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سال  هشتم/ شماره دویست و دهم/ پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱/ قیمت ۲۰۰۰ تومان 

هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

 گزارش

مصایب صادرات سنگ
و  خرید  تبلیغات،  صنعت  در  نمایشگاه ها  امروزه 
فروش کاال، توسعه صادرات و رونق اقتصادی حرف 
اول را می زنند. اما با وجود اینکه بسیاری از کشورها 
همچون ترکیه با تمرکز بر این موضوع موفق به 
توسعه صنایع خود و رونق شدید صادرات انواع کاالها 
شده اند، در ایران توجه زیادی نسبت به رونق صنعت 
نمایشگاهی وجود ندارد. نکته تاسف آور این است که 
کشور ما نه تنها در برگزاری این رویدادها در داخل 
در  برای حضور  بلکه  نیست  موفق  کشور چندان 

نمایشگاه های بین المللی مطرح در...
۰۵

 گزارش

روزهای خوش بازار
شاخص کل بورس از ابتدای سال، روندی صعودی 
را در پیش گرفته است؛ به رغم برخی افت و خیزها 
این شاخص توانسته است قله ۱/۵ میلیون واحدی را 
نیز فتح و طی چند روز گذشته در این کانال پایداری 
کند. در همین حال شاخص هم وزن نیز روند رو به 
رشدی را طی می کند و گاه صعود بهتری را نسبت 
معامالت  ارزش  است.  کرده  کل طی  به شاخص 
خرد بازار نیز از ابتدای سال جاری به رغم برخی 
رکوردشکنی های مقطعی، عموما در مرز پنج هزار 

میلیارد تومان نوسان داشته است؛ شاخصی که...
۰۴

داستان نان
افزایش یکباره قیمت فرآورده های آردی با رشد قیمت در انواع ماکارونی آغاز 
شد؛ موضوعی که طی بخشنامه ای از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان به کارخانجات تولید ماکارونی ابالغ گردید! پس از آن 
خبرهایی مبنی بر افزایش قیمت نان هم در فضای مجازی منعکس شد. وزیر 
جهاد کشاورزی در توضیح این موضوع، افزایش قیمت نان را به قاچاق معکوس 
آرد از کشور ارتباط داد. با این وجود بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که دولت 
با بی نظمی در تصمیمات خود، آنهم در بازار گندم و آرد، مستقیما سفره مردم را 

نشانه رفته است؛

گزارش

۰2

چرا قیمت نان و ماکارونی افزایش یافت؛
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه برای واردات اکریلیک به عنوان 
یکی از محصوالت استراتژیک کشور، میلیون ها دالر ارز از کشور خارج می شود، گفت: امیدواریم 
کارخانه اکریلیک پلی اکریل را به ظرفیت اسمی خود برگردانیم. امیررضا نقش  در مراسم 
راه اندازی دوباره کارخانه اکریلیک ۲ شرکت پلی اکریل ایران به عنوان تنها تولیدکننده الیاف 
اکریلیک ایران، با ابراز امیدواری از راه اندازی مجدد این واحد در سال تولید، اشتغال و کارآفرین، 
اظهار کرد: امیدواریم شاهد رفع موانع تولید باشیم و این دغدغه مقام معظم رهبری است. 

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از لزوم به روزرسانی 
مالکیت در سامانه امالک و اسکان خبر داد. امیر زاغیان افزود: دریافت کنندگان پیامک با 
مضمون »دارنده محترم کدملی --- ، آدرس اقامت شما در سامانه ملی امالک و اسکان 
کشور درج شده است. در صورت عدم مراجعه به سامانه این نشانی مالک ارائه کلیه خدمات 
دولتی، بیمه ها، بانک ها و... قرار خواهد گرفت«. الزم است صرفا با مراجعه به »سامانه ملی 
امالک و اسکان کشور« به آدرس amlak.mrud.ir اطالعات خود را به روز کنند.

مالکان خانه های خالی به هوش باشندپلی اکریل را به ظرفیت اسمی خود برسانیم
اقتصاد اصفهان

     گزارش

الزامات رونق 
صنایع خالق

Is fahan

اقتصاد اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:رئیس کل دادگستری استان اصفهان از توقف طرح بن- 
بروجن به دنبال پیگیری های قضایی خبر داد. حجت االسالم اسداهلل 
با اشاره به مسئله آب گفت: این موضوع دغدغه ماست  جعفری، 
و به راحتی نمی توان از کنار آن گذشت. اولویت همه دستگاه ها در 
اصفهان باید مسئله آب باشد. جلسات در این زمینه در حال انجام 
است و آخرین موضوع طرح بن- بروجن بود که از طریق استاندار 
مهمترین  خوانید،  می  آنچه  شد.  پیگیری  نظارتی  دستگاه های  و 

رویدادهایی است که درهفته گذشته بر اقتصاد اصفهان گذشت؛
اصفهان میزبان 

صنعت ورزش و سالمت
اصفهان درماه آینده میزبان نمایشگاه تخصصی ورزش سالمت، تغذیه و صنایع 
وابسته خواهد بود. فرهاد رحیمی، کارآفرین ورزشی و مجری این نمایشگاه گفت: 
سال های گذشته نمایشگاه ورزش به صورت محدود و در کنار نمایشگاه هایی 
همچون صنایع بهداشتی و آرایشی برگزار می شد و هیچ گاه این نمایشگاه مستقل 
و به صورت تخصصی نبود که باور داریم این تنزل جایگاه ورزش را در پی داشت. 
وی با اشاره به اینکه ورزش، سالمت و تغذیه به تنهایی یک صنعت است و 
می تواند نمایشگاه مستقل داشته باشد، افزود: امسال با پیگیری  های انجام شده 
و همکاری مدیریت نمایشگاه برای نخستین بار فقط نمایشگاه ورزش، سالمت و 
تغذیه به صورت تخصصی برگزار می شود که قطعا اتفاق خوبی برای استان خواهد 
بود. رحیمی خاطرنشان کرد: شهر اصفهان این قابلیت را دارد که پایلوت برگزاری 
نمایشگاه تخصصی ورزش در کشور باشد، زمانی که در نمایشگاه تخصصی، 
دریافت کنندگان خدمات بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند و عرضه کنندگان نیز 
در فضای رقابتی خدمات بهتری ارائه دهند؛ این روند سبب شکوفایی در صنعت 
ورزش و رویداد های آینده خواهد شد.رحیمی تاکید کرد: نمایشگاه ورزش یک 
موضوع کامال عمومی و برای کل جامعه است و صرف ورزشکاران و باشگاه داران 
نیست و به همین دلیل از اصحاب رسانه در حوزه های ورزش، اقتصاد و جامعه 
دعوت می کنیم تا برای هرچه بهتر برگزار شدن این نمایشگاه نظرات و ایده های 
خود را مطرح کنند. این نمایشگاه ۹ تا ۱۲ خرداد با ظرفیت ۱۵۰ غرفه در فضایی 
به مساحت بیش از ۴۰۰۰ مترمربع در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان 

برگزار می شود.

اصفهان میزبان نمایشگاه های تخصصی
رنگ و رزین و پالستیک

»نهمین نمایشگاه تخصصی رنگ، رزین و پوشش های صنعتی« و »دوازدهمین 
نمایشگاه اصفهان پالست« دو نمایشگاه تخصصی هستند که با حضور بیش از 
۱۰۰ مشارکت کننده از استان های مختلف کشور در اصفهان برگزار می شوند. 
 6۰ که  می شود  برگزار  حالی  در  اصفهان پالست  نمایشگاه  دوازدهمین 
مشارکت کننده از استان های اصفهان، قم، یزد، تهران، البرز و خراسان رضوی 
را گرد هم جمع کرده  است. این شرکت ها در حوزه های ماشین آالت تزریق 
 ،PVC پالستیک، ماشین آالت خردکن، بازیافت و قالب لوله، تامین مواد اولیه
تولید پالستیک های تقویت شده، تولید افزودنی های پلیمری، تولید مستربچ، 
کامپاندهای  تولید   ،UPVC پوشش های  تولید  پالستیک،  قطعات  تولید 
تولید  تیوب،  و  تایر  بازیافت  و یک بار مصرف،  پالستیک، ظروف پالستیک 
بطری های پت، وکیوم فرمینگ، تجهیزات کنترل کیفیت، تجهیزات آزمایشگاهی 
در صنعت پلیمر، بازرگانی آمیزه های پلیمری، تولید فیلم های پالستیکی و 
نایلکس، سیستم های تهویه مطبوع، رنگدانه های گرانولی و سبدهای کشاورزی و 
صنعتی، استابیالیزر و پایدارکننده حرارتی فعالیت دارند و طی چهار روز برگزاری 
نمایشگاه، توانمندی های خود را به نمایش می گذارند. نهمین نمایشگاه تخصصی 
رنگ و رزین و پوشش های صنعتی و دوازدهمین نمایشگاه اصفهان پالست در 
نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت 
برپا می شود و عالقمندان می توانند از ساعت ۱۴ تا ۲۰ روزهای ۲۰ تا ۲3 

اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به بازدید از آن بپردازند.

برگزاری رویداد 
هفته فرهنگی اصفهان

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: با توجه به همزمانی هفته اصفهان با لیالی 
قدر، برگزاری رویدادهای این هفته از سیزدهم تا نوزدهم اردیبهشت برگزار می شود. 
محمد نورصالحی در نطق پیش از دستور چهلمین جلسه علنی شورای شهر با 
اشاره به هفته نکوداشت اصفهان، گفت: با توجه به هم زمانی هفته اصفهان با لیالی 
قدر برگزاری رویدادهای این هفته از سیزدهم تا نوزدهم اردیبهشت برگزار می شود.

حمایت شورای شهر
از موسسات قرآنی

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: هر موسسه قرآنی که به کمک نیاز داشته 
باشد توسط شورای اسالمی شهر حمایت خواهد شد. به همه موسسات قرآنی قول 
می دهیم برای برگزاری برنامه های قرآنی کمک های ریالی شورای شهر در اختیار 
آنان قرار خواهد گرفت. محمدرضا فالح اظهار کرد: براساس حدیث ثقلین، پیامبر 
اکرم )ص( قرآن کریم و اهل بیت را بین انسان ها قرار داد. امید است به عنوان 
یک مسلمان وظیفه شناس عالوه بر بهره مندی از این دو نعمت، بتواتیم آن را 
در روز قیامت به پیامبر اکرم تقدیم کنیم. وی افزود: اقدامات شهرداری و شرکت 
نمایشگاه های بین الملی اصفهان، مراکز قرآنی و موسسات در برگزاری نمایشگاه 
قرآن و عترت شایسته تقدیر است. عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به مصوبات این شورا درخصوص موسسات قرآنی، گفت: تالش شده کمک های 
ویژه در قالب کمک مالی و اختصاص مکان در اختیار این موسسات قرار گیرد. در 
این دوره هر موسسه قرآنی که به کمک نیاز داشته باشد توسط شورای اسالمی 
شهر حمایت خواهد شد. به همه موسسات قرآنی قول می دهیم برای برگزاری 
برنامه های قرآنی کمک های ریالی شورای شهر در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

طرح بن-بروجن 
متوقف شد

در  گره،  اندازه  به  کلمه ای  هیچ  شاید 
ایران  اقتصاد  امروز  وضعیت  ترسیم 
رشداقتصادی،  توقف  تورم،  نباشد.  گویا 
فراگیر، مهاجرت  بیکاری  موانع تجاری، 
بانکی،  مشکالت  متخصص،  کار  نیروی 
در  برق  کمبود  آبی،  ورشکستگی 
تابستان و گاز در زمستان، آلودگی هوای 
ریز و درشت  کالن شهرها و صدها گره 
بند  به  را  ایران  اقتصاد  اینروزها  دیگر، 
به  جدید  ای  گره  اما  حاال  کشیده اند. 
گره های پیشین اضافه شده است: قاچاق 

معکوس

قاچاق معکوس
گفته می شود که حداقل ۵۰ کشور برای 
تامین 3۰ درصد یا میزانی بیشتر از گندم 
مورد نیاز خود به روسیه و اوکراین متکی 
در  توسعه  حال  در  کشورهای  هستند. 
شمال آفریقا و خاورمیانه جزو این کشورها 
هستند و وابستگی شدید به گندم روسیه و 
اوکراین دارند. قبل از شروع جنگ، اوکراین 
۱۲ درصد گندم مورد نیاز جهان را تامین 
می کرد و بزرگ ترین تولیدکننده روغن 
آفتابگردان در جهان بود. روسیه و اوکراین 
در مجموع به طور متوسط و به ترتیب ۱۹، 
۱۴ و ۴ درصد از تولید جهانی جو، گندم 
و ذرت را در سال های ۲۰۱6 تا ۲۰۲۱ به 
خود اختصاص داده اند. همچنین این دو 
کشور، نیمی از روغن آفتابگردان جهان را 
تامین می کنند و سهم آنها در تولید جهانی 
دانه های روغنی کلزا و سویا به ترتیب شش 

و دو درصد است.
آمار نهادهای وابسته به دولت ایران نشان 
می دهد از ابتدای امسال  تاکنون قاچاق 
آرد به کشور های همسایه از جمله ترکیه، 
جنگ  دلیل  به  پاکستان  و  افغانستان 
قیمت های  افزایش  و  اوکراین  و  روسیه 
جهانی به  شدت افزایش یافته و دالالن 
با خرید آرد از صنایع به قیمت کیسه ای 
3۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان اقدام به فروش 
آن ها در مرز پاکستان با قیمت ۷۰۰ هزار 
تومان و در مرز ترکیه با قیمت بیش از 
یک میلیون تومان می کردند! سردار اشتری 
فرمانده نیروی انتظامی چندی قبل اعالم 
کرد: سال گذشته بیش از 3۵۰ هزار تن 
آرد یارانه ای قاچاق کشف شد که نسبت 

به مدت مشابه قبل بیش از ۲۰۰۰ درصد 
افزایش یافته است. اما این تغییر به مذاق 
واکنش  به  منجر  و  نیامد  خوش  مردم 
های مختلفی در فضای حقیقی و مجازی 
در  مجازی  فضای  کاربران  از  یکی  شد. 
تشریح این افزایش قیمت آرد در تولیدات 
صنعتی مانند کارخانجات تولید ماکارونی، 
بیسکوییت و همچنین نان های صنعتی و 
فانتزی اینطور می نویسد:" قیمت واقعی 
هر کیلو ماکارونی، حدودا 3 برابر یک کیلو 
گندم بازار جهانی است. االن قیمت گندم 
بازار جهانی کیلویی ۴۰سنت است،  در 
پس قیمت واقعی هر کیلو ماکارونی حدودا 
۱۲۰ سنت می شود.  قبال یک کیلو گندم 
با دالر ۴۲۰۰ با قیمت ۱۷۰۰ تومان وارد 
کشور می شد، پس باید ماکارونی کیلویی 
۵هزار تومان می بود.اما ماکارونی ۱۲ هزار 
دالر  با  خواران  رانت  یعنی  بود.  تومان 
رانت  مازاد  تومانی، ۱۴۰٪ سود   ۴۲۰۰
خوری از جیب مردم بر می داشتند.  االن 
دالر ۴۲۰۰ حذف شده، قیمت گندم بین 
المللی کیلویی ۱۰ هزار تومان می شود 
پس قیمت هر کیلو ماکارونی هم 3 برابر 
و حدودا کیلویی 3۰ هزار تومان می شود. 
برابر  یعنی 6  دالر ۴۲۰۰ شد ۲۵ هزار 
اما ماکارونی تقریبا 3 برابر شد.  علت در 
همان رانتخوری هست که قبال بود یعنی 
تولید کننده ماکارونی با دالر۴۲۰۰ گندم  
هزار   ۱۰ دالر  مبنای  بر  اما  می گرفت، 
تومانی ماکارونی می فروخت و سود دالری 
می برد. شاید فکر کنید که، چون قیمت 
ارزانتر بود پس این ماجرا در کل به نفع 

مردم بود. اینجا یک سوال مطرح است.
برای  میآمد؟ دولت  از کجا  دالر ۴۲۰۰ 
بدون  پول  تومانی   ۴۲۰۰ دالر  تامین 
پشتوانه چاپ می کرد دالر را ۲۵ هزار 
تومان میخرید به وارد کننده ۴۲۰۰ می 
مردم  که  است  درست  یعنی  فروخت. 
ماکارونی را با سوبسید ارزانتر میخریدند، 
اما در واقعیت با تورم بسیار باالتری هزینه 
آنرا با کاهش قدرت خریدشان بدلیل تورم 
باالتر پرداخت میکردند.  این ماجرا فقط 
در ماکارونی نبود بلکه کاال های بیشماری 
درگیر این فرآیند رانت خواری بودند طبق 
برآورد های اولیه، در 3 سال گذشته حدود 
6۰ میلیارد دالر از منابع کشور به پای این 

رانتخواری با دالر۴۲۰۰ تومانی ریخته شد 
خوب حال چه باید کرد؟ گرانی امان مردم 

را بریده و به حق هم اعتراض می کنند."

یارانه آرد
 پرداخت می شود

این واکنش های فضای مجازی، پاسخ وزیر 
جهاد کشاورزی را در پی داشت. ساداتی 
نژاد گفت: از آنجایی که دولت در قانون 
بودجه ۱۴۰۱، تغییر نوع پرداخت یارانه ها 
را لحاظ کرده و این یارانه ها از کاال مستقیما 
باید به دست مصرف کننده برسد، سعی 
کردیم تا تسریعی در این اقدام انجام شود؛ 
در گام اول، از این پس برای حفظ قیمت 
نان، آرد صنف و صنعت با نرخ ۱۲ هزار 

تومان محاسبه می شود.
دولت ملزم به جبران این افزایش قیمت 
است و در روز های آینده نیز جبران خواهد 
شد؛ حتی بیش از هزینه ای که به مردم 

تحمیل می شود.
کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
برای  گوید:  این موضوع می  تشریح  در 
نانوایی هایی که نان مردم را تهیه می کنند، 
هیچ تغییری در قیمت آرد داده نشده است 
و کمافی السابق قیمت آرد نانوایی ها ثابت 
است:  معتقد  میرکاظمی  مسعود  است. 
وقتی یارانه ای چندین سال به این صورت 
تخصیص می یابد، فساد آن هم سیستمی 
می شود. بهترین راه این است که اثربخشی 
یارانه ها را خود مردم به صورت مستقیم 
ببینند و یارانه به صورت سر راست به خود 
اصالحات  این  اگر  شود.  پرداخت  مردم 
قیمتی صورت بگیرد و پرداخت یارانه، نه 
حذف یارانه، بلکه پرداخت یارانه مستقیم 
به خود مردم انجام شود، بسیاری از این 
ظرفیت ها برای کشور فعال خواهد شد. وی 
اضافه کرد: یارانه ها را حذف نمی کنیم، بلکه 
آن را به صورت بهینه بازتوزیع می کنیم یا به 
عبارت بهتر، آنها را اثربخش می کنیم یعنی 
این فرایند را اصالح می کنیم تا یارانه ها را 

مستقیماً به دست مردم برسانیم. 
کارشناس  الحسینی،  صادق  واکنش 
اقتصادی و مشاور رئیس کل اسبق بانک 
مرکزی درباره رانت های گسترده یارانه 
پنهان نیز از جمله واکنش ها به آزادسازی 
برای  صنعتی  مصارف  برای  آرد  نرخ 

جلوگیری از قاچاق آن در جنگ منابع 
غذایی در این روزهاست.

۲۴ میلیون تومان
 سود قاچاق آرد!

با  مجازی،  فضای  در  دیگر  کاربری 
محاسبات و آمار از این طرح سخن می 
گوید: "  دولت ساالنه 3۰ همت تنها به 
گندم و آرد بخش صنعت یارانه می داد 
ماکارونی،  مانند  غذایی  محصوالت  که 
قیمت  به  شیرینی  انواع  و  بیسکوییت 
پایین تری دست مردم برسد. بررسی ها 
نشان داد که بخش قابل توجهی از این 
محصوالت به صورت قاچاق و یا صادرات 
محصوالت یارانه دار از مرز ها خارج می شد. 
در  که  می دهد  نشان  بلومبرگ  گزارش 
از  گندم  جهانی  نرخ  گذشته  سال  یک 
6۰۹ دالر و ۵۰ سنت به ۱363 دالر و ۵۰ 
سنت یعنی رشدی معادل ۱۲3 درصد 
یا بیش از دو برابر داشته است. از آنجایی 
که دولت گندم را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد 
واردات  برای  دولتی  ارز  میزان  می کند 
گندم هم دوبرابر باید باشد، یعنی روز به 
روز ارز یارانه ای که از خزانه دولت بیرون 
قیمتی  شکاف  می شود.  بیشتر  می آید 
حداقل ۱۲ هزار تومان در هر کیلو بود، 
یعنی اگر یک دستگاه خودرو نیسان وانت 
انجام می داد، حداقل  دو تن قاچاق آرد 
قاچاقچی  جیب  به  تومان  میلیون   ۲۴
»تدریجی«  حذف  اگرچه  می کرد.  وارد 
ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند در کوتاه مدت 
تبعاتی برای معیشت مردم ایجاد کند،، اما 
در طوالنی مدت اثرات پایداری در اقتصاد 
ملی خواهد داشت که حذف رانت، فساد و 
جلوگیری از خروج ارز و تک نرخی شدن 
قیمت ها و شفافیت در بازار از جمله آن ها 
از قوه مجریه، به قوه  است."صحبت ها 
مقننه هم کشیده می شود و نمایندگان 
مجلس هرچند موافق رقابتی سازی بازار و 
منع قیمت گذاری های دستوری هستند. 
اما وزیر جهاد و دولت را در اجرای این مسیر 
مورد سوال قرار می دهند. به طوری احمد 
امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس شورای 
می  مجازی  فضای  در  اینطور  اسالمی 
نویسد:  "امروز تلفنی به  وزیرجهاد گفتم این 
که کاال هایی که با ارز ۴۲۰۰تومانی مثل 
 گندم وارد می کنید و فرآورده های آن مثل 
آرد، ماکارونی به دلیل تفاوت قیمت زیاد به 
کشور های همسایه صادر یا قاچاق می شود 
شکی نیست، اما باید برای مردمی که توان 
خرید این کاال ها را ندارند به هرنحو ممکن 

جبران کنید."
کمیسیون  سخنگوی  حدادی،  علی 
موضوع  به  نیز  مجلس  داخلی  سیاست 
قاچاق آرد اشاره کرده و نوشت:  در آزاد 
سازی قیمت آرد صنعتی نه تنها اطالع 
رسانی و اقناع درستی صورت نپذیرفت، 
بلکه تا کنون راهی برای جبران آن نیز از 
سوی دولت دیده نشده است. اهتمام دولت 
به استفاده از رسانه جمعی برای آگاه سازی 
و اقناع سازی مردم عزیز به شدت احساس 

می شود." 
کارشناسان معتقدند، بزودی عواقب این 
تصمیمات خلق الساعه را در بهای تمام شده 
مشاهده  اساسی  کاالهای  از  بسیاری 
سازمان  موافقت  از  پس  کرد.  خواهیم 
حمایت با افزایش حدود ۲۰۰ درصدی 
نرخ ماکارونی موافقت کرد، اکنون شاهد 
نان  قیمت  برابری  از ۱3  بیش  افزایش 

ساندویچی در بازار هستیم.
 آیا پس از حذف تدریجی گوشت، برنج، 
مردم،  سفره  از   … و  مرغ  ماکارونی، 
حذف  شاهد  است  ممکن  رفته رفته 
کیک،  ساندویچ،  نظیر  جایگزین هایی 

بیسکوئیت و … هم باشیم.

افزایش یکباره قیمت فرآورده های آردی با رشد قیمت در انواع ماکارونی آغاز شد؛ موضوعی 
به  تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  از حقوق  سازمان حمایت  از سوی  ای  بخشنامه  که طی 
کارخانجات تولید ماکارونی ابالغ گردید! پس از آن خبرهایی مبنی بر افزایش قیمت نان هم در 
فضای مجازی منعکس شد. وزیر جهاد کشاورزی در توضیح این موضوع، افزایش قیمت نان را به حذف یارانه 
آرد ارتباط داد و تاکید کرد که آزادسازی نرخ آرد الزم بود تا از قاچاق آن جلوگیری شود. با این وجود بسیاری 
از کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با بی نظمی در تصمیمات خود، آنهم در بازار گندم و آرد، مستقیما سفره 

مردم را نشانه رفته است؛

داستان نان
دولت با بی نظمی در تصمیمات خود، مستقیما سفره مردم را نشانه رفته است

 نوسان:سمینار تخصصی بررسی 
راهکارهای حمایت از موسسات 
و  خالق  صنایع  شرکت های  و 
با  نرم  فناوری های  تجاری سازی 
تاکید بر ضرورت تعامل مجلس 
و دولت برای رونق صنایع خالق 

برگزار شد.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 
راهکارهای  بررسی  تخصصی  سمینار 
حمایت از موسسات و شرکت های صنایع 
خالق و تجاری سازی فناوری   های نرم با 
نایب رئیس  منتظری  غالمرضا  حضور 
پرویز  مجلس،  فرهنگی  کمیسیون 
فناوری  و  علمی  معاون  مشاور  کرمی 
رئیس   جمهور و دبیر ستاد فناوری   های 
نرم و توسعه صنایع خالق، محمدمهدی 
وزارت  عمومی  صنایع  معاون  برادران 
صنعت، معدن و تجارت، افسر موموندی 
مدیر دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت 
ارشاد و موسی بیات، مدیر دفتر مطالعات 
پژوهش   های  مرکز  آموزش  و  فرهنگی 
پژوهش   های  مرکز  محل  در  مجلس 

مجلس برگزار شد.
مطالعات  دفتر  مدیر  بیات،  موسی 
پژوهش   های  مرکز  آموزش  و  فرهنگی 
مجلس، در این نشست با بیان رویکرد 
مرکز در پرداختن به مساله صنایع خالق 
در کشور، بر این امر تاکید کرد که توسعه 
صنایع خالق می   تواند زمینه   ای فراهم 
کند تا فرهنگ از وضعیتی که در حال 
حاضر صرفا به عنوان یک بخش هزینه   بر 
توجه  به آن  در ساختار سیاستگذاری 

می شود، خارج شود.
بر  مروری  با  ادامه  در  کرمی  پرویز 
چگونگی شکل گیری ستاد فناوری   های 
مهم ترین  توسعه صنایع خالق،  و  نرم 
از  تصویرسازی  اصالح  را  خود  وظایف 
نوآوری در علم، تجاری سازی فناوری   ها 
و حمایت از تحقیقات مرزهای دانشی 
و اقتصاد دانش بنیان عنوان کرد.مشاور 
رئیس   جمهور،  فناوری  و  علمی  معاون 
نوآوری،  در معرفی زیست بوم خالق و 
ظرفیت   های منحصربه فرد صنایع خالق 
و فرهنگی را برشمرد و اثرگذاری   های آن 
را در ابعاد مختلف زیست محیطی، هویت 
ملی، دفاعی و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی تشریح کرد.
توسعه  و  نرم  فناوری   های  ستاد  دبیر 
در  اصلی  سه رویکرد  خالق،  صنایع 
توسعه نوآوری و تزریق فناوری در صنایع 
فرهنگی و خالق را مربوط به تامین مواد 
اولیه، تامین زیرساخت و تجهیزات تولید 

و بازاریابی، فروش و برندسازی دانست.
فناوری  و  علمی  معاون  مشاور 
رئیس   جمهور، خانه   های خالق و نوآوری 
را محملی برای حمایت   های خویش در 
حوزه   های مختلف فرهنگی در زیست بوم 
خالقیت و نوآوری به شمار آورد که از 
آن طریق شرکت های دانش بنیان حوزه 
صنایع خالق و فرهنگی و شرکت های 
قرار  ستاد  حمایت   های  ذیل  خالق 

می   گیرند.
در ادامه، غالمرضا منتظری لزوم احصای 
مسائل مربوط به صنایع خالق را مورد 
در  متولیان  وظیفه  و  داد  قرار  تاکید 
تغییر و ارتقای نوع نگاه به این عرصه 
و فرهنگ سازی پیرامون آن را ضروری 
دانست. نایب رئیس کمیسیون فرهنگی 
را  اصلی  گام  که  کرد  تاکید  مجلس 
ریاست جمهوری  فناوری  معاونت 
ادامه سهم و  برداشته و الزم است در 
نقش دستگاه   های مختلف در هر یک 
از حوزه   ها پیرامون رونق صنایع خالق 

تعیین شود.

چرا قیمت نان و ماکارونی افزایش یافت؟؛

هفته نامه نوسان

گروه  شهری
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گفت:  اصفهان  نوسان:شهردار   
ناحق  صورت  به  کسانی  بیرون  از 
منتفع  شهرداری  سیستم  از 
همدلی  با  امیدواریم  می شدند؛ 
میان دستگاه ها، این غده چرکین را 
برچینیم و سفره فساد را جمع کنیم.

علی قاسم زاده در چهلمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان، اظهار کرد: 
شهرداری و قوه قضائیه ارتباط تنگاتنگی 
با هم دارند و علت این تعامل، جنس 
کار شهرداری است. وی افزود: همواره 
ارتباط و تعامل خوبی بین شهرداری و 
دستگاه قضائی وجود داشته است که 
در دوره اخیر و مدیریت حجت االسالم 
»جعفری« این ارتباط از کیفیت باالتری 

برخوردار شده است.
روحیه  به  اشاره  با  اصفهان  شهردار 
مردمی رئیس کل دادگستری استان، 
تعامل و برش باالی وی در انجام کار، 
رئیس  که  کرده ایم  مشاهده  گفت: 
کل دادگستری استان در مالقات های 
مردمی در همان لحظه، کار مراجعان 
در  امیدواریم  و  می کنند  پیگیری  را 
از مردم گره گشایی کنیم و  کنار هم، 
از مسیر خدمت به مردم اعتماد به نظام 
جمهوری اسالمی را افزایش دهیم. وی 
با بیان اینکه در شهرداری، در آستانه 
انقالب اداری برای مبارزه با فساد هستیم 
این  از  چرکین  غده های  امیدواریم  و 
ساختار زدوده شود، تصریح کرد: در این 
مسیر فراز و نشیب هایی خواهیم داشت 
که بدون همدلی و همگرایی در این راه 

موفق نخواهیم شد.
قاسم زاده تصریح کرد: از بیرون کسانی 
از سیستم شهرداری  به صورت ناحق 
منتفع می شدند؛ بنابراین در این مسیر 
قطعاً شیطنت هایی صورت خواهد گرفت 
که امیدواریم با همدلی میان دستگاه ها، 
این غده چرکین را برچیده و سفره فساد 
کرد:  خاطرنشان  وی  کنیم.  جمع  را 
نزدیک به صددرصد کارکنان شهرداری، 
پاکدست و خدوم هستند و درصد بسیار 
سیستم  حیثیت  شده اند  باعث  کمی 
تحریک  آن،  علت  که  برود  سوال  زیر 
با  امیدواریم  است؛  بیرونی  دالل های 
کمک دستگاه قضا این لکه را پاک کنیم.

صفحه  در  همچنین  اصفهان  شهردار 
نوشت:  اینستاگرام  در  خود  شخصی 
با بیان اینکه تنها کار جهادی و تالش 
مشکالت  بر  غلبه  راه حل  شبانه روزی 
و  تالش  کنار  در  اگر  گفت:  نیست، 
پشتکار، ارتباطی بین مردم و مسئولین 
مشکالت  بر  غلبه  روند  نگیرد،  شکل 
ناقص خواهد بود. علی قاسم زاده اضافه 
کرد: در حاشیه نماز جمعه این هفته 
اصفهان میِز خدمت شورای اسالمی شهر 
و شهرداری اصفهان برگزار شد. معتقدم 
فقط کار جهادی و تالش شبانه روزی راه 
حل پیروزی بر مشکالت نیست، در کنار 
تالش و پشتکار اگر ارتباطی بین مردم 
و مسئولین شکل نگیرد این روند ناقص 

خواهد بود.
خدمت  میز  کرد:  تصریح  زاده  قاسم 
با  مردم  ارتباط  برای  است  بهانه ای 
خدمتگزارانشان تا عالوه بر کاستن از 
این فاصله بتواند تسهیل گر مناسبی در 
انجام امور شهر باشد. اما میز خدمت 
یک راه حل اصولی نیست و فقط در حد 
یک ُمَسِکن کارایی دارد. یک سازمان 
باید همیشه و همه جا پاسخگو باشد. 
کردن  مکانیزه  با  به زودی  امیدوارم 
مهم  فرآیندهای  هوشمندسازی  و 
شهرداری بتوانیم خدماتی اساسی تر به 

شهروندان ارائه دهیم.«

معاون مالي اقتصادي شــهرداري اصفهان گفت: سال گذشته به رغم مشکالت مالي، 
۱۷3 دستگاه اتوبوس خریداري کردیم که دولت نیز در تامین ۸۰ درصد هزینه ها به 
ما کمک کرد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، محسن رنجبر 
در صحن علني شوراي اسالمي شــهر با بیان اینکه بر اساس تصمیمات اخذ شده در 
حال تقویت مدل هاي حمل و نقل عمومي هستیم، اظهار کرد: از روز گذشته، مترو در 

روزهاي جمعه نیز به مردم خدمت رساني مي کند.

مدیر بازار گیاهان دارویی اصفهان، این بازار را یکی از بزرگ ترین بازارهایی گیاهان دارویی 
کشــور دانســت و از حضور این بازار در نمایشــگاه بین المللی گیاهان دارویی خبر داد. 
عبداللهی اظهار کرد: نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی از ۲۸ اردیبهشت لغایت ۱ خرداد 
در اصفهان برگزار می شود و بازار گیاهان دارویی اصفهان در آن حضور فعالی خواهد داشت. 
وی افزود: از ۲۲ تا ۲۷ خرداد نیز جشــنواره ای در بازار گیاهان دارویی اصفهان برگزار می 

شود که فرصتی مناسب برای خرید شهروندان به شمار می رود.

حضور بازار گیاهان دارویی در نمایشگاه بین المللیکمك 80 درصدي دولت براي خرید 173 اتوبوس 

گزارش

گزارش

سفره فساد را
از شهرداری جمع می کنیم

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان خبر داد:

روحانی با بیان لزوم برنامه ریزی و زمان 
بندی خطوط بعنوان شاخص های اصلی 
حمل و نقل، گفت: در بسیاری از کشورهای 
هم سطح ایران، اتفاقات خوبی در توسعه 
حمل و نقل عمومی افتاده است ولی ما 
هنوز مشکل داریم که امیدوارم هرچه زودتر 
با برنامه ریزی به اهداف خود برسیم. وی 
با صحبت از مترو و نقشی که در کمک به 
جابجایی روزانه بیش از ۱۰۰هزار مسافر 
دارد، یادآور شد: در مقایسه با خط بی آر 
تی که روزانه نیز ۱۰۰هزار مسافر جابجا می 
کند، باید اذعان داشت که ازنظر عده و عده، 
اتوبوسرانی اصفهان در رده شرکت های 

بزرگ قرار می گیرد. 

فعالیت ۲۴ ساعته
 اتوبوسرانی 

اصفهان  اتوبوسرانی  شرکت  مدیرعامل 
و حومه به فعالیت پرسنل ۲۵۰۰نفری، 
با  دیگر  خدمات  و  فنی  های  تعمیرگاه 
خطوط ۱، ۲ و 3 اصلی و مجموعه صد خط 
اشاره کرد و گفت: میزان خطوط الزم برای 
اصفهان باید به ۱۲ خط افزایش یابد. وی در 
باره حجم جابجایی مسافر اظهار کرد: قبل 
از کرونا روزانه باالی ۵۰۰هزار و در ابتدای 
و  مسافر  حداق ۴۸هزار  به  کرونا  شیوع 
اکنون نزدیک به 3۰۰ هزار نفر از اتوبوس 
استفاده می کنند که هنوز ۲۰۰هزار نفر 
کم داریم. البته بعد از بازگشایی ناگهانی 
مدارس، شوک سنگینی به سیستم حمل 
و نقل ما وارد شد، چون زمان کافی برای 
عباس  نداشتیم.  مناسب  ریزی  برنامه 
سختی  و  مشکالت  بیان  در  روحانی 
بدون  اتوبوسرانی  ساعته   ۲۴ فعالیت 
ساعتی وقفه، ازجمله مراحل سوختگیری، 
کنترل و سرویس، تعمیر ونظافت اتوبوس 
ها، ضدعفونی و دیگر موارد آماده سازی 
اتوبوس ها و راننده ها در ساعات نیمه شب، 
توضیح داد: سعی ما بر به روز شدن حقوق 
ها، ارائه خدمات و مزایا به جمع کثیری 
است که در این زمینه فعالیت می کنند. 
البته، بحران ها و مشکالتی در قراردادها 
از دوره قبل داشتیم  و بخش خصوصی 
که مرتفع شده اند، آشفته بازار وسیعی در 
ارتباط با بخش خصوصی ایجاد شده بود که 
با پیگیری ها به حداقل رسیده، همینطور، 
پیگیری موارد حقوقی و آزادشدن پس از 
پایان تعهدات، از رده خارج شدن و دیگر 

موارد الزم برای بازگشت به چرخه، اجرای 
به روز شدن حقوق رانندگان و رفع اجحافی 
بود،  شده  رانندگان  و  کارگران  به  که 

رسیدگی شد.

ضرورت کاهش عمر ناوگان 
اصفهان  اتوبوسرانی  شرکت  مدیرعامل 
و  عوارض  تومان  پرداخت ۱۹میلیارد  از 
مالیات در سال گذشته خبرداد و افزود: 
امسال این رقم به 3۰ میلیارد تومان افزایش 
یافته و این در حالی است که درآمد ماهانه 
اتوبوسرانی فقط ۵میلیارد تومان است ولی 
باید 3۰ میلیارد تومان حقوق بپردازیم که 
این باعث انباشت بدهی سنگین در این 
مجموعه شد و با تمهیداتی که داشتیم 
توانستیم بخش قابل توجهی را پرداخت 
سالهای  در  گفت:  ادامه  در  وی  کنیم. 
خود(  مدیریت  قبلی  )دوره  و۹۵   ۹۴
داشتیم،  فعال  اتوبوس  ۱۲۰۰دستگاه 
همچنین کاهش عمرناوگان از ۱۰سال به 
۴ونیم سال و درنتیجه کاهش هزینه های 
نگهداری و تعمیر، افزایش سطح رفاه مردم 
و راه اندازی خطوط بی آر تی تحقق یافت. 
ازجمله سیاست  به علل مختلف  اکنون 
نقل  و  زمینه حمل  قبل در  های دولت 
عمومی، به ۷۰۰ دستگاه کاهش یافته است. 
البته در حال حاضر با توجه به حساسیت 
ما نسبت به اهمیت حمل و نقل عمومی، 
عمر ناوگان و نوشدن اتوبوسها در این دوره 

مدنظر قرار گرفته است.

گامی به سوی شهرهوشمند
خدمات  اندازی  راه  کرد:  اظهار  روحانی 
ناوگان  هوشمند  AVL)سامانه  مکانیزه 
سیستم  AFC)ارتقای  و   اتوبوسرانی( 
در  با  اولین  برای  الکترونیک(  پرداخت 
شهرهوشمند  تحقق  درراستای  اصفهان 
صورت گرفت که امکان شارژ کارت بلیت 
و حساب شهروندی بصورت انالین، اطالع 
مسافر از زمان رسیدن اتوبوس بعدی با 
در  شده  نصب  نمایشگرهای  از  استفاده 
ایستگاه های اتوبوس، امکان خرید بلیت 
با کد کیوآر))QR، استاندارد شدن زمان 
خطوط،  همه  در  ها  اتوبوس  سرفاصله 
امکان مشاهده لیست خطوط عبوری از 
زمان  نظارت  و  رصد  خاص،  ایستگاهی 
توقف اتوبوس ها در مبدأ و مقصد، کاهش 
توقف ها و رضایت بیشتر شهروندان فراهم 

گردید و ۵۰۰ دستگاه به  AVL مجهز 
نسبت  دولت  سیاست  چون  ولی  شدند 
زمان)سال۹6(  آن  در  نقل  و  حمل  به 
تغییر کرد، اجرای پروژه تجهیز برای همه 
اتوبوس ها متوقف شد، اتوبوس یارانه ای 
تحویل نشد، قیمت اتوبوس از ۱۰۰میلیون 
تومان به ۵میلیارد افزایش یافت و حتی 
هم  تهران  شهرداری  برای  خرید  امکان 
این  طول  در  افزود:  وی  نداشت.  وجود 
سالها فقط ۱۹۹ دستگاه وارد چرخه شد 
از  باالتر  به  ناوگان  عمر  افزایش  باعث  و 
۱۰ سال گردید. از طرفی استانداردهای 
اتوبوس ها منسوخ شده و منجربه کاهش 
تعداد اتوبوس های فعال به ۷۰۰ دستگاه، 
افزایش تاخیر ۲۰ تا ۴۰ دقیقه و مشکالت 
دیگر شد. روحانی با اذعان به اینکه وقفه 
در این عرصه مانع از ارائه خدمات حمل 
و نقل عمومی شایسته مردم و مطابق با 
استانداردها شده است، گفت: باید شاخص 
تعداد مسافر بر اتوبوس را کاهش دهیم 
و تعداد اتوبوس ها را به ۱۵۰۰ دستگاه 
افزایش دهیم. وی در ادامه بیان مشکالت 
تامین اتوبوس، توضیح داد: در کنار موارد 
فوق، از هفت کارخانه سازنده اتوبوس در 
کشور، اکنون فقط ۲ کارخانه فعالیت می 
کنند و امیدواریم با این شرایط تحریم، 
بتوانند دوام بیاورند. همچنین، ۲۰۰میلیارد 
تومان اوراق مشارکت داریم که  باتوجه به 
دستگاه   ۲۰ فقط  ۵میلیاردی،  اتوبوس 
می توان خریداری کرد درحالیکه ساالنه 
با  نیاز داریم. وی  تا ۱۵۰ دستگاه   ۱۰۰
پرداخت  دولت  اینکه  از  امیدواری  ابراز 
۲۰درصد  و  اتوبوس  ۸۰درصدی  یارانه 
انعقاد  از  است،  تقبل کرده  را  شهرداری 
افزود:  و  داد  خبر  کشور  کل  با  قرارداد 
قراراست، کارخانه تولید را شروع کند و 
۱۷3دستگاه در شهریورماه تحویل بگیریم 
که تاحدودی بتواند جبران مشکالت باشد. 
عباس روحانی، رویکرد شورای اسالمی و 
شهرداری اصفهان را تاکید بر حل مشکالت 
مردم در زمینه حمل و نقل عمومی و توجه 
به نیاز شهر عنوان کرد و از نشست هایی که 

در این زمینه با شورا داشته است، خبر داد.

ضرورت بازسازی ۵۰درصد ناوگان 
اتوبوسرانی

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه در بخش دیگری از سخنان خود، 

ضرورت بازسازی ۵۰درصد ناوگان را مطرح 
کرد و گفت: این بازسازی در سطوح مختلف 
و  فنی  تجهیزات  موتور،  روزسازی  به  از 
داخلی تا مبلمان شهری برنامه ریزی شده 
و امسال، عملیات بازسازی بر سطوح ۲و3 

انجام می شود. 
روحانی درباره افزایش قیمت بلیت اتوبوس 
و اهمیت کارت زدن گفت: فقط یک چهارم 
هزینه سفر را مسافر می پردازد، بنابراین 
تامین  در  تاثیری  بلیت  قیمت  افزایش 
هزینه های ما ندارد، اما کارت زدن مسافران 
بعنوان یک وظیفه شهروندی، بلحاظ برسی 
آمار تعداد مسافران در خطوط، نیازسنجی 
به اتوبوس و موارد دیگر برای ما بسیار حائز 

اهمیت است.

گسترش 
خطوط بی آرتی

وی با اشاره به خارج شدن سرویس های 
مدارس، گیرافتادن اتوبوس ها در باتالق 
را  مدارس  بازگشایی  بدلیل  ترافیک 
مطرح کرد و گفت: فرصتی برای برنامه 
الزم  ولی  نداشتیم  زمینه  این  در  ریزی 
است به گسترش خطوط بی ار تی بعنوان 
یک شاخص اصلی در تردد ایمن، ارزان، 
روایی، رضایتمندی و قابل اعتماد توجه 
 AVL شود. ضمن آنکه توسعه سیستم
می تواند در حل این معضل موثر باشد. 
البته، بازرسان اتوبوسرانی در سطح شهر، 
زمان بندی، توقف ها و ترددها را پایش و 
کنترل می کنند ولی با سیستم AVL می 
توان عالوه بر کنترل موارد فوق بصورت 
انالین، مشکالت احتمالی مسافر و راننده، 
پیگیری تخلفات و پایش لحظه ای اتوبوس 
را داشته باشیم. وی افزود: قراراست این 
سیستم در ۵۰ ایستگاه که جذب مسافر 
مدیرعامل  شود.  نصب  دارند،  بیشتری 
به  ادامه  در  اصفهان  اتوبوسرانی  شرکت 
موارد هماهنگی با معاونت حمل و نقل 
شهرداری اصفهان درباره تخصیص ناوگان 
و ناوبر، اصالح و مهندسی خطوط پرداخت و 
اجرای این موارد را موثر در حل مشکالت و 

رضایتمندی شهروندان دانست. 
روحانی در بیان وضعیت این شرکت گفت: 
باید اتوبوسرانی را به دو دوره قبلی و فعلی 
تقسیم کنیم. زیرا، اتوبوسرانی را با 3۸هزار 
میلیاردتومان بدهی بالفعل تحویل گرفتم. 
حدود ۱۴۰ میلیارد تومان بدهی معوقه 
بیمه شخص ثالث و ۱۵۴ میلیاردتومان 
پیگیری،  با  که  اجتماعی  تامین  بدهی 
بصورت اقساطی بدهی ها را پرداخت کرده 
ایم. وی در بیان اهمیت آموزش از ارائه سه 
تیپ آموزش ناوبران شامل قوانین ترافیکی، 
عوامل فنی و شهروندی با دریافت گواهی 
خبرداد و گفت: برای رانندگان عالقمند 
به فراگیری زبان های خارجی و افزایش 
بویژه در زمینه گردشگری،  سطح سواد 
امتیاز و افزایش حقوق درنظر گرفته ایم. 
ضمن آنکه، ۹۵درصد از ناوبران ما باالی 
نویسنده،  آنها،  بین  در  و  دیپلم هستند 
کارشناس ارشد و فرهیخته داریم. آموزش 
های شهروندی در ایستگاه های بی آرتی از 

طریق بی آرتی بزودی فعال می شود. 

زمان بندی دقیق
 در راس همه امور

اصفهان  اتوبوسرانی  شرکت  مدیرعامل 
و حومه با بیان اقدامات فراوانی که در این 
شرکت انجام می شود، ولی اگر زمان بندی 
دقیق و مدیریت زمان اجرا نشود، مانند این 
است که کاری صورت نگرفته و این مهم 
 ،AVL میلیاردی   ۹۰ سیستم  نیازمند 
و  مانیتورینگ  ناوبر،  و  ناوگان  تخصیص 
نصب تابلوها، آموزش موثر و برنامه ریزی در 

طول یک سال است. 

ضرورت بازسازی ۵۰درصد ناوگان اتوبوسرانی

citizen

 نوسان:مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه این سازمان ۳۴۷ میلیارد تومان قرارداد پروژه در دست 

اجرا دارد، جزئیات این پروژه ها را تشریح کرد.
»مجید طرفه تابان« اظهار کرد: یکی از پروژه های سال جاری سازمان 
عمران، احداث حلقه حفاظتی کیلومتر ۵ /۲ تا ۴ در نیمه اول سال ۱۴۰۱ 

به شرط آزاد سازی به موقع با مبلغ پیمان ۵6۰ میلیارد ریال است. 
او با اشاره به تکمیل زیرگذر پل اندیشه در منطقه ۱3، افزود: مبلغ پیمان 
این پروژه بالغ بر ۱۵۷ میلیارد ریال است و تا اوایل شهریور ماه امسال مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
 به گفته او، احداث سازه نگهبان، خاکبرداری و سازه ایستگاه مترو شاهد 
با مبلغ پیمان ۴۷۰ میلیارد ریال یکی دیگر از پروژه های این سازمان به 

شمار می آید.
به گفته مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان، از دیگر پروژه های 
سازمان عمران که با همت و تالش پرسنل این سازمان در حال انجام است 
می توان به احداث خیابان صنعتگران در محدوده منطقه ۱۲ شهرداری با 
هزینه ای بالغ بر ۴۹ میلیارد ریال و خیابان سازی بهشت از کیلومتر ۱6۰۰ 
تا انتها به ارزش ۷۹ میلیارد ریال در محدوده منطقه ۹ شهرداری، احداث 
خیابان نسیم و خیابان ۱۴ متری با هزینه ای بالغ بر ۵3 میلیارد ریال و نیز 

احداث فاز دوم مادی قمیش در منطقه ۹ شهرداری اشاره کرد.
او با بیان اینکه احداث پارکینگ خیابان توحید در حال انجام است، خبر 
داد: اجرای این پروژه تاکنون ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و امید 

است در سال جاری تکمیل شود. 
او همچنین از پیشرفت ۹6 درصدی احداث احداث خیابان شهیدان امینی 
در منطقه ۱۲ شهرداری خبر داد و تصریح کرد: این پروژه با مبلغ پیمان ۱3 
میلیارد ریال تا اواسط خردادماه سال جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.

اجرای ۳۴۷ میلیارد تومان پروژه  
عمرانی در کالنشهر اصفهان

مدیرعامـل شـرکت اتوبوسـرانی اصفهان و حومـه در جمع خبرنـگاران با بیان اهمیت شـاخص حمل و 
نقـل بعنـوان یکی از حسـاس ترین خدمـات برای شـهروندان، هرگونه تاخیـر در این زمینـه را موجب 
تشـدید مشـکالت برای تردد شـهروندان اعالم کرد. عباس روحانی، مدیرعامل شـرکت اتوبوسـرانی اصفهـان و حومه 
بـا اشـاره به حدود ۲۰سـال سـابقه فعالیت خود در اتوبوسـرانی و تجربـه ای که از دیگر کالن شـهرهای خارجـی دارد، 
توضیـح داد: اتوبوسـرانی اصفهـان از بزرگتریـن شـرکت های خدمات رسـان در زمینه حمل و نقل اسـت کـه با هدف 

ارائـه شایسـته ترین خدمات و حسـاس تریـن ماموریت به شـهروندان تـالش می کند. 

هفته نامه نوسان
گروه  شهری

هرگونه تاخیری در زمینه حمل و نقل عمومی موجب تشدید مشکالت و نابسامانی می شود

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه مطرح کرد:

برای نخستین بار در اصفهان انجام می شود:

از  اصفهان  شهرداری  ترافیک  و  ونقل  حمل  نوسان:معاون   
تجهیز برخی ایستگاه های اتوبوس به نمایشگر آنالین ناوگان 
در  نمایشگرها  گرفتن  قرار  با  گفت:  و  داد  خبر  اتوبوسرانی 
ایستگاه های اتوبوس، شهروندان می توانند در هر ایستگاه از 
و خطوط عبوری،  اتوبوسرانی  ناوگان  مکانی  و  زمان  وضعیت 

مطلع شوند.
با اعالم این خبر افزود: سامانه نمایشگر برخط،  »حسین حق شناس« 
مجموعه  سخت افزاری و نرم افزاری گسترده ای است که در قالب سامانه های 
هوشمند اتوبوسرانی )ای.اف.سی( و )ای.وی.ال( در آینده نزدیک مطابق با 
یک برنامه زمانی در برخی از ایستگاه های پرتردد حمل و نقل عمومی در 

کالنشهر اصفهان نصب شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
هوشمند  سامانه  این  امکانات  از  دیگری  بخش  در  کرد:  تصریح  وی 
اتوبوسرانی که طی چند هفته آینده راه اندازی می شود، مردم می توانند 
در قالب یک اپلیکیشن تلفن همراه در هر یک از ایستگاه های اتوبوس، از 

زمان رسیدن اتوبوس بعدی اطالع پیدا کنند. 
 به گفته حق شناس، در سامانه هوشمند اتوبوسرانی تمام اتوبوس های 
سطح شهر به دستگاه های جدید پرداخت کرایه )ای.اف.سی( و موقعیت 
یاب آنالین اتوبوس )ای.وی.ال( مجهز شده اند و در نرم افزار هوشمند 
اطالع رسانی، زمان رسیدن این اتوبوس ها به ایستگاه، در اختیار شهروندان 

قرار می گیرد.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان هدف از اجرای این طرح 
را صرفه جویی در انرژی و زمان، مدیریت بهینه و مدرن ناوگان اتوبوسرانی، 
مناسب  رسانی  اطالع  و  عمومي  نقل  و  شبکه حمل  در  امنیت  ارتقاي 
به  نیز  قطارشهری  یک  خط  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  شهروندان  به 
سامانه برخط اطالع رسانی به مسافر در خصوص زمان رسیدن قطار به

اتوبوس،  ایستگاه ها مجهز بوده و این امکان جدید برای ایستگاه های 
می تواند به دسترسی هرچه بهتر شهروندان به وسایل حمل ونقل عمومی 

منجر شود.

تجهیز برخی ایستگاه های اتوبوس
به نمایشگر آنالین ناوگان اتوبوسرانی



سال هشتم/ شماره ۲1۰/ 1۵ اردیبهشت 14۰1/ 3 شوال 1443

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

www.eghtesadbazar. ir

5  May  2022   No.210

info@eghtesadbazar. ir

think

تحلیل

نگاه     

مرتضي بهروزي فر، کارشناس حوزه انرژي گفت: واردات بنزین مشکالت امنیتي پیش 
مي آورد مانند همان حالتي که در دوره آقاي احمدي نژاد داشتیم و اتالف منابع ارزي است. 
ساخت پاالیشگاه هم به تأسي از اصل ۴۴، دولت امکان ساخت و سرمایه گذاري در این 
حوزه را ندارد و پاالیشگاه هاي موجود هم به بخش خصوصي واگذار شده اند. وي گفت: 
کاري که در میان مدت و بلندمدت مي توان انجام داد، بهبود احتراق خودروهاي تولید 
داخل یا واردات خودروهاي با مصرف پایین یا خودروهاي هیبریدي و الکتریکي است.

بازگشت  به  دوره  احمدي نژاد  است
آمارهاي وزارت رفاه نشان مي دهد که کارکنان و مستمري بگیران دولتي یعني ۲.۲ 
میلیون خانوار جزو طبقه متوسط هستند. این عدد نزدیک به ۱6 درصد از کل خانوارهاي 
متوسط را تشکیل مي دهد. کارگران و مشاغل خصوصي نیز در این دسته بندي جزو طبقه 
متوسط قرار گرفته اند. یعني معادل 6 میلیون خانوار با بیشترین سهم در طبقه متوسط 
ادعایي وزارت راه که ۴3.3 درصد از کل خانوارهاي متوسط را تشکیل مي دهند. 3 میلیون 
خانوار نیز درآمد ثابت ندارند و ۲۱.۷ درصد از کل خانوارهاي متوسط را تشکیل مي دهند. 

چه کسانی در طبقه متوسط هستند؟

بفروشید یا در بانك
پس انداز کنید

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:محمد طبیبیان، در یادداشی نوشت: ساده ترین راه برای پاسخ 
به این پرســش که بانیان وضع موجود چه کسانی هستند این است 
که مســیر جریان پول و ثروت در جامعه را پیگیری و رصد کنیم. این 
اقتصاددان اضافه کرد: چه کسانی در ابتدای انقالب آه نداشتند با ناله 
سودا کنند و اکنون سرمایه و دارایی آنان سر به صد ها و هزاران میلیارد 
تومان می زند و نه نوآور، نه کارآفرین و نه تاجر رقابتی بوده اند؟ کدام 
قوانین، مقررات، دستور العمل ها و سهمیه های رانت ساز، کدام امضاهای 
طالیی، کدام سفارش های پشت پرده و روی پرده، کدام واگذاری های 
زمین، جنگل، معدن، شــرکت، حق انحصــاری واردات و صادرات، 
اعتبارات کالن بانکی و سهمیه ارزی موجب این انباشت ها شده است؟. 
حال پیدا کنید پرتقال فروش را! آنچه می خوانید برخی از برجسته ترین 

نکاتی است که در هفته قبل اقتصاد ایران را به خود معطوف کرد؛
رشد شدید قیمت کاالي اساسي

بررسي قیمت کاالهاي اساسي در پایان فروردین نسبت به اسفند سال قبل نشان 
مي دهد که گوجه فرنگي با ۲3 درصد و خرما، قند و شکر هر کدام با ۱۲ درصد 
افزایش قیمت در صدر افزایش قیمت قرار دارند و بیشترین کاهش قیمت نیز 
مربوط به موز بوده است.بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقالم اساسي 
و پرمصرف بازار کشور منتهي به 3۰ فروردین ماه که از سوي انجمن ملي حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان منتشر شده، قیمت مرغ گرم، گوسفند زنده، انواع لبنیات، 
انواع روغن خوراکي، برنج وارداتي، سیب زرد و قرمز، رب گوجه فرنگي، سیمان 
خاکستري پاکتي، انواع تایر سواري، پودر شوینده و دستمال کاغذي تقریبا نسبت 
به ماه قبل از آن تغییري نکرده است. اما در این زمان قیمت گوشت گوسفندي و 
گوساله، گوساله زنده، شکر بسته بندي، انواع چاي، برنج ایراني، ماکاروني، حبوبات، 
پیاز، گچ سفید، مقاطع فوالدي، روغن موتور و کاغذ یک تا ۱۰ درصد افزایش یافته 
است. بر این اساس میانگین کشوري قیمت هر کیلو گوشت گوسفندي و گوساله با 
چهار و سه درصد افزایش نسبت به ماه قبل به حدود ۱۵3 و ۱6۱ هزار تومان و هر 

کیلو گوساله زنده با سه درصد افزایش به 6۱ هزار تومان رسیده است.

تعارض  تورمي
مهم ترین شعار ابراهیم رییسي که به خط مشي سیاسي کابینه اش نیز بدل شد، 
بهبود معیشت و رفاه مردم بود. در مرداد ۱۴۰۰ و زماني که رییسي در ساختمان 
پاستور مستقر شده بود، نرخ تورم حدود ۴۵.۲درصد بود؛ در آن ماه یک بسته 
ماکاروني ۵۰۰ گرمي بین 6 تا ۷ هزا ر و 6۰۰ تومان بود. این درحالي است که 
در فروردین ۱۴۰۱ که نرخ تورم به 3۹.۲درصد رسیده، بیشینه قیمت هر بسته 
ماکاروني تا ۲3 هزار تومان نیز افزایش داشته و حداقل قیمت نیز در بازه ۱۰ تا ۱۱ 
هزار تومان قرار گرفته است. اگرچه که ترکش حذف ارز ترجیحي بیشتر کاالهاي 
ماکاروني و انواع شیریني را تحت تاثیر قرار مي دهد، اما عدم تغییر قیمت نان به 
دلیل نبود تاثیر این اقدام بر قیمت این کاال نیست، بلکه آن گونه که به گوش 
مي رسد دولت تاکنون از افزایش قیمت آرد نانوایي جلوگیري کرده و مانند سایر 
»اقدامات دستوري« خود درصدد است از افزایش ناگهاني قیمت نان جلوگیري 
کند. البته که مشخص نیست این تالش ها تا کجا مي تواند قیمت نان را ثبات نگه 
دارد. پس از رسیدن قیمت هر کیلو برنج درجه یک ایراني به ۱۰۰ هزار تومان و 
ناتواني دستگاه هاي مربوطه براي به تعادل رساندن آن، تغییر قیمت نان نه تنها 
سفره غذایي خانواده ها که »حداقل کالري دریافتي براي بقا« را نیز با  چالش  

مواجه  مي کند.

جوك خنده داري است
باالخره طلسم واردات خودرو هم شکسته شد و در آخرین ساعات روز چهارشنبه ۷ 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ عزت اهلل اکبري تاالرپشتي، رییس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس اعالم کرد: طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات 
نیروي محرکه در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و براي بررسي 
بیشتر به کمیسیون هاي تخصصي مجمع ارجاع شد. رییس کمیسیون صنایع و 
معادن در مصاحبه اي که با یکي از خبرگزاري ها داشته عنوان کرده: کلیات طرح 
واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و جزییات این طرح 
براي بررسي بیشتر به کمیسیون هاي تخصصي مجمع ارجاع شده است. در مصوبه 
مجمع تشخیص درخصوص واردات خودرو، این موضوع به صادرات خودرو، قطعه 
و خدمات نیروي محرکه مشروط شده است. پس از انتشار این خبر، جالل رشیدي 
کوچي، نماینده مجلس در توییتي نوشت؛ مشروط کردن واردات خودرو به صادر 
کردن آشغال هاي مونتاژکاران داخلي )خودرو هاي با تکنولوژي 3۰ سال قبل(، تنها 

یک جوک خنده دار است. لطفا براي شعور مردم احترام قائل شوید.

آمار عجیب از ترکیب یارانه بگیران
پایگاه رفاه ایرانیان اطالعات درآمدي و معیشتي از جمعیت ۷۷.۴ میلیون نفر 
یارانه بگیر در کشور را ارایه کرده است. بر اساس این اطالعات، بیش از نیمي از 
یارانه بگیران فعلي در »طبقه متوسط« قرار گرفته اند؛ 3۸ درصد از یارانه بگیران 
واقعا نیاز به یارانه نقدي براي گذران امور زندگي دارند و ۷ درصد نیز در طبقه 
»برخوردار« هستند. مشخص نیست که آیا این اطالعات مبناي حذف یارانه بگیران 
طي سال جاري خواهد بود یا نه. اما از این آمار چنین برمي آید که دولت فقط 
3۸ درصد از یارانه بگیران فعلي را مستحق دریافت یارانه و مابقي را در رسته طبقه 
متوسط یا برخوردار مي داند.  دهک بندي در پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان براساس 
شاخص هایي چون دارایي ها، حقوق، بیمه، سفر خارجي، مالکیت خودرو و منزل و 
میانگین واریز ساالنه به حساب سرپرست و اعضاي خانوار در سال هاي ۹۵ تا ۹۸، 
تراکنش خرید بانکي در سال هاي ۹۸ و ۹۹ انجام گرفته و براساس آن، جمعیت 
یارانه بگیرها به ۱۰ قسمت تقسیم شده است. دهک اول ۱۰ درصد جمعیتي است 
که کمترین برخورداري از شاخص هاي فوق را داشته و دهک دهم ۱۰ درصد 

جمعیتي است که باالترین برخورداري را داشته است.

پیدا کنید 
پرتقال فروش را

استقبال گرم بازار سرمایه از افزایش دامنه 
نوسان، در عبور شاخص کل بورس از قله 
۱/۵ میلیون واحدی و رشد ارزش معامالت 
خرد نمایان شد. اگر چه گفته می شود رشد 
بازار سرمایه تا حدی ناشی از افزایش دامنه 
نوسان به مثبت و منفی شش درصد در 
نمادهای بازارهای اول بورس و فرابورس 
باغانی کارشناس  اما علیرضا  بوده است 
بازار سرمایه،  این رشد را ادامه مسیری 
می داند که از ابتدای سال جاری آغاز شده 
و معامله گران را نسبت به آینده امیدوار 
کرده است. او در گفت و گو با جهان صنعت، 
بر افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد طی 
هفته های اخیر تاکید و عنوان می کند که 
نقدینگی هوشمند دریافته است که بازار 
و  سرمایه گذاری  محل  بهترین  سرمایه 

کسب سود از نوسانات است.

لزوم بازنگری 
در تصمیمات صمت

سرمایه  بازار  کارشناس  دارابی  همایون 
عوامل  »جهان صنعت«  با  گفت و گو  در 
روند بازار را بررسی و اظهار می کند: »به 
صورت سنتی در ایام احیا و ایام شهادت 
بازار  معموال  رمضان،  ماه  علی الخصوص 
با رکود مواجه است و شاهد تب و تاب 
می افزاید:  او  هستیم«  بازار  در  کمتری 
»با این حال روند قیمت ها و همچنین 
وضعیت بازار امیدوار کننده است و احتمال 
اینکه بازار کانال یک میلیون و پانصد هزار 
واحدی را حفظ کند زیاد است.« دارابی 

تاکید می کند: »اگر تجدید نظری که قرار 
است در خصوص عوارض صادراتی صورت 
بگیرد نیز رخ دهد ما می توانیم امیدوار 
باشیم که به سطوح باالتری هم برسیم.« 
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با اشاره 
عنوان  بورس  به  سرمایه گذاران  نگاه  به 
می کند: »مساله اعتماد به بازار یک بحث 
حاشیه ای است؛ یعنی آنهایی که ریسک 
کرده و در شرایط افت بازار ورود کردند، 
به ویژه آنهایی که در سال گذشته خرید 
کردند االن با توجه به رشد ۱۰ درصدی 
شاخص در فروردین ماه مشخص است 
می افزاید:  دارابی  کرده اند.«  خوبی  سود 
»درهمین مدت هم نمادهایی بوده اند که 
دو برابر شده اند به همین خاطر من فکر 
می کنم هر معامله گر باید به تحلیل خود 
نگاه کند. فکر می کنم بحث اعتماد در بازار 
سرمایه اثر زیادی در روند نداشته باشد و 
هر شخص باید با توجه به سلیقه و تحلیل 

خود عمل کند.«

تداوم ورود پول
مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه 
عنوان  »جهان صنعت«  با  گفت و گو  در 
می کند: »هر چه به فصل مجامع و تقسیم 
است  طبیعی  می شویم  نزدیک تر  سود 
که بازار سرمایه طبق روال هر ساله خود 
مثبت باشد اگرچه سال گذشته به طور 
استثنا این چنین نبود.« او تاکید می کند: 
»در دیگر حوزه های اقتصادی مانند دالر،  
سکه، طال و مسکن هم جذابیتی وجود 

ندارد. همچنین در بانک ها هم به اشخاص 
حقوقی مالیات تعلق گرفته و با توجه به این 
شرایط طبیعی است که منابع به سمت 
بازار سرمایه حرکت کند.« صفاری بیان 
می کند: »هفته گذشته شاهد این روند 
بوده ایم و همچنان نیز ادامه دارد. به نظر 
من این روند مثبت در بازار ادامه دار است.« 
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه عنوان 
می کند: »گروه خودرو و زیرمجموعه های 
باالیی  از جذابیت  معامله گران  برای  آن 
سهام  که  شرکت هایی  است؛  برخوردار 
خودرو سازی دارند و قرار است واگذار شوند 
نیز از آنجا که قیمت پایینی دارند سود 
خوبی شناسایی خواهند کرد.« صفاری 
تاکید می کند: »می توان گفت به طور کلی 
همه صنایع مثبت هستند و در این فرصت 
چنین نیست که بگوییم صنعت خاصی جا 
مانده است چراکه با نزدیک شدن به فصل 
او  بازار مثبت است.«  مجامع روند کلی 
می افزاید: »بحث های مطرح شده از سوی 
و  برجام  مجدد  احیای  بر  مبنی  آمریکا 
سیگنال های مثبت اینچنینی از آن سمت 
مخابره می شود، به همین علت پیش بینی 
می شود که اتفاقات مثبتی رخ دهد و از 
همین رو پیش بینی من نیز از روند بازار 

مثبت است.«

روزهای خوش
 بورس

حامد ستاک دیگر تحلیلگر بازار سرمایه 
فاکتور های  به  توجه  »با  است:  معتقد 

اقتصاد کالن و وضعیت بازار های موازی 
بازار  نظر می آید که در سال ۱۴۰۱  به 
او  دارد.«  رو  پیش  را  مناسبی  وضعیت 
می افزاید: »پیش بینی عدد و رقم شاخص 
نزدیک  واقعیت  به  کل نمی تواند خیلی 
باشد اما شاخص در همین مقداری که 
اکنون قرار دارد می تواند تثبیت شود یا 
ارقام باالتری را تجربه کند. این روند از 
لحاظ بنیادی و شرایط کنونی اقتصاد کشور 
می تواند قابل تجربه باشد.« او بیان می کند: 
»ما در روزهای خوش بازار میانگین روزانه 
عدد ۱۰هزار میلیارد تومان را رد کردیم 
و امیدواریم این رقم با رشد مواجه شود و 
بتواند در کانال های باالتر پایدارباقی بماند 
تا کمکی به بازار سرمایه باشد.« ستاک 
عنوان می کند: »سهم هایی که p/e پایینی 
دارند و در مجامع سودهای باالتری تقسیم 
قرارخواهند  بازار  اقبال  مورد  می کنند 
گرفت و سرمایه گذاران سعی می کنند با 
داشتن این سهام و شرکت در این مجامع از 

سود تقسیمی شرکت ها بهره مند شوند.«

ورود غیرقابل کتمان
 نقدینگی 

عظیم ثابت دیگر کارشناس بازار سرمایه 
نیز بیان می کند: »ورود نقدینگی و رشد 
غیرقابل  امری  بازار  در  معامالت  ارزش 
معامالت  ارزش  مقایسه  است؛  کتمان 
امسال با سال گذشته نشان می دهد که گاه 
ارزش معامالت روزانه به ۱۰ هزار میلیارد 
تومان هم برسد. شاید بخشی از این مقدار 
اوراق باشد اما ارزش معامالت سهام هم 
روند افزایشی داشته است.« وی می افزاید: 
»بخشی از این افزایش به وضعیت سنتی 
بازار در آستانه فصل مجامع بازمی گردد 
و انگیزه ای را به سرمایه گذار می دهد که 
عالوه بر سود سرمایه بتوانند در مجامع 
توزیع  بنیادی  سهام  که  نقدی  سود  از 
می کنند بهره مند شوند.« این کارشناس 
»با  بیان می کند:  ادامه  در  بازار سرمایه 
توجه به اینکه بازار ما معموال بخش زیادی 
از قیمت های جهانی را رصد می کند و از 
قیمت های جهانی تاثیر می پذیرد و قیمت 
نفت،  کاال های جهانی و فلزات اساسی نیز 
طی مدت اخیر افزایش پیدا کردند، خود 
تا سهام رشد  است  بر علت شده  مزید 
کنند.« ثابت بیان می کند: »عالوه بر این 
تورم و نقدینگی داخلی نیز هر روز در حال 
تولید و باز تولید است. این روند به طور کلی 
نشان دهنده این است که بازار با توجه به 
است  داشته  افت هایی که سال گذشته 
اکنون در حال رسیدن به قیمت های واقعی 
است.« او می افزاید: »گزارش های خوبی 
هم از شرکت ها اعالم شده و به نظر می رسد 
استقبال  مورد  بازار  خوشبختانه  که 
سرمایه گذاران قرار گرفته است. در واقع 
می توان گفت که بازار نسبت به سال قبل 
مخصوصا بهار گذشته بهتر شده و شرایط 

خوب است.«

روزهای خوش بازار

 نوســان:  ســتاك، مدیرکل 
سیاست ها و مقررات ارزي بانک 
مرکزي به افرادي که بیشتر از ۱۰ 
هزار یورو و معادل آن ارز دارند، از 
دیروز سه ماه فرجه داد تا آن را به 
صرافي هاي مجاز بفروشند یا در 
اختیار بانک ها قرار داده و افتتاح 

حساب کنند. 
ایــن مقام مســوول در ادامــه گفت: 
بانک ها مجاز هستند که هرگاه مردم 
مبالغ ارزي خــود را بخواهند، عینا در 

اختیار سپرده گذاران قرار دهند.
در این راســتا مدیرکل دفتر قوانین و 
مقررات ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز نیز خاطر نشــان کرد که: »قانون 
اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
مطابق دستورالعمل هاي اعالم شده، از 
روز شنبه الزم االجرا است.« سید علي 
معصومي با تاکید بر الزم االجرایي بودن 
اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
اظهار داشت: »این قانون در نخستین 
اقدام در سال ۱3۹۲ به تصویب مجلس 
شوراي اسالمي رســید و در ماه پایاني 
همین سال اجرایي شــد. با توجه به 
اینکه این قانون مجموعه اي از ضوابط 
و قوانین جدید را پیش بیني کرده بود، 
به دلیــل کمبود تجربه، مشــکالت و 
اختالف نظرهایي را ایجاد کرد که طي 
سال هاي گذشــته نیاز به تغییرات را 
افزایش داد.« مدیــر کل دفتر قوانین 
و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز با تاکید بر اینکه موارد مهمي در این 
قانون اصالح شده است، گفت: »یکي از 
مهم ترین موارد رفع خألها و اشکاالت 
تعیین مصادیق قاچــاق و قانون امور 
گمرکي بود که ابهامــات آن رفع و با 
تبیین مســائل مصداق هــاي دقیق 

قانوني تعیین شد. 
در اصالحیه جدید، اختالف تشخیص 
و حد تشخیص رفع شده است، پیش 
از این در مورد اظهــار کاال بالتکلیف 
بودیم و مصادیق این اسنادي که مورد 
سوءاستفاده قرار مي گرفت روشن نبود 
که در قانون جدید تعیین تکلیف شده 

است.«
از ســوي دیگر این مقام بانک مرکزي 
در خصوص دستورالعمل هاي جدید 
مبــارزه با قاچــاق گفت: »براســاس 
دستورالعمل و ضوابط جدید مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز هرگونه خرید و فروش 
ارز از جمله معامالت فردایي، خارج از 
شــبکه بانک ها و صرافي هــاي مجاز، 
قاچاق محسوب شده و برخورد قانوني 
مي شــود.« دارندگان ارز )باالتر از ۱۰ 
هزار یورو( از دیروز سه ماه فرجه دارند 
که اگر سند معتبري در این خصوص 
ندارند، این ارز ها را به صرافي هاي مجاز 
بفروشــند، یا در اختیــار بانک ها قرار 
دهند و افتتاح حســاب کنند. در این 
بخش هم بانک ها مجاز هستند هرگاه 
مردم مبالغ ارزي خود را بخواهند عینا 
در اختیار ســپرده گذاران قرار دهند. 
براســاس این قانــون واردکنندگان و 
صادرکننــدگان که در ســامانه هاي 
ســنا، یا نیما طبق چارچوبي که بانک 
مرکزي تعیین کرده معامله مي کنند 
و معامله گران بورس مشمول این بند 
نمي شــوند. بانک مرکزي ذیل تبصره 
چهار ماده ۲ مکلف شــده که فهرست 
صرافي هاي مجاز از سایر صرافي هاي 
غیرمجــاز را در روزنامه هاي رســمي 
کشور و درگاه اینترنتي بانک مرکزي 
منتشــر کند و تغییــرات را به اطالع 

عموم برساند.

برخی  رغم  به  است؛  گرفته  پیش  در  را  صعودی  روندی  سال،  ابتدای  از  بورس  کل  شاخص 
افت و خیزها این شاخص توانسته است قله ۱/۵ میلیون واحدی را نیز فتح و طی چند روز گذشته 
در این کانال پایداری کند. در همین حال شاخص هم وزن نیز روند رو به رشدی را طی می کند و 
گاه صعود بهتری را نسبت به شاخص کل طی کرده است. ارزش معامالت خرد بازار نیز از ابتدای سال جاری به 
رغم برخی رکوردشکنی های مقطعی، عموما در مرز پنج هزار میلیارد تومان نوسان داشته است؛ شاخصی که 
از اهمیت باالیی در ترسیم دورنمای بورس برخوردار است. اکنون این پرسش مطرح است که شرط تداوم روند 

صعودی بازار- هر چند آرام- چیست و با تکیه بر چه عواملی می توان به رونق بورس امیدوار شد؟

نقدینگی هوشمند دریافته که بازار سرمایه بهترین محل سرمایه گذاری و کسب سود از نوسانات است

آیا می توان به رونق بورس امیدوار ماند؛

 نوسان : میزان نقدینگــي در بهمن ماه 
سال جاري بیشتر از ۴6۰۰ هزار میلیارد 
تومان اعالم شــده که با توجه به وضعیت 
متغیرهاي پولي و نرخ رشــدي که دارند، 
به نظر مي رسد در اســفند ماه به ۵ هزار 
هزار میلیــارد تومــان برســد. این رقم 
مي تواند براي اقتصاد کشــور مخاطرات 

بیشــتري به همراه داشته باشد و حتي به 
اهرمي براي افزایش نرخ تورم منجر شود. 
مخاطرات متغیرهاي پولي زماني شــکل 
نگران کننده تري به خــود مي گیرد که به 
تصمیمات  چند هفتــه اخیر دولت توجه 
کرده؛ این تصمیمات در تضــاد با بهبود 

رفاه و معشیت مردم است.

در آخرین گزارش پایــگاه رفاه ایرانیان از 
کل جمعیت ۷۷.۴ میلیون نفر یارانه بگیر 
در کشــور، بیش از نیمي از یارانه بگیران 
فعلي در »طبقه متوسط« قرار گرفته اند؛ 
به گونه اي که 3۸درصــد از یارانه بگیران 
واقعا نیاز بــه یارانه نقدي بــراي گذران 
امور زندگي دارند. به بیــان دیگر بیش از 

۱۴ میلیون نفري از یارانه بگیران اگر این 
میزان پول نقد را از دولت دریافت نکنند، 
نمي توانند زندگي خود را بگذرانند. حال 
اگر حذف ارز ترجیحي به افزایش قیمت 
نان در آینده اي نه چندان دور منجر شود، 
افراد بیشــتري  به  زیر خــط فقر  مطلق  

رانده  مي شوند. 

چرا سیاست هاي نظارتي در بازار گراني ها را کاهش نمي دهد؟

چه  آینده اي  داریم؟

هفته نامه نوسان

گروه  اقتصاد
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سید مهدي کاظمي، سخنگوي اتحادیه لوازم یدکي خودرو با تاکید بر اینکه در بازار 
لوازم قطعات یدکي خودرو کمبودي وجود ندارد، موضوع افزایش قیمت قطعات یدکي 
را تایید و علت آن را افزایش حقوق و دستمزد و روند افزایش قیمت همه کاال و خدمات 
در سال جدید اعالم کرد. وي ضمن تکذیب کمبود قطعات یدکي، افزایش قیمت لوازم 
یدکي را تایید و اظهار کرد: در یک مورد بازار دچار مشکل شده که مرتبط با شناسه کاال 

در قطعه »کمک فنر« است.

سید جواد ساداتي نژاد، وزیر جهاد کشاورزي درباره قیمت برنج اظهار کرد: با توجه به 
اینکه امسال 3۰ درصد خشکسالي داشتیم، برنج ایراني با کمبود عرضه مواجه شده 
است، بنابراین هر جا که عرضه کم شود و تقاضا افزایش یابد قیمت باال مي رود.وي 
تصریح کرد: نرخ هایي که درباره برنج ایراني اعالم مي شود صحت ندارد و رقم مورد نظر 
وزارت جهاد کشاورزي در فروشگاه هاي زنجیره اي کیلویي 6۴ هزار و ۹۰۰ تومان است 

که در فروشگاه هاي زنجیره اي توزیع مي شود.

اقتصادي  نوسان:نماگرهاي   
توسط  گذشــته،  سال  پاییز 

بانک مرکزي منتشر شد. 
در ایــن گــزارش رشــد اقتصادي 
کشــور در فصل پاییز ۱۴۰۰ با نفت 
۵.۷ درصد و بــدون نفت ۵.۸ درصد 
اعالم شده؛ از ســوي دیگر نرخ رشد 
نقدینگــي در مدت مورد بررســي 
نسبت به پایان ســال ۹۹ نیز ۲۷.۴ 
درصد بوده؛ اجــزاي نقدینگي یعني 
پول ۲۷.۱ درصد و شــبه پول ۲۷.۴ 
درصد در این مدت رشد داشته اند. به 
بیان دیگر افراد در پاییز سال گذشته 
تمایل بیشــتري به نگهــداري پول 
یا دارایي هایي داشــته اند که سریع 
و بدون دردســر به پــول نقد تبدیل 

مي شوند. 
این امر نشــان مي دهد که وضعیت 
اقتصادي به گونــه اي پیش رفته که 
صاحبان ســرمایه نیاز به پول نقد یا 
دارایي که زودتر به پــول نقد تبدیل 
شــود را بیشتر از گذشــته احساس 

مي کنند. 
انتشــار این آمار از آن جهت اهمیت 
دارد کــه این نخســتین بار در دولت 
ابراهیم رییسي است که چنین آماري 
در سطح نماگرهاي اقتصادي از بانک 
مرکزي تحــت مدیریــت او بیرون 

مي آید. 
در واقع در فاصله ســه ماهه تابستان 
تا پاییز سال گذشــته، این آمار نگاه 
تازه اي از آن چیــزي را به ما مي دهد 
که در بانک مرکــزي تحت مدیریت 
دولت رییسي گذشــته است. پول و 
شــبه پول به عنوان اجزاي نقدینگي 
در تابستان گذشــته به ترتیب ۱۸.۲ 
و ۱6.۷درصد رشــد داشته اند که هر 
دوي این متغیرها در فصل پاییز بیش 

از ۲۷ درصد رشد کردند. 
خروج ۱۰.۱3 میلیارد دالر ســرمایه 
در ۹ ماهه نخست سال گذشته یکي 
از مهم ترین داده هایي اســت که در 
این گزارش مي توان یافت؛ خروج این 
میزان سرمایه از کشور در حالي است 
که در کل ســال ۹۹ حدود 6 میلیارد 
و 3۱۸ میلیون دالر از کشــور خارج 

شده بود. 
یعني تا فصل پاییز به اندازه یک سال 
ســرمایه از کف رفته اســت. باید به 
این نکته نیز اشــاره کرد که در 6 ماه 
ابتدایي ســال گذشــته رقم خروج 
ســرمایه بالغ بر 6 میلیارد دالر بوده 
اســت. یعني در ســه ماه این رقم به 
بیــش از ۱۰ میلیارد دالر رســیده و 
به نوعي »آالرم« خروج ســرمایه را 

روشن کرده است.

ایران سهمی یک درصدی از بازار جهانی سنگ 
دارد. بر اساس آنچه تحلیلگران می گویند، ایران 
در صنایعی همچون صنعت سنگ حرف های 
زیادی برای گفتن دارد. به عنوان مثال به لحاظ 
تولید با کشور ترکیه که آن کشور هم در گروه 
سنگ های آهکی مزیت نســبی دارد، برابری 
دارد. اما نگاهی به آمارهای بین المللی نشــان 
می دهد که در سال ۱3۹۹، جمع کل صادرات 
ایران به ۲۲۰ میلیون دالر هم نمی رسد اما در 
همین سال ترکیه توانسته ۹ میلیون تن از ۱۱ 
میلیون تن سنگ تولیدی کشورش را در حوزه 
صادرات به کار بگیرد و سهمی ۱/۷۴ میلیارد 
دالری را از بازارهــای جهانی ســنگ به خود 
اختصاص دهد. در واقع این اعداد و ارقام بیانگر 
این است که اگرچه صنایع کشور ما در برخی 
حوزه ها از توان تولید باالیی برخوردار هستند 
اما در حوزه صادرات بسیار ضعیف عمل کرده اند 
که در این راستا به طور حتم عدم توجه دولت به 

صنعت نمایشگاهی نقش پررنگی داشته است.
برابری ایران و ترکیه 

به لحاظ تولید
در همین خصوص تحلیلگر بازارهای جهانی 
ســنگ به »جهان صنعت« گفت: در رابطه با 
مساله بغرنج صادرات سنگ ایران و مشکالتی 
که در این حوزه وجود دارد، بحث نمایشگاهی 
از اهمیت زیادی برخوردار اســت. ســیامک 
حاج سیدجوادی با اشــاره به آمارهای تولید 
ســنگ در دنیا اظهار کرد: تولید ســنگ دنیا 
در ســال ۲۰۲۰ ، ۱۵۵ میلیون تن بوده است 
که ۸۸ میلیون تن از آن به گروه ســنگ های 
آهکی یا ماربل اختصــاص دارد و 6۲ میلیون 
تن از آن ســهم ســنگ های گروه گرانیت یا 
سیلیسی اســت. وی با بیان اینکه ایران جزو 

تولیدکنندگان برتر ســنگ های گروه آهکی 
است و در این حوزه مزیت نسبی داریم، افزود: 
این در حالی است که بزرگ ترین رقیب کشور 
ما در بازار جهانی، ترکیه است که در سال ۲۰۲۰ 
حدود ۱۱/۲ میلیون تن تولید داشته است. در 
مقابل اما ایران طبــق آمارهای جهانی حدود 
هشت میلیون تن تولید داشته، اگرچه وزارت 
صمت در این خصوص اعالم می کند که تولید 
ســنگ ایران نیز حدود ۱۱ میلیون تن بوده 
است. بنابراین می توان گفت که ایران به لحاظ 
تولید با کشور ترکیه که آن کشور هم در گروه 
سنگ های آهکی مزیت نســبی دارد، برابری 
دارد. حاج ســیدجوادی بیان کــرد: ظرفیت 
استخراج معادن سنگ در ایران 3۰ میلیون تن 
است اما ما تنها با یک سوم ظرفیت کار می کنیم. 
اما در مقایسه با کشوری همچون ترکیه، تنوع 
ســنگ های ایران به مراتب باالتر است و از هر 
جهت که بررسی کنیم، می بینیم که ایران در 
این حوزه دارای مزیت نسبی بیشتری نسبت 
به ترکیه اســت. این در حالی است که ایران با 
وجود اینکه در تولید سنگ دنیا چهارمین کشور 
است و می تواند اولین تولیدکننده سنگ های 
گروه آهکی در دنیا باشد اما در بخش صادرات 
عملکرد قابــل توجهی نــدارد و در این حوزه 
ضعیف است. تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ 
در ادامه افزود: ترکیه در سال ۲۰۲۰ حدودا 3/۵ 
میلیون تن سنگ به صورت بلوک و سه میلیون 
تن ســنگ به صورت فرآوری شده صادر کرده 
اســت که اگر تصور کنیم ۵۵ درصد از سنگ 
بلوک به صورت فرآوری شــده درمی آید، این 
کشور حدودا ۵/۵ میلیون تن سنگ را فرآوری 
کرده که در نهایت توانســته سه میلیون تن 
سنگ فرآوری شده را صادر کند. به این ترتیب 

می توان گفت که ترکیه ۹ میلیــون تن از ۱۱ 
میلیون تن سنگ تولیدی کشورش را در حوزه 
صادرات به کار گرفته و توانسته راندمان خوبی 
را به دست بیاورد. همچنین این کشور توانسته 
ســهمی ۱/۷۴ میلیــارد دالری را از بازارهای 

جهانی سنگ به خود اختصاص دهد.
لزوم حضور در

نمایشگاه های کشورهای رقیب
تحلیلگر بازارهای جهانی ســنگ در ادامه با 
تاکید بر اهمیت حضور ایران در نمایشگاه های 
بین المللی و همینطور بازارهای هدف گفت: 
نمایشگاه های بازارهای هدف یکی از بهترین 
جایگاه هایی اســت کــه می توانیــم در آنها 
حضور پیدا کنیم و از اســب های زین شده ای 
که کشــورهای رقیب ایجــاد کرده اند، بهره 
ببریم. منظور از کشورهای هدف، کشورهایی 
هستند که تقاضای مشتریان آنها برای واردات 
سنگ های فرآوری شــده و یا به صورت بلوک 
سنگ های آهکی زیاد اســت. بنابراین ما نیز 
می توانیم جهت دســتیابی به این مشتریان و 
متقاضیان، در نمایشگاه های کشورهای رقیب 

حضور پیدا کنیم.
ســیدجوادی با اشــاره به مزیــت حضور در 
نمایشگاه کشــورهای رقیب گفت: حضور در 
نمایشــگاه های بزرگ ترین صادرکننده های 
ســنگ های گروه آهکــی و صادرکنندگان 
ســنگ می تواند برای ما فرصت خوبی باشد، 
چرا که تمام متقاضیــان دنیا بــرای بازدید ، 
جمع آوری اطالعات و همینطور خرید سنگ 
در این نمایشگاه ها حضور پیدا می کنند. از این 
رو حضور ایران در این نمایشــگاه ها می تواند 
در راســتای معرفــی محصــوالت و معرفی 
توانمندی ها و پتانسیل های کشور به بازارهای 

جهانی نتیجه بخش باشد. وی افزود: به عنوان 
مثال با توجه به اینکه ترکیه بزرگ ترین رقیب 
ایران در حوزه صادرات سنگ است، قطعا حضور 
در نمایشــگاه هایی همچون نمایشگاه ازمیر 
ترکیه می تواند از اهمیت قابل توجهی برای ایران 
برخوردار باشد، چرا که تمام مشتری های دنیا و 
تمام کسانی که متقاضی خرید سنگ های گروه 
آهکی و ماربل هستند، برای بازدید از نمایشگاه 
ازمیر ترکیه حاضر می شوند و می توانیم بدون 
اینکه هزینه های باالی برگزاری نمایشــگاه 
بین المللی و همچنین هزینــه مارکتینگ را 
پرداخت کنیم، محصوالت خود را به کشورهای 
هدف که حدود ۲6 کشور هستند معرفی کنیم 
و در راستای توســعه صادرات صنعت سنگ 

کشور گام برداریم.
تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ با اظهار تاسف 
نسبت به بی توجهی مسووالن برای پرداخت 
مشوق های الزم در راستای حضور صنعتگران 
ایرانی در نمایشگاه ازمیر ترکیه که از ۱۰ تا ۱3 
فروردین )3۰ مارس تا ۲ آوریل ۲۰۲۲( برگزار 
شد، گفت: در صورت حضور حداکثری در این 
نمایشگاه می توانستیم از پتانسیلی که ترک ها 
طی ۲۵ ســال برای آن تالش کردند، استفاده 
کنیم و با مشتریان اصلی ســنگ در بازارهای 
جهانی ارتباط بگیریم. سیدجوادی بیان کرد: 
البته ترک ها نیز در رابطه با نمایشگاه ورونای 
ایتالیا همین کار را انجــام دادند و با حضور در 
آن نمایشگاه توانستند محصوالت خودشان را 
به دنیا معرفی کنند. در واقع ترک ها توانستند 
با همین روش، سهم خود را از بازارهای جهانی 
همچون بازار ایتالیا، اسپانیا و… اخذ کنند. وی 
با بیان اینکه تمرکز روی نمایشگاه هایی همچون 
نمایشگاه ســنگ ورونای ایتالیا، هندوستان، 
شیامن چین، ازمیر ترکیه و… بسیار اهمیت 
دارد، افزود: این کشورها سال هاست که برای 
مارکتینگ هزینه کرده اند و تمام مشتری های 
دنیا را برای بازدید از نمایشگاه های کشورشان 
دعوت می کننــد. بنابرایــن از آنجایی که ما 
می توانیم به این طریق پتانسیل های صنعت 
سنگ کشور را به دنیا معرفی کنیم، در حوزه 
افزایش تولید و توســعه صادرات و همینطور 
ارزآوری برای اقتصاد کشور نیز کار بزرگی انجام 

خواهیم داد.
تحلیلگر بازارهای جهانی ســنگ با انتقاد از 
اینکه تنها ۲۰ شــرکت ایرانی در نمایشگاه 
سنگ در ازمیر ترکیه شــرکت کردند، اظهار 
کرد: در نمایشــگاهی که ۱3۸ کشــور دنیا 
حضور داشــتند و برای بازدید و خرید سنگ 
وارد آن شــدند، تنها ۲۰ شرکت ایرانی دارای 
غرفه بودند. این در حالی اســت که در کشور 
ما بیش از ۸۰۰ معدن فعال وجود دارد و یا به 
گفته وزارت صمت تعداد معادن فعال ۱۱۰۰ 
معدن اســت. در این میان پنج هزار کارخانه 
فرآوری در کشور وجود دارد که دست کم ۵۰۰ 
کارخانه فرآوری اســلب در کشور ما توانایی 
صادرات با کیفیت و استاندارد جهانی را دارند. 
به عبارتی ۵۰۰ واحد معدنی در کشور ما وجود 
دارد که می توانند محصوالت اسلب خودشان 

را به بازارهای جهانی عرضه کنند..

قیمت برنج ایرانی  از نظر وزیر کشاورزیدلیل افزایش  قیمت ها  در بازار  قطعات یدکی
 یادداشت

 گزارش

»آالرم« 
خروج سرمایه

 نوسان:خط و نشان برای تجار در سال جاری همچنان ادامه دارد. به دنبال 
تصویب »اعمال جریمه نقدی« و »حبس تعزیری برای عدم رفع تعهد ارزی 
واردکنندگان« در قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز، کمیته اقدام ارزی 
به صادرکنندگان هشدار داد، درصورت عدم رفع تعهدات خود مشمول 
»درج امتیاز منفی در رتبه         بندی         «، »محدودیت در کارت بازرگانی« و 

»تعیین سقف اعتباری« خواهند شد.
درضمن انجام تکالیف وارداتی از سوی واردکننده در قبال پذیرش پروانه صادراتی 
از صادرکننده، الزامی است و عدم انجام آن منجر به ورود مراجع قضایی خواهد شد. 
این محدودیت ها درحالی اعالم شده که هنوز بسیاری از موانع پیش روی تجار برای 
رفع تعهدات آنها پابرجاست. هنوز تحریم ها به عنوان یکی از علل اصلی کندی رفع 
تعهدات تجار باقی است، ضمن آنکه کماکان برداشت         های سلیقه         ای و اعمال نظرات 
سلیقه         ای در اجرای قوانینی همچون واردات در برابر صادرات و واگذاری کوتاژهای 
صادراتی متوقف نشده است، در واقع از نگاه تحلیلگران در سال جاری برخالف 
وعده هایی که سیاستگذار داده بود فعاالن اقتصادی نه تنها در جریان صادرات بلکه 
درجریان رفع تعهدات خود با موانع متعددی روبه رو هستند که نگرانی برای تحقق 
اهداف سال جاری صادرات را نیز به دنبال دارد. در سال جاری دولت قصد دارد 
صادرات غیرنفتی را به ۵۵ میلیارد دالر برساند، اما تهدیدهای سیاستگذار در کنار 
قوانین و مقررات، بخشنامه                           ها و دستورالعمل های متناقض و دست         وپاگیر در جریان 
واردات و صادرات نگرانی برای تحقق هدف ۵۵ میلیاردی را تشدید کرده است. اگرچه 
رقم پیش بینی شده از نگاه کارشناسان در شرایط غیرتحریمی رقم بزرگی نخواهد بود 

و دولت می تواند به اهداف پیش بینی شده دست پیدا کند.
تهدید و تشویق تجار

در روزهای نخستین سال جاری بود که فعاالن اقتصادی به دنبال ابالغ قانون 
جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز از شرایط کنونی ناامید شدند. ناامیدی که اعمال 
عوارض صادراتی برای گروهی از کاالهای فعاالن اقتصادی را نگران تر از قبل 
کرد. در این شرایط کمیته اقدام ارزی در اولین نشست خود در سال جدید برای 
صادرکنندگان خط و نشان کشید؛ به خصوص برای آنهایی که در موعد مقرر نسبت 
به تحویل ارز فروخته شده خود در سامانه نیما یا در قالب واگذاری پروانه صادراتی 
خود به واردکنندگان اقدام نکنند. از نگاه برخی تحلیلگران این محدودیت           ها و 
ممنوعیت           ها در شرایطی از سوی کمیته اقدام ارزی اعمال شده که ظرف  ماه های 
گذشته، تسهیالت ایجادشده در حوزه صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز صادراتی، 
زمینه را برای بسیاری از صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات خود 
و ایفای تعهدات ارزی            آنها هموار کرده بود. بر این اساس نیز برخی صادرکنندگان 
معتقدند امروز با مشکالت کمتری نسبت به گذشته مواجه هستند و شرایط برای 
آنها به گونه           ای پیش رفته که به نسبت گذشته راحت           تر می توانند نسبت به ارائه ارز 
صادراتی خود به واردکنندگان اقدام کنند؛ البته برخی دیگر شرایط کنونی را 
مطلوب ارزیابی نمی کنند.در این شرایط کمیته اقدام ارزی در هفتادمین نشست 
خود مصوباتی را علیه صادرکنندگان تصویب کرد. یکی از مصوباتی که کمیته اقدام 
ارزی در مورد آن تصمیم گیری کرده، تخلف زمانی صادرکنندگان نسبت به ارائه 
ارز خود به واردکنندگان است؛ به این معنا که برای آن دسته از صادرکنندگانی که 
به موقع به تعهدات خود در قبال ارائه ارز فروخته شده در سامانه نیما یا واگذارشده 
در قالب پروانه های صادراتی عمل نکنند، تنبیهاتی در نظر گرفته شده است. چنانچه 
صادرکننده نسبت به عرضه و فروش ارز در سامانه نیما و یا واگذاری پروانه صادراتی به 
غیر اقدام کرده باشد و ارز حاصل از صادرات را به خریدار تا موعد مقرر تحویل نداده 
باشد، در صورتی که بر اساس حکم دادگاه قصور صادرکننده محرز شود، ضمن احیای 
تعهد ارزی صادرکننده، این تخلف به عنوان امتیاز منفی در رتبه بندی صادرکنندگان 
لحاظ و همچنین تنبیهاتی نظیر ایجاد محدودیت در کارت بازرگانی و تعیین سقف 

اعتباری توسط مراجع ذی ربط خواهد شد.
همچنین در صورت عدم عمل به تعهدات از سوی صادرکنندگان در قبال توافق با 
واردکنندگان مبنی بر واگذاری پروانه صادراتی به منظور ایفای تعهدات ارزی، در 
صورت اقامه دعوی از سوی واردکننده و صدور حکم دادگاه درخصوص تخلف 
صادرکننده، عالوه بر احیای تعهدات ارزی صادرکنندگان مراتب در رتبه بندی 
صادرکنندگان لحاظ خواهد شد. درخصوص عدم انجام تکالیف وارداتی از سوی 
واردکننده در قبال پذیرش پروانه صادراتی از صادرکننده نیز الزم است مراتب از 

طریق مراجع قضایی پیگیری شود.
بر این اساس گمرک ایران باید تا پایان شهریورماه سال جاری نسبت به ارسال 
سی دی های حاوی اطالعات ورودموقت و صادرات آن از محل حسب درخواست 
صادرکننده به بانک مرکزی و دبیرخانه کمیته اقدام ارزی وفق روال جاری اقدام کند. 
کمیته اقدام ارزی البته مصوباتی هم برای آن دسته از صادرکنندگانی داشته که در 
قبال تعهد ارزی خود، طال وارد کشور کرده اند. در این مصوبه تاکید شد، درخصوص 
تهاتر طال با تعهدات ارزی باتوجه به اینکه واردات طال در حال حاضر به صورت واردات 
در مقابل صادرات خود و غیرمجاز است؛ بازرگانان می توانند با رعایت مقررات 
آیین نامه         های مرتبط اقدام به واردات کنند. این تصمیم در واقع بر اساس اعالم نظر 

کتبی دفتر مقررات صادرات و واردات انجام شده است.

خط و نشان جدید دولت برای تجار

capital

با حضور قدرتمند در نمایشگاههای بین المللی، می توانیم از پتانسیل صنعت سنگ کشور صیانت کنیم

امروزه نمایشگاه ها در صنعت تبلیغات، خرید و فروش کاال، توسعه صادرات و رونق اقتصادی حرف 
اول را می زنند. اما با وجود اینکه بسیاری از کشورها همچون ترکیه با تمرکز بر این موضوع موفق به 
توسعه صنایع خود و رونق شدید صادرات انواع کاالها شده اند، در ایران توجه زیادی نسبت به رونق 
صنعت نمایشگاهی وجود ندارد. نکته تاسف آور این است که کشور ما نه تنها در برگزاری این رویدادها در داخل کشور 
چندان موفق نیست بلکه برای حضور در نمایشگاه های بین المللی مطرح در سایر کشورها نیز به خوبی عمل نمی کند؛

 نوسان:اولین نشانه حذف ارز ترجیحي در صنعت 
آرد دیده شده است. پس از افزایش ناگهاني قیمت آرد 
در سال جاري حاال نوبت به گراني محصوالت وابسته 
به آرد رســید. البته دولت تاکنون از افزایش نرخ آرد 
نانوایي ها جلوگیري کرده و تصمیم گرفته است به شکل 
دستوري بهاي این محصول را ثابت نگه دارد، آن طور که 
محمدرضا مرتضوي، رییس  انجمن آردسازان مي گوید با پنج برابرشدن قیمت 
آرد، احتماال بهاي ماکاروني هم رشد خواهد کرد. ترکش هاي رشد نجومي قیمت 
آرد صنعتي حاال به محصوالت وابسته رســیده است. بررسي ها نشان مي دهد 
قیمت آرد براي اصناف و صنایع از ۲۵۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان در سال جدید 
رسید. موضوعي که مي تواند قیمت ماکاروني، کیک، کلوچه، نشاسته، رشته و … 
را تحت تاثیر قرار دهد. مدیرعامل یک شرکت تولید ماکاروني گفت: ما شاهد یک 

تغییر ۴۰۰ درصدي در قیمت ماکاروني خواهیم بود.

 نوسان: علي صالح آبادي، رییس کل بانک مرکزي  
گفت: با تمهیدات اندیشــیده شــده، امســال روند 
کاهشي تورم ادامه مي یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، 
شتاب گیري رشد اقتصادي و سرمایه گذاري مناسب 
در فعالیت هاي اقتصادي خواهیم بود. صالح آبادي با 
استناد به آمارهاي رسمي از متغیرهاي کلیدي اقتصاد 
اظهار کرد: آمارهاي رسمي از متغیرهاي کلیدي اقتصاد در ماه هاي پایاني سال 
۲۰۲۱ و سه ماهه ابتدایي سال ۲۰۲۲، حاکي از بهبود نسبي وضعیت اقتصاد 
ایران و تغییر در روند متغیرهاي کالن اقتصادي هستند. براي مثال نرخ تورم 
دوازده ماهه و نقطه به نقطه که از سال ۲۰۲۰ متاثر از محدودیت دسترسي به 
منابع ارزي ناشي از تشدید تحریم هاي بین المللي مسیر صعودي را در پیش 
گرفته بودند، از ســپتامبر ۲۰۲۱ وارد روند نزولي شــدند و در مارس ۲۰۲۲ 
نســبت به مقطع مذکور به ترتیب ۱3.۱ و ۲۵.۴ واحد درصد کاهش یافته اند. 

 نوســان: اخیرا خبري مبني بر صادرات روزانه 
بیــش از ۷۰۰ کانتینر هندوانه از ایــران به ترکیه 
منتشــر شــد؛ خبري که با واکنش هاي متعددي 
روبه رو بود، چراکــه ایران در شــرایط بحران آب 
قرار دارد و صادرات هندوانــه درواقع صادرات آب 
به حساب مي آید. قاســم تقي زاده خامسي، معاون 
سابق وزیر نیرو در صفحه اینستاگرام خود نوشته براي تولید هر کیلوگرم 
هندوانه به طور متوســط 3۵۰ لیتر آب مصرف مي شود و قیمت تمام شده 
هر لیتر آب در کشــور حدود ۷۰۰ تومان اســت. به گفته وي کشوري که 
دچار خشکسالي بوده و بیش از ۵۰ درصد ســدهاي آن خالي از آب بوده و 
سرانه آب آن به کمتر از ۱۱۰۰ مترمکعب رسیده است، چرا باید آب را در 
قالب هندوانه و گوجه فرنگي و… به ترکیه صادر کند که سرانه آب باالي 

۱۷۰۰ مترمکعب دارد؟

  نوســان:بختیار علم بیگي، رییس هیات مدیره 
انجمن صنایع شوینده، بهداشتي و آرایشي ایران در 
مورد زمان افزایش قیمت محصوالت شوینده اظهار 
کرد: با توجه به افزایــش قیمت مواد اولیه، افزایش 
هزینه هاي جانبي همچــون کرایه حمل و عوارض 
گمرکي، دستمزد کارگران و... مقرر شد محصوالت 
شوینده افزایش قیمت داشته باشــند.رییس هیات مدیره انجمن صنایع 
شوینده، بهداشتي و آرایشــي ایران افزود: البته هنوز جلسات با سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شــرکت هاي تولیدي ادامه 
دارد و درصد و زمان افزایش قیمت محصوالت به صورت دقیق مشــخص 
نشده است. وي گفت: با توجه به اینکه هم اکنون در ماه رمضان هستیم از 
این رو صبر کرده ایم تا ماه رمضان تمام شود و پس از آن قیمت محصوالت 

شوینده تعیین تکلیف خواهد شد.

رشد ۴00 درصدي قیمت ماکارونيشوینده ها  بعد از ماه رمضان گران مي شوندصادرات هندوانه چه توجیهي دارد؟تورم  در ایران نزولي است!

 ها
ده

برا

مصایب صادرات سنگ 
چرا صنعت سنگ ایران در مدارصادرات محصوالت خود موفق نیست؟؛

در کمیته اقدام ارزی تصویب شد
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رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان به "نوسان" گفت:  هرچند زمان 
کوتاهی از شروع سال جاری گذشته است، 
اما شرکت فوالد مبارکه، با رکوردزنی های 
متعدد، در بخش های مختلف تولید، نشان 
داده که این مجموعه بزرگ، همواره بر مدار 
توســعه حرکت می کند و به طور قطع با 
بهره گیری از شــرکت های دانش بنیان و 
استفاده از نیروهای نخبه در صنعت فوالد 
کشور موفق تر از پیش عمل خواهد کرد. به 
گفته عبدالوهاب سهل آبادی، فوالد مبارکه 
از جمله شــرکتهای بین المللی کشــور 
اشت که در بســیاری از طرح های توسعه 
خود از توان شرکت های خارجی استفاده 
می کند، بنابراین با داشــتن برنامه ریزی 
دقیق و روی آوردن به فنــاوری داخلی و 
شــرکت های دانش بنیان، مــی تواند در 
بهره وری، ارائه تکنولوژی و ساخت ماشین 
آالت جدید و نوآور موفــق تر از قبل عمل 
کند و به جای مهندسی معکوس در زمینه 
ماشــین آالت، این توانایی را دارد که خود 
در زمره خالقین ماشــین آالت صنعتی و 

معدنی در دنیا باشد. 
وی تصریــح کرد: فوالد مبارکــه با برنامه 
ریزی ویژه در افقی چند ساله و بهره گیری 
از نقشه راهی که مقام رهبری آن را ترسیم 
نمودند می تواند به لحــاظ میزان تولید، 
نقش آفرینی در توســعه کشــور، تعالی 
نیروی انســانی و جایگاه اساسی در تولید 
ناخالص ملی، نقــش بی بدیلی در اقتصاد 

ایران بازی می کنند.

بخش تولید
نیازمند نوسازیست

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
اضافه کرد: تاکید مقــام معظم رهبری در 
ارتباط بــا موضوع دانش بنیان این اســت 
که بخش تولید کشور علمی تر با مسائل و 
مشکالت خود برخورد کنند. براساس این 
رهنمود، ضرورت دارد تا در ســال جاری؛ 
شــرکت های دانش بنیان به طور ویژه، به 
کمک واحدهای تولیدی بیایند و بستر ارتقا 
کیفی صنعت کشور را فراهم سازند. سهل 
آبادی با اعتقاد بر اینکه امروز دیگر نمی توان 
برای تامین قطعات و ماشــین آالت دست 
خود را جلوی کشــورهای دیگر دراز کنیم، 
افزود: امروز بخش تولید و صنعت نیازمند 
نوسازی هستند؛ البته این نوسازی به این 
مفهوم نیست که شرکتی مانند فوالد مبارکه 
خود دانش بنیان شود؛ بلکه بنا بر فرمان رهبر 
معظم انقالب، باید شرکت های دانش بنیان 
توسعه یافته و آنها به مجموعه های بزرگی 
همچون فوالد مبارکه، تکنولوژی روز دنیا را 
ارائه دهند. وی تصریح کرد: انتظار می رود 
فوالد مبارکه نیز از توان شرکت هایی مستقر 
در پارک های علم و فناوری کمک گرفته و 

نوآوری های آنها را خریداری کند.

اتفاقات مثبت از فوالدمبارکه 
نشات می گیرد

مدیر فروش و توســعه کسب و کار شرکت 
بین المللی دانیلي پرشیا نیز با اشاره به اینکه 
فوالد مبارکه طی یک دهــه اخیر، همواره 

در میزان تولید خــود رکوردهای متعددی 
را جابجا کرده اســت، تاکید کــرد: این در 
شرایطی اســت که این مجموعه طی سال 
گذشته، به دلیل محدودیت های گاز و برق، 
برخی مواقع ناچار شد از برنامه زمان بندی 

تولید خود عقب بماند.
نصیرالدین ضویــی اضافه کــرد: به دلیل 
محدودیت های تامین انــرژی و ... صنعت 
فوالد کشــور سال گذشته شــرایط خوب 
و مناســبی نداشــت و حتی حجم تولید 
فوالدسازان کشور کمتر از دو سال گذشته 
بود. با وجود این شرایط، شرکت فوالدمبارکه 
در صادرات محصوالت فوالد موفق بود اما 
ضرورت دارد این شــرکت در سال جاری، 
در این بخش تغییراتی ایجاد کند و ســبد 
صادراتي خود را متنوع تر کــرده و بر روی 
محصوالت باکیفیت باالتر و با ارزش افزوده 
بیشتر متمرکز شود. ضویی اضافه کرد: اگر 
موضوع انرژی در کشور به درستی مدیریت 
نشود، ما روزهای خوبی برای سال جاری و 
ســال هاي آینده نخواهیم داشت و ممکن 
است با مشکالت بیشــتری در تولید فوالد 

برخورد کنیم. 
وی ادامه داد: در بحث صادرات محصوالت 
فوالدی، اگر موضوع  تعرفه هاي صادراتي و 
سیاست هاي مدیریت کالن صنعت فوالد را 
اصالح نکنیم، حتی شاید همان بخش های 
ارزآور را از دســت دهیم، اما در صورت لغو 
تحریم ها، بازگشت به برجام و گشایش های 
ارزی، در آن زمــان می توانیم از منابع ارزی 
که وارد کشور می شود توسعه  صنعت فوالد 

را جلو انداخته و کار های بزرگی انجام دهیم.
ضویی به شعار امسال مقام معظم رهبری و 
اجرای این سیاست در صنعت فوالد اشاره 
کرد و توضیح داد: فوالد مبارکه گل سر سبد 
صنعت کشور و پیشرو در این زمینه و الگوی 
دیگر فوالدسازان کشور و حتی خاورمیانه 
است و این شرکت جزو نخستین مجموعه 
هایی است که بومی سازی بر مبنای دانش 
بنیانها را در ارتباط با مراکز تحقیقاتی، پارک 
هاي علــم و فناوري و دانشــگاهها مبنای 
حرکت خود قرار داده و اگر قرار است اتفاق 
مثبتی در حوزه دانش بنیان در صنعت فوالد 
کشــور رخ دهد، به طور قطع این اتفاق از 

فوالد مبارکه نشات می گیرد. 
وی افزود: با توجه به پتانسیل های مجموعه 
فوالد مبارکه انتظار می رود در زمینه های 
چالــش دار و گلوگاه هــای صنعت فوالد 
بتواند از دید دانش بنیــان، موجب تحول 
آفرینی شود وشرایط خودکفایی در کشور را 
فراهم سازد. این کارشناس فوالد در تشریح 
دیدگاه خود توضیح داد: به عنوان مثال فوالد 
مبارکه می تواند در مباحث کاهش مصرف 
انرژی، کاهش آالینده هاي محیط زیست 
و همچنین در حــوزه های کاهش مصرف 
آب و تولید محصوالت ویژه با کیفیت هاي 
خاص با ارزش افزوده بــاال و ایجاد نوآوری 
در سبد محصوالت خود اقدامات خوبی را 
انجام دهد که عالوه بر ارزآوری، نســبت به 
واردات محصوالت فوالدی از دیگر کشورها 
خودکفا شویم و بتواند این دانش را به بقیه 
فوالدسازان کشــور نیز منتقل کند. وی با 
اعتقاد بر اینکه سیستم دانش بنیان کشور 
باید برای شــرکت ها تعریف شود، گفت: 
متاسفانه در بســیاری مواقع شرکت های 
دانش بنیان کشور زیرســاخت های الزم، 
بودجه، امکانات و تجهیزات مــورد نظر را 
ندارند و یا در ارتباطات خــود با مراکز بین 
المللی ضعیف هســتند که این می تواند 
مشکل ســاز باشــد، اما با توجه به هوش و 
استعداد متخصصان ایرانی به خصوص در 
صنعت فوالد کشور ما می توانیم در این حوزه 

کارهای بزرگی را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه در بحث دانش بنیان باید 
برخی اصول، زیرساخت ها و اکوسیستم هاي 
مورد نیاز مهیا شود، توضیح داد: متاسفانه 
ایران در حوزه هــای دانش بنیــان به آن 
میزانی که بسیاری از کشورهای پیشرفته 
دنیا به خصوص در حوزه صنایع مادر، بودجه 
تحقیقاتی تعریف می کننــد، برنامه ریزی

 نمی شود و ضرورت دارد یک سند راهبردي 
براي توسعه شــرکت هاي دانش بنیان با 

رویکرد خروجي محور تدوین گردد.
 ضویی با تاکید بر اینکه اصول دانش بنیان 
بودن را باید در عمل پیاده کرد و با بررســی 
نتایج دیگر کشــورها، به الگوبرداری از آنها 
پرداخت، تاکید کرد: یک نمونه مناسب در 
خصوص توجه به شرکت های دانش بنیان 
در کشور ما صنایع دفاعي و نظامي هستند 
که از بقیه صنایع، پیشــروتر عمل کرده و 
می توانند الگوی خوبی برای سایر صنایع 

کشور باشند.

گزارش

  گزارش

 نوســان :در راستای پیروی از 
منویات مقام معظم رهبری در 
سال جدید، برای نخستین بار در 
کشور، ماشین شارژ وایر مربوط 
به LF۳ ناحیه فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم شرکت فوالد 
مبارکه به دست تالشگران این 
ناحیه طراحی و ســاخته شد.

محمدمهدی بانک، رئیس واحد بومی سازی 
خطوط و فرایندهای تولید شــرکت فوالد 
مبارکه و مســئول اجرای این پروژه اظهار 
کرد: پــس از برگزاری جلســات متعدد 
با همکاران ناحیــه فوالدســازی و تهیه 
گزارش های مربوطه در راســتای بررسی 
امکان طراحی، مهندسی و ساخت در داخل 
کشور، با حمایت مدیریت ناحیه فوالدسازی 
و مهندسی کارخانه، تصمیم بر آن شد که 
این پروژه به صورت کامــال بومی در داخل 
کشور اجرا شود و جزو پروژه های اولویت دار 
ســال ۱۴۰۰ تعریف گردد. وی افزود: در 
این راستا تیمی متشــکل از کارشناسان 
بهره برداری، تعمیرات و دفتر فنی عملیات 
ثانویه، بومی سازی خطوط تولید و فرایند 
و مهندســی کارخانه در شــرکت فوالد 
مبارکه شکل گرفت تا تمامی مشخصات و 
موارد حائز اهمیت در ماشین را موردتوجه 
قرار دهد و ضمن طراحی این دســتگاه با 
تکنولوژی روز دنیا، تمامی مشکالت موجود 

نیز رفع شود.
رئیس واحــد بومی ســازی خطــوط و 
فرایندهای تولید شــرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: فرایند شارژ  وایر به کوره 
LF3 با اســتفاده از یک دستگاه دوخطه 
قدیمی انجام می شــد و به علت زیاد بودن 
خرابی و نیاز به تعمیرات مکرر، بدون دستگاه 
رزرو، مشــکالتی در ایــن خصوص وجود 
داشــت. وی اذعان داشت: سرعت دستگاه 
موجود به علت دوخطه بودن حداکثر 3۰۰ 
متر بر دقیقه اســت، درحالی که ســرعت 
دستگاه شارژ طراحی و ساخته شده 36۰ 
متر بر دقیقه اســت. همچنین استفاده از 
وایر با جنس و قطرهای متنوع در سیستم 
قدیمی این ماشین امکان پذیر نبود و برای 
وایر با قطر ۱۴ میلی متــر و وایرهای توپر 
مثل AL و استحکام باال، اپراتور مجبور به 
تنظیم دســتی وایر بود.بانک تصریح کرد: 
با انجام این کار عمــال قابلیت تکرارپذیری 
طرح بومی سازی شده در گروه فوالد مبارکه 
و صرفه جویی اقتصادی و زمانی قابل توجه 
نسبت به نمونه خارجی مشابه ایجاد شد. 
عملیات طراحی، مهندســی و ســاخت 
دستگاه مذکور با کمک یکی از شرکت های 
زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه و با تالش و 
پشتکار کارشناسان و متخصصان تعمیرات 
و بهره برداری ناحیه فوالدسازی، مهندسی 
کارخانه و بومی ســازی به پایان رسید و با 
انجــام موفقیت آمیز آزمایش هــای اولیه، 
منتظر انجام عملیات نصب و آزمایش گرم 
در ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم 
شــرکت فوالد مبارکه است.مهدی شفایی، 
سرپرست تعمیرات عملیات ثانویه شرکت 
فوالد مبارکه، در این خصوص اعالم کرد: در 
فرایند فوالدسازی، بسته به نوع گرید تولیدی، 
مواد و افزودنی های فراوانی در مرحله ذوب و 
پاالیش استفاده می شود و یکی از روش های 
تزریق این افزودنی ها، استفاده از دستگاه شارژ 
وایر است. وی افزود: ازجمله مهم ترین موادی 
که در تمامی ذوب هــای ورق های تولیدی 
فوالد مبارکه اســتفاده می شود آلومینیوم 
است که نقش بســزایی در کاهش اکسیژن 
موجود در ذوب، تنظیم آنالیز شیمیایی و در 
نتیجه بهبود کیفی فوالد تولیدی ایفا می کند 
که بدین منظور از دســتگاه شــارژ وایر در 
پاتیل های LF فوالدسازی استفاده می شود.

industry

با برنامه ریزی و هماهنگی انجام شده میان ناحیه حمل ونقل و پشتیبانی، واحد خرید 
مواد اولیه و ناحیه آهن ســازی رکورد حمل روزانه آهن اســفنجی به فوالد مبارکه به 
میزان ۱۱ هزار تن در دوم اردیبهشــت ماه شکسته شد.گفتنی است ناحیه حمل ونقل 
و پشتیبانی شــرکت فوالد مبارکه ســاالنه حدود پانزده میلیون تن مواد اولیه شامل 
کنسانتره نرمه و زبره، گندله،آهن اسفنجی و…از مبادی مختلف به مقصد این شرکت 
حمل می کند که حمل این مــواد به صورت ریلی، جاده ای و ترکیبی انجام می شــود.

ثبت رکورد روزانه حمل آهن اسفنجی به فوالد مبارکه
در آیین تکریم صنعت کاران و معدن کاران برجسته استان چهارمحال و بختیاری، شرکت 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری لوح تقدیر و تندیس رکورد دار تولید و فعال در حوزه 
مسئولیت اجتماعی را دریافت نمود. ســهل آبادی رییس خانه صنعت،معدن و تجارت 
کشور برلزوم حمایت هرچه بیشتر دولت از بخش خصوصی تاکید نمود و تقویت این ارتباط 
را کلید توسعه استان عنوان نمود. گفتنی است شرکت ورق خودرو در دو بخش رکوردداران 
تولید و نیز شــرکت های شــاخص در حوزه مســئولیت اجتماعی حائز رتبه برتر شد.

ورق خودرو؛ شرکت فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی

 ساخت ماشین 
شارژ وایرفوالدسازی  نشان خودباوری بر صنعت فوالد

 نوسان :مدیر مجتمع فوالد سبا با اشاره به برنامه های این مجتمع 
صنعتی در راستای تحقق شعار تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین 
گفت: تولید چرخی است که اقتصاد کشور را به حرکت درمی آورد 
و در این راستا سعی کرده ایم با ارتقای بهره وری، تولید کّمی، کیفی 
و متوازن در مجتمع فوالد سبا، تولید را افزایش دهیم تا نیاز صنایع 
پایین دستی را تأمین کنیم و آنها نیز بتوانند با حداکثر ظرفیت، 
تولیدات خود را ارتقا دهند. محمود محمدی فشارکی، مدیر مجتمع 
فوالد سبا اظهار کرد: مجتمع فوالد سبا دارای ظرفیت تولید 
سالیانه یک میلیون و 6۰۰ هزار تن کالف گرم فوالدی است و پس 
از ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه، دومین کارخانه تولیدکننده کالف 

گرم در کشور محسوب می شود.
وی با بیان این که مجتمع فوالد سبا نخستین کارخانه ای است که محصوالت 
خود را به روش نورد پیوسته تولید می کند، افزود: در این مجتمع صنعتی، 
واحدهای مختلفی اعم از تولیدی، احیاء مستقیم، فوالدسازی، ریخته گری و 
نورد قرار دارد و انواع کالف های گرم با عرض ۸۰۰ تا هزار و ۵6۰ میلی متر و 
ضخامت هایی از ۱.۲ تا ۱۲ میلی متر تولید می شود. مدیر مجتمع فوالد سبا با 
اشاره به اشتغال 3 هزار نفری در این مجموعه خاطرنشان کرد: این مجتمع دارای 
سرمایه های انسانی دانشی و مهارتی ارزشمندی است که از بهترین دانشگاه های 

ایران جذب شده اند و توانمندی های زیادی دارند.

اجرای پروژه های مشترك با شرکت های دانش بنیان
وی  با اشاره به برنامه های این مجتمع صنعتی در راستای تحقق شعار تولید، 
دانش بنیان، اشتغال آفرین گفت: تولید چرخی است که اقتصاد کشور را به حرکت 
درمی آورد و در این راستا سعی کرده ایم با ارتقای بهره وری، تولید کّمی، کیفی و 
متوازن در مجتمع فوالد سبا، تولید را افزایش دهیم تا نیاز صنایع پایین دستی 
را تأمین کنیم و آنها نیز بتوانند با حداکثر ظرفیت، تولیدات خود را ارتقا دهند. 
محمدی فشارکی با بیان این که شرکت های دانش بنیان کشور در حوزه های 
تولید و پشتیبانی به منظور به کارگیری فناوری جدید در مجموعه های بزرگ 
کشور ازجمله مجتمع فوالد سبا فعالیت های مؤثری دارند، تصریح کرد: خطوط 
تولید فوالد سبا به حجم زیادی از مواد اولیه، فناوری، نرم افزار، قطعات و دانش 
روز دنیا نیاز دارد که شرکت های دانش بنیان با جذب و استخدام نخبگان و 
فارغ التحصیالن دانشگاه های کشور می توانند در این حوزه نیز به مجموعه های 
فوالدی یاری رسانند و بدیهی است که اشتغال نیز با تکمیل این چرخه و 
گسترش تولید محقق خواهد شد. وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان ادامه داد: مجتمع فوالد سبا ارتباطات مؤثری با شهرک  
علمی و تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان برقرار کرده و در همین راستا 
پروژه های مختلفی را در دست اقدام دارد چراکه مدیرعامل فوالد مبارکه نگاه 
ویژه ای نسبت به شرکت های دانش بنیان داشته و به همه مدیران زیرمجموعه 

خود نیز توصیه کرده تا از ظرفیت این شرکت ها استفاده حداکثری صورت گیرد.

افزایش ۵ برابری سبد محصوالت فوالد سبا
مدیر مجتمع فوالد سبا با تأکید بر ضرورت توسعه و تنوع سبد محصوالت 
اضافه کرد: هر صنعتی برای دوام خود نیاز به توسعه های فیزیکی و محصوالتی 
دارد و مجتمع فوالد سبا با داشتن سرمایه های انسانی متخصص توانسته 
سبد محصوالت خود را ۵ برابر کند؛ یکی از نیازهای اصلی شرکت های لوله و 
پروفیل سازی ورق هایی با ضخامت پایین است که ظرفیت تولید آن در فوالد 
سبا ایجاد شده و در ماه گذشته ۸۵ درصد تولیدات این مجتمع به ورق هایی 
با ضخامت های زیر ۲ میلی متر اختصاص یافته است. وی عنوان داشت: در 
سال های گذشته ناچاراً مجبور به واردات کالف فوالدی گرم با ضخامت زیر ۲ 
میلی متر بودیم اما با تولید این محصول در مجتمع فوالد سبا توانستیم کشور 
را از واردات این محصول بی نیاز کنیم؛ این در حالی است که برخی از ورق های 
فوالدی مورد نیاز کانتینرسازی که پیش تر از خارج کشور وارد می شد، به صورت 
انبوه در مجتمع فوالد سبا تولید و عرضه می شود. محمدی فشارکی با بیان 
این که برخی از محصوالت مقاوم نسبت به سرمای هوا در مجتمع فوالد سبا 
تولید شده است، تأکید کرد: با توجه به برنامه ریزی فوالد مبارکه در سال جاری، 
مجتمع فوالد سبا تولید برخی محصوالت استراتژیک فوالدی را در دستور کار 

خود قرار داده تا نیاز کشور از واردات این محصوالت را برطرف کند.

تولید ۱۴۰ هزار تن کالف گرم در فروردین ماه
وی یادآور شد: موفقیت در افزایش تولید زمانی محقق می شود که شرایط مهیا 
باشد و محدودیتی در کار نباشد و از سوی دیگر برنامه ریزی و پشتیبانی دقیق نیز 
وجود داشته باشد؛ خوشبختانه در فروردین ماه سال جاری مجتمع فوالد سبا 
موفق شد با تولید ۱۴۰ هزار تن محصول به باالترین رکورد تولید کالف گرم از 
ابتدای راه اندازی دست یابد و این در حالی است که رکورد قبلی این مجموعه 
به میزان ۱3۱ هزار تن در سال گذشته بوده است. مدیر مجتمع فوالد سبا با 
بیان این که رکوردشکنی هایی در ابتدای سال جاری توسط گروه فوالد مبارکه 
محقق شد نشانه افزایش بهره وری است، متذکر شد: برای رسیدن به رکوردهای 
تولید، تغییری در میزان مصرف مواد اولیه و یا انرژی ایجاد نمی شود بلکه میزان 
بهره وری سرمایه های انسانی افزایش یافته است. وی با اشاره به برنامه های 
این مجتمع در راستای حفظ محیط زیست اظهار داشت: مجتمع فوالد سبا 
سرمایه گذاری های قابل توجهی در حوزه های زیست  محیطی ازجمله ایجاد 
فضای سبز و نصب دستگاه های غبارگیر انجام داده و جزو صنایع پاک کشور 
محسوب می شود؛ از سوی دیگر، فعالیت های تولیدی این مجتمع به صورت 

آنالین تحت نظارت مستقیم سازمان محیط زیست کشور است.

افزایش تولید فوالدسبا
از مسیر ارتقای بهره وری

برای استمرار روند رکودشکنی های فوالدمبارکه چه الزاماتی ضرورت دارند؟؛

مقام معظم رهبری طی چند سال اخیر بر موضوع رونق تولید و توسعه اشتغال توجه ویژه ای 
داشته اند و امسال نیز باتوجه به مقتضیات زمان عالوه بر این دو موضوع، به استفاده از علوم 
دانش بنیان که سطح بهره برداری را افزایش داده و سطح کیفی را ارتقاء خواهد داد، تاکید نموده اند. در این 
میان، شرکت فوالد مبارکه اصفهان، از نخستین روزهای سال جاری، با سرلوحه قراردادن این فرامین، نزدیک 
به  ۳۰ عنوان رکورد تولید را در کارنامه خود ثبت کرده و تحقق شعار سال را نقشه راه خود قرار داده است. اما 
دیدگاه فعاالن اقتصادی و صنعتی کشور پیرامون رکوردشکنی های پیایی این شرکت چیست؟؛ برای استمرار آن 
چه موانعی باید مرتفع شود؟ و اساسا برای تحقق شعار سال و توسعه مداوم کّمی، کیفی و متوازن تولید و اشتغال 

کشور چه الزاماتی ضرورت دارد؟ ؛

هفته نامه نوسان
گروه  صنعت

مدیر مجتمع فوالد سبا مطرح کرد؛

 نوسان : مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
با صدور پیامی به مناسبت روز کارگر اعالم 
کرد: بدون شک، ســرمایه اصلی هر کشور، 
نیروی انســانی آن کشور اســت و در این 
میان قشر تالشــگر و خدوم کارگر ازجمله 
بزرگترین و تأثیرگذارترین بخش ها از این 

سرمایه بزرگ را شامل می شوند.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه با صدور پیامی به مناسبت روز کارگر، 
این روز را تبریک گفت که متن آن به شرح 

زیر است:یازدهم اردیبهشت ماه و روز جهانی 
کارگر، فرصت مغتنمی است برای قدردانی 
از تالش و کوشش بزرگ مردان و زنانی که با 
دستان پرتوان خود به زندگی معنا و حرکت 
می بخشند و پیشــرفت جامعه را با همت 
خود به ثمر می نشانند. بدون شک، سرمایه 
اصلی هر کشور، نیروی انســانی آن کشور 
است و در این میان قشــر تالشگر و خدوم 
کارگر ازجملــه بزرگترین و تأثیرگذارترین 
بخش ها از این ســرمایه بزرگ را شــامل 

می شوند. رسول مهربانی ها، حضرت محمد 
صلی اهلل علیه وآله، بر دســت کارگران بوسه 
می زنند تــا جایگاه ویــژه کار و کارگر را در 
دین مبین اســالم بر همگان یادآور شوند. 
کارگران تالشــگر فوالد مبارکــه به عنوان 
بزرگترین سرمایه سازمانی این گروه بزرگ 
صنعتی همواره به خوبی به ایفای نقش ویژه 
خود در صنعت کشور پرداخته اند و افتخارات 
متعدد این گروه بزرگ صنعتی کشــورمان 
بی شــک مرهون تالش های شبانه روزی و 

خالصانه این عزیزان اســت و اگر غیرت این 
جهادگران عرصه صنعت فوالد کشــورمان 
نبود دستاوردهای متعدد و افتخارآمیز اخیر 
در عرصه تولید و خودکفایی محقق نمی شد. 
ان شاءاهلل در ســالی که از سوی مقام معظم 
رهبری به عنوان سال “تولید، دانش بنیان، 
اشــتغال آفرین” نام گذاری شــده است، 
شاهد اعتالی همه جانبه کارگران شریف 
کشــورمان، به ویژه خانواده بزرگ فوالد 
مبارکه و صحت و سالمتی ایشان باشیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه با صدور پیامی اعالم کرد؛

قشر تالشگر و خدوم کارگر، مهمترین بخش سرمایه انسانی کشور است

توسعه نگاه دانش بنیان در صنعت فوالد کشور از فوالد مبارکه نشات می گیرد 
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مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایي فرمان امام از اجراي بیش از 3۰ هزار طرح اشتغال  
براي اقشار اجتماعي ویژه خبر داد.  محمد ترکمانه ضمن اعالم این خبر اظهار کرد: 
بنیادبرکت امسال 3۰ هزار و ۵۰۰ طرح اشتغال زایي اجتماع محور را براي اقشار اجتماعي 
ویژه و آسیب پذیر در سراسر کشور اجرا مي کند.  وي یادآور شد: این اقشار اجتماعي 
ویژه و آسیب پذیر شامل زنان سرپرست خانوار، کولبران، سوخت کشان، خانواده شهدا و 
ایثارگران، طالب و خانواده هاي شان، معلولین و خانواده هاي داراي معلول و . . . مي شود.  

ساعت رسمی کشور از ۱۴۰۲ تغییر نمی کند. ۱۵۱نماینده مجلس، به ماده واحده ای 
رای دادند تا رضایت شورای نگهبان را نسبت به  مصوبه پیشین خود درباره نسخ قانون 
تغییرساعت مصوب سال۸6 جلب کنند. طرح تغییر ساعت  باالخره در مجلس تعیین 
تکلیف شد. نمایندگان مجلس که در اسفند سال گذشته با اکثریت قاطع اختیار تغییر 
ساعت رسمی را به دولت داده بودند د ر ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ با ایراد شورای نگهبان روبه رو 

شدند و نتوانستند ساعت را تغییر ندهند.

پایان »تغییر ساعت« از 301402 هزار طرح اشتغال برکت  برای اقشار اجتماعی ویژه
 گزارش

 نوسان :ذوب آهن اصفهان و اســتانداری کردستان پس از 
برگزاری جلســات و رایزنی های فراوان برای سرمایه گذاری 
در حــوزه فرآوری مــواد معدنی در کردســتان تفاهم نامه

 امضا کردند .
اسماعیل زارعی کوشــا استاندار کردســتان در مراســم امضای تفاهم 
نامه ســرمایه گذاری در فرآوری کامل مواد معدنی با مدیر عامل شرکت 
ذوب آهن اصفهان، جلوگیری از خام فروشــی مواد معدنی کردســتان را 
مهمترین دغدغه این روزهای خود برشــمرد و گفت: کردستان استانی 
توانمند با بیش از ۱۸ نوع ماده معدنی اســت و در بخــش های دیگر نیز 
پتانســیل های عظیمی دارد که باید از این توانمندی برای زدودن غبار 

محرومیت و عقب ماندگی از سیمای استان بهره برد. 
وی شرایط کردستان برای سرمایه گذاری با توجه به وجود امنیت پایدار 
و همه جانبه آن فوق العاده و مطلوب ارزیابی کــرد و افزود: امنیت امروز 
کردستان مثال زدنی اســت و این امنیت توسط خود مردم و با هوشیاری 

نهادهای امنیتی و نظامی و انتظامی حفظ و حراست می شود.
زارعی کوشا با بیان اینکه عالوه بر توجه به بخش مشاغل خدماتی و ُخرد 
برای توسعه صنعتی کردستان آستین همت را باال زده ایم، گفت: ما برای 
استان پروژه های بزرگ صنعتی را تعریف کرده ایم که یکی از این پروژه ها 
فرآوری سنگ آهن کردستان توسط شــرکت ذوب آهن اصفهان است. 
استاندار کردســتان اضافه کرد: امروز تفاهم نامه ای با شرکت ذوب آهن 
امضا شد تا اولین گام ها را برای توســعه صنعت، تولید و ایجاد اشتغال در 

کردستان محکم تر برداریم. 
وی ابراز امیــدواری کرد: فرآوری مــواد معدنی بویژه ســنگ آهن برای 

استان ارزش افزوده و اشتعال پایدار ایجاد کند.
زارعی کوشا در ادامه با بیان اینکه از امضای تفاهم نامه تا واگذاری زمین، 
شناسایی معادن و تامین زیرســاخت ها و عملیاتی شدن پروژه و احداث 
کارخانه زمان الزم است، اظهار کرد: مهم این است که ما قدم ها را درست 

و حساب شده و در راستای صنعتی شدن کردستان برداریم.
مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در این مراسم وعده داد که بعد 
از امضا تفاهم نامه به عملیاتی شدن کار ســرعت خواهیم بخشید، گفت: 
کردســتان ظرفیت ها و منابع طبیعی فراوانی دارد کــه این مزیت ها به 

سرمایه گذاران برای کار انگیزه می دهد.
مهندس رخصتی بــا بیان اینکه احداث کارخانه فرآوری ســنگ آهن در 
کردســتان طی ســه فاز اجرا می شــود، گفت: ذوب آهن اصفهان در فاز 
نخســت هزار میلیارد تومان در معادن کردستان سرمایه گذاری می کند 
و امید دارد در مدت زمان ۱۸ ماه بتواند از معادن ســنگ آهن کنسانتره 

تولید و در فازهای بعدی به تولید شمش برسد.

اقدام ذوب آهن اصفهان 
برای تامین مواد اولیه در کردستان

تفاهم نامه سرمایه گذاری در فرآوری کامل مواد معدنی متعقد شد؛

 نوســان: مدیر محیط زیست و 
کیفیت منابع آب شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان گفت: دوشنبه 
این هفته اولین نتایج آزمایشات 
آلودگی زاینده رود در فالورجان 
به دست ما رســید و آن دسته از 
آالینده های اصلی و مهم همچون 
مواد نفتــی، آلی و ســموم در 
نمونه های ارسالی شناسایی نشد، 
اما همچنان ماهیت خود آالینده 

مشخص نیست.
مســعود ســیدی پور در گفت وگــو با 
ایســنا درباره نتیجه گــزارش آلودگی 
آب زاینده رود که در روز شــنبه ســوم 
اردیبهشــت و در منطقــه فالورجان 
اصفهان اتفاق افتاد، اظهار کرد: از زمان 
وقوع این حادثه و تخلف، کارشناســان 
شرکت آب منطقه ای در آن محل حضور 
پیدا کردند و نمونه برداری ها انجام و در 
اسرع وقت با آزمایشگاه معتمد و مرجع 

ارسال شد. 
وی با بیان اینکه دوشنبه این هفته اولین 
نتایج این آزمایشات به دست ما رسید، 
تصریح داد: براین اســاس آن دسته از 
آالینده های اصلی و مهم همچون مواد 
نفتی، آلی و سموم در نمونه های ارسالی 
شناسایی نشد، اما همچنان ماهیت خود 

آالینده مشخص نیست.
مدیر محیط زیســت و کیفیــت منابع 
آب شــرکت آب منطقــه ای اصفهان 
تأکید کرد: ماهیت این آالینده توســط 
دستگاه های تخصصی به صورت گام به 
گام انجام می شود و امیدواریم به زودی 
نوع مــاده آالینده مشــخص و بتوانیم 
با تعامــل همــکاران اداره کل محیط 
زیســت به ســراغ آن صنایع آالینده 
کوچک و بزرگ که موجب این آلودگی 
شده اند، برویم. وی با تأکید بر اینکه به 
دنبال شفاف سازی آلودگی زاینده رود 
هستیم، گفت: خوشبختانه بسیار سریع 
این آلودگی رفع شد و حجم آلودگی به 

میزانی نبود که در زاینده رود باقی بماند.
ســیدی پور با بیان اینکه این آلودگی 
تا ســد آبشــار رصد و موجب کدورت 
آب در همان روز شــد، تصریح کرد: با 
پیمایش هــای صورت گرفتــه اطراف 
رودخانه، هیچ لکه و یــا باقی مانده ای 
از ایــن آلودگــی در زاینــده رود دیده 
نشــده اســت. وی درباره نتیجه نهایی 
این آزمایشــات، گفت: هنــوز نتیجه و 
منبع این آلودگی مشخص نیست و در 
بررسی های صورت گرفته، این آلودگی 
آثاری بر گیاهان اطراف رودخانه نداشته 
و در آب حل شده اســت و با شناسایی 
ماده اصلی آالینــده آب زاینــده رود، 
می تــوان اثرات زیســت محیطی آن را 

مشخص کنیم.
مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب 
شــرکت آب منطقه ای اصفهان اظهار 
کرد: خوشبختانه شرکت آب منطقه ای 
در شناسایی آالینده ها و اقدام سریع آن 
مشکلی نداریم، اما آنچه مشکل است و 
از مردم کمک می خواهیم تا در صورت 
وقوع این قبیل حوادث و موارد آلودگی 
با سامانه 3۸۴۸ تماس بگیرند و هر گونه 
مورد مشکوک و تخلف را گزارش دهند. 
وی تاکید کرد: اگر این موضوع نهادینه 
شــود و متخلفان متوجه برخــورد به 
موقع ما می شوند، دیگر شاهد این قبیل 

تخلفات نخواهیم بود. 
ســیدی پور افزود: بنابراین با استفاده از 
این سامانه، هر شــهروند اصفهانی یک 
پاســبان و محافظ منابع آب در استان 

خواهد بود.

برمجتبی شاهمرادی، معاون شهردار و رئیس 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان گفت: هفتــه فرهنگــی اصفهان با 
محوریت معرفی مشاهیر و مفاخر شهر از ۱3 تا 
۱۹ اردیبهشت ماه برگزار می شود و روز دوشنبه 
افتتاحیه رویدادهای هفته فرهنگی اصفهان در 
گذر فرهنگی چهارباغ و بعنوان نخستین روز 
به نام "شیخ بهایی" برگزار می گردد و این روز 
را طبق طومار شیخ بهایی به حوزه آب اختصاص 
داده ایم. همچنین، دبیرخانه فرهنگی زاینده رود 
با نگاه ویژه به رودخانه زاینده رود در این روز آغاز 

به کار خواهد کرد.

احیای سقاخانه ها
 به عنوان مراکز هویتی شهر

رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان با اشــاره به رویداد گلستان 
زندگی، گفت: این برنامه با هدف گرامیداشت 
یاد شــهدای اصفهان در گلستان شهدا برگزار 
می شود. همجنین، 6هزار مربی و ورزشکار در 
رشته های مختلف طی ماه مبارک رمضان در 
رویداد جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان به 
میدان رفتند که در هفته فرهنگی اصفهان از 
برترین های این مسابقات تجلیل خواهد شد. 
شاهمرادی با اشــاره به برگزاری آئین پایانی 
مسابقات بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان، 
گفت: این مسابقه با شعار »اصفهان من، شهر 
زندگی« برگزار شــد. وی از احیای سقاخانه ها 
به عنوان مراکز هویتی در شهر خبرداد و گفت: 
سقاخانه چهارراه نقاشی که در دوره های گذشته 
مورد سرقت واقع شد، تعمیر و احیا شده است؛ 
این سقاخانه به نوعی در حافظه اصفهان ثبت 
خواهد شد. معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: در روز پایانی هفته 

نکوداشــت اصفهان میزبان سفیر لهستان در 
ایران هستیم که با توجه به سالگرد هشتادمین 
سال حضور لهستانی ها در اصفهان برنامه های 
مختلفی شامل نمایشــگاه عکس و سخنرانی 
مشترک سفیر لهستان با شهردار انجام خواهد 
شــد. وی افزود: تولیدات فضای مجازی نیز در 
دستور کار قرار دارد که شامل اجرای برنامه زنده 

از یکی از شبکه های سراسری است.

گام نخست در مقابله با اصفهان ستیزی
علی قاسم زاده، شــهردار اصفهان، در نشست 
خبری هفته فرهنگی اصفهــان با تبریک ایام 
عید ســعید فطر، اظهار کرد: شــعار این دوره 
مدیریت شهری »اصفهان من، شهر زندگی« 
است، شعاری که مبتنی بر یک رویکرد، دغدغه 
و نگرانی انتخاب شد. زیرا، سال هاست که موج 
اصفهان ستیزی را شــاهدیم و با هر منطقی 
سعی شده اصفهان از کانون دید جهانیان و مردم 
کشور خارج شود. شهردار اصفهان گفت: وقتی 
در شرایطی هستیم که عده ای به نوعی درصدد 
هستند ما را منزوی کنند و حق و حقوق اصفهان 
را نادیده بگیرند، گام نخست در این مسیر، تحقق 
همدلی و همگرایی بین خودمان است و انسجام 
داخلی، همدلی، همراهــی و مهربانی از جمله 
شــاخصه های مقابله با این موج منفی است تا 
بتوانیم روی پای خود بایســتیم و از اصفهان 

صیانت و حقوق آن را مطالبه کنیم.

ضرورت پررنگ کردن آئین های شهری
قاســم زاده تاکید کرد: هویــت اصفهان مانند 
خورشیدی است که قطعاً قابل کتمان نیست، 
بنابراین آنهایی که تصــور می کنند می توانند 
اصفهان را از کانون تمدن و فرهنگ دنیا پنهان 
کنند، از اینکه بریدن این شاخه باعث سقوط 

خودشان می شود، غافل هستند. وی با اذعان 
به بی عدالتی هایی که نســبت بــه اصفهان و 
زاینده رود شده اســت، گفت: کماکان شاهد 
رخدادهای فرونشست در اصفهان هستیم، اگر 
بر اثر فرونشست زمین یکی از ابنیه های تاریخی 
اصفهان آســیب دید، آیا فقط اصفهان متضرر 
می شود و یا تمدن و تاریخ ایران برای جهانیان 
مورد سوال قرار می گیرد. شــهردار اصفهان با 
بیان اینکه یکی از راه های صیانت از حقوق شهر، 
حفظ و پررنگ کردن آئین های شهری است، 
گفت: یکی از آئین های شــهر ما که به همت 
مصوبه شورای شهر موضوعیت یافته، برگزاری 

هفته فرهنگی اصفهان است. 
هفته فرهنگی اصفهان، فرصــت خوبی برای 
معرفی هرچه بهتر شهر است و انبوه داشته ها 
به معنای مسئولیت بیشتر و رسالت سنگین تر 
اســت که یکی از راه های معرفی شهر جدی 
گرفتــن آئین هــا و مردمی کردن آن اســت. 
قاسم زاده با ابراز امیدواری درخصوص اینکه از 
رهگذر این آئین ها صدای مردم اصفهان بهتر 
شنیده شود و بتوانیم همراهی بهتری برای حفظ 
این هویت، تمدن و تاریخ شهرمان داشته باشیم، 
از تالش کارکنان ســازمان فرهنگی و ورزشی 
شهرداری اصفهان در این زمینه قدردانی نمود 
و گفت: مدیریت شــهری و کارکنان سازمان 
فرهنگی در انجام امور تــالش جدی و همت 
فوق العاده ای داشته اند و برنامه های مختلفی در 
مناسبت هایی همچون ایام ماه مبارک رمضان، 
ایام نوروز برگــزار کرده اند و شــبانه روز برای 
برای زنده نگه داشــتن شهر فرهنگی اصفهان 
تالش کرده اند و شــروع مجاهدانــه ای را رقم 
زدند، اما مظلوم واقع شــدند. شهردار اصفهان 
اظهار امیدواری کــرد: در مدتی که مدیریت 
شهری در خدمت مردم اصفهان است، بتوانیم 

از مسیر فرهنگی، اصفهان را بهتر معرفی کنیم.

معرفی اصفهان از مسیرغنای فرهنگی
وی با بیان اینکه با رخت بر بستن کرونا شاهد 
گردشگران خارجی در این شهر بوده ایم، گفت: 
این روند رو به افزایش است به طوری که هتل ها 
رزرو شده است و این نوید را می دهد که به زودی 
شاهد حضور گردشگران خارجی در اصفهان 
خواهیم بود. قاسم زاده با تاکید بر اینکه ما باید 
نشــان دهیم که ظرفیت پذیرش گردشگران 
خارجی را داریم، افزود: تمرکز بر زیرساخت ها 
به ویژه هتل هــا از جمله وظایف شــهرداری 
اصفهان است و در این مسیر از هیچ کوششی 
فروگذار نخواهیم کرد. چنانچــه، بارها تاکید 
کرده ایم که مشوق های مختلفی برای ساخت 
هتل ایجاد کرده ایم تا نگرانی کمبود هتل برای 
پذیرش گردشگران خارجی را نداشته باشیم. 
شــهردار اصفهان تاکید کرد: برای گردشگران 
خارجی خرده فرهنگ های شهروندان و رعایت 
نظم و قانون شهروندی بسیار مهم است، بنابراین 
امیدواریم تک تک مردم اصفهــان در مواجه 
با گردشــگران خارجی مدافــع فرهنگ غنی 

اصفهان و مظهر فرهنگ متعالی شهر باشند.

بازآفرینی معماری ارگ جهان نما
وی با تاکید بر همگرایی، اظهار کرد: همگرایی 
خوبــی بین شــهرداری، میــراث فرهنگی و 
استانداری اصفهان و دیگر ارگان ها شکل گرفته 
و ثمره این همراهی به زودی برای شــهروندان 
قابل مشــاهده خواهد بود. چنانچه، در مدت 
هفته فرهنگی اصفهان، اماکن تاریخی متعلق 
به میراث فرهنگی و شهرداری اصفهان برخی 
به صورت رایــگان و برخی به صــورت نیم بها 
پذیرای شــهروندان خواهند بود. وی یکی از 
 دغدغه های شــهر اصفهان را معمــاری ارگ 
جهان نما اعالم کرد و افزود: قرار شد فراخوانی 
برای باز آفرینی معماری این ساختمان داشته 
باشیم که امیدواریم هنرمندان در سطح ملی و 
بین المللی کمک کنند تا معماری این ساختمان 
که در هسته مرکزی شهر به حالت آزار دهنده ای 
باقی مانده اســت، بازآفرینی شــود. در محل 
مدرسه چهارباغ افزود: این ساختمان که از لحاظ 
معماری و هنری با ســاختار فرهنگی این دیار 
همخوانی ندارد بازآفرینی و بازطراحی خواهد 
شد. شــهردار اصفهان از برگزاری مسابقه ای 
برای عموم شهروندان اصفهان با محوریت شعار 
مدیریت شهری »اصفهان من، شهر زندگی« 
خبرداد و گفت: عده ای با گسترش این شایعه 
که »اصفهان شهر زندگی نیست و باید از اصفهان 
کوچ کرد«، تبلیغات مسموم علیه شهر می کنند 
و تبلیغ اینکه اصفهان جای زندگی نیست و باید 
به شمال رفت و زندگی کرد، قابل فهم نیست، 
زیرا ما سال های سال از اصفهان، هویت، فرهنگ 
و تمدن کسب کرده ایم و باید اصفهان را به عنوان 
نگین زمرد تاریخ، تمدن و فرهنگ جهان حفظ 
کنیم، اصفهان داشته های بسیاری دارد که اگر 
شهری یک هزارم آن را داشته باشد، آن شهر به 
خود می بالد. وی اظهار امیدواری کرد: اصفهان از 
شهروندانش بی مهری نبیند و همه بتوانیم دین 

خود را به اصفهان ادا کنیم.

همگرایی برای مطالبه حقوق اصفهان
به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان و با حضور علی قاسم زاده تشریح شد؛  گزارش

اعالم نتایج اولیه 
آلودگی زاینده رود

citizen

در نشست مشترك شهردار و معاون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری اصفهان با خبرنگاران 
که به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان در مدرسه تاریخی چهارباغ برگزار گردید، اهم برنامه های 
مدیریت شهری برای معرفی هویت، تمدن و تاریخ اصفهان تشریح شد. شهردار اصفهان، در این 
نشست، تاکید کرد که اصفهان سال هاست که از موج اصفهان ستیزی رنج می برد و عده ای درصدند، حق و حقوق 
اصفهان را نادیده بگیرند. به گفته علی قاسم زاده، گام نخست برای مقابله با این موضوع، تحقق همدلی و همگرایی 

و انسجام میان ارکان مختلف شهر است تا حقوق اصفهان را مطالبه و از آن صیانت کنیم؛

هفته نامه نوسان
گروه بازارها

هفته فرهنگی، فرصتی برای معرفی هویت تمدن و تاریخ اصفهان است

 نوســان :اتــاق بازرگاني تهــران در 
جدیدتریــن گــزارش خود به بررســي 
وضعیــت شــاخص آزادي اقتصــادي 
ایران پرداخته اســت. بر اســاس آخرین 
بررســي هاي صورت گرفتــه از ســوي 
بنیاد هریتیج، ۱۲ مولفــه کمي و کیفي 
در وضعیــت آزادي اقتصادي کشــورها 
تاثیرگذار است و این بنیاد در جدیدترین 
گــزارش خــود وضعیت۱۷۷ کشــور را 
بررسي کرده است. بر اســاس اطالعات 

ارایه شده در سال ۲۰۲۲، امتیاز ایران در 
این شاخص ها ۴۲.۴ بوده و در میان۱۷۷ 
کشــور در رتبه ۱۷۰ قرار گرفته اســت. 
امتیــاز ایران در ســال جــاري میالدي 
حــدودا ۴.۸ واحد کاهش یافته اســت 
و کاهش امتیــاز مولفه ســالمت مالي، 
اصلي ترین عامل در این افت امتیاز بوده 
اســت. ایران از نظــر آزادي اقتصادي در 
میان۱۴ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا 
در رده آخر قــرار گرفته و امتیــاز ایران 

پایین تر از میانگین جهاني بوده اســت. 
در سال ۱۹۹6 براي اولین بار اقتصاد ایران 
نیز از منظر این شاخص مورد بررسي قرار 
گرفت و در طول این سال ها همچنان در 
وضعیت سرکوب شــده قرار گرفته است. 
در این بررسي میانگین آزادي اقتصادي 
خاورمیانــه6۰ و میانگیــن جهاني۵6.۹ 

بوده است. 
در میان۱۲ عامل بررســي شده، اقتصاد 
ایــران در مولفه هــاي آزادي تجــارت، 

هزینه هــاي دولت، اثربخشــي قضایي و 
آزادي پول نســبت به ســال قبل بهبود 
وضعیت داشــته اســت. در مقابل امتیاز 
ایران در مولفه هاي سالمت مالي، آزادي 
کســب وکار، تمامیــت دولــت، حقوق 
مالکیــت و آزادي نیــروي کار با کاهش 
همراه بــوده اســت. در مولفه هــاي بار 
مالیاتي، آزادي ســرمایه گذاري و آزادي 
مالي نیز گزارش ســال ۲۰۲۲ نسبت به 
ســال قبل تغییري را نشــان نمي دهد.

در جدیدترین گزارش اتاق بازرگاني تهران بررسی شد؛

جایگاه ایران در شاخص آزادي اقتصادي

 نوسان :شــرکت ذوب آهن اصفهان شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه 
همچون سال های گذشته با حضور در برنامه یک شهر ضیافت 
در ماه مبارك رمضان در سنت حســنه آزادسازی زندانیان 

جرائم غیر عمد همیاری نمود.
مهندس ایرج رخصتی سرپرســت  شــرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان 
در این خصــوص گفت: ایــن مجتمع عظیــم صنعتی به عنــوان اولین 
تولید کننده فوالد در کشــور از بدو تاســیس تاکنون همواره در راستای 
مســئولیت های اجتماعی در عرصه های مختلف از جمله پیروزی انقالب 
اسالمی ، دفاع مقدس ، توسعه صنعت کشور ، ایجاد فضای سبز ، حفاظت 
از محیط زیســت ، توســعه ورزش قهرمانی و همگانی عملکرد درخشانی 

داشته است. 
وی با اشــاره به دســتاوردهای این شــرکت در حوزه مســئولیت های 
اجتماعی  ، گفت: این مجتمع عظیــم صنعتی در کنار تولیــد ، توجه به 
محیط زیســت را در اولویت قرار داده  و با ایجاد ۱6 هــزار و ۵۰۰ هکتار 

فضای سبز دست کاشت ، گام مهی در این جهت برداشته است.
وی ضمن اهداء مبلغ هشت میلیارد ریال کمک نقدی از سوی ذوب آهن 
اصفهان و شرکت های تابعه جهت آزاد ســازی زندانیان جرائم غیر عمد و 
همچنین دو میلیارد ریال از سوی مدیران این شرکت ، گفت: این خانواده 
بزرگ از سه دهه گذشته با ایجاد موسســه خیریه والفجر جهت کمک به 
نیازمندان فعالیت نموده و ماهانه مقداری ازحقوق کارکنان شرکت به این 

امر اختصاص می یابد.
مهندس رخصتی اظهار داشت : هفته گذشــته نیز از سوی خانواده بزرگ 
ذوب آهن اصفهان مبلغ ۵ میلیارد ریال در جشــن گلریزان زرین شــهر 
و مبلغ ۵ میلیارد ریال در جشــن گلریزان فوالدشــهر جهت آزادســازی 

زندانیان جرائم غیر عمد اهداء شد .
شــرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان نیز مبلغ ۲ میلیارد ریال جهت 

حمایت از خانواده های زندانیان جرائم غیرعمد اهداء نمود.

همیاری خانواده ذوب آهن 
در آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد

در برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت صورت گرفت:
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در هیـچ یـک از کتابهایی که راجع بـه ایران نوشـته اند، چه 
خـود ایرانی هـا و چـه خارجی ها، تاکنـون متذّکـر این معنی 
نشـده و روشـن نکرده انـد که ریـا و تزویر از چـه زمانی وارد 
تاریخ ایران شـده اسـت، چـرا آمده اسـت و کـّم و کیف آن 
چیسـت؟ ریـا و زرق، تزویر، تلبیـس، سـالوس و مرادف های 
دیگـرش عبـارت اسـت از: تغییر رنـگ، خود بـودن و دیگر 
بـودن، دو سـیمائی بـودن، و این به منظور کسـب قـدرت یا 
منفعتـی اسـت در زمینه ی مـاّدی یا معنوی)مال، جـاه، مقام، 
وجاهـت مّلـی( و یا دفـع مضّرتی کـه شـخص را از بالیی در 
امـان نـگاه دارد. آیـا این یک عارضه ی شـرقی اسـت؟ گمان 
می کنم که در شـرق بیشـتر از غرب دیده شـده اسـت، و در 

ایران قدری بیشـتر از جاهـای دیگر؛
مـا اگـر بخواهیـم ببینیـم که چـرا تا ایـن درجه دورنگـی و تزویـر و تقّیه 
بـا تاریـخ کشـور ما عجین شـده اسـت، می توانیم چنـد عامـل را در نظر 
بگیریـم، بی آنکـه در اینجـا اّدعـای آن باشـد که بّررسـی دقیقـی صورت 
گرفتـه اسـت و البتـه همـه ی ایـن عوامـل هـم بـه همدیگـر ربـط پیـدا 

می کننـد:
یکـم عامـل جغرافیاسـت؛ ایران چون بر سـر چهار راه بوده اسـت، کشـور 
نسـبتاً بی دفـاع و بی حفاظـی بـوده، و در معـرض هجوم هـای گوناگـون 
به خصـوص از جانـب اقوام کم نعمت تر قرار گرفته اسـت، از این رو بر سـر 
هم کشـور ناامنـی بوده اسـت، و خصوصّیت مردمی که در سـرزمین های 
ناامـن و کم حفـاظ زندگـی می کننـد، آن اسـت کـه قلعـه ای روانـی گرد 
خـود بنـا کنند و هر کسـی از این بابـت ایمنِی خود را تأمیـن نماید. یک 
راهـش آن بـوده اسـت که انسـان خودش را بـه فراخور حـوادث درآورد و 

آمـاده بشـود تا جـز آن بنماید که هسـت.
دّوم عامـل حکومـت اسـت، و ایـن خاصّیـت کشـورهایی می شـود کـه 
بـا حکومـت اسـتبدادی اداره می شـوند. در نظامـی کـه فرمانـروا خـود را 
نماینـده یـا ودیعـه دار پـروردگار می دانسـت)و در قدیم غالبـاً چنین بود( 
ناگزیر بود که خود را پاسـدار احکام آسـمانی بشناسـاند، تا اطاعت مردم 
را نسـبت بـه خـود پابرجـا نـگاه دارد. از ایـن رو تظاهر به دینـداری جزو 

نفـس فرمانروایـی بـه شـمار می رفت .
سـّوم، هرج و مرج و آشـفتگی سـازمان اجتماعی اسـت؛ این عامل گرچه 
معـارض عامل دّوم اسـت، نتیجه ی مشـابهی به بار مـی آورد و آن ناایمنی 
و نبودن مرجع دادخواهی اسـت. شـما که شـهروند شـهر بی بارو هستید، 
ناگزیریـد همـان جـدار دفاعـِی روانی را گـرد خود ایجاد کنیـد تا به جای 
آنکـه بـه دفع حملـه بپردازیـد، خاصّیت حمله شـوندگِی خـود را کاهش 
دهیـد؛ بنابرایـن قضّیـه را این طور پیش خـود حل می کنید کـه: "هر که 

در اسـت، ما داالنیم…" 
چهـارم، جـدا کـردن حسـاب ها در امـر دیـن اسـت، و این درسـت بر اثر 
آمیختگـی بیـش از حـّد دیـن و دنیـا پدیـد می آیـد.  در آن سـوی دیوار 
به نـدرت می تـوان کسـی را یافت؛ زیـرا در آنجا باید جوهر و جـاِن دین به 
اجرا درآید و آن مسـتلزم محروم  کردن خود از لذائذ و مشـتهّیات اسـت و 
گذشـت می خواهـد؛ بنابرایـن مـا در تاریِخ خـود با این فاصلـه میان اصل 
و فـرع روبـرو بوده ایـم و حاصلـش آن بـوده اسـت کـه فرع بمانـد و اصل 
برود. اگر ایران به دو دسـته ی اسـتکبار و اسـتضعاف تقسـیم شـده است، 
چـه تعجّبـی دارد؟ زیرا چنیـن تعبیر کرده بودند که می توان "مسـتکبر" 
بـود بی آنکـه بـه حکم ظاهـر، هیچ عمل خالفـی صورت گرفته باشـد…

پنجم سـیر تاریخ ایران اسـت که هرچه جلو می آید، بر غلظت آشـفتگی 
اخالقـی در کشـور افـزوده می شـود. دلیـل روشـن اسـت. تاریخ ایـران بر 
سـر راه خـود، هر زمان، مشـکل تـازه ای تحویل می گیرد و تراکم مشـکل 
و مصیبـت در یـک جامعـه ی بی مرجـع، هرچـه بیشـتر عکس العمل های 
گسـیخته و خودبینانـه ایجـاد می کنـد. یکـی از ایـن عکس العمل هـا و 
شـاید در رأس آنها، همان دورشـدن از راه مسـتقیم و روی بردن به زرق 
اسـت. تـا آنجـا که بتـوان از شـواهد موجـود اسـتنباط کـرد، پاکیزه ترین 
دوره تاریـخ بعـد از اسـالم ایـران، دوره سـامانی ها بوده اسـت در این دوره 
رابطـه ی گرم تـر انسـانی دیـده می شـود، و مقدار بیشـتری صفا و شـادی 
و کـم  عقدگـی در مـردم اسـت، و ایـن دورانی اسـت کـه در آن عقیده ها 
آزادانه تـر ابـراز می شـود، و ابـراز اعتقـاد دینـی بـا رنگ آمیـزی کمتـری 
همـراه اسـت، و فرهنـگ بـر روح مردم چیرگـی دارد، و اندیشـه ها صریح 

و روشـن است. 
پس از آنکه با تمّدن غرب آشـنایی پیدا شـد و مشـروطه آمد، ریا میدانی 
تـازه بـرای خودنمایـی یافت، و آن سـنگ اصالحـات و تجّدد بر سـینه زدن 
بـود. یـک طبقـه بـه اصطالح روشـنفکِر آشـنا به فرنگ کـه به اّدعـای خود 
می خواسـتند شـرق را از ظلمـت قـرون وسـطایی بیـرون آورنـد، خـود را 
بـر دوش مـردم سـوار کردنـد و چنـان تسـمه ای از پشـت آنـان کشـیدند 
کـه اسـتبداد قاجـار در برابـرش رنـگ پریـده بـود! از ایـن تاریـخ دیگـر ریا 
سیسـتماتیک می شـود، یعنـی سـازمان می یابـد و تحـت قاعـده درمی آید. 
از یـک سـو دولت مشـروطه اسـت و پارلمان و دادگسـتری و تفکیـک قوا و 
قانون که البّته شـوخی بزرگی بیش نیسـت، مانند مانکن های پالسـتیکی، 
و از سـوی دیگـر مردمـی که از مداخله در سیاسـت منع شـده اند و فقط به 

نـام آنـان صنـدوق رأی صادر می شـود.
چراغ هـا خامـوش بـود و آسـیاب می گشـت و فرصت طلبـان همـواره آماده 
بـه کار کـه بی درنـگ خـود را بـه رنگ خواسـت قـدرت درآورند، و خـود را 
عاشـق دلخسـته ی آنچه از آن بوی زر و زور می آمد نشـان دهند، خواه کفر 
و خـواه ایمـان. و عجیب این اسـت و تأسـف نیز در این، کـه جامعه ی ایرانی 
بـا همـه ی تـالش نتوانسـته اسـت خـود را از عرضـه کـرد خدمـت بـه این 
عـّده ی فرصت طلب که در طّراری بسـیار با اسـتعداد هسـتند، بی نیاز کند. 

بمب گذاري هاي انتحاري افغانستان و انفجار مساجد و کشتن 
کودکان و صوفیان و عابران بي گناه و بي پناه، حقیقتا غم انگیز و درد 

ناک است؛ مصیبت عظماست. اشک و اندوه کافي نیست. 
افغانستان، اکنون زیر سلطه طالبان، یکي از سیاه ترین و غمبارترین 
دوران تاریخي خودش را مي گذراند. کریه ترین تفسیر از دیانت و 
شریعت اکنون در این سرزمین فلک زده نمود و ظهور پیدا کرده 
است.  در ظاهر از همان اسالمي پیروي مي کنند که از عربستان 

برخاسته است.
 اما نه از نعمت و ثروت نفتي آرامکوي عربســتان بهره اي دارند، 
نه از برج خلیفه دبي، نه از آنتالیا و ایاصوفیه ترکیه، نه از رستوران 
هاي اسکوئر مالزي و نه از شــبکه الجزیره قطر. نه چاه نفتي، نه 
دریا و بندري و نه صنعت و سیاحت و تجارتي. هیچ در هیچ. فقظ 
خشونت و انفجار و بنیاد گرایي و سلفي گري و مرگ از مدرنیته 
فقط تفنگ هاي ســاخته شــده در زیرپله هاي الهور و کراچي 

پاکستان به آنها رسیده است و مشتي ادوات به جاي مانده از ارتش 
آمریکا؛ آنهم براي شلیک به آینده کشورشان و فرزندانشان! در برادر 
کشی تیرشان خطا نمی رود.دستي را به مهر نمي گیرند اما کار هر 

روزشان، توقیف و دستگیري است. 
شاید بشــود گفت افغانستان بازنده ترین کشــور خاورمیانه در 
پایان قرن چهارده هجري شمسي، بود. افغانستان علیه تاریخ و 
هویت خودش شورید. شصت سال جنگ همه علیه همه ا! جنگ 
داخلي افغانستان، اکنون طوالني ترین جنگ تاریخ بشر است.  در 
عصر علوم و فنون و هوش مصنوعي، این تفنگ بدستان نامهریان، 
مدرسه ها و دانشگاهها را فروکاســته اند.  تا از راه مکتب خانه ها، 
دانایي گستري کنند و مردم را به بهشت ببرند! چه جاي هولناکي 
خواهد بود آن بهشتي که خون ریزان داعش و جالدان طالبان و 

سراج الدین حقاني در آنجا باشد! 
خدا به داد مردم افغانستان برسد و به داد زنان افغانستان که هنوز 
تسلیم جهل و تاریکي نشده و زنده ترین و مترقي ترین جنبش 
خاورمیانه اند. دعا کنیم مردم  افغانســتان به خود آیند و  از میان 
جنگ و خــون،  راهي به زندگی بگشــایند.  آهاي جنگجویان و 
رهبران و مالیان و طالبان و مجاهدان و مولویان افغانستان ! شما 
را به خدا بس کنید! 6۰ سال جنگ و رنج و دربدري کافي نیست؟از 
بوی باروت خسته نمی شوید. آیا چیزي براي عبرت گرفتن از تاریخ 
ندارید؟ شنیدم که از بابت بد رفتاری با مهاجران افغانی گالیه کرده 
اید! آیا نمی دانید که مردم از جنــگ و تیره روزی فرار می کنند؟ 

مردم از شما می گریزند!
آهاي تاریخ ! حواست به رنج و درد مردم افغانستان هم هست؟!   

دبیر انجمن شرکت هاي هواپیمایي درباره قیمت گذاري بلیت هواپیما براي جام جهاني قطر گفت: 
تاکنون صحبتي درباره قیمت گذاري پروازهاي قطر در ایام جام جهاني مطرح نشده و ما اعتقادي 
به قیمت گذاري بلیت هواپیما مانند دیگر پروازهاي خارجي نداریم. اما باید به مردم این هشدار 
را بدهیم که فریب تبلیغات فضاي مجازي را نخورند چرا که تاکنون هیچ یک از شرکت هاي 
هواپیمایي برنامه خود را براي پروازهاي جام جهاني اعالم نکرده و اگر آژانس مسافرتي یا تورهاي 
گردشگري پیش فروش تورهاي خود را با پروازهاي ایراني اعالم کرد مسلما واقعیت ندارد.

براساس اعالم بانک مرکزي، ۲۸۰ هزار متقاضي دریافت تسهیالت فرزندآوري از زمان 
راه اندازي سامانه، ثبت نام کرده اند و بر اساس آمار، پرداخت تسهیالت در ۱3 استان آغاز 
شده است. هاشم موالیي، رییس گروه اعتبارات بانک هاي تجاري اداره اعتبارات بانک مرکزي 
درباره پرداخت تسهیالت فرزندآوري گفت: تسهیالت فرزندآوري که از ابتداي سال ۱۴۰۰ 
متولد مي شوند، به ازاي فرزند اول ۲۰۰ میلیون ریال، فرزند دوم ۴۰۰ میلیون ریال، سوم 6۰۰ 
میلیون ریال، چهارم ۸۰۰ میلیون ریال و پنجم و بیشتر۱ میلیارد ریال تخصیص پیدا کند. 

ثبت نام ۲۸۰ هزار نفر براي وام فرزندآوريمخالفت با قيمت گذاري بليت پروازهاي جام جهاني
قلمرو ریا در ایران

 اندیشه 

 ماورا
  نگاه

حواست به مردم افغانستان هست؟!

نگاره

آینده

افـرادی کـه در کشـور مـا تصمیـم بـه ورود بـه فضـای 
کارآفرینـی می گیرنـد و فعالیـت در بخـش غیـر دولتی را 
انتخـاب می کنند، دسـت بـه یک ریسـک و یا حتـی قمار 
بـزرگ در مـورد زندگـی خـود می زننـد. از آن جـا کـه این 
افراد اهل مخاطره هسـتند پیشـنهاد بهتری بـرای انتخاب 
شـغل بـه آن هـا دارم. »دزدی« البتـه آن نوع از دیـوار خانه 
مردم باال رفتنش شـغلی اسـت که هـم هیجـان دارد و هم 
درآمد و به دالیلی که برشـمرده خواهد شـد از شرکت داری 
و کارآفرینـی بـه مراتـب به تـر و کم دردسـر تـر اسـت!

اول: دزد، فقـط از پلیـس و دسـتگاه قضایـی می ترسـد و یـک کارآفرین 
بایـد از ده هـا مرجـع دولتـی و عمومـی از جمله سـازمان امـور مالیاتی، 
تامین اجتماعی، شـهرداری، اداره بهداشـت، … بترسـد و هر روز نگران 
یـک دردسـر جدیـد باشـد. ایـن موضوع در شـرایطی اسـت کـه کم تر 
پیـش می آیـد کـه دزد را به خاطر جـرم انجام نداده مجـازات کنند ولی 
بسـیاری از سـازمان های یادشـده کارآفرینان و کارفرماها را به دلیل کار 

انجـام نـداده مـورد مواخـذه و جریمه قـرار می دهند.
دوم: در صورتـی کـه »دزد عزیز« توسـط صاحب خانه آسـیب ببیند و یا 
خدای ناکرده کشـته شـود، حمایت های قانونی در این زمینه نسـبت به 
او وجـود دارد و صاحب خانـه موظف به پرداخت دیه اسـت. این در حالی 
اسـت که به تازگی بر اسـاس بخشـنامه های سـازمان تامین اجتماعی، 
غرامـت دسـتمزد ایام بیماری و یا حادثه بـه کارفرمایان تعلق نمی گیرد!

سـوم: دزدی، نقـد اسـت. یعنی بالفاصلـه بعد از انجـام فعالیت، ماحصل 
آن در اختیار دزد محترم قرار گرفته و با اسـتفاده از شـبکه های نهادینه 
شـده مال خـری خیلـی راحـت نقـد می شـود. در حالی کـه ایـن روزهـا 
افـرادی کـه شـرکت دارنـد ماه هـا و در مواردی سـال ها زمان نیاز اسـت 
کـه دسـتمزد فعالیت خـود را آن هم با کلـی التمـاس و خواهش و تمنا 

کنند. دریافت 

چهـارم: 
دزدی، 
ن  و بـد

هـر 
نـه  گو

بروکراسـی اداری اسـت. امـا خـدا می دانـد کـه بـرای فعالیـت 
از  تاییدیـه  یـا  و  مجـوز  یـک  گرفتـن  رسـمی،  اقتصـادی 
سـازمان های مربوطـه چقـدر دوندگـی الزم اسـت. بـرای شـروع 
بـه گرفتـن هیچ گونـه مجـوزی نیسـت! نیـاز  امـر دزدی،  بـه 
پنجـم: اگـر بگویم که »دزدی« دارای پشـتوانه فرهنگـی در تاریخ 
ایـن سـرزمین اسـت، راه بـه خطـا نرفتـه ام. در ضرب المثل هـای 
فارسـی در سـتایش »دزد زرنگ« تعبیر پادشـاه به کار رفته است 
»دزد نگرفتـه پادشـاه اسـت« و در مـورد دزدی کـه دزدان دیگر را 
مورد دسـتبرد قراردهد اصطالح »شـاه دزد« به کار برده می شـود. 
حتـی در مـورد رشـد و تعالـی در این شـغل شـریف! گفته شـده 
اسـت کـه »تخم مـرغ دزد، شـتر دزد می شـود«. دزدی از ظالمان 
و ثروتمنـدان جفـا پیشـه )مـدل رابین هـودی( همواره با تشـویق 
ضمنـی عامـه مردم همـراه بـوده و دزدی مـال مردم همیشـه در 

مقابـل دزدی بـاور و اعتقـادات مردم رجحان داشـته اسـت.

ششـم: از منظـر دیـن )گرچـه متخصـص ایـن حـوزه نیسـتم( 
دزدی فقـط متضمـن یـک گنـاه اسـت و بـرای کارفرمـا بـودن 
گناهـان زیادی از جمله دروغ، تهمت، ارتشـاء، ظلـم به کارکنان و 
دیگـران، دزدی از کار، پارتی بـازی و رانت خـواری و … متضمن و 

متصور است.
هفتـم: از آن جـا که برای دزدی و از دیـوار خانه مردم باالرفتن نیاز 
به آمادگی جسـمانی وجود دارد، دزدان عزیز از وضعیت سـالمتی 
بهتری نسـبت به کارآفرینان و شـرکت دارها برخوردار هستند که 

به طور عمده به پشـت میز نشـینی اشـتغال دارند.
هشـتم: یکـی از خوبی هـای دزدی ایـن اسـت که نیاز به سـرمایه 
اقتصـادی و دفتـر و کارگاه و امکانـات زیـادی نـدارد. در حالی کـه 
بـرای شـروع یـک فعالیت اقتصادی آشـکار بـا درآمد مشـابه نیاز 
بـه سـرمایه و احیانا اخـذ وام و ارائـه هزار جور وثیقـه به بانک نیاز 

اسـت کـه به خـودی خـود آدم را نابـود می کند.

دزدی« بهتر است یا  »کارآفرینی«؟

تئوری 
انتخاب

شـناس  روان  گالسـر  ویلیـام  دکتـر 
و  جهـان  و  آمریـکا  برجسـته 
انتخـاب"  "تئـوری  گـذار  بنیـان 
)Choice Theory( اسـت. گالسـر 
در تحقیقـات مسـتمری کـه بیـش از 
نیـم قـرن طـول کشـید، دریافـت کـه 
روان شناسـی سـنتی کـه مبتنـی بـر 
"کنترل  بیرونی" اسـت، مبدأ بسـیاری 
از مشـکالت انسـان هـا چـه در سـطح 
و  خانوادگـی  درسـطح  چـه  و  فـردی 

اسـت.  اجتماعـی 
وی محـور تحقیقـات علمـی خـود را 
یافتـن پاسـخ بـه ایـن سـؤال قـرار داده 
اسـت که "چرا انسـان ها در روابط خود 
با دیگران ناخشـنود هسـتند؟" بنابراین 
روان  در  را  جدیـدی  روش  کوشـید 
شناسـی و ارتباطـات انسـانی پیـدا کند 
و در نهایـت به "تئوری انتخاب" رسـید.

کنترل بیرونی که مبنای روان شناسـی 
سـنتی اسـت، هنوز هم به طور گسترده 
در سراسـر جهان مورد اسـتفاده قرار می 
گیـرد. کنتـرل بیرونـی می گوید: شـما 
مـی توانیـد دیگـران را کنتـرل کنیـد. 
حتـی فراتـر از ایـن، مـی گویـد: شـما 
حـق دارید دیگـران را کنتـرل کنید. باز 
پـا فراتـر مـی گـذارد و می گوید: شـما 
وظیفـه دارید دیگـران را کنتـرل کنید. 
بـر ایـن اسـاس، روان شناسـان معتقـد 
بـه کنترل بیرونـی همواره کوشـیده اند 
راه هایی بـرای کنترل رفتارهای دیگران 
بیابنـد و مثـاًل مکانیـزم هـای تنبیـه و 
تهدیـد و تشـویق را طراحـی کرده انـد 
تـا افـراد بتواننـد بـا آنهـا، دیگـران را 

کنترل کنند.
ایـن کنترلگـری، الزامـاً با اهـداف منفی 
اوقـات،  از  بسـیاری  و  نیسـت  همـراه 
خیرخواهانـه هـم هسـت، مانند پـدر و 
مـادری کـه مـی خواهند بـر فرزند خود 
اعمـال سـلطه کننـد یـا معلمـی کـه 
می خواهـد رفتارهـای اخالقی و درسـی 
دانـش آموزانـش را اصـالح کنـد. امـا 
واقعیـت ایـن اسـت کـه در نظـر دکتـر 
گالسـر و همکارانـش، کنتـرل بیرونـی 
فقـط اثـر کوتـاه مـدت دارد و تغییـر 
نمـی  ایجـاد  هـا  آدم  رفتـار  در  ذاتـی 
کنـد بـه طـوری کـه بـه محـض حذف 
عوامـل کنترلگـر، افـراد بـه رفتارهـای 
پیشـین رجوع مـی کننـد. بنابراین باید 
درصـدد راهـی بود که انسـان هـا بدون 
نیاز بـه عوامل کنتـرل بیرونی، رأسـاً به 

رفتارهـای بهنجـار مبـادرت کننـد.
اینجاسـت که پای "تئـوری انتخاب"، به 
میـان می آید. تئـوری انتخاب می گوید 
کـه همـه انسـان هـا، رفتارهای خـود را 
خودشـان انتخاب می کنند و فشارهای 
بیرونـی، در نهایـت محکوم به شکسـت 
ایـن  بـه  قائـل  تئـوری  ایـن  هسـتند. 
اسـت که حتـی رفتارهـا و احساسـاتی 
مانند خشـم و افسـردگی نیـز، محصول 
انتخاب مسـتقیم یا غیر مسـتقیم خود 
مـا هسـتند هر چنـد کـه بعـد از وقایع 
ناگـوار بیرونی حـادث شـوند. در تئوری 
انتخـاب، افـراد به جـای آن کـه دیگران 
را تحت سـیطره و کنترل خود در آورند 
تا بتوانند بـر رفتار آن ها اثرگذار باشـند، 
همیشه این سـؤال را از خود می پرسند 
کـه "رفتـاری کـه مـن، اکنـون انجـام 
مـی دهـم، آیـا مـرا بـه فـرد مـورد نظر 
نزدیـک مـی کنـد یـا از وی دور مـی 
سـازد؟" اگـر دور مـی سـازد، نبایـد آن 
را انجـام داد و اگـر نزدیـک مـی کنـد، 

داد. انجامـش  می شـود 
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یـک اسـتارت آپ ماننـد یـک شـرکت معمولی نیسـت. اسـتارت آپ را 
می تـوان بـه روش هـای مختلفـی تعریـف کـرد – اریـک ریـس آن را 
بـه عنـوان »یـک موسسـه انسـانی طراحی شـده بـرای ارائـه محصول 
یـا خدمـات جدید در شـرایط عدم اطمینان شـدید« تعریـف می کند. 
محصـول جدیـد و شـرایط عدم اطمینـان همـان جریـان ریسـک در 
سـیر حرکتی اسـتارت آپ است.اسـتارت آپ لزوما به مفهـوم تولید یک 
کاال و خدمـات جدیـد نیسـت، اسـتارت آپ ها می تواننـد شـرکت هایی 
باشـند کـه ایده هـای جدیـد و خالقانـه در مـورد محصـوالت فعلـی یا 
خدمـات ارائـه شـده قبلـی، ایجاد می کننـد. یعنـی آن چه وجـود دارد 

را به گونـه ای بهتـر تبدیـل می کننـد. آن چنـان کـه به سـرعت در بازار 
بـا واکنـش مواجـه می شـود. مثال تبدیـل خدمـات تاکسـی تلفنی به 
اسـنپ و تپسـی، توسـط اسـتارت آپ های این حوزه انجام شـد.یکی از 
تعریف هـای اسـتارت آپ کـه بـرای ما مفید اسـت به شـرح زیر اسـت: 
اسـتارت آپ، مجموعـه ای از تجربیـات و آزمایش هـا، به منظـور یافتن 
راه حلـی بـرای یـک مشـکل و ایجـاد یـک مـدل کسـب و کار پایـدار و 
مقیاس پذیـر پیرامـون آن اسـت. واژه مقیاس پذیـر در ایـن تعریـف بـه 
معنی، امکان توسـعه و رشـد کسـب وکار وجـود دارد. ممکن اسـت در 
ابتـدای کار جامعـه کوچک تـری هدف باشـند اما در ادامـه مقیاس کار 

وسـیع تر شـود، برای مثـال سـوپرمارکت های تلفنی که در تهـران آغاز 
بـه کار کردنـد امـا اکنون مقیاس کشـوری دارنـد. بنابراین اسـتارت آپ 
یک تفکر بزرگ را می طلبد. شـروع کار یعنی قدم گذاشـتن در مرحله 
آغازین کسـب وکار. در صورتی که یک بیزنس سـا کسـب وکار معمولی 
از ابتـدا چهارچوب کلی آن مشـخص اسـت و چاش ها و پیشـامدها در 
همـان محدوده پیش بینی پذیـر اتفاق می افتند.این باعث می شـود که 
ریسـک یک اسـتارت آپ باال باشـد. بنابراین به خاطر داشته باشد، ارزش 
نـدارد کـه یک کارآفرین اسـتارتاپی شـوید مگـر اینکه بخواهیـد زمان 

زیـادی را بـه آن اختصـاص دهید و ریسـک کنید.

تفاوت استارت آپ با کسب و کار عادی

   احسان گنجی


