشیم بی 
شک آیندگان نیز به نیکی از ما یاد می کنند. 
اینکه در شهرداری مدیران،  بیان  با  نوروزی 
پارکبانان، رانندگان اتوبوس، کارگران و کارمندان 
باید با خلوص نیت به مردم خدمت کنند، گفت: 
ارکان  انسجام  و  همراهی  یکدلی،  وحدت، 
خدمت رسانی مطلوب در شهرداری است؛ در 
هر فصل در جلسات »نشست فصلی مدیران« 
گرد هم می آییم تا گام های موثرتری در راستای 

خدمت به مردم برداریم.

خدمت در شهرداری 
محدود به ساعت نیست

شهردار اصفهان با بیان اینکه کار در شهرداری 
باید منجر به ارائه خدمات عمومی مستمر و دائمی 
شود، گفت: مدیران شهرداری باید در هر شرایطی 
انضباط کاری داشته باشند و خدمت گذاری 

نباید محدود به ساعت اداری باشد. 
وی با ابراز نگرانی از وضعیت خطرناک ایجاد 
شده در نتیجه شیوع ویروس کرونا در شهر 
اصفهان، گفت: متأسفانه آمار فوتی ها و بیماران 
بستری در بیمارستان افزایش چشمگیری یافته 
است و شماری از کارکنان شهرداری نیز گرفتار 
این ویروس شدند. شهردار اصفهان با اشاره به 
اتفاقات چند ماه اخیر و برنامه های چند ماه آینده 
کرد: خوشبختانه همچون  اظهار  شهرداری، 
سه سال گذشته شهرداری اصفهان به لحاظ 
درآمدی از سایر کالنشهرهای کشور پیشی 

گرفته است.

رشد ۲۰ درصدی 
صدور پروانه ساختمانی

با اشاره به رشد ساخت و سازها در  نوروزی 
سال  آمار  طبق  کرد:  عنوان  اصفهان،  شهر 
و  پروانه ساختمانی ۲۰ درصد  جاری صدور 
متراژ پروانه های صادر شده ۲۲ درصد افزایش 
داشته که نشان دهنده ارائه خدمات بیشتر به 
شهرداری  مطلوب  درآمد  همچنین  و  مردم 
است. وی با اشاره به رویدادهای حوزه حمل 
و نقل در کالنشهر اصفهان، تصریح کرد: در 
جلسه اخیر خود با حضور معاون اول رئیس 
جمهور، معاون امور استخدامی، وزیر صمت و 
معاونان بانک مرکزی تنها شهرداری اصفهان 
گذشته  سال  اقتصادی  سخت  شرایط  در 
نو  اتوبوس  دستگاه  یکصد  خرید  به  موفق 
آن ها  دستگاه   8۰ حاضر  حال  در  که  شد 
وارد شهر شده و ۲۰ دستگاه نیز به زودی به 
اتوبوسرانی اضافه خواهد شد. ناوگان  چرخه 

شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: با اتخاذ تدابیر 
که  مشارکت  اوراق  میلیارد   ۷۳۰ مختلف، 
تضمین ۳۰۰ میلیارد آن بر عهده شهرداری 
از  است دریافت کردیم و این موضوع نشان 
مدیریت خوب امور حمل و نقلی در شهرداری 
گذشته  روز  دو  جلسه  در  افزود:  وی  است. 
تصمیمات خوبی در حوزه حمل و نقل گرفته 
شده و بر اساس آن مقرر شد دو هزار دستگاه 
اتوبوس توسط وزارت صمت برای شهرداری 
شود.  داده  تحویل  و  خریداری  کالنشهرها 
ورود  برای  مجوز  نخست  گام  در  افزود:  وی 
است؛. شده  صادر  اتوبوس  دستگاه  یک هزار 

بازسازی اتوبوس های شهری
شهردار اصفهان با اشاره به بازسازی اتوبوس ها، 

تصریح کرد: این موضوع نیز در جلسه دو روز 
پیش مطرح شد و خوشبختانه اصفهان از همه 
قرارداد  پایلوت  عنوان  به  بود، چراکه  جلوتر 
بازسازی ۷۰۰ دستگاه اتوبوس را با سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی امضا کرده و مقرر شده 
برای هر دستگاه اتوبوس ۲8۰ میلیون تومان 
توسط دولت پرداخت شود؛ در جلسه به این 
موضوع اشاره کردم که با ارقامی در این حد، 
شرکت های مربوطه برای بازسازی اتوبوس ها 
در مناقصه ها شرکت نمی کنند، زیرا در حال 
حاضر برای بازسازی هر دستگاه اتوبوس حدود 
۶۰۰ میلیون تومان هزینه می شود. وی افزود: 
در جلسه مذکور پیشنهاد دادیم برای بازسازی 
هر دستگاه اتوبوس ۶۰۰ میلیون تومان در نظر 
گرفته شود و پس از برگزاری مناقصه، نیمی از 

مبلغ را دولت پرداخت کند.
شهردار اصفهان با اشاره به پروژه های عمرانی این 
کالنشهر، گفت: پروژه های بزرگی همچون ادامه 
بلوار فرزانگان، پل آفتاب و نمایشگاه بین المللی 
اصفهان افتتاح شده و در پروژه سالن اجالس نیز 
تاکنون اقدامات خوبی انجام شده است. نوروزی 
تصریح کرد: در حال حاضر هر هفته شش میلیارد 
تومان در پروژه سالن اجالس هزینه می شود، 
البته دولت قول داده در قالب اوراق مشارکت 
۲۵۰ میلیارد تومان اضافه پرداخت کند تا نیمی 
از تعهدات آنها نسبت به این پروژه پرداخت 
پروژه  مشکالت  کرد:  خاطرنشان  وی  شود. 
مجموعه تجاری و سالن اجالس در حال رفع 
است و اختالفات مربوط به زمین ساختمان اتاق 
بازرگانی رفع شده و قراردادی در ارتباط با منطقه 

دیپلماتیک به زودی منعقد می شود.
سالن  پروژه  به  اشاره  با  اصفهان  شهردار 
اجتماعات گلستان شهدا، گفت: این پروژه در 

حال حاضر تکمیل شده و منتظر فرصتی مناسب 
برای افتتاح آن هستیم. نوروزی از بهره برداری 
از مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح سردار 
شهید سلیمانی تا قبل از پایان سال جاری خبر 
داد و گفت: در این پروژه که بزرگترین پل اصفهان 
محسوب می شود تاکنون هشت هزار تن میلگرد 
و ۱۶۲ هزار مترمکعب بتن به کار رفته است. وی 
ادامه داد: برای اجرای پروژه حلقه حفاظتی شهر 
هفت کیلومتر آزادسازی باید انجام شود که 
خوشبختانه تاکنون چهار کیلومتر از آزادسازی ها 
انجام شده و یک هزار و 8۰۰ متر آنکه به صورت 
مسکونی و تجاری در دو روستا واقع شده است 
باید آزادسازی شود، در این راستا مذاکرات الزم 
با استانداری و کمیسیون ماده پنج انجام شده 
است. شهردار اصفهان با بیان اینکه تا پایان سال 
جاری ۵.۵ کیلومتر از مسیر پروژه حلقه حفاظتی 
شهر به اتمام می رسد، گفت: از مجموع مسیر 
8۰ کیلومتری حلقه حفاظتی شهر ۶۰ کیلومتر 
بیابان، ۱۰ کیلومتر اراضی ارتش، ۱۲ کیلومتر از 
کارخانه قند تا جاده شیراز و ۳۰۰ متر فاصله چوم 

تا پل اشکاوند در محدوده روشن دشت قرار دارد.
نوروزی با ابراز خرسندی از اینکه پروژه های 
بزرگ عمرانی شهر یکی پس از دیگری در حال 
اتمام است، گفت: به زودی کلنگ پروژه تراموا 
به زمین زده خواهد شد؛ انجام این اقدامات 
با همراهی شورای اسالمی شهر بوده است، 
چراکه هیچگاه در اجرای فعالیت ها تأخیری 
ایجاد نشده است. شهردار اصفهان خطاب به 
مدیران مناطق و سازمان های شهرداری اظهار 
کرد: سیاست شهرداری از مهر تا اسفندماه 
مبنی بر تحول در داخل شهر و در حوزه های 
کوچک تر است؛ البته این اقدامات در تعدادی 
از مناطق شهرداری آغاز شده است. نوروزی با 
اشاره به اجرای برنامه »هر یکشنبه یک افتتاح« 
در شهر، گفت: با اجرای این برنامه ثمره خدمات 
شهرداری در اختیار شهروندان قرار می گیرد؛ 
توسعه بهره وری و مشارکت مردمی باید به طور 
جدی مورد توجه قرار گیرد. وی با اشاره به ایجاد 
شبکه دوچرخه سواری در شهر خاطرنشان 
کرد: به منظور کاهش آالیندگی شهر و تأمین 
امنیت در رفت و آمد مردم، ۷۷۷ کیلومتر مسیر 

دوچرخه در شهر ایجاد خواهد شد.
شهردار اصفهان ادامه داد: در این شهر یک هزار و 
۲۰۰ کیلومتر خیابان اصلی و فرعی وجود دارد 
و بر اساس برنامه ریزی انجام شده ۷۷۷ کیلومتر 
مسیر دوچرخه ایجاد می شود، البته مدیران 
نباید در مناطقی که مقرر شده در آنها مسیر 
دوچرخه ایجاد شود منتظر ابالغ دستورالعمل 
باشند بلکه باید هماهنگی الزم را با معاون حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری انجام و اقدامات اجرایی 
پنج  نوروزی خاطرنشان کرد:  آغاز کنند.  را 
کیلومتر رینگ جنوب سپاهان شهر همزمان با 
احداث پیست دوچرخه سواری به زودی کلنگ 
زنی می شود. وی با اشاره به تصویب طرح پل 
فردوسی گفت: بر اساس طرح تصویب شده برای 
این پل مسیر پیاده روهای خوبی احداث می شود 
و بر روی آن دو ایستگاه مکث در نظر گرفته شده 
است؛ پل غدیر از حالت فعلی خارج و انجام 
نورپردازی و دیگر اقدامات متحول خواهد شد.

نوروزی در نشست فصلی مدیران شهرداری اصفهان خبر داد:

فصل رونمایی از پروژه های شهری
در سال جاری صدور پروانه ساختمانی ۲۰ درصد و متراژ پروانه های صادر شده ۲۲ درصد افزایش داشته اند

citizen

 نوسان:معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر ۶۱ درصد بودجه شهرداری محقق شده است، گفت: 
متوسط تحقق بودجه مناطق ۸۳ درصد و متوسط تحقق بودجه 
کل شهرداری تاکنون ۶۱ درصد بوده که تا پایان امسال از مرز 
تحقق ۱۰۰ درصدی عبور خواهد کرد. مرتضی طهرانی در دومین 
پروتکل های  رعایت  با  که  شهرداری  مدیران  فصلی  نشست 
بهداشتی برگزار شد، اظهار کرد: فعالیت های گروهی همیشه 
نتیجه بخش بوده است، چراکه فعالیت به صورت فردی ثمری 

به همراه نخواهد داشت.
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان تصریح کرد: اگر در شهرداری اصفهان اتفاقات 
خوشایندی در حال رخ دادن است، مرهون همبستگی و تالش کارکنان، مدیران، 
اعضا شورای اسالمی شهر و مدیریت شهری است که در یک به هم پیوستگی 
تصمیمات گرفته شده را اجرایی می کنند. وی با بیان اینکه شهرداری سعی کرده در 
این فضای اقتصادی برنامه های الزم را با کمک شورای شهر تدوین کند، گفت: در 
نظر گرفتن بودجه امسال شهرداری نسبت به سایر کالنشهرها جسورانه بود و حتی 
مورد اعتراض سایر شهرها واقع شد که چرا بودجه شهرداری اصفهان متورم بود و 
بیش از حد افزایش یافت، اما خوشبختانه سال گذشته ۹۶ درصد بودجه چهار هزار 

میلیاردی شهرداری محقق شد که عدد قابل توجهی است.

۷۹ درصد بودجه عمرانی
محقق شد

طهرانی با بیان اینکه سال گذشته یک هزار و 8۰۰ میلیارد تومان بودجه جاری و 
عمرانی در شهر هزینه شده است، گفت: اگر پیش پرداخت های عمرانی را به این 
رقم اضافه کنیم، ۷۹ درصد بودجه عمرانی را محقق کرده ایم که این عدد در طول 
تاریخ شهرداری پس از انقالب اسالمی بی نظیر است و البته این آمار به زودی به 

شورای اسالمی شهر ارائه خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه شهرداری اصفهان در این دوره عملکرد قابل دفاعی دارد و 
می تواند خود را با شهرداری های هم تراز قیاس کند، گفت: سال ۹۷، ۲۰ درصد 
در هزینه های جاری شهرداری عملکرد منفی و به نوعی صرفه جویی داشتیم 
که معادل ۱۶۰ میلیارد تومان است و این به معنای صرفه جویی در بسیاری از 
هزینه های غیرضروری است. وی ادامه داد: برای شفاف سازی بهتر صرفه جویی 
ها باید اعالم کنیم که با صرفه جویی صورت گرفته در سال ۹۷ به دلیل ایجاد 
انضباط مالی، ۱۶۰ میلیارد تومان معادل هزینه احداث مجموعه پل ها و تقاطع 
غیر همسطح سردار شهید سلیمانی به دست آمده است. معاون مالی و اقتصادی 
شهردار اصفهان ادامه داد: صرفه جویی ها وقتی در جمعیت بزرگ کارمندی و 
مجموعه شهرداری با ۳۲۰ ساختمان و ۱۵ هزار کارمند، کارگر و دیگر افراد 
زحمتکش انجام شود، یک انضباط حداقلی با دستاوردهای خیره کننده ای به 
همراه دارد. وی خاطرنشان کرد: بودجه سال جاری شهرداری اصفهان با احتساب 
بودجه سازمان ها و مناطق، شش هزار میلیارد تومان است و در طول سه سال 
گذشته به طور متوسط ساالنه ۳۰ درصد به طور متوسط افزایش بودجه صورت 
گرفته که رشد قابل توجهی را نشان می دهد. طهرانی با بیان اینکه در حال حاضر 
۶۱ درصد کل بودجه شهرداری محقق شده است، گفت: متوسط تحقق بودجه 
مناطق 8۳ درصد و متوسط تحقق بودجه کل شهرداری تاکنون ۶۱ درصد بوده 

که تا پایان امسال از مرز تحقق ۱۰۰ درصدی عبور خواهد کرد. 

عملکرد شهرداری اصفهان 
در رتبه نخست است

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با بیان اینکه در گذشته هریک از مناطق 
شهرداری درآمد و هزینه های خود را در اختیار داشت و گاهی مازاد درآمد یا 
با کاهش درآمد رو به رو می شدند، تصریح کرد: در واحد خزانه داری مکانیزم 
خاصی تعریف شد که از محل دریافتی های سازمان ها و مناطق شش درصد به 
عنوان پس انداز در خزانه شهرداری نگه داری شود که مجموع درآمدهای شش 
درصد، تاکنون ۱8۱ میلیارد شده است. وی ادامه داد: البته ۹۶ میلیارد استقراضی 
از سازمان ها و مناطق دریافت و در مجموع ۲8۷ میلیارد تأمین مالی خزانه انجام 
شده است؛ البته از این رقم ۲۵۰ میلیارد وام پرداخت شده که نشان می دهد پول 

در خزانه راکد نبوده است.
طهرانی به مقایسه ای از عملکرد پنج ماهه شهرداری اصفهان با سایر کالنشهرهای 
کشور پرداخت و گفت: بودجه شهرداری تهران در سال جاری ۳۰ هزار میلیارد، 
شهرداری اصفهان پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، شیراز چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد 
تومان، مشهد پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، کرج دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، 
قم سه هزار میلیارد تومان و تبریز سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که در پنج 
ماهه نخست سال جاری میزان وصولی بودجه در شهرداری تهران ۶۰ درصد، 
اصفهان ۱۰۱ درصد، شیراز ۷۵ درصد، کرج ۷8 درصد، تبریز ۷۲ درصد بوده و 
میزان وصولی مشهد اعالم نشده است که برای عملکرد شهرداری اصفهان باید 
رتبه نخست را در نظر گرفت. وی با بیان اینکه درآمد سازمان های شهرداری 
اصفهان هنوز به صورت مکانیزه و آنالین ثبت نمی شود، تصریح کرد: 8۰۰ میلیارد 
بودجه سازمان های شهرداری است که آخرین گردش مالی در واحد خزانه ۳8۰ 

میلیارد بوده و نسبت ۴8 درصدی را نشان می دهد.
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با تأکید بر اینکه صرفه جویی در 
هزینه های جاری شهرداری به معنای پرداخت نشدن حقوق به موقع کارکنان 
و کارانه آنها نیست، افزود: پرداخت حقوق جز اولویت نخست بوده و به موقع 
پرداخت شده است، همچنین صورت وضعیت شرکت های خدماتی در موعد 
مقرر پرداخت شده و اگر پرداخت حقوق ها به کارکنان با تأخیر همراه است 
مسئولیت آن برعهده شرکت های طرف قرارداد شهرداری است. وی تصریح 
کرد: از ابتدای سال جاری مدیریت شهری اصفهان تصمیم گرفت پرداخت 
حقوق ها به تأخیر نیفتد، حتی شرکت هایی همچون مجموعه های شرکت 
به دلیل  را  ناژوان که درآمد خود  یا مجموعه  توسعه سیاحتی سپاهان 
محدودیت های کرونایی از دست دادند و یا اتوبوسرانی و مترو که با کاهش 

۳۰ درصدی مسافر همراه بوده، جبران شود.

تحقق ۱۰۰ درصدی 
بودجه شهرداری

شهردار اصفهان از بهره برداری از مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح سردار شهید سلیمانی تا 
پایان سال جاری خبر داد و گفت: در این پروژه که بزرگترین پل اصفهان محسوب می شود تاکنون 
هشت هزار تن میلگرد و ۱۶۲ هزار مترمکعب بتن به کار رفته است. قدرت اهلل نوروزی در دومین نشست فصلی 
مدیران شهرداری با بیان اینکه شهرداری باید به کانون عشق به خدمت برای مردم تبدیل شود، اظهار کرد: کار 
شهرداری در هر شبانه روز باید رفع مشکالت مردم باشد. کاهش رنج مردم نشانه عشق و عالقه به کار است و باید 

موانع را رفع تا امور مردم تسهیل شود.

گزارش
گروه شهری

 نوســان: مدیــر پژوهــش، خالقیت و 
فناوری های نوین شهرداری اصفهان گفت: 
تصفیه شــیرابه زباله در تــاالب مصنوعی 
افقی با استفاده از گیاه وتیور به عنوان پروژه 
پژوهشــی مســاله محور حوزه بهره بردار 
معاونت خدمات شــهری توســط »رضا 
بخشوده« دانشجوی دانشگاه شهید چمران 

اهواز مورد پژوهش قرار گرفت.
مرتضی نصوحی، اظهــار کرد: هدف اصلی 
پژوهش تصفیه شــیرابه زبالــه در تاالب 

مصنوعی افقی با اســتفاده از گیــاه وتیور، 
تصفیه آلودگی های مواد آلــی، ترکیبات 
نیتراته از شــیرابه زباله کارخانه کمپوست 
اصفهان به وســیله تاالب مصنوعی است. 
وی با تاکید بر اینکه این پژوهش در مقیاس 
آزمایشگاهی و روی تاالب مصنوعی افقی با 
جریان زیر سطحی انجام شد، افزود: در این 
سیستم که بستر آن را شن و ماسه تشکیل 
داده بود و گیاه وتیور در آن کاشته شده بود، 
شــدت جریان و زمان ماند به ترتیب برابر 

۱۰ لیتر بر روز و پنج روز در نظر گرفته شد.
مدیر پژوهــش، خالقیــت و فناوری های 
نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه مدت 
زمان انجام آزمایش ها روی تاالب مصنوعی 
افقی ۶۰ روز اســت، گفت: شیرابه استفاده 
شــده در این پژوهش، شیرابه تازه کارخانه 
کمپوســت اصفهان اســت. وی ادامه داد: 
روزانه مقدار یک هزار تن زباله وارد ســایت 
کارخانه شــده و با انجام فرآیندهای حمل 
و نقل و پــردازش برای تهیه کمپوســت، 

۱.۲ لیتر شــیرابه در ثانیه )معادل ۴۰ هزار 
لیتر شــیرابه در روز( به طور متوسط تولید 
می شــود. نصوحی با بیان اینکــه راندمان 
سیستم ها به وســیله اندازه گیری مواد آلی 
و مواد غیرآلی ارزیابی می شود، اظهار کرد: 
با توجه به نتایج به دســت آمــده و غلظت 
بسیار باالی آالینده های موجود در شیرابه 
کارخانه کمپوســت اصفهان، با سیســتم 
تاالب مصنوعی افقی، می توان مقدار قابل 

توجهی از این آالینده ها را حذف کرد.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان مطرح کرد:

تصفیه شیرابه زباله با استفاده از گیاه وتیور
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اقتصادنامه

 نوســان:در حالــی که پــس از 
انتخابات آمریکا و برگزیده شــدن ” 
جو بایدن “به عنــوان رئیس جمهور 
منتخب انتظــار میرفت بخشــی از 
َجو روانی آن باعث ســقوط قیمتها و 
کاهــش التهابات بازار داخلی شــود 
ولی متاســفانه باز هم شاهد نوسان 
در قیمت ها با کوچکترین عطسه در 
ایاالت متحده امریکا هستیم و این اَمر 
،صّحه ای بر بی مدیریتهای داخلی و 
عدم کفایت بعضی مسئوالن و رد پای 
تصمیم گیران داخلی را در معضالت 
براحتی آشکار میسازد. بنده بشخصه 
در تعجبم کــه آیا منطــق علمی و 
اصولــی نیــز در برخــی تصمیمات 
اقتصادی وجــود دارد؟؟؟انتظار بنده 
از نمایندگان محترم مجلس انقالبی 
نیز در شــرایط فعلی فراتــر از اتخاذ 
تصمیمات سطحی و غیر کارشناسانه 
در مجلس می باشــد.بعد از ریخت و 
پاش های دولت در همســان سازی 
حقوق بازنشستگان ،افزایش حقوق 
کارمندان دولت و….که البته بنده با 
نفس این قضیه موافقم حاال نوبت به 
طرحی از مجلس مبنی بر اختصاص 
یارانه معیشتی ۱۲۰هزار تومانی نیز 

به میان آمده است
نمایندگان محترم مجلس شــورای 
اســالمی ؛با توّجــه به اســتقراض 
مســتقیم بیش از ۷۵هــزار میلیارد 
تومانــی دولــت از بانــک مرکزی و 
صندوق توسعه ملّی در سال گذشته 
بــرای جبــران کســری بودجــه و 
کاهش شــدید درآمدهای نفتی در 
۶ماه نخست سال ۹۹ و شرایط سیاه 
کرونایی و رکود حاکم بر بازار کسب 
و کار و کاهش درآمدهــای مالیاتی 
دولت ، اوضاع قرمز بورس دســتوری 
و افزایــش بیــش از ۵۰درصــدی 
حقوق بخشــی از کارمنــدان دولت 
با چه منطقی پیشــنهاد واریز مبلغ 
معیشتی جدید برای مردم را مطرح 

مینمایید؟؟؟
نمایندگان محترم ؛با نگاهی به رشد 
فاجعه بار نقدینگی در ســال جاری 
پیــش بینی رشــد ســاالنه بیش از 
۶۰درصدی قابل پیش بینی اســت 
که میتواند اثرات زیان بار فراوانی را بر 
جامعه وارد سازدبی شک تسلّط مالی 
دولت بر بانک مرکزی و چاپ مداوم 
پــول میتواند حجم رشــد نقدینگی 
را به میزان فــوق بحرانی برســاند.

قطعاًبهترین راه برای کمک معیشتی 
به جامعه مهار هر چه ســریعتر توّرم 
و کاهش قیمتها اســت و بــا اعطای 
طرح های کمک معیشــتی نه تنها 
هیچ کمکی به قشــر محروم جامعه 
نمیشــود بلکه اثرات ناشــی از این 

طرحها توّرم زا نیز هست.
لذا اگر هزینه های سال جاری دولت 
هر چه ســریعتر مدیریت نشــود و 
راهکار تامین هزینه ها )بغیر از چاپ 
اســکناس( پیش بینی نشود و بانک 
مرکــزی نتوانــد رشــد نقدینگی را 
ســرکوب نماید و مجلس نیز از ارائه 
طرح های غیر اصولی برای معیشت 
مردم پرهیز ننمایــد ،تبعات حاصل 
از کسری بودجه شــدید سال ۹۹ و 
تعامل و همراهی آن با رشد نقدینگی 
میتواند تبعات بســیار سهمگینی را 
به نظام مالی و اقتصادی کشــور وارد 
ســازد و اقتصاد ایران و توّرم موجود 
را یک گام دیگر به اقتصاد ونزوئالیی 

نزدیکتر سازد.

  دیدگاه     

با  تومانی  از رونمایی اسکناس جدید ۱۰ هزار  بانک مرکزی خبر  روابط عمومی 
مشحصه های امنیتی جدید داد؛ اسکناسی که مهم ترین تغییر آن کم رنگ شدن چهار 
صفر آن بود. به نظر می رسد این دومین گام بانک مرکزی ایران در جهت حذف چهار صفر 
از واحد پول ملی کشور است. همتی درباره جزئیات اسکناس های در دست مردم گفت: 
از میان 8 میلیارد اسکناس در گردش ۵ میلیارد قطعه مربوط به اسکناس های کمتر از ۲ 
هزار تومان است و با این تغییر مجددا سکه های یک و دو تومانی به جریان خواهد افتاد. 

حذف خاموش ۴ صفر
با وجود پاندمی جهانی که همچنان بازارهای سهام را پرنوسان نگه داشته و اقتصاد کشورها 
را با رکود مواجه کرده، میلیاردرهای چینی بیش از هر زمان دیگری بر ثروت شان افزوده 
شده است. بر این اساس آستانه  مبلغی لیست ثروتمندان چینی، با رشد ۵۵درصدی از 
یک میلیارد دالر به ۵۵/ ۱ میلیارد دالر رسیده و در مجموع، ۶8 فرد جدید به این لیست 
اضافه شده که ثروت آنها به ۱8۱ میلیارد دالر می رسد. این افراد عمدتا در حوزه های 
سیگارهای الکترونیک، داروسازی، خودروهای برقی و تجارت الکترونیک فعالیت دارند.

افزایش تعداد و ثروت میلیاردرهای چینی

 کسری بودجه 
بحران زاست 

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه پیرامون 
وضعیت نگران کننده بازار بورس در روزهای اخیر معتقد است: یکی از 
بزرگترین مصیبت های کشور ما این است که سرمایه گذارِی جدی در 
بخش تولید صورت نمی گیرد؛ درحالی که سرمایه ای در کشور وجود 
دارد که عده ای می خواهند آن را به کار بیاندازند اما به اعتقاد من چون 
دولت این مسیر را تاحدی مسدود کرده، این سرمایه وارد بازارهایی 
چون دالر، سهام ، طال و مسکن )به دید سرمایه گذاری( و ... می شود 
و ورود به تولید، گویی یک جور دیوانگی محسوب می شود؛ در نتیجه 
سرمایه ها سرگردان می شوند. آنچه می خوانید برجسته ترین نکاتی 

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

صنگرانی های استاد دانشگاه عالمه
لطفعلی بخشی در خصوص شرایط اقتصاد ایران و به ویژه بازار بورس ابراز 
نگرانی کرد و گفت: در کوتاه مدت به بهبود اوضاع بورس امید چندانی نیست. 
این استاد اقتصاد تاکید کرد: قیمت سهام در کوتاه مدت ممکن است در برخی 
روزها پایین تر از این هم بیاید و باالتر نرود. متاسفانه هر چه نگاه می کنم نکته 
مثبت خاصی نمی بینم و خیلی از این بابت متاسفم چرا که می دانم مردم 
چقدر تحت فشار بوده و منتظر خبر خوب هستند. وی درباره اظهار نظر برخی 
کارشناسان که چند برابر بودن ارزش بازار بورس نسبت به شاخص جی دی پی 
اقتصاد کشور، را زمینه ای برای تداوم ریزش بورس تلقی کرده اند، گفت: باید 
بدانیم اتفاقی که افتاد این بود به خاطر سودهای هنگفت، بعضی از مردم تمام 
پول هایشان را آنجا بردند و همین باعث ایجاد حباب در خیلی از سهام ها شده 
و االن آن حباب ترکیده و کاری هم نمی شود کرد. دولت باید از ابتدا به مردم 
می گفت که بورس فقط سود نیست و مردم را تفهیم می کردند و به موقع 
سهام های کافی به بازار بورس تزریق می کردند تا حباب قیمتی در بسیاری از 

سهام ها رخ ندهد ولی خب متاسفانه این فرصت از دست رفت.
 

سناریوهای تورمی تا پایان سال 
هادی حق شناس در دنیای اقتصاد نوشت: برجام ثابت کرد که هم تصویب 
آن و ماندگاری آن، وابستگی مستقیم به آمریکا دارد و به عبارت ساده تر سایر 
کشورهای جهان همواره نقش پیرو را دارند. وی اضافه کرد: به نظر می رسد با 
توجه به قرائن و شواهد موجود از انتخابات آمریکا و از سوی دیگر پیش بینی روند 
پاندمی کرونا در ماه های پایانی سال ۹۹ شاهد آرامش بیشتری در شاخص های 
کالن اقتصاد باشیم. این اقتصاددان تاکید کرد: باید برخی از شگفتی هایی را که 
ممکن است در نیمه دوم سال اتفاق بیفتد نادیده نگرفت مثل بارندگی های 
شدید که روی بخش کشاورزی موثر است یا بازگشایی کامل مرزهای تجاری 
کشور با همسایه ها یا حتی بازگشت آمریکا به برجام. در اینجا می خواهم باز 
تاکید کنم که در شرایط فعلی اقتصاد اگر قرار است تغییرات کوتاه مدت موثر 
در آن ایجاد شود باید منتظر تغییرات سیاسی بود تا تغییرات در متغیرهای 
اقتصادی یا سیاست های جدید اقتصادی، بنابراین همه منتظر یک شوک مثبت 

در اقتصاد هستند.

توجه ای به توسعه گراها نیست
دکتر فرشاد مومنی گفت: به دالیل و علل گوناگون طی چند هفته اخیر 
تصمیم گیری ها در اقتصاد ایران در مسیر تورم زایی و تسهیل واردات به 
طرز غیرمتعارفی افزایش یافته است. این اقتصاددان افزود: با در نظرگرفتن 
شرایط کنونی نیازمند سطح بسیار باالتری از کیفیت تصمیم گیری های اساسی 
هستیم. اگر بخواهیم منصفانه صحبت کنیم، وجه بسیار مهم قضیه این است 
که گروه های پرنفوذ و رانت محور در شرایط کنونی اقتصاد ایران از یک قدرت 
جریان سازی نامتعارف برخوردار شده و گروه های توسعه گرا به طرز غیرمتعارفی 
در حاشیه قرار دارند و گویی صدای آنها در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص 
منابع به هیچ وجه شنیده نمی شود. وی ادامه داد: از جنبه معرفتی راه حلی که 
ارایه می شود این است که نظام تصمیم گیری های اساسی کشور را دعوت کنیم 
که به همه مسائل کشور از منظر اقتصاد سیاسی نگاه کند.وی تاکید کرد: چون 
اقتصاد سیاسی صرف نظر از امتیازات روش شناختی منحصر به فرد، به مثابه 
یک رویکرد غایت محور شناخته شده است یعنی بر فراز جنگ های زرگری و 
تبلیغاتی ذینفعان رانتی پرنفوذ و پرسرو صدا، ذهن مردم و تصمیم گیران اساسی 
کشور را معطوف به غایت مساله می کند، این عطف توجه به غایت مساله از این 
کانال صورت می گیرد که اگر می خواهید حقیقت تصمیم گیری ها را بدانید به 

برندگان و بازندگان نهایی مساله توجه کنید.

اثر سود بین بانکی بر بورس
یک کارشناس بازار پول و سرمایه با اشاره به اینکه نرخ سود بین بانکی بر افت 
و خیز بورس تاثیر غیرمستقیم دارد، افزود: نرخ سود سپرده ها می تواند تاثیر 
مستقیم داشته باشد که ثابت مانده است. عباس هشی، کارشناس بازار پول و 
سرمایه در خصوص تاثیر نرخ سود بازار بین بانکی بر افت بورس گفت: نرخ های 
سود بین بانکی یکی از ابزارهای هدایت پول به بازار سرمایه یا از بازار سرمایه 
به بازار پولی به حساب می آید. به این معنا هر کسی پول را در بانک ذخیره 
می کند، ریسک کمتری نسبت به بازار سرمایه متحمل می شود. واژه "ریسک 
صفر" را برای همین سپرده گذاری به کار می برند که یک بحث تئوری است. 
وی در ادامه اضافه کرد: بانک ها با پول مردم کار می کنند و در واقع جایی است 
برای جمع آوری پس اندازهای کوچک تا به یک پول قوی تبدیل  شود. نیازهای 
مالی واحدهای اقتصادی - تولیدی کشور به صورت استقراض از طریق همین 
سپرده ها مورد تامین قرار می گیرد. صاحبان سپرده که اصوال در بانک ها چنین 
سرمایه گذاری می کنند در هیات مدیران حضور ندارند، پول آنان به صورت 
امانت تحت اختیار بانک قرار دارد. این کارشناس بازار پول و سرمایه در خصوص 
تاثیر نرخ سود بین بانکی بر بورس تاکید کرد: نرخ سود بین بانکی بر بورس تاثیر 
غیر مستقیم دارد. تاثیر مستقیم بر بورس تغییرات نرخ سود سپرده بانکی است 

که مردم پول خود را به خیال دریافت سود  بیشتر وارد آن می کنند.

سرگردانی سرمایه ها

یادشان  سیاسی  اقتصاد  به  عالقه مندان 
هست عباس پالیزدار در دهه ۱۳8۰ چه 
موجی از داستان و زاویه های دیده نشده 
درباره فساد راه انداخت. در شرایطی که 
قوه  سه  در  گوناگون  نهاد  دست کم ۱۳ 
اداره کننده کشور متولی نظارت بر اجرای 
فساد  از  جلوگیری  مقررات  و  قانون ها 
دیدیم که در سه سال  اما  در کشورند، 
تازه سپری شده بیشترین دادگاه های فساد 
برگزار شده و مدیران ارشد قوه قضاییه 
تاکید دارند این مسیر را ادامه داده و اجازه 
نمی دهند فساد گسترش یابد.در سال های 
سلطان  و  قیر  سلطان  توانسته ایم  اخیر 
سکه و سلطان قبر و سلطان های دیگر 
را شناسایی و به دادگاه کشانده و برخی از 
آنها را اعدام و شماری دیگر را به حبس های 
اما  این همه  با  درازمدت محکوم کنیم. 
دقت در رفتار، گفتار و نتیجه ها و بحث ها، 
نوشته ها و گفته ها درباره مقوله مبارزه با 
فساد اقتصادی در ایران در سه دهه پس از 
پایان جنگ و مقایسه آن با کشورهایی مثل 
سنگاپور، هنگ کنگ، انگلستان و آمریکا 
نشان می دهد کشورهای نام برده در این 
مقوله پیشرفت داشته اما در ایران روندی 
معکوس طی شده است. واقعیت این است 
که روش و اهداف مبارزه با فساد اقتصادی 
در ایران نقص هایی دارد که اگر برطرف 
نشوند، همه شعارهای داده شده به ضد 
خودش تبدیل می شود و به ناامیدی کامل 

شهروندان منجر خواهد شد.

کوه و اتم
تصور  دیدگاه ها  و  و گروه ها  افراد  برخی 
غول  اقتصادی«  »فساد  می کنند 
کوه پیکری است که وقتی ظاهر شود آدم 
و عالم آن را می بینند و فقط کافی است 
فراهم  غول  آن  نیروی  بر  مازاد  نیرویی 
شود تا آن را مهار کرده و به حبس بکشد. 
»فساد  می کنند  تصور  اما  دیگر  برخی 
اقتصادی« میکروب بسیار ریزی است که 
جز با چشم های مسلح به میکروسکوپ 
نمی توان آن را دید و بنابراین باید هزاران 
نفر با چشم های گرد شده و چسبیده به 
میکروسکوپ آن را رصد کرده و به محض 
دیدن، آن را در دام بیندازند. البته اگر »فساد 

اقتصادی« را نشناسیم و سرچشمه های آن 
را پیدا نکنیم پیامدهای آن هر دو حالت 
غول  می کنند.  پیدا  را  میکروب  و  غول 
فساد اقتصادی با گام های سنگین و مهیب 
خویش جامعه را له کرده و ویران می سازد 
و از جسد آن عبور می کند. موریانه فساد 
اقتصادی نیز می تواند در چارچوب و پیکره 
جامعه و اقتصاد خانه بسازد و آرام آرام آن را 
از درون تهی کند. ریشه های فساد اقتصادی 
نیز در جایی دور در پشت ابرها یا در نوک 
کوه ها یا اعماق دریاها قرار ندارد که نتوان 

آن را دید.

بدتر شدن در عین اصرار و شعار
و  کجوری  کیا  داود  پورعزت،  علی اصغر 
یوسف تقی پوریانی گیالنی در یک پژوهش 
انجام شده آورده اند: »هرچند جامعه ایران، 
جامعه ای همراه با گرایش های مذهبی و 
ملی است که همه جریان های مدعی در آن 
فساد را پدیده ای زشت دانسته و همواره بر 
مبارزه با آن تاکید کرده اند اما در عمل شاهد 
بسیاری  مسیر  که  هستیم  فساد  شیوع 
را  اجتماعی  اقتصادی،  پیشرفت های  از 
بر  هنگفتی  هزینه های  و  کرده  مسدود 
دوش مردم گذاشته است. رتبه شاخص 
ادراک فساد اداری در ایران در سال ۲۰۱۹ 
از بین ۱8۰ کشور، ۱۴۶ بوده و نمره ایران 
۱۰۰ شده است. بررسی روندها و فرآیندها 
نشان می دهد وضعیت فساد در ایران بدتر 
شده است. با توجه به محاسبه های انجام 
شده در کشورهای جهان معلوم شده است 
به طور  اقتصاد کشورها  بر  فساد  هزینه 
میانگین معادل پنج درصد تولید ناخالص 
داخلی است و هزینه انجام کسب وکار را تا 
۱۰ درصد افزایش می دهد.« به این ترتیب 
اگر ارزش تولید ناخاص داخلی ایران را 
برابر با ۵۰۰ میلیارد دالر فرض کنیم فساد 
موجود در ایران ۲۵ میلیارد دالر بر اقتصاد 
ملی هزینه تحمیل می کند که برابر با ارزش 
پتروشیمی  فرآورده های  کل  صادرات 

وفلزات اساسی است.

پیش ران های فساد
انجام  بررسی های  و  مشاهده ها  براساس 
شده درباره پیش ران های فساد و همچنین 

مالحظه زمینه  های سیاسی، اقتصادی، 
قانونی، فرهنگی و… در بروز فساد و با در نظر 
گرفتن شباهت های محتوایی پیش ران ها 
با یکدیگر با استفاده از کدگذاری محوری 
در  شده  یاد  پیش ران های  شد  تالش 
دسته های گوناگون دسته بندی شود. در 
ادامه به برخی از این دسته بندی ها اشاره 

می شود:

پیش ران های سیاسی
با بررسی های  نامبرده شده  پژوهشگران 
خود به این نتیجه رسیده اند که بی تحرکی 
تجارت خارجی ایران به سوی تجارت آزاد، 
آزاد و مستقل،  نبود رسانه و مطبوعات 
بی اعتمادی به دولت و باور به ناکارآمدی 
آن، رانتی بودن اقتصاد ایران، دولتی بودن 
اقتصاد و تسلط دولت بر اغلب فعالیت های 
وجود  و  تورم  شتابان  رشد  اقتصادی، 
نهادهای استثنا شده از حسابرسی و نبودن 
شاخص های ملی سنجش فساد ازجمله 
پیش ران های سیاسی در بروز و رشد پدیده 

فساد به حساب می آیند.

پیش ران های ساختاری
این گروه از پژوهشگران باور دارند شماری 
از دالیل و عوامل در بروز و ظهور فساد 
کشور  اداره  ساختارهای  به  می توان  را 
مرتبط دانست. ساختارهای اداری فسادزا، 
بی اعتنایی به روش های پیشگیرانه، وجود 
دیوان  باالتر  قدرت  فسادزا،  ارتباطات 
ساالران و دسترسی به منابع اقتصادی در 
اختیار آنها، نفوذ تدریجی فساد میان افراد 
و فقدان همکاری و سازگاری بین نهادهای 
بروز  دالیل ساختاری  از  دولتی شماری 

فساد است.

پیش ران های قانونی
رشد  درباره  پژوهش  این  بررسی  نتایج 
فساد در ایران و مبارزه غیرموثر رخ داده 
با این پدیده همچنین نشان می دهد در 
بستر قانونی و مقررات وضع شده در ایران 
نیز عواملی هستند که فساد را به پیش 
می برند. کیفیت پایین قانون های مصوب 
نشدن  حاکم  قانونگذاری،  نهادهای  در 
همین قانون های مصوب در مناسبات میان 

نهادها و رفتارها، نبود حمایت کافی و الزم 
از گزارشگران و خبردهندگان وکسانی که 
فسادها را می بینند، نبود راهبرد یکپارچه 
و استقالل در سازمان های مبارزه با فساد 
از مهم ترین پیش ران های فساد در بخش 

قانونی است.

پیش ران های فرهنگی و اجتماعی
بخشی از فسادهای رخ داده در ایران به 
بسیار  مقوله های  ناکارآمدی  و  ناتوانی 
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  اهمیت  با 
پژوهشگران  این  نظر  از  که  برمی گردد 
سرمایه  وجود  و  عمومی  اعتماد  فقدان 
اجتماعی منفی و تسلط هنجارهای منفی 
در  شعارزدگی  اجتماعی،  مناسبات  در 
مبارزه با فساد، عدم مشارکت، حمایت و 
نظارت عمومی و ناهنجاری های گوناگون 
فرهنگی و اجتماعی برخی از مهم ترین آنها 

به حساب می آیند.

پس ران های فساد
در این پژوهش تاکید شده است »براساس 
و  فساد  پس ران های  بررسی  و  مشاهده 
همچنین زمینه های سیاسی، اقتصادی، 
قانونی، فرهنگی و سایر موارد در بروز و ظهور 
فساد و همچنین شباهت های محتوایی 
از  استفاده  با  یکدیگر،  با  پس ران ها  این 
نیز  محوری، پس ران ها  کد گذاری  روش 
دسته بندی شده اند که به طور خالصه به 

برخی از آنها اشاره می شود:

پس ران های سیاسی
از نظر این پژوهش برای پس راندن فساد در 
کشور در دسته بندی سیاسی باید به ثبات 
سیاسی و توسعه دموکراسی و نیز تقویت 
جامعه مدنی اشاره کرد. همچنین باید در 
عزم  سیاست  حوزه  در  فساد  پس راندن 
جدی و اراده سیاسی مسووالن برای مهار 
و مقابله با فساد، ایجاد نهاد مستقل مبارزه 
با فساد، اعتماد به نخبگان سیاسی، تقویت 
با نهادهای بین لمللی، تقویت رسانه های 
مستقل در امر اطالع رسانی در خصوص 
بخش  نسبی  استقالل  فساد،  با  مبارزه 
اقتصادی از نهادهای سیاسی و سازمان ها، 
تقویت بخش خصوصی، آزادسازی تجارت 
و حذف نهادهای استثنا شده از نظارت 

توجه کافی صورت پذیرد.

پس ران های مدیریتی
به نظر پژوهشگران یاد شده در صورتی 
در  که  پس راند  به  را  فساد  می توان 
از  برخی  به  مدیریتی  سرچشمه های 
عوامل مهم توجه کافی صورت پذیرد. از 
نظر این پژوهش وجود رضایت شغلی و 
ایجاد اطمینان از تامین اقتصادی و آینده 
شغلی کارکنان دولت و نیز مهار انگیزه ها 
و  طلبی  قدرت  مثل  منفی  رفتارهای  و 
شهرت طلبی بازدارنده، تعامل و صمیمیت 
سلطه جویی  از  جلوگیری  و  سازمانی 
ارباب رجوع  به  اطالع رسانی  و  سازمانی 
درباره حقوق خود از عوامل پس ران در 
مبارزه با فساد به حساب می آیند که در ذیل 

پس ران های مدیریتی جای می گیرند.

پس ران های قانونی
برخی از مهم ترین عوامل پس ران در مبارزه 
با فساد از نظر این پژوهش را نیز اصالح و 
برای  رویه های کارآمد تر  قانون هاو  ایجاد 
عمومی،  اعتماد  بیشتر  آمدن  دست  به 
نیرومند  بازدارنده  مجازات های  وضع 
جریان  شفاف سازی  فساد،  مهار  برای 
از  حمایت  و  ایجاد  اقتصادی،  اطالعات 
به کار گیری سازوکارهای تشویقی برای 
رفتارهای مناسب و حمایت از سوت زنان 
داده  رخ  فساد  موارد  اطالع دهندگان  و 

دانست.

نتایج یک پژوهش نشان می دهد:

پیش ران ها و پس ران های فساد
روش مبارزه با فساد اقتصادی نقص هایی دارد که اگر برطرف نشوند، همه شعارها به ضد خود تبدیل می شوند

شــاید در میــان همــه کشــورهای منطقه و حتــی در جهــان مقام هــای سیاســی و اقتصادی،  
ــرورت  ــورددار ض ــران رک ــنفکران ای ــز روش ــی و نی ــای سیاس ــزاب و گروه ه ــران اح رهب
طــرح مبــارزه بــا فســاد و نیــز مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی باشــند. مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی در ایران 
در ســال های پــس از پایــان جنــگ در کانــون توجــه بــوده و هســت. افشــاگری پراکنــده روزنامه هــای 
ــای  ــا ثروت ه ــارزه ب ــث مب ــدن بح ــس از آن، داغ ش ــه ۱۳۷۰ و پ ــالم در ده ــان و س ــد کیه ــد مانن منتق
بــادآورده اواســط دهــه یادشــده و بحث هایــی کــه در دهــه ۱۳۸۰ در ســطوح گوناگــون رخ داد و محمــود 
ــم. ــاد نمی بری ــت را از ی ــاال رف ــاد، از آن ب ــا فس ــارزه ب ــوع مب ــدن از موض ــزان ش ــا آوی ــژاد ب احمدی ن

گزارش
گروه   اندیشه



سال ششم/ شماره ۱50/  ۲7 آبان ۱۳۹۹/  ۱ ربيع الثاني ۱۴۴۲

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

www.eghtesadbazar. ir

17  November   2020 No.150

info@eghtesadbazar. ir

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با سفیر جدید ایران در ویتنام به تشریح اهمیت 
بازار نوظهور ویتنام برای صادرات محصوالت کشورمان و موضوعات مهم قابل پیگیری توسط 
نمایندگی کشورمان پرداخت. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با اشاره 
به آمادگی سازمان متبوع خود برای ارائه هر نوع مساعدت در خصوص اطالع رسانی از آخرین 
تصمیمات و ابتکارات تجاری اتخاذشده برای تسهیل تجارت، بر همکاری سازمان به عنوان 
یک بازوی قوی و موثر نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور تا کید کرد.

حبیب اسداهلل نژاد در واکنش به تصمیم ستاد تنظیم بازار براي ممنوعیت صادرات مرغ 
گفت: این تصمیم از دو جهت قابل بررسي است. از جنبه ماهیت کار این اقدام کامال 
نادرست است چراکه صادرات هیچ محصولي نباید به نوسانات بازار داخل گره بخورد و 
اتخاذ تصمیمات خلق الساعه براي صادرات آسیب هاي جدي به بازارهاي مقصد مي زند. او 
اضافه کرد: همچنین نکته مهم اینجاست که امسال در بحث صادرات مرغ اتفاق خاصي رخ 
نداده و هم اکنون نیز عمال صادراتي انجام نمي شود که ممنوعیت آن نتیجه اي داشته باشد.

فرصت  کنونی   نوسان:شرایط 
مناســبی برای حذف رانت و 
خودرو  بازار  در  ســفته بازی 
به طوری که  است  کرده  فراهم 
از یکسو ســوداگران با ریزش 
نرخ ارز، خودروهای احتکاری 
خود را به بــازار عرضه کردند 
و از دیگر ســو با کاهش انتظار 
به دنبال  متقاضیــان  تورمی، 
از گذشــته  ارزان تر  خریدی 

هستند.
در این زمینه می تــوان به اظهارات 
رئیــس کل  پیــش  روز  چنــد 
بانک مرکزی اشــاره کرد که عنوان 
داشــته، بانک مرکــزی همزمــان 
بــا رونــد کاهــش ریســک های 
غیراقتصــادی، بــا قــدرت و توان 
بیشــتری قیمت بازار را به ســمت 
نرخ هــای پایین تــر کــه متکی بر 
عوامل بنیادین اقتصاد است هدایت 
می کند و بدیهی اســت با استمرار 
عرضه بانک مرکزی، پتروشیمی ها، 
فوالدی ها و ســایر صادرکنندگان 
و گشــایش های ارزی در جریــان، 
بازار ارز از ثبات بیشتری برخوردار 

خواهد شد. 
به این ترتیــب اظهــارات همتی 
نمایانگــر کاهــش ریســک های 
اقتصــادی اســت و اینکــه زمان 
ریســک های غیراقتصادی به پایان 

خود نزدیک شده است. 
این در شرایطی است که ثبات نرخ 
ارز و کاهش ریسک های اقتصادی، 
مهر پایانی اســت بر تورم انتظاری، 
که این مســیر می توانــد پایانی بر 
ســفته بازی در بــازار خــودرو نیز 
باشــد. همانطــور که عنوان شــد 
کارشناســان تاکید دارند که دولت 
نیز می تواند روند خروج سوداگری 
از بازار خودرو را با لغو قیمت گذاری 

دستوری تسریع کند. 
همچنین این کارشناسان عالوه بر 
پیشــنهاد عرضه خودرو در بورس 
در پیشــنهاد دیگری تاکید دارند 
که خودروســازها می توانند برای 
سررســیدهای ۲ ماهه تا یک ساله 
به صورت شــرایطی پیــش فروش 
کنند و قیمت تســویه نهایی را پنج 
درصد زیــر قیمت بازار محاســبه 

کنند.

 نوسان:به نظر شــما، در حال حاضر 
مهمترین مســائل پیــش روی یک 
واردکننده چه مواردی هستند؟ یعنی 
یک واردکننده اگر بخواهد در این کشور 
کاالیی را وارد کند با چه مشکالتی روبه ر و 

می شود؟
بدون شک در حوزه برون مرزی، تحریم های 
بین المللی مهمترین مانعی اســت که پیش 
روی واردات کاال قرار دارد و همواره باعث هزینه 
تراشی برای تجار بوده است. در حوزه داخلی 
نیز خود تحریمی هایی که بر رونــد واردات و 
ترخیص کاال وارد می شود کار را سخت  کرده 
اســت. قوانین و روند پیچیده ثبت سفارش 
که بعضا با نظرات سلیقه ای نیز همراه است، 
کار را پیچیده تر کرده است. در این بین تعدد 
دستورالعمل ها، بخشــنامه ها و مصوبات که 
هم فعاالن اقتصادی را نسبت به سیاست های 
فعلی و آتــی دولت ســردرگم کــرده و هم 
هماهنگی بخش های مختلف دولت را ناممکن 
می سازد، علت اصلی توقف کاال در بنادر است. 
برخی آمار نشان می دهد که در ۱8۶روز،۱۷۴  
بخشنامه گمرکی صادر شده است. بخشنامه 
هایی که گاها متناقص نیز هستند و می توان از 
آنها به صورتهای گوناگونی نیز تفسیر و برداشت 
کرد. به عنوان مثال، اعالم شــده که شرکت 
های تازه تاســیس تا ســقف ۵۰۰۰۰۰ دالر 
اجازه واردات دارند ولی شرکتی که سالهاست 
سابقه فعالیت دارد  فقط به اندازه حجم واردات 
سالهای گذشته می تواند مجوز وموردی بگیرد، 
این درحالیست که با توجه به شرایط موجود 
بعضی کسب و کارها در حال رشد بوده و نیاز به 
واردات بیشتر و رشد دارند.  همچنین بخشنامه 
دیگری که تاکید دارد، به کاالهایی که ارزش 

پروفرم های آن باالی صدهزار دالر اســت در 
صورت عدم ضرورت تخصیص داده نمی شود. 
با این وصف، وقتی یــک واحدتولیدی برای 
خرید ژنراتور برق واحد خود اقدام می کند باید 

هفته ها معطل گمرگ باشد.
 نوسان: به گفته فعاالن حوزه تجارت 
رســوب کاال در بنادر به شدت افزایش 
یافته و همین امــر، منجر به نارضایتی 
بسیاری شده است. واقعا چرا کار به اینجا 

رسید؟
وقتی می گوییم ریشــه اصلی بســیاری از 
مشکالت خودتحریمی داخلی است در واقع 
به این امر تاکید داریم. در واقع تغییرات مداوم 
نرخ ارز از یکســو و عدم دسترســی به ارز در 
شرایط تحریمی و محدودیت های بین المللی 
دو مشکلی هســتند که باعث شده کاالها در 
گمرکات باقی بماند. از ســوی دیگر فضایی 
وجود دارد که برخی از واردکنندگان ترجیح 
می دهند به جای ترخیص سریع کاال در حداقل 
زمان، کاالهای خود در گمرکات انبار کنند تا در 
آینده بتوانند کاالی  خود را با قیمت بیشتری 
بفروشند و سود بیشتری ببرند. در واقع ریشه 
این رفتار هم به سیاســت گذاری های داخلی 
و عدم تعادل در بــازار ارز بازمی گردد. اما توجه 
داشته باشید که وقتی کاالیی در گمرگ رسوب 
می کند هزینه باالسری آن ســر جای خود 
هستند و هر روز بیشتر هم می شود. هزینه اول، 
انبارداری برای استقرار کانتیر است که روزانه 
شارژ می شــود. بخش مهم دیگر، هزینه حق 
توقف)Demurrage(  کشتی هاست که بر 
اساس نرخ های بیمه و ریسک منطقه محاسبه 
می شود. بنابراین با توجه به ریسک های حاصل 
از تحریم ها از یک سو و از سوی دیگر با توجه به 

افزایش قیمت ارز، معادل ریالی آن نیز به شدت 
افزایش می یابد. 

 نوسان: از دید شــما مهمترین موانع 
پیش روی ترخیص کاال چیست؟ و چه 
اتفاقی می تواند رونــد ترخیص کاال را 

سرعت دهد؟
مشکل بسیاری از افراد در ترخیص کاال عدم 
آگاهی است است. باید بپذیریم که در همین 
شرایط هم واردات سخت اما شدنی است.البته 
ریزه کاری های فراوانی هم وجود دارد که کاال 
به کاال قابل بررسی است. اما مهم ترین آیتمی 
که باعث این ســردرگمی و بی نظمی است، 
تغییرات چشمگیر قیمت دالر و در دسترس 
نبودن ارز برای تسویه حساب هاست. پرداخت 
نکردن به موقع حقوق ورودی توسط صاحبان 
کاال، موانع و کندی عملیات گمرکی و درنهایت 
نبود وسیله حمل مناســب برای حلقه های 
پسین حمل ونقل از دیگر دالیل است.  در این 
میان نکته حائز اهمیت آن است که هر صاحب 
کاالیی که فرآیند ترخیص کاال را صرف نظر از 
نوع محموله و کاال، به موقع انجام دهد، کاالیش 

به موقع ترخیص خواهد شد.
 نوسان:برخی کارشناســان بر اثرات 
سیاست های غلط کشــور در معطلی 
کاالها در گمرکات تاکید دارند. دیدگاه 

شما در این ارتباط چیست؟
جمله شمارا اینطور اصالح می کنم که حضور 
افراد نابلد درموقعیت های مهم، عاملی برای این 
رسوب است. یعنی رئیس گمرک باید کسی 
از جنس گمرک باشــد وگرنه قوانین را بدون 
مطالعه وضع کرده و ممنوعیت کاالیی را صادر 
می کند که روی آب در حال حمل به ســوی 
کشوراســت. در نهایت اعتقاد دارم، از جانب 

دولت، علت اصلی تاخیر خــروج کاال از بنادر، 
تعدد دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مصوبات 
اســت که هم فعاالن اقتصادی را نســبت به 
سیاست های فعلی و آتی دولت سردرگم کرده 
و هم هماهنگی بخش های مختلف دولت را 

ناممکن می سازد.
 نوســان: اگر بخواهید فرآیند ثبت 
ســفارش تا ترخیص کاال از گمرگ را 
بازنگری کنیم در این مسیر چه نکاتی 

باید مدنظر قرار بگیرد؟
هرکاالیی بخواهد وارد شود باید مجوز ورود و 
برگه ثبت سفارش دریافت کند. این فرآیندی 
اســت که دولت برای کاهش خروج ارزابالغ 
کرده تا تقاضای دالر را کنترل کند. طبیعتا این 
روند برای برخی کاالهای لوکس و غیرضروری 
مشــکل تر اســت. برای کاالهای اساسی نیز 
ضوابط خاصی تعیین شد. اگر روند کار با تدابیر 
بانک مرکزی و وزارت صمت تســهیل گردد، 
بدون شــک ایران بهترین گزینه صادرات و 
واردات کشورهای همسایه است. از سوی دیگر، 
برای یک واردکننده نرخ دالر به هرقیمت اما 
ثابت و تک نرخی بهترین گزینه است و به بازار 
ثبات خواهد داد. در شرایط حال حاضر، بخاطر 
مشکالت موجود ثبت ســفارش ۱۰تا ۱۵روز 
زمان می برد. اما ایــن را هم باید تاکید کنم، با 
تبدیل گمرک کاغذی به الکترونیک، ساختار 
و شرایط گمرکی نسبت به قبل آسان تر شده 
و اگر کاال براســاس روال و طبق عرف صحیح 
سفارش گذاری شده باشد، فرآیند ترخیص آن 

در حدود ۴روز به طول می انجامد. 
 نوسان:به عنوان کسی که سالهاست 
در حوزه تجارت و به ویژه ترخیص کاال 
فعالیت می کند، بزرگترین موانع پیش 
روی این بخش را در چــه موضوعاتی 

ارزیابی می کنید؟
در تجارت کشور یک مشــکل اساسی داریم 
و آن، وابســتگی گمرک به استعالم از برخی 
از سازمان هاست. معتقدم برای بهبود فضای 
کسب وکار نیاز به اصالح فرآیندها در زنجیره 
اخذ مجوز داریم و  شــاید می توان بسیاری از 
مجوزها را تجمیع یا حتی حذف نمود. از سوی 
دیگر برخی مجوزهای داخلــی با نمونه  های 
بین المللی خود مغایرت دارند و بی شک باید 
مورد بازنگری قرار بگیرنــد. مورد دیگر وجود 
کارشناس مجازی است که برای هر گمرکی 
انتخاب شده تا اسناد را بررسی کند. کارشناس 
گمرک به عنوان کسی است که حافظ منافع 
بیت المال و نماینده مردم برای اجازه ورود کاال 
است اهمیت باالیی دارد. اما سوالی که وجود 
دارد این است که توزیع کارشناس در گمرک 
به چه صورت اســت؟ گمرک سعی نموده تا 
با راه اندازی ســامانه عالوه برتقسیم کار نقش 
نظارتی خود را در فراِیند ترخیص کامل کند. 
این امر طبیعتا مشــکالت نیز ایجاد کرده که 
وجود ناظرغیرمتخصص برای برخی کاالها از 
جمله آن هاست. یعنی این احتمال وجود دارد 
که کارشناسی در ایالم باشد و پرونده ای مربوط 
به کاالی شهری دیگر که بعضا شناخت درستی 
هم از جنبه های مختلف آن کاال را ندارد بررسی 
کند. وجود این مدل تقســیم کار هرچند در 
ســرعت انجام کارها تاثیرگذار است و مانعی 
برفساد سیستماتیک می شود، اما باعث کاهش 

کارایی کارشناسان هم خواهد بود. 

سایه روشن ترخیص کاال

واکنش مرغداران به ممنوعیت صادراتتوسعه صادرات در بازار نوظهور ویتنام
 تاریخ نگاری

رسوب کاالها در گمرک ریشه در کجا دارد؟؛ گزارش

فرصت مناسب برای 
حذف رانت

رؤیای ژاپن شدِن ایران رؤیایی سوخته است، اگر می خواستیم ژاپن 
شویم اجازه نداشتیم هیچ فرصتی را در ۱5۰ سال گذشته از دست دهیم، 
در حالی که ما نه تنها فرصت ها را از دست داده ایم، بلکه »فرصت سوزی 
را نهادینه کرده ایم و به نوعی شــیوۀ زندگی تبدیلــش کرده ایم«.

بیش از صد سال است که ما ایرانی ها خود را با ژاپن مقایسه می کنیم، یک نمونۀ 
آن مربوط به بیش از ۱۱۰ سال پیش است: ناصرالملک، از رجال نامدار دوران 
قاجار که چند سال هم در دوران احمدشاه نایب السلطنه بود، در کوران انقالب 
مشروطه نامه ای به آیت اهلل طباطبایی نوشت و توضیح داد راه سعادت ملت این 
است که ما هم همان راهی را برویم که امپراتور ژاپن رفت و گفت: »امروز برای 
سرمشق ملِل غافل و خواب آلوده هیچ نمونه بهتر از ژاپون نیست«. پس رجال 
ایران حتا همان زمان هم ژاپن را الگو می پنداشتند. بنابراین، در نوشتارهایی به 

اوج گیری ژاپن می پردازیم.
برای فهم این که ژاپن چگونه و چه هنگام ژاپن شد باید به نیمۀ دوم قرن نوزدهم 
برویم. در این جستجو به نامی بزرگ برمی خوریم، مردی بی همتا در تاریخ ژاپن 
مدرن: »امپراتور موتســوهیتو«، معروف به »ِمیجی«. او بود که با تدابیر خود 
نقش هدایت کننده ای برای تبدیل ژاپن فئودال به ژاپن مدرن داشت. ِمیجی 
سال های ۱8۶۷ تا ۱۹۱۲ به مدت ۴۵ ســال امپراتور ژاپن بود )که برابر است 
با ۱۲۴۶ تا ۱۲۹۱ شمسی، یعنی نیمی از سلطنت ناصرالدین شاه، کل دوران 

مظفرالدین شاه، دوران محمدعلی شاه، و سه سال اول احمد شاه(.

امپراتور میجی چه کرد؟
گام نخست میجی این بود که ســال های ۱8۶۷ تا ۱8۶۹ در سیاست داخلی 
ژاپن با ســرکوب خان های فئودال قــدرت را به »تِنو« بازگردانــد؛ »تِنو« یا 
»میکادو« هر دو لقب امپراتور ژاپن است. ِمیجی دوباره قدرت را تمرکز بخشید 

و از کیوتو به توکیو )که آن زمان اِدو نامیده می شد( رفت.
او تردید نداشت که باید روابط با اروپا را گســترش دهد. بنابراین در گام بعد، 
هیئتی ژاپنی از ۱8۷۱ تا ۱8۷۳ به اروپا اعزام شــد تا پیوندها را با کشورهای 
پیشــرفته عمق بخشــند. ژاپن در همان ســال ۱8۷۳ در نمایشگاه جهانِی 
وین شرکت کرد. نخستین اســکناس های یِن که تازه پول ملی شده بود در 

فرانکفورت چاپ شد. 
اقدام مهم دیگر ِمیجی این بود که دانشجویان بسیاری را برای تحصیل روانۀ 
اروپا کرد و از آن مهم تر هزاران مستشــار از اروپا و آمریکا به ژاپن دعوت کرد. 
آمار این مستشاران حیرت انگیز است: تا سال ۱8۹۹ حدود ۳.۰۰۰ مستشار، 
در همۀ زمینه ها از هنر و موسیقی گرفته تا امور نظامی و اقتصادی و پزشکی. 
این مستشاران )یا به قول ژاپنی ها »اویاتوئی گائی کوکوجین«( وظیفه داشتند 
روند مدرن سازی ژاپن را تسریع کنند. بین ۱8۶8 تا ۱88۹ نام ۲.۶۹۰ مستشار 
خارجی دیده می شــود: ۱.۱۲۷ بریتانیایی، ۴۱۴ آمریکایی، ۳۳۳ فرانسوی، 
۲۵۰ چینی، ۲۱۵ آلمانی و ۹۹ هلندی. بخش بزرگی از بودجۀ ســاالنۀ ژاپن 
صرف حقوق این مستشاران می شد. آن ها باید هم انتقال فناوری می دادند و 

هم ژاپنی ها را تعلیم می دادند تا جایگزینشان شوند.
اقدام بعدی این بود که مدرسه رفتن اجباری شــد، هدفی که تا سال ۱۹۱۰ 
محقق شد. اما از آن پرچالش تر مدرن سازی سازمان نظامی کشور بود. یاماگاتا 
آریتومو، سامورایی سابق و فرمانده ارتش جدید ژاپن، در سال ۱8۶۹ به اروپا 
رفت و فروتنانه در آنجا آموزش نظامی دید و دســتاوردهای غرب را در ژاپن 
پیاده کرد. نظام وظیفۀ عمومی در سال ۱8۷۳ )۵۰ سال پیش از ایران( برقرار 
شد. با وجود خدمت سربازی عمومی طبقۀ سامورایی ها کارکردشان را از دست 
می دادند، ضمن این که دهقانان نیز از سربازی رفتن ناراضی بودند. این دو گروه 
در سال ۱8۷۷ شورش کردند )شورش ساتســوما( که با سرکوب آن، طبقۀ 

سامورایی برای همیشه اهمیت خود را از دست داد.
 اما نتیجۀ این نوســازی نظامی خیره کننده بود: شکســت چین )۱8۹۵(، 
شکست روســیه )۱۹۰۵( و اشــغال مناطق گســترده در آســیای شرقی 

و اقیانوس آرام.
نوعی انقالب صنعتی بر اســاس الگوی اروپا رخ داد، برای مثال ۱8۷۲ )برابر 
۱۲۵۱ شمســی، یعنی در بیســت وچهارمین ســال ســلطنت ناصرالدین 
شاه( نخستین خط آهن بین توکیو و یوکوهاما کشــیده شد. در سال ۱88۰ 
»نمایشگاه صنایع ملی« برگزار شد و در سال ۱۹۰۱ کارخانۀ فوالدسازی یاواتا 

راه اندازی شد.
اما در این ســال ها ژاپن از توســعۀ سیاســی هم بی بهره نبود و جنبشــی 
دموکراســی خواه با احزابی متنوع پدید آمد که در نتیجۀ آن در سال ۱88۹ 
نوعی نظام مشــروطه در ژاپن شــکل گرفت که بیشــتر شــبیه مشروطۀ 
اقتدارگرایانۀ پروسی بود. وقتی ِمیجی در سال ۱۹۱۲ درگذشت مبانی توسعۀ 

صنعتی و شتابان ژاپن محقق شده بود.

امپراتوری که 
ژاپن را ژاپن کرد

 نوسان: کمیاب شدن روغن جامد و مایع و فروش 
آن به صورت محدود در رســانه ها در حالي خبرساز 
شد که پیش تر دبیر انجمن صنفي روغن نباتي ایران 
گفته بود که به دلیل تحریم هاي ظالمانه و مشکالت 
ارزي و انتقــال آن در تامین روغن خام مشــکالتي 
ایجاد شده که باید دســتگاه هاي مربوطه با یکدیگر 
همکاري کــرده و چالش پیش آمده را حل کننــد. همچنین بانک مرکزي 
نیز باید در تخصیص ارز براي واردات روغن به سرعت وارد عمل شود. البته 
چندي بعد شــرکت بازرگاني دولتي ایران خبر از تزریق روغن به بازار داد و 
براساس اعالم معاون بازرگاني این شرکت ۷۰ هزار تن روغن از ذخایر براي 
خانوار و صنف و صنعت تامین و توزیع شــد.در این راســتا سرپرست دفتر 
برنامه ریزي تامین، توزیع و تنظیم بــازار گفت بود، تمهیداتي برای رفع این 

مشکل در نظر گرفته شده است. 

 نوسان: به دنبال ابالغ دستورالعمل مصوبه ستاد  
هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص کاالهای 
رسوبی در گمرکات و بنادر، میزان ترخیص کاالها 
رکورد جدیــدی را ثبت کرده اســت. این اقدام با 
هدف افزایش سطح عرضه در بازار و تعادل بخشی 
به قیمت ها در دستور کار قرار گرفته است. بر این 
اســاس طی تنها یک روز از حدفاصــل ۱۹ آبان تا ۲۰ آبــان بیش از یک 
میلیون تن از انواع کاالها از گمرکات کشــور ترخیص شــده است.. این 
میزان کاال در حالی ت آزاد شده اســت که طی ماه های ابتدایی سال تنها 
۱۵ میلیون تن کاال  ترخیص شده بود که بر این اساس به صورت میانگین 
هر ماه ۲ میلیون تن کاال وارد کشور می شــد اما با عملیاتی شدن مصوبه 
دولت، ظرف یک روز بیش از یک میلیون تن کاال ترخیص شــده است تا 

یک رکورد تازه در ترخیص ثبت شود. 

 نوسان: از حدود سه ســال پیش معضلی به نام 
قاچاق معکوس در ادبیات تجاری کشور در سطح 
وسیعی ظاهر شد. قاچاقی که به خروج غیررسمی 
کاال از مرزها گفته می شــود. از ســال ۹۷ به بعد و 
پس از تعیین نرخ ارز روی ۴۲۰۰ تومان، شــرایط 
برای قاچاق خروجی مهیا شد. یک روز سیب زمینی 
و گوجه و پیاز از مرزها خارج می شــود و یک روز هم خبر خروج دام زنده و 
کاالهای دیگر اعالم می شود. اتفاقی که باعث شــد در برخی از برهه های 
زمانی شــاهد کمبود و گرانی برخی کاالها باشــیم. عــده ای قاچاقچیان 
گوســفند را مقصر معرفی می کنند، عده ای ذی نفعان واردات را و عده ای 
مرزبانان را. اما بــه اعتقاد کارشناســان، متهم اصلی هیچ کــدام از اینها 
نیستند، بلکه سیاست گذاری های غلط تجاری و اقتصادی است که سبب 

شد خروج دام از کشور به صرفه شود.

  نوسان:  اقتصاددان ارشــد بانک جهاني، پاتریک 
کربي، هشدار داد ریکاوري اقتصاد جهاني از پاندمي 
کرونا بسیار کند خواهد بود و نرخ رشد اقتصاد جهان 
ممکن اســت هرگز به قبل از پاندمي کرونا بازنگردد. 
کربي در ســخنراني خود در اجالس مجازي تبادل 
مســکو گفت: ما معتقدیم چندین ســال پایین تر از 
سطح ســال ۲۰۱۹ باقي خواهیم ماند و تقریبا هرگز به نرخ رشد قبل از آن 
نخواهیم رســید. طبق گفته این اقتصاددان وضعیتي که به واسطه کرونا در 
بسیاري از کشورهاي جهان رخ داده است را مي توان با بدترین عواقب بحران 
مالي ۲۰۰۹-۲۰۰8 مقایســه کرد هرچند در سه ماهه ســوم نتایج مثبتي 
مشاهده شد. او در ادامه گفت: موج دوم پاندمي کرونا در بسیاري از کشورهاي 
جهان آغاز شده و ریکاوري اقتصاد جهان نسبتا کند است، بنابراین بانک هاي 

مرکزي جهان مجبورند نرخ ها را پایین نگه دارند.

از بازار روغن چه خبر؟اقتصاد جهاني دیگر به قبل بازنمی گرددریشه قاچاق معکوس دامرکوردشکنی ترخیص کاالهای محبوس
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خودتحریمی های داخلی، بزرگترین ترمز را برای واردات کشور بوجود آورده است

می گویند ماشـین چاپ بخشـنامه، پرکارترین دستگاهی اسـت که در سیستم سیاست گذاری 
ایـران خـوب کار مـی کنـد. تواتر صـدور بخشـنامه ها آنقـدر زیاد اسـت که هر فعـال حوزه 
تجـارت بایـد پیش از آغاز مذاکـرات بازرگانی آخرین آن را مورد بررسـی قـرار بدهد و بعد از 
آن نسـبت به سـفارش محصـوالت و کاالی خود اقـدام نماید. نتیجه ایـن روند، دپوی حجـم قابل توجهی از 
کاال و مـواد اولیـه در گمرکات اسـت کـه در نهایت عدم تامیـن به موقع مـواد اولیه برای تولیـد و اخالل در 
زنجیره تامین را پدید آورده اسـت. افزایش رسـوب کاالها در حالی اسـت که ایران بازار خوبی برای کشـور 
های مجاوراسـت. به گفته یکی از ترخیص کنندگان شـناخته شـده کشـور ،  امروزه ثبت سـفارش، دریافت 
مجـوزات الزم و تخصیـص ارز بزرگتریـن ترمـز را برای واردات کشـور بوجود آورده و بی شـک با تسـهیل 
رونـد ترخیـص می تـوان به داد تولید رسـید. موردی که "شـهاب گل خنـدان" از آن بـه خودتحریمی های 
داخلـی تعبیـر مـی کند. آنچه مـی خوانید گفـت وگو با مدیرعامل شـرکت گسـتره تجارت گراهون اسـت.
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در ایــن همایش کــه با حضــور رئیس 
هیئت عامــل ایمیدرو برگزار شــد، پروژۀ 
بهینه سازی و تولید تختال مناسب گرید 
API X۶۰MS جهت خطــوط انتقال 
نفت خام  ترش گوره به جاسک از شرکت 
فــوالد مبارکــه و پروژۀ کاهــش مصرف 
الکتــرود گرافیتــی از فــوالد هرمزگان 
به عنوان پروژه های برتر در زمینۀ بهره وری 
ســال ۹8 انتخاب گردید و بــا اهدای لوح 

تقدیر از این شرکت ها تجلیل شد.

ضرورت ارتقا سطح بهره وری 
در صنایع معدنی

خــداداد غریب پور، رئیــس هیئت عامل 
ایمیدرو، در آیین هفتمین دورۀ جایزۀ ملی 
بهره وری معادن و صنایــع معدنی افزود: 
به منظور افزایش رقابت پذیری بین بنگاه ها 
باید ســطح بهــره وری در مجموعه های 
معــدن و صنایع معدنی ارتقــا یابد. وی با 
بیان اینکــه تحقیقات ما بایــد مبتنی بر 
نیازهای بهره وری سازمان ها و شرکت های 
زیرمجموعه باشــد گفت: در ایــن دوره، 
شــرکت های برگزیده شرکت هایی بودند 
که در یک فرایند زمانی سه تا چهارساله، 
موفق به دریافت تندیس شدند. این جریان 
بدون تردید انتهای روشــنی دارد، چراکه 
حالت فرایند دارد و مبتنی بر آموزش است. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید 
کرد: فرایند ارزیابی های ایمیدرو مبتنی بر 

بازخورد و اصالح است.
وی با اشاره به رشد تعداد شرکت کنندگان 
در جایزۀ بهره وری ســاالنه تصریح کرد: 

طبق آمار میزان رضایت شرکت ها از نحوۀ 
ارزیابی ها در این دوره 8۶.۶ درصد بوده و 
به دنبال آنیم که این میزان رضایت با رفع 

مشکالت به ۱۰۰ درصد برسد.
غریب پور در تشــریح دو سیاست جدید 
ایمیدرو برای دورۀ بعدی جایزۀ بهره وری 
گفت: اســتفاده از فرصت هــای »بهبود« 
شناسایی شــده در فرایند ارزیابی جایزۀ 
بهــره وری به منظــور تهیــۀ فهرســت 
اولویت هــای پژوهشــی و همچنین الزام 
شرکت های تابعۀ ایمیدرو برای حضور در 
فرایند ارزیابی بهره وری از سیاســت های 
ایمیدرو بــرای دورۀ بعــدی این همایش 
خواهد بود. رئیــس هیئت عامل ایمیدرو 
خاطرنشان کرد: کشــور راهی جز پرهیز 
ازاعمال ســلیقه و تبدیل بهره وری به یک 

جریان مستمر ندارد.

رونق تولید
راهبرد اصلی فوالد مبارکه

مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در این مراسم 
گفت: پروژۀ خط انتقــال نفت خام  ترش 
گوره به جاســک یکی از استراتژیک ترین 
پروژه های کشور بوده اســت. حمیدرضا 
عظیمیان، اضافــه کرد: تأکیــدات مقام 
معظــم رهبــری در ســال های اخیر بر 
اقتصــاد مقاومتی و رونق تولیــد، همواره 
به عنوان محور اصلی راهبردهای شرکت 
فوالد مبارکه مدنظر قرار گرفته اســت. از 
این رو توســعۀ ســبد محصوالت و تولید 
محصوالت ویژه به منظورکاهش وابستگی 
به واردات و رفع نیازهای مشتریان داخلی 

از اســتراتژی های اصلی این شــرکت در 
سال های اخیر بوده است.

مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در ادامــه 
خاطرنشــان کرد: پروژۀ خط انتقال نفت 
خام  ترش گوره به جاسک از استان بوشهر 
به استان هرمزگان به طول ۱۱۰۰ کیلومتر 
یکــی از اســتراتژیک ترین پروژه هــای 
کشورمان است. در این پروژه از لوله هایی 
با گرید API X۶۰MS استفاده می شود 
که قبــل از تولید آن در ســال ۹8، باید از 
خارج کشــور تأمین می شــد که عالوه بر 
مصارف ارزی، با توجه به تحریم ها، تأمین 
آن با چالش های بســیاری مواجه بود؛ اما 
با تالش و همت کارشناســان داخلی در 
شــرکت فوالد مبارکه و همکاری و تعامل 
شــرکت های مهندسی و توســعۀ نفت، 
فوالد اکســین و لوله ســازی اهواز، کلیه 
مراحل طراحی تا تولید بــا موفقیت طی 
شد؛ به طوری که از ابتدای سال ۹8 تاکنون 
بیش از ۴۳۰ هزار تن از این محصول تولید 

و تحویل داده شده است. 
وی در پایان ضمن تشکر از تمامی همکاران 
که در شرایط دشوار ناشی از شیوع ویروس 
کرونا و تحریم های ظالمانه، با فعالیت های 
جهادگونه مانع از بــروز هرگونه خلل در 
فراینــد تولیــد می شــوند و همچنین از 
سازمان ایمیدرو به عنوان یکی از متولیان 
اصلی سیاســت گذاری های حوزۀ معدن 
و صنایع معدنی بابت توجه ویژه به مقولۀ 
بهبود بهره وری در شرکت های زیرمجموعه 
و برگــزاری هفتمیــن همایــش جایزۀ 
بهره وری اظهار امیدواری کرد در آینده با 

تالش و همت همۀ اهالی صنعت کشــور، 
شاهد شــکوفایی و پایداری اقتصادی در 

تمام حوزه ها به ویژه صنعت فوالد باشیم.

ارزیابی شرکت ها با
معرفی پروژه های برتر 

مدیر تضمین کیفیت و تعالی ســازمانی 
فوالد مبارکه نیز در پی کسب این افتخار 
گفت: شــرکت هایی مانند فوالد مبارکه 
که در جایزۀ ملی تعالی ســازمانی شرکت 
می کننــد، هرســاله چند پــروژۀ بهبود 
بهــره وری معرفی کنند تــا در کمیته ای 
بررسی شود و بهترین آن ها انتخاب و مورد 
تقدیر قرار گیرد. محمــد ناظمی هرندی، 
تصریح کرد: در فرایندی که در ســازمان 
ایمیدرو از ســال های قبل طراحی و اجرا 
می شود، شــرکت هایی که در فرایند ملی 
تعالی سازمانی شرکت می کنند از ارزیابی 
کلی معاف اند و از طریق معرفی پروژه های 

برتر خود مورد ارزیابی قرار می گیرند.
وی افزود: از حدود ده سال پیش، سازمان 
ایمیدرو از شــرکت های حــوزۀ معدن و 
صنایــع معدنی می خواســت برنامه های 
خود را برای ارتقای بهره وری اعالم کنند. 
همچنین از شرکت ها درخواست می شد 
که شــاخص های بهره وری خــود را ارائه 
کنند و نشــان دهند که بهبود بهره وری 
داشته اند یا خیر. به گفتۀ ناظمی هرندی، 
در این زمینه کارگــروه بهره وری با حضور 
نمایندگان شــرکت های مختلف معدن 
و صنایــع معدنی تشــکیل شــد. در این 
کارگروه، پیشــنهادی مبنی بر ایجاد یک 
نگرش سیستمی مطرح شد تا با طراحی 
یک مدل بتوانیم به شرکت ها اعالم کنیم 
برای ارتقای بهره وری در حوزه های مختلف 
چه کارهایی باید انجام دهند. در نهایت نیز 
نتایج به دست آمده از شرکت ها را بررسی 
کنیم و ببینیم آیا ایــن اقدامات منجر به 

بهبود بهره وری شده است یا خیر؟
مدیر تضمین کیفیت و تعالی ســازمانی 
فوالد مبارکه افزود: امــا ازآنجاکه الگوی 
این مدل شــبیه به جایزۀ تعالی سازمانی 
و جایزۀ کیفیــت بود، تصمیــم گرفتیم 
شــرکت ها دو دســته شوند. دســته اول 
شرکت هایی مانند فوالد مبارکۀ اصفهان، 
فوالد خوزستان و فوالد خراسان بودند که 
در جایزۀ تعالی ســازمان کشوری شرکت 
می کردند؛ بنابراین الزم نبــود دوباره در 
جایزۀ بهره وری ایمیدرو بررسی و ارزیابی 
شوند. دسته دوم نیز شرکت هایی بودند که 
در جایزۀ ملی شرکت نمی کردند. بنابراین 
مقرر شــد آن دسته از شــرکت ها که در 
جایزۀ تعالی سازمانی شرکت نمی کنند با 
همین الگو هرساله ارزیابی شوند. ناظمی 
هرندی ادامه داد: همچنین تصمیم بر آن 
شد که شرکت هایی مانند فوالد مبارکه که 
در جایزۀ ملی شــرکت می کنند، هرساله 
چند پروژۀ بهبود بهره وری معرفی کنند تا 
در کمیته ای بررسی شود و بهترین آن ها 

انتخاب و مورد تقدیر قرار گیرد.

گزارش

  گزارش

شــانزدهمین  در  نوســان:   
روابط  بین المللی  ســمپوزیوم 
عمومی ایران که با موضوع »کرونا 
ویروس، درس هایــی برای روابط 
عمومی پایدار و اثربخش« برگزار 
شد، روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه موفق به کسب نشان ویژۀ 

مسئولیت اجتماعی شد.
درپی کسب این موفقیت، ایرج ترابی مدیر 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه گفت: 
از نــگاه مدیریت فوالد مبارکــه تعهد به 
مسئولیت های اجتماعی یکی از رویکردها 
و رسالت های اصلی ســازمان بوده و این 
شرکت خدمت بی منت را همواره سرلوحۀ 
کار خود قرار داده است. وی تأمین اکسیژن 
رایگان بیمارســتان های تحت پوشــش 
دانشگاه های علوم پزشکی استان اصفهان و 
برخی بیمارستان های استان های هم جوار 
و همچنین  تأمین بخشــی از تجهیزات 
موردنیاز بیمارستان های درمانگر بیماران 
کرونایی از ســوی فــوالد مبارکــه را   از 
اقدامات ارزشمند   در زمینۀ مسئولیت های 
اجتماعی دانست و تصریح کرد: این شرکت 
بدون در نظر گرفتن این موضوع که فروش 
این میزان اکسیژن می توانست برای فوالد 
مبارکه عواید مادی داشته باشد، تصمیم 
گرفت به صورت رایگان تا پایان سال جاری 
این خدمــت را به هم وطنــان ارائه کند و 
دست دالالن و سودجویان را از این عرصه 
کوتاه نماید. این شرکت در هیچ شرایطی 
مسئوالن استانی و کشوری را در شرایط 

ویژه تنها نگذاشته است.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 
در ادامه دریافت نشان ویژۀ مسئولیت های 
اجتماعی را برگ زرین دیگری در کارنامۀ 
شرکت فوالد مبارکه برشــمرد و افزود: به 
انتخاب هیئت داوران شــانزدهمین دورۀ 
ســمپوزیوم بین المللــی روابط عمومی 
و هفدهمیــن جشــنوارۀ برترین هــای 
روابــط عمومی ایران که بــا حضور دکتر 
سیماســادات الری، ســخنگو و معاون 
فرهنگی و دانشــجویی وزیر بهداشــت، 
درمان و آمــوزش پزشــکی و جمعی از 
مدیران برگزیده جشنوارۀ روابط عمومی 
برگزار شــد، نشــان ویژۀ مسئولیت های 
اجتماعــی به دلیل توجه ویژه شــرکت 
فوالد مبارکه به مسئولیت های اجتماعی، 
فراتر از وظایف ســازمانی این شــرکت و 
همچنین مشارکت فعال در امور اجتماعی 
عام المنفعــه و حمایــت از فعالیت های 
فرهنگی، علمی، خیرخواهانه و مرتبط با 
محیط زیســت به روابط عمومی شرکت 
فوالد مبارکه تعلق گرفته است که موجب 

مباهات است.
ایرج ترابی در ادامه  به برخی دیگر اقدامات 
صورت گرفته در عرصه مســئولیت های 
اجتماعی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه 
شــرکت های گروه فوالد مبارکه هر ساله 
با همکاری ســتاد دیه استان و با برگزاری 
گلریزان هــای مختلف، اقدام بــه آزادی 
زندانیــان جرائــم غیر عمــد نموده اند و 
موجبات بازگشــت زندانیان بــه کانون 
خانواده هایشــان را فراهــم آورده انــد. 
همچنین با هماهنگی آموزش و پرورش 
اســتان و کمیته امداد امام خمینی )ره( 
همه ساله نسبت به تهیه  نوشــت افزار   و   
توزیــع آن ها بین متقاضیان اقدام شــده 
است. وی  تأکید کرد فوالد مبارکه همواره 
سعی نموده اســت در کنار حضور جدی 
خود در عرصه تولید، بــا اقدامات به موقع 
مردم عزیز و مسئولین استان و کشورمان 

را در رفع مشکالت اجتماعی یاری نماید.
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ــاه،  ــنبه ۱۸ آبان م ــران روز یکش ــی ای ــع معدن ــادن و صنای ــره وری مع ــش به ــن همای هفتمی
گزارش

گروه  صنعت
ــن  ــی و همچنی ــع معدن ــدن و صنای ــش مع ــره ور بخ ــرکت های به ــر از ش ــور  تقدی به منظ
ــاد  ــری در اقتص ــان رقابت پذی ــره وری بنی ــعار »به ــا ش ــره وری،  ب ــود  به ــر  بهب ــای برت ــی پروژه ه معرف
مقاومتــی« برگــزار و در آن از شــاگرداول های ارتقــای بهــره وری در معــادن و صنایــع معدنــی تقدیــر شــد. 
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در ایــن مراســم تاکیــد کــرد: پــروژۀ خــط انتقــال نفــت خــام  تــرش گــوره بــه 

جاسک یکی از استراتژیک ترین پروژه های کشور بوده است.

سرپــرست امـور مهنـدسی شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری از راه اندازی مرکز 
داده پیشرفته مطابق با استانداردهای بین المللی، با همت کارشناسان واحد فناوری اطالعات این 
شرکت و شرکت ایریسا خبر داد. نسرین کمالی با تأکید بر اینکه تجهیزات زیربنایی و بستر فناوری 
اطالعات استفاده شده در مرکز دادۀ شــرکت فوالد سفیددشت، مطابق با به روزترین تکنولوژی 
دنیا و الگوبرداری از شــرکت فوالد مبارکه اســت، افزود: این مرکز داده بر اساس استانداردهای 
بین المللی  و با ســرمایه گذاری بالغ بر   ۳۰۰ میلیارد ریال تهیه، نصب و راه اندازی شــده است.

راه اندازی مرکز داده پیشرفته در فوالد سفیددشت
از طراحان و مجریان پــروژه کاهش مصرف الکترود گرافیتی شــرکت فــوالد هرمزگان 
که در هفتمیــن دورۀ همایش جایزۀ بهــره وری عنوان پــروژه برتــر را از آن خود کردند، 
با اهدای لوح تجلیل شــد. فــرزاد ارزانی، در این مراســم تأکید کرد: کارشناســان فوالد 
هرمــزگان با توکل بــه خداونــد و اتکا به تــوان و ظرفیت علمــی و اســتفاده از تجارب 
خود و مجموعــۀ فوالد هرمزگان هرســاله بتوانند بــا پروژه های تحقیقاتــی و عملیاتی 
در حوزه هــای مختلف، تأثیــرات مثبتــی در بهره وری تولید و صنعت داشــته باشــد.

تجلیل از پروژۀ کاهش مصرف الکترود گرافیتی فوالد هرمزگان

اهدای نشان ویژه 
مسئولیت اجتماعی 

در هفتمین همایش بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران از عملکرد درخشان گروه فوالد مبارکه تجلیل شد؛

تقدیر از برترین های بهره وری
کشور راهی جز پرهیز ازاعمال سلیقه و تبدیل بهره وری به یک جریان مستمر ندارد

 نوســان:مجتبی رضاخواه، نمایندۀ مردم شــریف تهران، ری، 
شمیرانات و اسالمشــهر، به همراه مصطفی طاهری، نمایندۀ مردم 
شــریف زنجان و طارم و پرویــن صالحی، نمایندۀ مردم شــریف 
شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی، روز یکشنبه ۱۸ آبان 
ضمن بازدید از خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه، در نشست مشترک 
با مدیرعامل و تنی چند از معاونان این شرکت، در خصوص طرح جامع 
زنجیرۀ فوالد گفت وگو و تبادل نظر کردند.  در این نشســت، پروین 
صالحی نمایندۀ شهرســتان مبارکه ابرازامیدواری کرد: با همکاری 
دستگاه قضا، سودهای سرشــاری که از التهاب بازار، به ناحق عاید 

برخی دالالن شده به خزانۀ کشور بازگردانده شود.
نماینده مردم تهــران در مجلس، با ابراز تأســف از دخالــت دالالن بدون ایجاد 
ارزش افزوده در بازارو تقبیح این امر، از تالش نمایندگان مجلس برای دستیابی 
تولیدکنندگان به حاشیۀ سود بیشتر و درعین حال حمایت از مصرف کنندگان 
واقعی خبر داد. مجتبی رضاخواه در بازدید از خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه 
و نشست مشترک با مدیرعامل و تنی چند از معاونان این شرکت، فرایند تدوین 
طرح ســاماندهی زنجیرۀ فوالد را ضروری دانســت و گفت: باید با اجرای طرح 
مذکور، زنجیرۀ فوالد به نحوی بهینه شــود که در عین تأمین هزینه های تولید 
و ســرمایه گذاری های جدید تولیدکنندگان، کاالها با هزینۀ کمتر به دســت 
مصرف کنندگان برســد. رضاخواه  بــه تالش های تولیدکننــدگان محصول 
نهایی و دخالت دالالن و سوداگران در فرایند تولید محصول تا رسیدن به دست 
مصرف کننده اشاره کرد و با تأکید بر این که در این جلسه مسائل کارشناسی و خوبی 
مطرح شد، گفت: با دریافت نظرات کارشناســی، گام های خوبی در تدوین طرح 

جامع زنجیرۀ فوالد در مجلس شورای اسالمی برداشته می شود.

مازاد نیاز بازار داخل صادر شود
در ادامه نمایندۀ مردم زنجان در مجلس گفــت: در عصر حاضر هرچه در اطراف 
ماســت، از لوازم خانگی گرفته تا خودرو و ســاختمان، با فوالد مرتبط اســت و 
این فلز در همۀ کشــورها یک کاالی اســتراتژیک به شــمار می رود. مصطفی 
طاهری گفت: در اهمیت و ارزش وجود فوالد مبارکــه همین بس که اگر امروز 
در این اندازه تولید داخلی فوالد نداشتیم، مشکالت بسیار بزرگی دامنگیر کشور 
می شد و تأمین نیاز داخلی در عرصه های مختلف صنعت و ارزآوری موجود محقق 
نمی شد.  وی به طرح ساماندهی زنجیرۀ فوالد اشــاره کرد و گفت: این طرح در 
مرحلۀ تدوین است. در جلسۀ امروز از نظرات کارشناسی مسئوالن فوالد مبارکه در 
خصوص طرح مذکور استفاده کردیم و امیدواریم با همفکری های صورت گرفته، 

شاهد تدوین طرحی جامع، بدون آسیب های جانبی باشیم.

کل زنجیره فوالد  قابل رصد باشد
نمایندۀ مردم زنجان در مجلس با اشــاره به اهمیت تأمین بازار داخل و صادرات 
اظهارکرد: برای صــادرات در درجۀ اول باید محصوالت در بورس عرضه شــود. 
بخشی هم برای تولیدکنندگانی که نیاز ارزی دارند مستثنا و سپس مازاد نیاز صادر 
شود. دوم اینکه کل زنجیرۀ فوالد در سامانه قابل رصد باشد. میزان عرضه براساس 
نیاز واقعی و نه براساس تقاضای تجار باشد. همۀ این  موارد باید با هم محقق شود. 
صادرات برای تولیدکنندگان است و تجار نمی توانند استفاده کنند. سامانۀ تجارت 
باید کامال در زنجیره مشخص شود و ورود و خروج و موجودی تا انتها و زمانی که به 

دست مصرف کننده می رسد معین باشد.

عرضۀ مواد اولیه در بورس
باعث افزایش قیمت ها می شود

در ادامه معاون خرید فوالد مبارکه گفت: در صــورت عرضۀ مواد اولیه در بورس، 
بدون شک با افزایش قیمت ها، کاهش سود فوالدسازان و در عوض افزایش سود 
معدن کاران و تجار مواجه خواهیم شد. در این حالت فوالدسازان ناچارند قیمت ها 
را افزایش دهند؛ بنابراین در بازار آزاد نیز شــاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود. 
ضمن اینکه فوالدسازان از اجرای طرح های توسعه خود به  دلیل نداشتن بودجۀ 
کافی صرفه نظر خواهند کرد. رضا یزدخواستی ادامه داد: در واقع با ثابت نگه داشتن 
قیمت ها درحالی که هزینه های تولید دائما روبه افزایش است، شاهد زیان ده شدن 
کارخانه های فوالدســازی خواهیم بود و این درست همین اتفاقی است که برای 
برخی فوالدسازان داخلی روی داد و آن ها چندین سال زیان ده بودند. بنابراین آنالیز 
هزینه ها خیلی مهم است و جا دارد کارشناسان و مسئوالن با جدیت به آن ورود 
کنند. به خاطر داشته باشیم در اقتصاد تورمی، وقتی میزان تقاضا بیش از عرضه 
باشد و برای تولیدکننده اجرای طرح های توسعه برای پاسخ گویی به بازار صرفۀ 
اقتصادی نداشته باشد، نه تنها چشم انداز دست یابی به تولید ۵۵ میلیون تن فوالد 
به دلیل عدم صرفۀ اقتصادی در سرمایه گذاری در بخش فوالد زیر سؤال خواهد 

رفت، بلکه قیمت ها نیز به شکل فزاینده ای افزایش خواهد یافت.

سود سرشار دالالِن 
به خزانۀ کشور بازگردانده شود

در پایان این جلســه، پروین صالحی نمایندۀ مردم مبارکه در مجلس گفت: شاهد 
جلسه ای تخصصی در حوزۀ مدیریت زنجیرۀ فوالد و کاهش التهاب بازار آن بودیم و 
فرصت خوبی فراهم شد تا نظرات کارشناسی مدیریت فوالد مبارکه در حوزۀ زنجیرۀ 
فوالد در حضور برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی مطرح شود. وی افزود: تالش 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی این است که در سال جهش تولید شرایطی فراهم 
شود تا بازار کاالهای مختلف برای مردم، بازاری آرام و متناسب با مطالبات آنان باشد. 
در این میان فوالد که نقشی زیرســاختی در دیگر صنایع دارد، از اهمیتی دوچندان 
برخوردار است. امیدوارم با همکاری دستگاه قضا، سودهای سرشاری که از التهاب بازار، 

به ناحق عاید برخی دالالن شده به خزانۀ کشور بازگردانده شود.

طرح جامع زنجیرۀ  فوالد
راهکاری  برای  کوتاه شدن دست دالالن

با حضور جمعی از نمایندگان مجلس انجام شد؛

 نوسان: در ســال جهش تولید که اقتدار 
کشــور به تولیــد و رونق هرچه بیشــتر 
اقتصادی گره زده شــد، تحریم ها، شیوع 
ویروس کرونا و محدودیت های موجود در 
تأمین کنســانتره و مواد معدنی موردنیاز، 
هیچ کــدام نتوانســت در عــزم راســخ 
پوالدمردان فوالد مبارکــه و فرایند تولید 
این شــرکت خللی ایجاد کند تاجایی که 
با ۶ درصد رشــد نســبت به مدت مشابه 

ســال قبل در هفت ماه اول ســال جاری، 
۴۴ درصد فوالد خام کشور در گروه فوالد 

مبارکه تولید شد.
 سرپرســت معاونت بهره بــرداری فوالد 
مبارکه ضمن اعالم این خبر، میزان تولید 
فوالد خام فوالدسازان بزرگ کشور در بازۀ 
زمانی یادشده را    ۱۳.۱ میلیون تن اعالم 
و تصریح کرد: به طورکلی میزان تولید در 
گروه فوالد مبارکه )فــوالد مبارکه، فوالد 

هرمزگان و مجتمع فوالد ســبا( در ۷ ماه 
اول سال جاری به میزان ۵ میلیون و 8۱۶ 
هزار تن بوده که این مقدار نسبت به مدت 
مشابه سال ۹8 )۵ میلیون و ۴۹۴ هزار تن( 

حدود ۶ درصد رشد داشته است.
عباس اکبری محمدی بــا تأکید بر اینکه 
چنانچــه در تأمین مواد اولیــه و مصرف 
برق )پیک تابســتان( با محدودیت مواجه 
نبودیم به طور قطع رشــد تولید بیشتری 

به ثبت می رســید، گفت: در شرکت های 
فوالد مبارکه، فــوالد هرمزگان و مجتمع 
فوالد سبا در ۷ ماه اول سال ۹۹ به ترتیب 
۴ میلیون و ۲۰8 هزار تن، 8۲۰ هزار تن و 

۷8۹ هزار تن فوالد تولید شده است.
 وی در بخــش پایانــی ســخنان خود از 
عملکرد درخشان همۀ کارکنان و مدیران 
شــرکت در ســال جهش تولید قدردانی 

کرد. 

در هفت ماهۀ اول سال جاری صورت گرفت؛

تولید 44 درصد فوالد خام کشور در گروه فوالد مبارکه
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مدیرکل حمایت از تولید صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
از تمدید تمام مجوزهای صنایع دستی تا پایان سال جاری خبر داد. فرهاد فالح، افزود: در 
مکاتبات با دستگاه های مختلف از جمله سازمان تأمین اجتماعی، اعتبار تمام مجوزهای 
تولیدی صنایع دستی تا پایان سال جاری تمدید شد. وی افزود: همچنین تا ۱۷ آبان 
۱۲هزار و ۶۵۰ پرونده با حجم اشتغال  ۲۱ هزار و ۴۶۵ نفر و با میزان اعتبار ۱۲۴ میلیارد 

تومان تسهیالت کرونا از طریق ثبت نام در سامانه کارا پرداخت شده است.

شرکت هواپیمایی روسیه از آغاز مجدد پروازهای تهران-مسکو در دو روز در هفته از 
چهارشنه ۲8 آبان خبر داد.به گزارش نوسان، شرکت هواپیمایی روسیه پروازهای 
مستقیم تهران-مسکو را از سر گرفت و اولین پرواز چهارشنبه هفته آینده ۲8 آبان از 
فرودگاه امام خمینی )ره( به مقصد فرودگاه ِشِرِمتِیف مسکو انجام می شود. بر اساس 
اعالم این ایرالین روسی، پروازهای تهران مسکو ۲ روز در هفته روزهای یکشنبه و 

چهارشنبه و با هواپیماهای سوخوی روسی انجام می شود.

ایرالین روسیه هم به ایران بازگشتتمدید مجوزهای صنایع دستی تا پایان سال 
  گزارش

 نوسان:معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان اعالم کرد که 
این شرکت در مهر ۹۹ تولید و فروش انواع ریل  مورد مصرف در راه 
آهن، مترو، معدن، آرک های معدن و میلگردهای صنعتی ویژه را 
افزایش داده اســت و به دلیل ارزش افزوده باالی این محصوالت 
قیمت فروش باالتری هم دارند و این شــراط سبب افزایش 5۷ 

درصدی فروش »ذوب« شد.
بهزاد کرمی درباره گزارش عملکرد یک ماهه شــرکت ذوب آهن اصفهان، 
اظهار کرد: براساس گزارش های منتشــر شده مقدار فروش این شرکت در 
مهر ماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال ۵۷ درصد افزایش یافته است. 
وی افزود: ارزش فروش که تناژ تولید را شــامل نمی شود، افزایش فروش 
۱۲۷ درصدی در مهر ماه را ثبت کرده است. معاون بازاریابی و فروش ذوب 
آهن اصفهان تصریح کرد: ذوب آهن اصفهان با هدف تامین ارز و مواد اولیه 
مورد نیاز خود به ویژه کک و زغال سنگ، نیمی از کاالهای تولیدی خود را 
روانه بازارهای جهانی می کند و برای ادامه فعالیت های خود نیازمند واردات 
کک و زغال سنگ اســت. کرمی، افزایش نرخ ارز به واسطه صادراتی بودن 
محصوالت و افزایش مقدار فروش محصوالت با ارزش افزوده باال را از جمله 
عوامل تاثیرگذار بر افزایش فروش این شــرکت در عملکرد یک ماهه ذوب 

آهن اصفهان برشمرد.
وی ادامه داد: در دوره مورد بررســی شــاهد افزایش تولید و فروش انواع 
ریل  مورد مصرف در راه آهن، مترو، معدن، آرک های معدن و میلگردهای 
صنعتی ویژه بودیم، این محصوالت در صنعــت مس کاربرد دارند، اینگونه 
محصوالت دارای ارزش افزوده باالیی هستند، به همین دلیل قیمت فروش 

باالتری هم دارند.
معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان افزایش قیمت در بازار از دیگر 
عوامل برشــمرد و گفت: افزایش قیمت کلی در بازار در این مدت رخ داده 
است. کرمی، درباره مسئله ســنگ آهن مورد نیاز این شرکت، اظهار کرد: 
ذوب آهن اصفهان برای رسیدن به ظرفیت تولید اسمی سه میلیون و ۶۰۰ 
هزار تن، به سنگ آهن کافی نیاز دارد از این رو سنگ آهن بیشتر در افزایش 
تولید نیز موثر خواهد بــود. وی گفت: روند تولیــد ذوب آهن اصفهان به 
سمت افزایش بوده و راه اندازی کوره بلند شماره یک این روند تداوم خواهد 
داشت. معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان ابراز امیدواری کرد که 
با حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( محصوالت بیشتری 

در سال »جهش تولید« تولید شود.

افزایش ۵۷ درصدی 
فروش ذوب آهن

معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان:

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
اصفهان در ادامه به موضوع یکپارچه سازی 
شرکت های آبفای شهری و روستایی اشاره 
کرد و گفت: تا اسفند ماه سال ۱۳۹8 دو 
شرکت به صورت مجزا زیر نظر وزارت نیرو 
تامین،  متولی  و یک شرکت دولتی  بودند 
توزیع و جمع آوری آب و فاضالب شهری و 
دیگری متولی تامین، توزیع و جمع آوری 
آب و فاضالب روستاها بود که باری به دولت 
تحمیل می شد و به نوعی ۳۴ شرکت آبفای 
روستایی و از سوی دیگر شرکت های آبفای 
می  تحمیل  هزینه  نیرو  وزارت  به  شهری 

کردند. وی گفت: در نهایت با ورود دولت  و 
مجلس، موضوع یکپارچه سازی شرکت های 
آب و فاضالب روستایی و شهری تصویب 
و اجرا و قرار بر انحالل شرکت های آب و 
فاضالب روستایی شد و شاهد شرایط خوبی 

در یکپارچه سازی هستیم.

راه اندازی سامانه ۱5۲۲
در روستاها

امینی تاکید کرد: به منظور بهبود کیفیت 
خدمات به روستاها در گام نخست شرکت آبفا 
استان اصفهان سامانه ۱۵۲۲ را راه اندازی کرد 

تا روستاییان برای دریافت خدمات به شهرها 
مراجعه نکنند همچنین در این حوزه اقدام 
به بایگانی الکترونیکی پرونده های روستاها 
کردیم و تا به امروز ۹۰ درصد این کار انجام 
شده است و در مجموع روستاییان از طریق 
یک سامانه هوشمند خدمات دریافت می 

کنند. 
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
در  سامانه ۱۵۲۲  واقع  به  اصفهان،  استان 
راستای سیاست در خانه ماندن و دریافت 
خدمات غیرحضوری به خصوص در شرایط 
فعلی کرونا است و این اقدام بزرگی جهت 

رضایتمندی مردم روستاها است. وی با بیان 
اینکه در حوزه زیرساخت ها از تعداد ۹۵۰ 
روستایی که در طرح یکپارچه سازی تحویل 
اصالح  و  آب شبکه  پرت  موضوع  گرفتیم، 
شبکه آبرسانی روستاها جزو اولویت های ما 
قرار گرفت، اظهار کرد: به همین منظور در 
طرح ۱۰۰-۳۰۰ قرار است ۳۰۰  کیلومتر 
اصالح شبکه آب روستاها را در مدت زمان 

۱۰۰ روز انجام دهیم.
امینی همچنین گفت: به طور معمول در 
از  تعدادی  به  سال،  از  بخشی  و  تابستان 
روستاها آبرسانی سیار انجام می دهیم، اما با 
اجرای طرح ۱۰۰-۳۰۰ آبرسانی سیار را حذف 
می کنیم و نسبت به انتقال خط انتقال آب 
اقدام می کنیم. وی با تاکید بر اینکه به دنبال 
تامین آب پایدار و انتقال کیفی آب به روستاها 
هستیم، گفت: به همین منظور از تاسیسات 
موجود در شهرها برای انتقال آب به روستاها 
استفاده می کنیم و اتمام این طرح با نقشه و 

مهندسی پیش خواهد رفت.
امینی با تاکید بر اینکه یکپارچه سازی موجب 
تحول در روستاها در حوزه آب و فاضالب 
فاضالب  در حوزه  کرد:  اظهار  خواهد شد، 
بحث  که  داد  نمی  اجازه  دولتی  اعتبارات 
فاضالب در روستاها به عنوان یک خدمات 
ارائه شود اما در هشت ماهه گذشته احداث 
شبکه فاضالب ۱۱ روستای استان از طریق 
قرارداد بیع متقابل با ذوب آهن قرار شد اجرا 
شود و فاضالب آنها برای صنعت مصرف شود. 
وی با بیان اینکه در کل کشور حدود ۶۰ روستا 
شبکه فاضالب آنها در حال اجراست، اظهار 
کرد: در استان اصفهان شبکه فاضالب ۱8 
روستا در حال اجراست و افزایش تعداد روستا 

را در برنامه داریم. 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
اصفهان با بیان اینکه در ۶ ماهه اول سال جاری 

در حوزه  اصفهان  استان  آبفای  در شرکت 
روستاها ۱۷۳ کیلومتر توسعه شبکه آب و 
۶۹ کیلومتر اصالح شبکه آب را انجام دادیم، 
افزود: در حوزه فاضالب نیز توسعه لوله گذاری 
فاضالب ۶۵ کیلومتر و اصالح ۵ کیلومتر شبکه 

فاضالب را انجام داده ایم.
.

مشکلی در تامین
آب شرب نداریم

آب  تامین  وضعیت  درباره  همچنین  وی 
زمستان  و  پاییز  در  بزرگ  اصفهان  شرب 
پیش رو، اظهار کرد: جمعیت ۴ میلیون نفر 
استان اصفهان به همراه استان های مجاور 
که در مجموع ۶ میلیون نفر است، از زاینده 
رود در حوزه شرب و بهداشت استفاده می 
کنند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: تاکید استاندار اصفهان و وزارت 
نیرو به شرکت آب منطقه ای و شرکت آب و 
فاضالب، رعایت خط قرمز آب شرب است و 
خوشبختانه این موضوع محقق شد. امینی 
همچنین گفت: طی چند سال اخیر شرکت 
های آبفا در بحث کنترل کیفی آب، ۲۳۰۰ 
میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی 

انجام داده اند.
 وی با بیان اینکه در روزهای آتی آزمایشگاه 
دوم کنترل کیفی آب را در اطراف چاه های 
افزود:  رسانیم،  می  برداری  بهره  به  فلمن 
همچنین آزمایشگاه سیار کنترل کیفی آب 
را به زودی رونمایی خواهیم کرد. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اضافه 
کرد: یکی از اقدامات ما برنامه ایمنی آب است 
که پیش از این تنها در شهر اصفهان انجام می 
شد، اما اکنون قرار است در کل استان اصفهان 
اجرایی شود و به طور قطع مردم روستاها 
و  آبفای شهری  یکپارچه سازی شرکت  با 

روستایی شاهد بهبود کیفیت آب خواهند بود.

مشکلی در تامین آب شرب نداریم
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

شرکت های آبفا طی سال های اخیر برای کنترل کیفی آب، ۲۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهان گفـت: هیچ گونـه فاضالب خامی از روسـتاها 
و شـهر چـادگان و فریـدون شـهر وارد زاینـده رود نمی شـود و سـال هاسـت که فاضـالب وارد 
چـاه هـای جذبی می شـوند. هاشـم امینـی، تاکیـد کرد: با یکپارچه سـازی شـرکت هـای آبفای 
شـهری روسـتایی امـکان اسـتفاده از امکانـات، تاسیسـات و تجهیـزات مشـترک فراهـم و شـاهد افزایـش

 بهره وری خواهیم بود.

گزارش

گرو ه  اقتصاد

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات موسســه خیریه مسکن حضرت قمر بنی هاشــم ع اصفهان موسسه غیر تجاری به 
شماره ثبت ۳۲۴۱ و شناســه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۲۳۴۳ به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۹ و به استناد نامه شــماره ۷۵۰۱۶/۲۴/۲۰ مورخ ۱۲/8/۱۳۹۹دفتر امور 

اجتماعی استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

ماده ۱۲ اساسنامه به این شــرح تغییر یافت : مجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضا هیئت امنا 
که به تعداد ۲۴ نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورن عادی یا فوق العاده 

تشکیل می شود. 
محل قانونی موسســه به شهرســتان اصفهان، بخش مرکزی، شــهر اصفهان، محله نقش جهان، 
خیابان استانداری، کوچه شهید ســید جعفر عقیلی، پالک ۶۳، ســاختمان هما، طبقه اول، واحد 

شمالی به کدپستی 8۱۴۵۶۶۵۵۱۷ تغییریافت .

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
)۱۰۴۳۰۵۴(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات موسســه خیریه مسکن حضرت قمر بنی هاشــم ع اصفهان موسسه غیر تجاری به 
شماره ثبت ۳۲۴۱ و شناســه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۲۳۴۳ به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
۲۱/۰۷/۱۳۹۹و به اســتناد نامه شــماره ۷۵۰۱۶/۲۴/۲۰ مورخ ۱۲/8/۱۳۹۹دفتر امور اجتماعی 

استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 حسن آجودانیان به کدملی ۱۲8۲۲۰۹۲۴8بعنوان خزانه دار و سیداصغر مستولی زاده به کدملی 
۱۲8۰8۱۱۴۵۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و عزیزالــه رحیمی به کدملی۵۴۱8۷۲۱۶۷۴ بعنوان 
مدیرعامل و احمدفامیل دردشتی به شــماره ملی۱۲8۶۲۱۶۴۱۹ به سمت عضو و علی حسینعلی 
زاده خراسانی به کدملی ۱۲8۵۴۳۰۰۰۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و جمال ملک نائینی به 
شماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و محمد ربانی به شماره ملی۱۲88۱۷۵۲۳۱و فضل اله دانش پژوه به 
شماره ملی۱۲8۰8۳۳۴۶۷ و علیرضا نریمانی زمان آبادی به شماره ملی ۱۲8۶۶۴۹۹۵۱ به سمت 
اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با 
امضای مدیر عامل به صورت ثابت و خزانه دار و در غیاب خزانــه دار با امضا رئیس هیئت مدیره و با 

مهر انجمن معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)۱۰۴۳۰۵۵(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات موسســه خیریه مسکن حضرت قمر بنی هاشــم ع اصفهان موسسه غیر تجاری به 
شماره ثبت ۳۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۲۳۴۳ به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
مــورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۹ و به اســتناد نامه شــماره ۷۵۰۱۶/۲۴/۲۰ مــورخ ۱۲/8/۱۳۹۹دفتر امور 

اجتماعی استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
حســن آجودانیــان به شــماره ملــی ۱۲8۲۲۰۹۲۴8 و ســیداصغر مســتولی زاده به شــماره 
ملی۱۲8۰8۱۱۴۵۵ و عزیزاله رحیمی به شــماره ملی ۵۴۱8۷۲۱۶۷۴ و احمدفامیل دردشــتی 
به شماره ملی۱۲8۶۲۱۶۴۱۹ و علی حسینعلی زاده خراســانی به شماره ملی۱۲8۵۴۳۰۰۰۱ و 
جمال ملک نائینی به شماره ملی ۱۲۴۹۴۰۰۹۳۷ و محمد ربانی به شماره ملی۱۲88۱۷۵۲۳۱و 
فضل اله دانش پژوه به شــماره ملــی۱۲8۰8۳۳۴۶۷ و علیرضــا نریمانی زمان آبادی به شــماره 
ملــی ۱۲8۶۶۴۹۹۵۱ به ســمت اعضای اصلــی هیات مدیــره و اصغــر پوروحدت به شــماره 
ملــی۱۲8۲۱۷۵۶۵۳ و سیدحســن بحرینیان به شــماره ملــی۱۲8۵۵۹۳۱۳8 بعنوان اعضای 
علی البدل هیات مدیره برای مدت دوســال انتخاب شــدند. ســیدپیمان صدرعاملی به شــماره 
ملی۱۲8۰۹۶۵۲۵8 بعنوان بازرس اصلی و ســیداکبر سجادیه به شــماره ملی۱۲8۶۴۹۴8۵۰ 

بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۱۰۴۳۰۵۶(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی انتقالی شرکت با مسئولیت محدود مهندسی خطوط سازان ایرانیان 
به شناســه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۶۰۶۶ و به شــماره ثبــت ۳۴8۱۴ به موجب 
آگهی تغییرات شــماره ۱۳۹۹۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۱۶۱8 مــورخ ۲8/۷/۹۹ و 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۷/۹۹ مرکز اصلی شرکت 
فوق واحد ثبتی شــهرکرد به واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله حسین آباد ، کوچه 
شهید اصغر شــالباف]۴۱[ ، کوچه آزادی ، پالک -8۴ ، پالک قدیمی۵۴ ، 
طبقه اول ،کد پستی 8۱۷۵۹۵۵8۵۵ انتقال یافت و در واحد ثبتی اصفهان 
تحت شماره ۳۴8۱۴ به ثبت رســید و جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )۱۰۴۲۱۳۴(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت محمدرضا عراقی نواز و شــرکا شرکت تضامنی به 
شماره ثبت ۴۹۷8۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶8۱8۵۷ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ ۱۴/۰۳/۱۳۹۹ و نامه شــماره ۱۴۷۴۹۶/۹۹ مورخ 
۱۴/۰۵/۱۳۹۹بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران عباس دیانت دار به 
شــماره ملی ۱۲8۷۹۶۱۲۵8 بســمت رئیس هیات مدیره ، محمد دیانت 
دار به شــماره ملی ۱۲8۵8۴۴۷۷۷ بســمت نایب رئیس هیــات مدیره ، 
سیدمحمدرضا عراقی نواز به شماره ملی ۱۹۳۰۰۲۹۵۵۱ بسمت مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب و کلیــه اوراق قراردادها و 
اسناد تعهداور صرافی با امضاء ۲ نفر از اعضای هیات مدیره و با مهر صرافی 
معتبر میباشد. اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۱۰۴۱۷۲۰(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت منحله در حال تصفیه اینکوترا شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت ۱۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۵۶۵۴ به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰8/۱۳۹۹ 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
حسین شایگان پور دارای کد ملی ۱8۱۶۵8۶۴۵۵ و مهران الوانی دارای 
کد ملی ۱۲8۶۷۶8۵۶۱ به ســمت مدیران تصفیه برای مدت دوســال 

انتخاب شدند. 

اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجاری اصفهان )۱۰۴۱۷۲۱(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات موسســه فرهنگی هنری شــکوه کیهان به شــماره ثبت 
۱۰۴۹ و شناســه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۰۶۵ به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عــادی بطور فــوق العاده مــورخ ۱۱/۰8/۱۳۹۹ و نامه شــماره 
۱۱۱۱۵/۹۹/۱۳ مورخ ۱۲/8/۹۹ اداره کل فرهنگ وارشاد استان اصفهان 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
اعضای هیات مدیره به شــرح زیر برای مدت یکســال انتخاب شــدند: 
ســیما آقابیگی الوقره دارای کد ملی ۵۲۷۹۶۰۶۳۷۵ - سیمین آقابیگی 
الوقــره دارای کد ملــی ۵۲۷۹۴۹۲۶۵۵ - نادر خلفیــان دارای کد ملی 

.۱۲۷۰۷۵8۷۵۶
 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )۱۰۴۳۱۵۲(
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این روزها هر از چندگاهی به مدد رسانه های 
جدید و فضای مجــازی تصاویری از عمق فقر 
و محرومیت مناطق مختلف کشــور منتشر 
می شــود و گاه آدمی از شــدت فقر در نقاط 
مختلف کشور حیرت می کند. همزمان وقتی به 
این نکته توجه می شــود که ایران کشوری با درآمد نفت است 
و ساالنه دست کم 5۰ میلیارد دالر نصیب این اقتصاد می شود، 

وجود چنین فقرهایی غیرقابل تحمل می شود.
همـه می داننـد یـک جای کار می لنگـد که با وجـود انبوه درآمـد نفت، فقر 
این چنیـن خودنمایـی می کنـد. اینکـه ایـن تناقـض چگونـه حل می شـود 
محـل نظریه پردازی هـای مختلـف اسـت. یک عـده می گویند چون فسـاد 
داریـم فقـر داریـم، کسـانی می گوینـد چـون ایـران بـه محرومـان جهـان 
کمـک می کنـد فقـر داریـم و... . به بـاور اینجانب یک تفکر به شـکل گیری 
ایـن وضعیـت بسـیار کمک کـرده و متاسـفانه ایـن تفکر به دلیـل جذابیت 
ظاهـری بسـیار رواج پیـدا کرده و به ایده مسـلط در عرصه سیاسـت گذاری 

و حکمرانی تبدیل شـده اسـت.
اصـل ایـده این اسـت کـه نباید بـه فقرا پـول داد یا کمـک کرد، بلکـه باید 
زمینـه فقـر را کـه همـان بیـکاری و رکـود اسـت از بیـن بـرد. در این تفکر 
نهادهـای حمایتـی خیلی اهمیـت ندارند و این نهادها باید صرفا به کسـانی 
خدمـت کننـد کـه واقعا هیچ گونه قابلیـت کار کردن ندارند. به تعبیر سـاده 
گفتـه می شـود کـه به افـراد ماهـی ندهیـد، بلکه ماهی گیـری یـاد بدهید. 
ظاهـر ایـده خیلی جـذاب و منطقی اسـت، امـا این تفکر باطـن خطرناکی 
دارد که نیاز به معرفی و تشـریح دارد. معموال نتیجه ای که از این اسـتدالل 
حاصـل می شـود ایـن اسـت که نبایـد یارانـه نقـدی داد و به جـای آن باید 
بـه تولیـد یارانـه داد. وام هـای ارزان، زمیـن ارزان، نهـاده ارزان، ارز ارزان و... 
بایـد در اختیـار صنعت گـران و کارآفرینـان قرار گیـرد تا آنها تولیـد را رونق 
دهنـد و اشـتغال ایجـاد کنند تـا افراد فقیر بتوانند شـغل بیابنـد و نهایتا از 

فقر خارج شـوند.
امـا واقعیـت آن اسـت کـه اگر پول بـه فرد فقیر داده شـود با این پـول برای 
خود و خانواده اش، غذا و پوشـاک و دیگر مایحتاج سـاده زندگی را می خرد. 
در نتیجـه تقاضـا بـرای غـذا، پوشـاک و دیگر لـوازم خانگی ایجاد می شـود. 
روشـن اسـت کـه این تقاضا معطـوف به کاالهـای تولید داخل اسـت و فقرا 
مثـال یخچال سـاید بـای سـاید کره ای طلـب نمی کننـد. در نتیجـه وقتی 
تقاضـا بـرای اقالم خوراکی، پوشـاک داخـل و لوازم خانگی ایرانی زیاد شـد، 
کارخانه هـا و صنایـع ایرانی تولیدکننـده آن رونق می گیرنـد و تولید خود را 
افزایـش می دهنـد بـه اشـتغال می افزایند. اما وقتـی پول در قالـب امتیازات 
مختلـف صرفـا به تولیدکننده داده می شـود اگر تقاضا به انـدازه کافی وجود 
نداشـته باشـد آن صنعت رونـق نخواهد گرفـت. صنایع هـرگاه می خواهند 
برنامـه تولیـد بریزنـد با این مسـاله مواجه می شـوند که در مناطـق محروم 
تقاضـا بـرای کاالهـای آنها به انـدازه کافی وجـود ندارد و بهتر اسـت صنایع 
خـود را در نزدیکـی شـهرهای بزرگ بنا کننـد. بنابراین نیروی کار شـهری 
بـه کار می گیرنـد و به دلیـل هزینـه حمل و نقل، قیمت تمام شـده کاال برای 
مناطـق دور خیلـی بـاال خواهـد شـد و گاه ارسـال آن بـه آن مناطق صرفه 
اقتصـادی نخواهـد داشـت. بنابرایـن آن هـدف اولیـه به طـور کامـل محقق 

شد. نخواهد 
مسـاله دیگـری که پیامـد بعدی ایـن وضعیت اسـت، ایجاد فقـر و نابرابری 
اسـت. اگـر به فقـرا پول داده می شـد می توانسـتند وضعیت خود را سـامان 
دهنـد و از فقـر خـارج شـوند؛ امـا اینـک به امیـد اینکـه روزی به اشـتغال 
برسـند و درآمـد کسـب کنند در فقر باقـی خواهند ماند. معمـوال این تفکر 
خبیثانـه بـا یـک ادعـای خبیثانه تر ترکیب می شـود تـا تحکیم شـود و آن 
ایـن اسـت کـه فقرا صالحیت داشـتن پول را ندارنـد؛ زیرا نمی داننـد پول را 
چگونه خرج کنند و نیازهای درسـت خود را تشـخیص نخواهند داد و آن را 
صـرف مـواد مخـدر خواهند کرد. چـه کسـی می تواند اثبات کنـد که همه 
فقـرا معتادنـد؟ چه کسـی می توانـد اثبات کند کـه یک فرد فقیر گرسـنه، 
تامیـن مـواد ضـروری را اولویـت نخواهـد داد؟ چـه کسـی می توانـد نبـود 
شـفقت نسـبت به وضعیت فرزنـدان و خانواده را در میـان والدین آنها اثبات 
کنـد؟ حتـی اگر همه این فرضیات نادرسـت، درسـت می بود بـاز هم دلیلی 
بـر نـدادن حـق فقـرا از پـول نفـت وجـود نمی داشـت. کوپن هـای کاالیی 
راه حلـی اسـت کـه در کشـورهای مختلف برای فقرای مشـکل دار اسـتفاده 
می شـود. از حضـرت علـی نقل اسـت که ثـروت انباشـته ای نمی بینید مگر 
آنکـه در کنـار آن حـق ضایع شـده ای وجـود دارد. در ایـران کـه ثـروت از 
محـل کارآفرینـی کمتر خلق می شـود، بهتریـن مصادیق بـرای این حدیث 
مشـاهده می شـود. اگر پول نفت به شـکل برابر تقسـیم می شـد و اگر یارانه 
نقـدی گداپـروری قلمداد نمی شـد، وضعیت فقر و نابرابری در کشـور ما این 
حـد وخیـم نمی شـد. نکته جالـب توجه این اسـت کـه در دو مقطـع یارانه 
نقـدی بـه مـردم پرداخته شـد و در هـر دو نوبت ضریب جینی که نشـانگر 
نابرابری اسـت کاسـته شده است: یکی سـال ۱۳8۹ و دیگری سـال ۱۳۹8. 
یـادآور می شـوم در سـال ۱۳۹8 یارانـه نقـدی بابت افزایـش قیمت بنزین 
پرداخـت شـد. نکته جالب دیگر افت شـدید فقر خوراکی پـس از پرداخت 
یارانه نقدی در سـال ۱۳8۹ اسـت. متاسـفانه تحریم ها که از سـال ۱۳۹۰ 
بـر اقتصـاد ایـران تحمیـل شـد، نگذاشـت اثـرات یارانـه نقدی در کشـور 
پایـدار بمانـد. اگـر شـر تحریم هـا از اقتصاد ایـران برکنده شـود و پرداخت 
یارانـه نقـدی به الگوی رایـج برای فقرزدایی تبدیل شـود، می تـوان انتظار 
داشـت چهره کریه فقر در کشـور کاسـته شـود و نابرابری های آزاردهنده 

کمتر شـود. به امیـد آن روز.

امیدوارم هــر چه زودتــر بایدن 
انتخاب شود، شــاید درک کنیم 
مشــکل اصلی اقتصاد ایران کینه 

ترامپ نیست.
امیدوارم هر چه زودتــر بایدن به 
برجام بازگردد، شاید درک کنیم 

مشکل اصلی اقتصاد ایران نبود برجام نیست.
امیدوارم هر چه زودتر تحریم ها لغو شــود، شاید درک کنیم 

مشکل اصلی اقتصاد ایران تحریم نیست.
امیدوارم هر چه زودتر صادرات نفت برقرار گردد، شــاید درک 
کنیم مشکل اصلی اقتصاد ایران کمبود پترودالر و شادخواری 

نفتی نیست.
امیدوارم هر چه زودتر از لیست سیاه FATF خارج شویم، شاید 
درک کنیم مشکل اصلی اقتصاد ایران نبود مبادالت بانکی و 

سوبسید به واردات نیست.
امیدوارم هر چه زودتر روابط دیپلماتیک ایران با سراسر جهان 
شکل بگیرد، شاید درک کنیم مشکل اصلی اقتصاد ایران نبود 

میهمانی های خارجی مقامات نیست.
امیدوارم هر چه زودتر ایران عضو WTO و سایر نهادهای بین 
المللی شود، شاید درک کنیم مشکل اصلی اقتصاد ایران حضور 

موثر )به اتفاق خانواده( در محافل بین المللی نیست.   
لیست باال تنها بخشی از معضالت معیشتی و کسب و کار در 
کشور است اما مشکل اصلی اقتصاد ایران جای دیگری است. اگر 
بهترین روابط خارجی را با دنیا داشته باشیم تا زمانی که ذهنیت 
ها اصالح نشــود جایگاهی بهتر از آرژانتین و اکراین و مصر و 

میانمار در اقتصاد جهانی نخواهیم داشت. چه بسا رفع معضالت 
فوق، عرصه را بیش از پیش بر فعاالن اقتصادی تنگ کند.  

تا زمانی که ۲۵۰۰ مجوز مخرب در کشور است که تولید را خفه 
کرده است،

تا زمانی که فالن مسئول عالی رتبه اجازه انتشار اوراق نمی دهد 
چون فرق نرخ بهره اسمی از واقعی را نمی داند،

تا زمانی که شایســته ســاالری حتی در حد شعار هم مطرح 
نیست، 

تا زمانی که حقوق مالکیت محترم شمرده نمی شود، 
تا زمانی که رانت پاشی نه حرام که مستحب است،

تا زمانی کــه از ضعفا و فقرا گرفته می شــود و به مفت خوران 
سوبسید ارز و انرژی پرداخت می شود،

تا زمانی که انحصارگر و انحصارگری تقبیح نشده که تکریم می 
شود،

تا زمانی که درمــان و تحصیل ثروتمندان رایگان اســت ولی 
محرومان باید آزاد پرداخت کنند،

تا زمانی که کشــوری به عظمت ایران یک کیلومتر خط آهن 
مدرن ندارد،

تا زمانی که دلیل تورم نه سیاست های تورم زای دولتیان بلکه 
زیاده طلبی مردم عادی دانسته می شود،

تا زمانی که مردم نامحرم بوده و شفافیت شمشیر دولبه خوانده 
می شود،

تا زمانی که نگاه ملت و دولت به توسعه وارداتی است، 
تصور توسعه، توهمی بیش نیست. وای بر قومی که آنچه خود 

داشت ز بیگانه تمنا می کرد!   

امسال براي نهمین سال متوالي هنگ کنگ گران ترین شهر جهان لقب گرفته تا جایي 
که متوسط قیمت مسکن این کشور ۲۰.۹ برابر بیشتر از متوسط درآمد شهروندان 
این کشور بوده است. نکته جالب این رتبه بندي این است که جز شهر لندن نام هیچ 
شهر اروپایي دیگري در فهرست امسال دیده نمي شود، اما نیمي از شهرهاي فوق در 
کانادا و امریکا واقع شده اند. پس از هنگ کنگ، ونکوور، سیدني، ملبورن، سن خوزه و 

لس آنجلس در رده هاي دوم تا چهارم قرار دارند.

رگوالتورهاي اتحادیه اروپا غول اینترنتي آمازون را به مختل کردن رقابت در فضاي فروش 
آنالین متهم کرده اند. کمیسر اتحادیه اروپا در امور رقابت هاي بازرگاني گفت: ما باید مطمئن 
شویم پلتفرم هایي مانند آمازون که نقش دوگانه اي دارند، رقابت را مختل نمي کنند. دیتاي 
مربوط به فعالیت فروشندگان دیگر نباید مورد بهره برداري قرار گیرد و شرایط رقابت در 
پلتفرم آمازون باید منصفانه باشد. اتهامات در حالي مطرح شده که همه گیري ویروس کرونا، 
باعث افزایش فروش آنالین شده و نقش آمازون در اقتصاد جهاني را توسعه داده است.

تحقيقات جديد از شيوه فروش آمازون گران ترين شهرهاي جهان از نظر قيمت مسكن

تفکرات 
اشتباه

سفسطه ای فراگیر
علیه فقرا

  جامعه 

 سیاست
  شواهد

درمان اقتصاد بیمار ایران
نگاره

اقتصاد

ذهن خوانی 
فکر می کنید، بدون شواهد کافی می دانید 
که دیگران به چه چیزی فکر می کنند. 
مثل : ”جواب سالمم را نداد، پس حتما از 

دست من ناراحت است.
پیش گویی 

پیش بینی می کنید که حوادث آینده، بد 
از آب در می آیند یا این که خطرات زیادی 
شما را تهدید می کند. مثل : ”در امتحان 
شکست می خورم” یا ”کاری گیر من 

نخواهد آمد”.
فاجعه سازی

معتقدید هر چه اتفاق افتاده یا خواهد 
افتاد به شدت افتضاح، ناخوشایند و غیر 
قابل تحمل است. مثل : ”افتضاح می شود 

اگر ...”.
برچسب زدن

به خودتان یا دیگران، صفات کلی و منفی 
نسبت می دهید. مثل : ”من آدم بدبختی 

هستم” یا من آدم بی ارزشی هستم”.
نادیده گرفتن جنبه های مثبت 

مدعی هستید که کار های مثبت خودتان 
یا دیگران پیش پا افتاده و ناچیز هستند. 
مثل: ”این کار از عهده همه بر می آید” یا 

”این که کار مهمی نیست”.
فیلتر منفی

تقریبا همیشه جنبه های منفی را می 
بینید و به جنبه های مثبت توجه نمی 

کنید. مثل: ”هیچ کس مرا دوست ندارد”.
تعمیم افراطی

بر پایه یک حادثه، الگو های کلی منفی را 
استنباط می کنید.

تفکر دوقطبی 
به وقایع پیرامون و انسان های اطراف با دید 

همه یا هیچ نگاه می کنید.
باید اندیشی 

به جای این که حوادث را بر پایه چیزی که 
هستند ارزیابی کنید. بیشتر آن ها بر اساس 

چیزی که باید باشند، تفسیر می کنید. 
شخصی سازی

علت بروز حوادث منفی را به خودتان 
نسبت می دهید و سهم دیگران را در بروز 

مشکل نادیده می گیرید. 
سرزنش گری 

را علت مشکالت و احساسات  دیگران 
منفی خود می دانید و از طرفی مسئولیت 

تغییر رفتارتان را نیز فراموش می کنید.
مقایسه های نا عادالنه

خودتان را با کسانی مقایسه می کنید که از 
شما برترند و به این نتیجه می رسید که آدم 

حقیری هستید. 
تاسف گرایی 

به جای این که در حال حاضر به کاری فکر 
کنید که از دستتان بر می آید، بیشتر به این 
مسئله می اندیشید که ای کاش در گذشته 

بهتر عمل می کردید. 
چی می شد اگر 

دائم از خودتان سوال می کنید چه می 
شود اگر چنین اتفاقی بیفتد و با هیچ جوابی 

راضی نمی شوید . 
استدالل هیجانی

از احساسات خود برای تفسیر واقعیت 
استفاده می کنید. مثل: ”چون دلم شور 

میزند، پس اتفاق ناگواری می افتد."

چشـم انداز اقتصـاد کشـور دوبـاره در رکود بیشـتر فروخواهـد رفت. 
شـامخ کل اقتصـاد بـرای مهرمـاه معـادل ۴۴.۴۷ واحـد اعالم شـد. 
رقمـی زیـر ۵۰ کـه در زبـان اقتصاد به معنـی رکود در آینده اسـت. 
هـر وقـت شـامخ بـه بـاالی ۵۰ رسـید بـه ایـن معناسـت کـه در 
آینـده ای نزدیـک، رونـق بـه اقتصاد برخواهد گشـت. البتـه به دلیل 
کرونـا بیشـتر اقتصادهـای دنیـا وضعیـت رکـود را طـی می کنند و 
طبق گزارش های مختلف تنها چین اسـت که امسـال شـاهد رشـد 

اقتصـادی خواهـد بود.
مرکـز پژوهش هـای اقتصـادی اتـاق ایران سـیزدهمین دوره شـامخ 
کل اقتصـاد را بـرای مهـر ۱۳۹۹ معادل ۴۴.۴۷ واحـد اعالم کرد که 
نسـبت به ماه قبل ۲.۳۹ واحد کاهش نشـان می دهد. رشـد قیمت 
مـواد اولیـه و لوازم خریداری شـده بـرای تولید همچنـان در مهرماه 

نیـز چالـش اصلـی فعالیت هـای اقتصـادی بوده امـا این بـار کاهش 
فـروش نیـز به عنـوان چالشـی جدیـد به مشـکالت آنها اضافه شـده 
اسـت. در گـزارش اخیـر مرکـز پژوهش هـای اقتصـادی اتـاق ایران، 
عـدد شـامخ کل اقتصـاد )۴۴.۴۷( وضعیـت رکـود در فعالیـت اکثر 
بنگاه هـای اقتصادی به خصـوص در بخش های خدمات و کشـاورزی 
را نشـان می دهـد و حاکـی از ایـن اسـت کـه در ایـن ماه نسـبت به 
شـهریور، کاهـش در فعالیت بنگاه ها با شـدت بیشـتری ادامـه دارد. 
همچنین در مهر امسـال، شـاخص قیمـت خرید مواد اولیـه یا لوازم 
خریداری شـده برای تولیـد به ۹۳.۱۷ واحد رسـیده که باالترین رقم 
در طـول دوره اسـتخراج شـامخ کل اقتصاد اسـت و بـار دیگر رکورد 

بیشـترین مقدار خود طی ۱۳ ماهه گذشـته را شکسـته اسـت.
 استخدام نیروی کار کاهش یافت

بررسـی ها نشـان می دهـد تنگناهـای موجـود بـرای فعالیت هـای 
اقتصادی باعث شـده شـاخص میزان اسـتخدام و به کارگیری نیروی 
انسـانی نیز نسـبت به ماه قبل کاهش پیدا کند و به ۴۴.۵۱ برسـد. 
ایـن کاهـش عمدتـاً بـه دلیل کاهـش اسـتخدام در بخـش خدمات 

بـوده کـه در بحـران کرونا با بیشـترین آسـیب مواجه بوده اسـت.
از دیگـر نـکات شـامخ کل اقتصـاد در مهـر ۱۳۹۹، تـداوم رونـد 
کاهشـی شـاخص میزان فـروش کاالها یا خدمـات بوده کـه در این 
مـاه بـه ۴۱.8۵ واحد رسـیده اسـت. طبق اعـالم فعـاالن اقتصادی، 
ایـن کاهـش عمدتـاً ناشـی از افزایش قیمت هـا و در پـی آن کاهش 

سـفارش ها بوده اسـت.
وضعیت شاخص مدیران خرید بهتر است

مرکـز پژوهش هـای اقتصـادی اتـاق ایـران، شـاخص مدیـران خرید 
صنعـت در مهرمـاه را ۵۲.۲۲ واحـد اعـالم کـرده کـه نسـبت به ماه 
قبـل اندکـی کاهـش دارد. اطالعـات مربـوط به بیسـت و پنجمین 

دوره شـامخ صنعـت حاکی از این اسـت کـه در مهر امسـال به غیراز 
موجـودی مـواد اولیـه خریداری شـده، سـایر زیرشـاخص های اصلی 
تعیین کننـده شـامخ صنعـت وضعیـت بهتـری نسـبت به مـاه قبل 
دارند. در مهر امسـال، شـاخص موجـودی مواد اولیه خریداری شـده 
در بخـش صنعـت بـه ۳۷.۴۶ واحـد رسـیده و بـا افزایـش شـیب 
رونـد کاهشـی خـود طی ۶ ماه گذشـته بـه کمترین مقدار رسـیده 
اسـت.همچنین قیمت مـواد اولیه خریداری شـده بخـش صنعت به 
۹۴.8۲ واحـد رسـیده که بیشـترین مقـدار طی ۲۵ ماه گذشـته )از 
شـروع طـرح تاکنـون( بـوده اسـت. به تبع رشـد قیمـت مـواد اولیه 
خریداری شـده، شـاخص قیمت فروش محصوالت تولیدشـده نیز در 

مهرمـاه بـه ۷۴.8۱ رسـیده که باالتر از شـهریور اسـت.
در ایـن میـان، کمبود مواد اولیه از یک سـو و نوسـانات شـدید قیمتی 
از سـوی دیگـر باعث شـده تا تولیدکننـدگان مـواد اولیه موردنیـاز را 
در قیمت هـای بسـیار بـاال تأمیـن کننـد و بـرای جبران این مسـئله، 
قیمـت فروش خـود را افزایـش دهند؛ امـا هم زمان به واسـطه کاهش 
سـفارش ها و افـت فروش، عمالً تحقـق هزینه تمام شـده از این محل 
نیـز با مشـکالتی مواجه شـده اسـت. به طورکلـی کمبود مـواد اولیه و 
افزایـش شـدید قیمت هـا در بخـش صنعت کـه منجر بـه افزایش در 
قیمت فروش محصوالت تولیدشـده نیز شـده اسـت. در مهرماه همه 
تولیدکننـدگان یک صـدا از افزایـش شـدید و نابسـامانی قیمـت ارز و 
کمبـود مـواد اولیه موردنیاز خود و همچنین قوانین مخل کسـب وکار 
شـکایت داشـتند و ایـن موضـوع منجـر بـه توقـف برخـی از خطوط 
تولیدشـده اسـت. گرچه ازنظر اکثر فعاالن اقتصادی به علت نوسـانات 
شـدید قیمتی شـرایط حتی بـرای ماه آینده قابل پیش بینی نیسـت؛ 
بااین حـال هم زمـان بـا برگـزاری انتخابـات امریـکا کمـی انتظـارات 
خوش بینانـه نسـبت به افزایـش فعالیت ها در مـاه آینده وجـود دارد.
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از جلـو روزنامه فروشـی محـل در پاریس که رد شـدم فروشـنده با هیجان 
گفـت: موسـیو جلیلـی، صفحـه اول روزنامه امانیته عکسـت چاپ شـده! 

گفتـم ممنونـم، یه دونه نگهـدار عصر میـام میگیرم.
بـه شـرکت کـه رسـیدم، مدیر گفـت باید سـریع بـری آمریکا فسـتیوال 

سـاندنس. فیلـم رقـص خـاک رو خواسـته، دعوتنامـه را هم داد دسـتم.
رفتـم سـفارت آمریکا، خانم کریسـتین که پشـت شیشـه بخش ویـزا بود 

بی آنکـه نگاهم کنـه گفت: پاسـپورت لطفاً!
دادم. بی درنگ گفت ایران؟ نمیشه!

چرا خانم؟ من کارگردانم، فیلمم در فستیوال ساندنس پذیرفته شده باید برم.
گفت دروغ میگید.

دعوتنامـه دارم، با دسـت خط رابرت ردفورد رئیس جشـنواره! نشـونش دادم 
گفـت باورم نمیشـه! ایرانی ها همشـون دروغگواند!

گفتم خانم میشه یه لحظه نگام کنید.
گفت خیر! لطفا تشریف ببرید.

یه دفه یاد روزنامه اومانیته افتادم. گفت اگه بیاری قبوله!
رفتـم روزنامـه را آوردم. کریسـتین روزنامـه رو نگاه کرد و با پاسـپورت 
چـک کرد: چه مـدت ویزا میخوایید؟/هیچی/یعنی چه!/یعنی که دیگه 
ویـزا نمیخوام/پـس چـرا اینهمه تـالش کردی؟!/بـرای اینکه بگم همه 

ایرانی ها دروغگو نیسـتند!
نگاهم کرد، با احترام از جا بلندشد و من سفارت رو ترک کردم!

همه ایرانی ها دروغگو نیستند!


