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"نوسان" زیان اقتصاد اصفهان از شیوع پاندمی کرونا و تعطیلی کسب و کارها را بررسی می کند؛

آب رفتن اقتصاد اصفهان
هفته گذشته در گزارشی میزان خسارت کرونا به اقتصاد استان اصفهان در بازه زمانی پانزدهم اردیبهشت تا اول دی ماه، 
۳۷ هزار میلیارد تومان اعالم شد. براساس این تحلیل ماهیانه ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت تنها به صنعت گردشگری و 
همچنین 15 درصد خسارت به تولید ناخالص داخلی استان وارد شده است. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اصفهان، شیوع ویروس کرونا، به کاهش سه درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در استان و متوقف 

شدن برخی از فعالیت ها و یا نیمه فعال شدن آنها به ویژه بخش گردشگری منجر شده است.

گزارش
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 گزارش

به سمت توقف تولید می رویم!
عالمه  دانشگاه  اقتصاد  استاد  مومنی  فرشاد 
بودجه  کلیات  مخالف  نمایندگان  به  خطاب 
1۴۰۰ گفت: به آن دسته از نمایندگان گرامی 
کلیات  به  نّیت می خواهند  با حسن  که  مجلس 
اگر  می دهم  هشدار  دهند  منفی  رأی  بودجه 
جایگزین نهادی بهتری فراهم نکرده باشید این 
طرز برخورد بحران ها را در کشور تشدید خواهد 
این  اینکه  بجای  که  است  این  پیشنهادم  کرد. 
شیوه را اتخاذ کنند سند را برگردانند و از دولت 

اقتضائات یک بودجه ی ...
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 گزارش

شاخص کسب و کار در شیب بهبود
مسعود گلشیرازی می گوید: مطابق برآوردهای 
اتاق بازرگانی اصفهان ، 1۲ تا ۲۰ درصد از تولید 
ناخالص داخلی استان بر اثر کرونا از دست رفته 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  است. 
کشاورزی اصفهان، که در نشست خبری هیات 
اقتصادی  تشکل های  و  بازرگانی  اتاق  رییسه 
به  اشاره  با  و بخش خصوصی سخن می گفت، 
شورای  در  اصفهان  اتاق  نخست  رتبه  کسب 
سایر  میان  خصوصی،  بخش  و  دولت  گفتگوی 

اتاق های بازرگانی...
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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: وصولی درآمدهای استان در ۹ 
ماهه سال جاری مبلغ ۸۰ هزار و ۸۷۸ میلیارد ریال بوده است. علی صبوحی، اظهار 
کرد: متوسط تحقق درآمدهای کشور به مصوب ۹ ماهه 1۰۴،۸ درصد نسبت به مدت 
مشابه ۹ ماهه سال قبل 11.۲ درصد رشد داشته است و در این خصوص ۲۴ استان 
باالی 1۰۰ درصد تحقق درآمد داشته اند. در این بین استان اصفهان با ۹۷.۳ درصد 

تحقق درآمدها در جایگاه ۲۷ کشور قرار دارد. 

گفته می شود، تمدید کارتهای بازرگانی تنها در صورت امکان پذیر خواهد بود که عالوه 
بر تهیه مدارک خواسته شده، تعهدنامه مبارزه با پولشویی هم از سوی متقاضی به امضا 
برسد. یز این اساس فرد باید متعد شود تا برابر قانون، آیین نامه اجرایی، بسته ضمانت 
اجرایی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی، در زمان ارایه هر گونه خدمت باالتر از سقف 
تعیین شده، اعم از وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کاالهای گرانبها، نسبت به 

شناسایی کامل مشتری ارایه نمایند.

یک  تحریم های  تجربه   نوسان: 
یکی  می دهد  نشان  گذشته  دهه  
از اهداف کانونی و مؤثر در راهبرد 
تضعیف  آمریکایی ها  تحریمی 
بنابراین،  است.  ملی  پول  ارزش 
راهبرد خنثی سازی  اصلی  تمرکز 
چگونگی  به  توجه  باید  تحریم، 
حفظ و ایجاد ثبات در ارزش پول 
تثبیت  برای  بنابراین  باشد.  ملی 
دسته  سه  باید  ملی،  پول  ارزش 
اقدامات اصالح ساختار اقتصادی، 
اصالح رفتار ارزی و چاره اندیشی 
عوامل  با  مواجه  برای  علمی 
اخالل گر بیرونی را ضروری دانست.

تاثیر  ارز، تحت  بازار  با  ارتباط  ما در 
یک سری عوامل ساختاری، رفتاری 
اخالل گر  عوامل  از  مجموعه ای  و 
این  نمونه  یک  که  هستیم  بیرونی 
جنگ  اتاق  بیرونی،  اخالل گر  عوامل 
است.  اوفک  یعنی  آمریکا  اقتصادی 
اما در خصوص عوامل ساختاری، باید 
سیاست های اقتصادی کالن به گونه ای 
نرخ  طرف،  یک  از  که  شود  طراحی 
رشد حجم پول در کشور ما از متوسط 
کشورهای  در  پول  حجم  رشد  نرخ 
اصلی طرف تجاری ما بیشتر نشود و 
در طرف دیگر، نرخ رشد اقتصادی ما از 
متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای 

اصلی طرف تجاری ما کمتر نشود.
حجم پول و رشد اقتصادی دو متغیر 
بنیادی در حوزه اقتصاد کالن هستند 
که رفتار بلندمدت ما را در زمینه نرخ 
ارز شکل می دهند، در حوزه متغیرهای 
رفتاری باید به گونه ای عمل کرد که 
آرامش، اعتماد و صبوری در بازار ارز 

رایج و شایع شود. 
اخالل گر  عوامل  حوزه  در  همچنین 
طریق  از  باید  بیرونی  منشا  با 
بازار  تنظیم گرانه  اقدامات  مجموعه 
در کنار اقدامات امنیتی الزم، تمرکز 
امنیتی  نیروهای  و  مرکزی  بانک 
اصلی  شبکه های  روی  اطالعاتی  و 
در  که  باشد  سازمان دهی شده ای 
سوداگرانه  فعالیت های  به  ارز  بازار 

می پردازند.
تمرکز روی زیرشاخه ها و یا پادوهای 
و  اساسی  اقدام  خیابانی  و  میدانی 
بازدارنده ای نیست، مجموعه این سه 
الیه اقدامات ذکر شده، می تواند نرخ 
ارز را تثبیت کند و ارزش پول ملی 
ما را افزایش دهد. البته افزایش ارزش 
پول ملی نباید غیرواقع بینانه پیش بینی 
شود، به این معنا که اگر در سال آینده، 
مجموعه سه دسته اقدامات ذکر شده 
تاثیر  ارز  بازار  روی  موفق  طور  به 
بگذارند، ما شاهد برگشت نرخ ارز برای 
هر دالر آمریکا به زیر ۲۰ هزار تومان 
خواهیم بود و این به معنای تثبیت نرخ 

ارز است.
در این زمینه اقدامات تکمیلی تجاری 
و ترتیبات مناسب تخلیه ارزی را هم 
نباید از نظر دور داشت. برخی فاکتورها 
و درمان های مقطعی مانند حذف صفر 
از واحد پولی تاثیری بر ارزش پول ملی 
نخواهد داشت، این امر به هیچ وجه 
تاثیر واقعی ندارد و فقط می تواند در 
زمان اجرا تاثیر محدود روانی داشته 
اقتصادی  اقدامات  الزمه  که  باشد 
تردید،  بدون  بنابراین  است.  موازی 
اصالح ساختار اقتصادی، اصالح رفتار 
ارزی و چاره اندیشی علمی برای مواجه 
با عوامل اخالل گر بیرونی به تثبیت 

ارزش پول ملی کمک می کند. 

کارت بازرگانی منوط به تعهدنامه مبارزه با پولشوییاصفهان در جایگاه 27 کشور
گزارش

     نگاه

الزمه رشد 
ارزش پول ملی

Is fahan

اقتصاد اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان: سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت: بر 
اساس نامه وزیر کشور برگزاری هرگونه مراسم آیینی، مذهبی و سیاسی 
به شکل حضوری در دی ماه ممنوع است. حجت اهلل غالمی، در نشست 
خبری که به صورت اینترنتی برگزار شد، بر اساس گزارشی که امشب 
ارائه شد خسارت اقتصادی کرونا به استان از ۱۵ اردیبهشت تا کنون 
نزدیک به ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است. برای مثال ماهیانه ۴۰۰ 
وارد می شود.  استان خسارت  به صنعت گردشگری  تومان  میلیارد 
وارد  استان خسارت ۱۵ درصدی  ناخالص داخلی  تولید  به  همچنین 
شده است. آنچه می خوانید اما، مهمترین رویدادهایی است که درهفته 

گذشته بر اقتصاد اصفهان گذشت؛

حلقه مسی به جای حلقه طال
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با اشاره به رونق بازار بدلیجات به دلیل گرانی 
طال و نقره، گفت: خرید طال توسط زوج های جوان بستگی به تمکن مالی آنها 
دارد، اما در مقایسه با دو سال گذشته میزان خرید و فروش طال در بازار اصفهان 
به 1۰ درصد رسیده است. هوشنگ شیشه بران، با اشاره به وضعیت بازار خرید 
و فروش طال در بازار اصفهان، اظهار کرد: میزان معامالت طال در بازار اصفهان 
نسبت به دو سال گذشته به کمتر از 1۰ درصد کاهش یافت، چراکه ۸۰ درصد 
کارگاه های ساخت طال تعطیل هستند و بقیه کارگاه ها با ۲۰ درصد ظرفیت 
خود فعالیت می کنند که دلیل آن گرانی طال و کاهش قدرت خرید مردم است. 
وی درباره اینکه برخی زوج های جوان به دلیل گرانی طال روی به خرید نقره 
برای حلقه و سرویس آورده اند، اظهار کرد: این موضوع بستگی به تمکن مالی 
زوج جوان و خانواده های آنها دارد، اما در مقایسه با دو سال گذشته میزان خرید 
و فروش در بازار به 1۰ درصد رسیده است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
یک گرم طالی ساخته نشده یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که با احتساب 
هزینه ساخت حدود 1.5 میلیون تومان می شود، گفت: حتی برخی زوج های 
جوان به دلیل تمکن مالی پایین، ممکن است حلقه مسی به جای حلقه طال 

خریداری کنند.

نان در اصفهان گران نمی شود
مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان با تاکید بر اینکه در سال 
جاری نان دیگر در اصفهان گران نخواهد شد، گفت: زمزمه های افزایش ۷۰ 
درصدی قیمت نان هیچ ارتباطی به اصفهان ندارد. محمدرضا خواجه در خصوص 
زمزمه های دوباره افزایش قیمت نان در شرایطی که روزانه قیمت نان در اصفهان 
باال می رود، اظهار کرد: امسال برای نخستین بار در کشور نرخ نان در یک 
شهرستان )اصفهان( زودتر از پایتخت اعالم شد و در حال حاضر اتحادیه نانوایان 
تهران افزایش ۷۰ درصدی نرخ نان را پیشنهاد داده که با موافقت استانداری آن 
با افزایش ۴۰ درصدی قیمت نان در پایتخت موافقت شد. وی با تاکید بر اینکه 
زمزمه های افزایش قیمت نان هیچ ارتباطی به اصفهان ندارد، تصریح کرد: ابتدای 
آبان امسال نرخ نان در اصفهان ۳۰ درصد افزایش یافت و در سال جاری نان دیگر 
در اصفهان گران نخواهد شد. مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان 
با اشاره به اینکه در حال حاضر نان بر اساس سه نرخ آرد در کشور تعیین می 
شود، اظهار کرد: در حال حاضر هر کیسه آرد یارانه ای ۳۳ هزار تومان، آرد نیمه 

دولتی 5۰ هزار تومان و آرد آزاد ۲۳۰ هزار تومان است.

»اصفهان من« در قاب
نگارخانه »چهارباغ« تا بیستم دی ماه، میزبان نمایشگاهی از آثار نقاشی خط 

ابوالفضل آقایی با نام »اصفهان من« است.
ابوالفضل آقایی می گوید:  آثاری که در این نمایشگاه به نمایش درآمده، ازجمله 
تازه ترین کارهای من و مبتنی بر خاطراتی است که از اصفهان دارم؛ خاطراتی 
از مدرسۀ چهارباغ، چهارباغ و در کل معماری اصفهان. او ادامه می دهد: آثار این 
نمایشگاه با تکنیک اکرولیک و در قالب های متنوعی از 5۰ در 5۰ گرفته تا طول 
دو متر خلق شده است. این هنرمند تصریح می کند: تالشم این بوده که بتوانم با 
رویکرد جدیدتری به نقاشی خط نگاه کرده و به عنوان یک شهروند، دین خود را 
نسبت به جهان شهر اصفهان ادا کنم. عالقه مندان برای دیدن نمایشگاه »اصفهان 
من« می توانند تا ۲۰ دی ماه، هر روز )به جز روزهای شنبه( از ساعت 1۶ تا 1۹:۳۰ 
به نگارخانه چهارباغ واقع در چهارباغ عباسی، سرای قزلباش، طبقه زیرین، پالک 

11۰ مراجعه کنند.

برگزاری نمایشگاه جامع کشاورزی اصفهان 
نوزدهمین نمایشگاه جامع صنعت کشاورزی طی روزهای شانزدهم تا نوزدهم 
دی ماه در محل دائمی برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار می 
شود. این نمایشگاه با حضور شرکت هایی از استان های اصفهان، تهران، زنجان و 
خراسان رضوی برگزار خواهد شد و فعاالن حوزه های مختلف صنعت کشاورزی 
شامل آبیاری، زراعت، نهاده ها و باغبانی به ارائه توانمندی های خود خواهند 
پرداخت. نمایشگاه کشاورزی اصفهان که یکی از رویدادهای معتبر نمایشگاهی در 
حوزه کشاورزی کشور به شمار می رود، در این دوره خود ۸۲۰۰ مترمربع فضای 
نمایشگاهی را به خود اختصاص داده و شرایطی ایجاد خواهد کرد تا متخصصان و 
فعاالن حوزه کشاورزی، با جدیدترین تکنولوژی ها و امکانات این حوزه آشنا شوند. 
اکما صنعت، سبزدشت، فالوردشت، پارس خاور، قم پلیکا، آسپاپالست، پیکان پور 
)نماینده تراکتورسازی ایران(، بازرگانی نوآوران و یاشیل قطره از جمله مهمترین 
شرکت های حاضر در نوزدهمین نمایشگاه جامع صنعت کشاورزی اصفهان 
خواهند بود. امکان بازدید از این نمایشگاه که با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
برگزار خواهد شد، فقط برای متخصصان، فعاالن و کارشناسان حوزه های مختلف 
کشاورزی فراهم شده و عالقه مندان می توانند از ساعت 1۰ تا 1۸ روزهای 1۶ تا 
1۹ دی ماه به محل دائمی برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع 

در کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

رونق بدلیجات در بازار

نعمت اهلل اکبری با بیان اینکه با کاهش 
بیکاری  نرخ  اقتصادی،  مشارکت  نرخ 
استان نیز حدود ۲ درصد کاهش یافته 
درصدی   1۰ حدود  کرد:  تاکید  است، 
نیروی کارگری کشور در استان اصفهان 
مشغول به کارند. با این وجود، فعالیت های 
گیری  همه  دوران  در  استان  صنعتی 
رعایت  با  تاکنون   1۹ کووید  بیماری 
شیوه نامه های بهداشتی همچنان پا برجا 
آسیب  گردشگری  بخش  در  اما  است، 
بسیاری از شیوع ویروس کرونا دیدیم. به 
بوم  اکبری، بخش های هتلداری،  گفته 
گردی و خدمات وابسته به گردشگری در 
این دوران خسارت زیادی از کرونا دیدند 
و فعالیت بخشی از آنها متوقف و حتی 
درآمدهای دولتی کاهش یافت؛ همچنین 
بخش گردشگری استان با کاهش 1۰۰ 

درصدی نرخ مشارکت مواجه شده است.

بیشترین آسیب
به صنعت گردشگری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اصفهان ادامه داد: البته بخش های صنعت 
و کشاورزی آسیب چندانی از شیوع کرونا 
ندیدند، اما بخش خدمات به ویژه در زمینه 
رستوران  هتلداری،  گردشگری،  های 
و  فعالیت های آموزشی و فرهنگی مانند 
متحمل  را  آسیب  بیشترین  سینماها 
اینکه  بر  تاکید  با  همچنین  او  شدند. 
هزینه های ما در بخش خدمات در این 
مدت افزایش یافت، توضیح داد: دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان در این دوران با 
همچنین  و  شد  مواجه  درآمد  کاهش 
میزان مراجعه مردم به مراکز درمانی با 
توجه به همه گیری کرونا افزایش یافت که 
این منجر به باال رفتن هزینه های آنها نیز 
شده است. اکبری البته تاکید کرد: کاهش 
اقتصادی  مشارکت  نرخ  درصدی  سه 
استان بیشتر مربوط به کاهش فعالیت 
بخش مشاغل خدماتی است. با توجه به 
اینکه حدود ۴5 درصد شاغالن استان در 
بخش خدمات مشغول به کارند، به  همین 
دلیل شاهد آسیب گسترده این بخش از 
شیوع کرونا هستیم. براین اساس حدود 

1۰ درصد از درآمد بخش خدمات استان 
اصفهان طی  یک سال گذشته کاهش 

یافت.

ضربه اساسی 
به اقتصاد استان

اقتصادی  امور  معاون  دیگر  سوی  از 
استانداری اصفهان در این باره به "نوسان" 
گفت: اگرچه نمی توان از آثار مثبت کرونا 
بر اقتصاد استان و بروز برخی توانمندیها و 
اقدامات شرکت های دانش بنیان و صنایع 
به خصوص در حوزه تولید ماسک چشم 
پوشید، اما آثار منفی کرونا بر حوزه های 
گردشگری، هتلداری، بوم گردی و صنایع 
دستی، ضربه اساسی به اقتصاد استان 
وارد کرده و با ضرر و زیان این بخش ها، 
تولید ناخالص داخلی استان کاهش یافته 

است.
حسن قاضی عسگر با توضیح این مطلب، 
افزود: متاسفانه در پی شیوع کرونا بسیاری 
از افرادی که در حوزه صنایع دستی و 
گردشگری فعال بودند، اکنون برای امرار 
کارهای  و  کسب  به  روی  خود  معاش 
دیگر و غیرهنری آورده اند. او همچنین 
با اشاره به اینکه در ابتدای شیوع کرونا و 
بسته شدن مرزها، شاهد کاهش فاحش 
شدن  باز  با  اما  بودیم،  استان  صادرات 
مرزها شرایط اندکی بهبود و تغییر یافت، 
تاکید کرد: متاسفانه با پی شیوع کرونا 
و همچنین تشدید تحریم ها، صادرات 
فرش دستباف اصفهان نسبت به سال 
۹۷ به کمتر 1۰ درصد رسید. به گفته 
معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان، 
عالوه بر کرونا، تحریم ها با آثار منفی بر 
افزایش هزینه  اقتصاد اصفهان، موجب 
های استان شد، بنابراین امروز تنها در 
سایه همزیستی با کرونا، می توان ضرر 
و زیان شیوع این ویروس در کشور را به 
حداقل رساند و کسب و کارها را به حالت 
گذشته بازگرداند. قاضی عسگر اما، تنها 
راهکار مقابله با آثار کرونا بر اقتصاد کشور 
و استان و  ایجاد گردش اقتصادی خوب در 
شرایط فعلی را، رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی، تالش برای تولید واکسن ایرانی 

و واکسیناسیون همگانی و در نهایت فراهم 
کردن امکان صادرات محصوالت تولیدی 

دوران کرونا عنوان کرد. 

آمار زیان
قابل محاسبه نیست

اما یک استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با 
تحلیل شرایط موجود به "نوسان" می 
با توجه به مشکالت محاساباتی  گوید: 
تولید و همچنین محدودیت های داده 
های آماری، عمال نمی توان داده ای را 
برای کاهش نرخ تولید ناخالص داخلی 
نسبت به دوران قبل کرونا، به عنوان مبنا 

قرار دهیم. 
علیمراد شریفی با بیان اینکه با شیوع کرونا 
و همچنین ضرورت رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و قرنطینه، در نگاه اول شاهد 
کاهش ساعت کاری اصناف شدیم، تاکید 
کرد: کاهش ساعت کاری اصناف اولین 
پیامد منفی شیوع کرونا بود که اقتصاد 
خرد دست به گریبان آن شد و با توجه 
به افت تولید کارگاه های صنعتی در ایام 
کرونا و محدودیت های ساعت کار آنها، 
ارزش افزوده استان در این حوزه کاهش 
یافت، اما به دلیل اینکه آمار رسمی و 
متقنی در دسترس نیست، نمی توان عدد 

دقیقی از این کاهش گزارش داد.
او با اشاره به اثرات روحی و روانی کرونا بر 
اقتصاد استان، گفت: متاسفانه نمی توان 
اثرات روحی و روانی کرونا را به راحتی 
نادیده گرفت و امکان تداوم آن در ماه های 
آینده وجود دارد. همچنین با وجودی که 
بحث توزیع واکسن کرونا در بین اقشار 
مختلف مردم وجود دارد، اما دولت مشکل 
جدی در تامین واکسن و توزیع آن در بین 
مردم دارد. بنابراین می توان پیش بینی 
کرد تا اواسط سال آینده شرایط اجتماعی 
استان به لحاظ آثار کرونا تفاوت چندانی با 

شرایط موجود نکند.
به برخی مطالعات در  با اشاره  شریفی 
اگرچه  کرد:  اظهار  المللی،  بین  سطح 
را  دنیا  کشورهای  تمام   GDP کرونا، 
تحت شعاع قرار داده، اما باید توجه داشت 
ایران عالوه بر پاندمی کرونا درگیر تحریم 

هاست تاجایی که اکنون میزان تاب آوری 
جامعه در برابر تحریم ها به شدت کاهش 
یافته و از سوی دیگر متاسفانه هنوز در 
حوزه دیپلماسی سیاسی راهکار مشخصی 
برای خنثی کردن تحریم ها نداریم. او با 
اعتقاد بر اینکه امروز بحث خنثی کردن 
اثرات تحریم ها به مراتب بیشتر از اثرات 
است،  تاثیرگذار  ایران  اقتصاد  بر  کرونا 
توضیح داد: درحال حاضر سایر کشورها 
همانند ایران درگیر پاندمی کرونا هستند 
و وضعیت اثربخشی واکسن نیز همچنان 
نامشخص است، بنابراین با در نظر قرار 
دادن دوران یک یا دو ساله برای گذار از 
پاندمی کرونا،  اکنون بحث کاهش اثرات 
و پیامدهای منفی تحریم های اقتصادی 

برای ایران بسیار حایز اهمیت است. 
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: 
متاسفانه امروز نه تنها دیپلماسی سیاسی 
اثرات  سازی  خنثی  سمت  به  کشور 
تحریم ها نرفته، بلکه برخی رفتارها و 
سیاست های نادرست در اقتصاد کشور و 
همچنین عملکرد شبکه بانکی کشور در 
خلق نقدینگی موجب شده تا نه تنها اثرات 
تحریم ها کاهش نیابد بلکه آثار منفی 
تحریم ها به صورت مضاعف بر اقتصاد 
کشور و مردم تحمیل شده است. او افزود: 
در حال حاضر تمام دنیا شاهد رکود نسبی 
فعالیت های اقتصادی خود می باشد، اما 
امروز شدت و ژرفای تحریم ها به مراتب 
برای ایران مشکل سازتر از پاندمی کرونا 
شده، بنابراین ناچار به حرکت به سمت 
روش های خنثی سازی تحریم ها و آشتی 

ملی با اقتصاد دنیا هستیم.
شریفی با اعتقاد بر اینکه اکنون دو دسته 
راهکار برای رهایی اقتصاد کشور از وضع 
موجود وجود دارد، گفت: در راهکار فنی 
ماتریس  سمت  به  باید  ما  –اقتصادی، 
های حسابداری اجتماعی حرکت کنیم 
تا استان های کشور در قالب این ماتریس 
داشته  مالی  گردش  شفافیت  بتوانند 
این شفافیت  او توضیح داد: در  باشند. 
و  سازگاری  همچون   مسائل  از  بسیار 
هارمونی با بحث FATF و قوانین مبارزه 
با پولشویی دیده خواهد شد که قطعا می 
تواند ایران را با اقتصاد و تجارت بین الملل 

آشتی دهد. 
و  مباحث  به  اقتصاددان همچنین  این 
راهکار غیر فنی نیز اشاره کرد و گفت: 
در حال حاضر نیازمند قانون مدار کردن 
بتوانیم  تا  هستیم  کشور  بانکی  شبکه 
حرص و ولع ناخواسته مردم در ایجاد و 
افزایش نقدینگی را ساماندهی و اثرات 

منفی آن را کاهش دهیم.

"نوسان" زیان اقتصاد اصفهان از شیوع پاندمی کرونا و تعطیلی کسب و کارها را بررسی می کند؛

آب رفتن اقتصاد اصفهان
میزان خسارت کرونا به اقتصاد استان اصفهان، در ده ماهه نخست استان ۳۷ هزار میلیارد تومان اعالم شد

هفته گذشته در گزارشی میزان خسارت کرونا به اقتصاد استان اصفهان در بازه زمانی پانزدهم 
اردیبهشت تا اول دی ماه، ۳۷ هزار میلیارد تومان اعالم شد. براساس این تحلیل ماهیانه ۴۰۰ 
تولید  به  خسارت  درصد   ۱۵ همچنین  و  گردشگری  صنعت  به  تنها  خسارت  تومان  میلیارد 
ناخالص داخلی استان وارد شده است. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اصفهان، شیوع ویروس کرونا، به کاهش سه درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در 
استان و متوقف شدن برخی از فعالیت ها و یا نیمه فعال شدن آنها به ویژه بخش گردشگری 
منجر شده است. این گزارش به زیان اقتصاد اصفهان از شیوع پاندمی کرونا و به دنبال آن تعطیلی کسب و 

کارها می پردازد؛
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نوسان:اختتامیه هجدهمین دوره 
ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی 
شهرداری  حضور  دوره  سومین  و 
اصفهان با حضور معاون برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
اصفهان، جمعی از مدیران شهرداری 
و ارزیابان مستقل تعالی سازمانی که 
به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه 

حضور داشتند برگزار شد.
علیرضا صادقیان در این جلسه با بیان 
اینکه گزارش ارزیابان جایزه ملی تعالی 
سازمانی گزارشی بدون اغماض و حاوی 
ارزیابی مثبت ارزیابان مستقل از عملکرد 
شهرداری اصفهان و البته جدای از نکات 
مثبت آن، شامل ضعف هایی بود که الزم 
است در جهت بهبود فرآیند عملکرد این 
ضعف ها در شهرداری اصفهان اقدامات 
شهر  کرد:  اظهار  شود،  انجام  موثری 
اصفهان و شهروندان اصفهانی به عنوان 
شهر و شهروندان متعالی نیازمند مدیریت 
شهری متعالی هستند و این فرآیند می 
تواند شهرداری را از درجا زدن و سرعت 
کم دور کرده و فاصله ما را با تعالی به 
مراتب نسبت به گذشته بهبود بخشد. وی 
تصریح کرد: بر اساس گزارشی که ارائه شد 
شهرداری اصفهان نسبت به سال گذشته 
وضعیت بهتری دارد، این نورافکنی که به 
بهانه ارزیابی به شهرداری اصفهان تابانده 
شده باعث می شود متوجه شویم مسیری 
که در حال پیمودن آن هستیم صحیح 
است یا خیر؟ . معاون برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی شهرداری اصفهان، گزارش 
ارائه شده توسط ارزیابان تعالی سازمانی را 
گزارشی بسیار خوب توصیف کرد و افزود: 
این موضوع نشان می دهد همکاران ما 
و خود سازمان در شهرداری نسبت به 
گذشته عملکرد بهتری داشته اند که این 

موضوع جای افتخار دارد.
مسیر  این  امیدواریم  داد:  ادامه  وی 
صحیحی که شروع آن از سه سال گذشته 
به  را  اصفهان  شهرداری  گرفته  شکل 
جایی برساند که در برنامه اصفهان 1۴۰5 
شهرداریهای  از  یکی  عنوان  به  بتوانیم 
متفاوت کشور و حتی منطقه حرف هایی 

برای گفتن داشته باشیم.
فناوری های  و  خالقیت  پژوهش،  مدیر 
این  در حاشیه  اصفهان  نوین شهرداری 
اختتامیه اظهار کرد: از مزایای این ارزیابی، 
ارزیابان  توسط  شهرداری  ارزیابی  یکی 
برون سازمانی و به دور از مسائل سلیقه 
ای و حاشیه ای بود و دیگری ارزیابی به

شود  می  باعث  که  بود  گروهی  صورت 
زیادی  بسیار  حدود  تا  ارزیابی  خطای 

کاهش پیدا کند.
مرتضی نصوحی با بیان اینکه شهرداری 
فرآیند  در  که  است  سال  سه  اصفهان 
شرکت  سازمانی  تعالی  ملی  ارزیابی 
میکند، تاکید کرد: شهرداری اصفهان در 
سال اول موفق به کسب تقدیر نامه سه 
ستاره، در سال دوم تقدیرنامه چهارستاره 
شد و امسال نیز در سطح تندیس شرکت 

کرده است. 
وی اضافه کرد: شهرداری های دیگر کشور 
این  و  اند  نکرده  ارزیابی شرکت  این  در 
جسارت شهرداری اصفهان را می رساند 
که خود را در محک ارزیابی برون سازمانی 
جایزه تعالی قرار داده است. وی گفت: از 
هزار امتیاز مدل ها ۲5۰ امتیاز به نظرات 
بازمی گردد  نهایت مردم  ذینفعان و در 
که امتیاز قابل توجهی است. اگر این کار 
ادامه پیدا کند باعث می شود شهرداری 
اصفهان با فاصله بسیار زیادی نسبت به 

سایر شهرداری های کشور حرکت کند.

رئیس کمیســیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شــورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: تاکنون ۷۰ درصد بودجه شــهرداری اصفهان محقق شده و تنها پنج درصد 
از تحقق آن عقب هســتیم که قطعاً تا پایان ســال قابل جبران اســت. پورمحمد 
شریعتی نیا با اشاره به تفریغ بودجه سال ۹۸ شهرداری اصفهان، اظهار کرد: بودجه 
برنامه مدون مالی در شــهرداری که به صورت تدوین شده به شــورای شهر ارائه 
شده و شورا پس از بررســی و تصویب، آن را برای اجرا به شهرداری ابالغ می کند.

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفت: مراکز روباز تفریحی ناژوان شــامل تله ســیژ، باغ 
پرندگان و شــهربازی از روز )سه شنبه نهم دی ماه ۹۹( بازگشــایی شدند.  سید رسول 
هاشمیان با بیان اینکه مراکز تفریحی سربســته ناژوان از جمله آکواریوم و باغ خزندگان 
ناژوان همچنان تعطیل اســت، افزود: استفاده از ماســک و دستکش توسط شهروندان 
هنگام مراجعه به مراکز تفریحی روباز الزامی است. همچنین مجموعه تله سیژ نیز به جز 
روزهای شنبه از یکشنبه تا جمعه از ساعت 1۰ صبح تا چهار بعد از ظهر فعالیت می کند.

مراکز تفریحی روباز ناژوان بازگشایی شدندتحقق 70 درصدی بودجه 99 شهرداری اصفهان

گزارش

گزارش

ارزیابی مثبت 
ارزیابان مستقل 

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری عنوان کرد:

اهمیت  به  توجه  با  داد:  ادامه  امیری 
مدیریت منابع و مصارف آب، اقداماتی 
نظیر تغییر الگوی کاشت، مدیریت توزیع 
و مصرف آب فضای سبز، بازچرخانی آب 
و تصفیه فاضالب  شهری جهت آبیاری 
فضای سبز به عنوان منابع آب پایدار، 
معاونت خدمات  اصلی  از سیاست های 
راستای  در  اصفهان  شهرداری  شهری 
خدمات  معاون  است.  پایدار  توسعه 
شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
به  اصفهان  شهرداری  سبب  همین  به 
 منظور استفاده از منابع آب پایدار مانند 
پساب تصفیه شده فاضالب، در آبیاری 
برخی از عرصه های فضای سبز، همزمان 
با اجرای تمهیدات مدیریت بهینه مصرف 
آب، اجرای پروژه  های زیرساختی نظیر 
ایجاد تصفیه  خانه  های تکمیلی پساب، 
مخازن، ایستگاه های پمپاژ، کلکتور و 
خطوط انتقال را در اولویت اقدامات خود 

قرار داد. 
وی افزود: در این راستا استفاده از پساب 
خروجی تصفیه خانه  های فاضالب شهر 
اصفهان نظیر پساب تصفیه خانه سپاهان 
شهر در جنوب شهر اصفهان با ظرفیت 
1۲۰ لیتر در ثانیه و پساب تصفیه خانه 
شهر  شمال  در  شهر  شاهین  فاضالب 
اصفهان با ظرفیت 1۰۰ لیتر در ثانیه در 

دستور کار قرار گرفت. 

احداث دو تصفیه  خانه
در دستور کار

با اجرای پروژه  های  اکنون  امیری گفت: 
خانه  تصفیه   دو  احداث  جمله  از  مرتبط 
تکمیلی، مخازن ذخیره، ایستگاه  های پمپاژ و 
خطوط انتقال، قابلیت استفاده از این ظرفیت 
در عرصه  های فضای سبز شهر اصفهان 
فراهم شده است. وی بیان کرد: در احداث 
تصفیه خانه تکمیلی پساب شاهین شهر برای 
اولین بار در کشور از سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و تکنولوژی بومی شده شرکت های 
دانش بنیان در شهرداری های کشور استفاده 
شده و شهرداری اصفهان آب تصفیه شده را 
به صورت تضمینی از سرمایه گذار خریداری 
می کند. معاون خدمات شهری شهرداری 
اصفهان افزود: همچنین استفاده از پساب 
دو تصفیه خانه در دست احداث شمال با 
ظرفیت 1۴۰ لیتر در ثانیه و تصفیه خانه 
جنوب با ظرفیت ۲۴۰ لیتر در ثانیه اجرایی 
خواهد شد و به زودی به بهره  برداری می 
شمال  خانه  تصفیه  داد:  ادامه  وی  رسد. 
اصفهان در شش ماهه نخست سال، فضای 
سبز حاشیه شمالی مناطق ۷،1۴ و1۲ و در 
شش ماهه دوم سال عالوه بر عرصه های 
مناطق  شرقی  حاشیه  سبز  فضای  قبلی 
1۰،1۴ ، 15و فضای سبز شرق را نیز پوشش 

می دهد. 
خانه  تصفیه  همچنین  کرد:  بیان  امیری 

جنوب شهر اصفهان، در شش ماهه نخست 
سال، فضای سبز پارک شرق، روشن دشت، 
باغ رضوان، کارخانه بازیافت، نمایشگاه و 
برخی از عرصه های مناطق ۴و۶ و در شش 
ماهه دوم سال عالوه بر فضای سبز عرصه 
های قبلی ، فضای سبز بازار گل و گیاه 
ارغوان، میدان میوه و تره بار، کارخانه صفه 

آسفالت را نیز پوشش می دهد. 
وی با اشاره به احداث تصفیه خانه تکمیلی 
شاهین شهر گفت: در شش ماهه نخست 
سال پساب این تصفیه خانه فضای سبز 
حاشیه شمالی مناطق ۲ و 1۲ و در نیمه دوم 
سال عرصه های قبلی به اضافه فضای سبز 
منطقه 11 و جنوب منطقه۲ و سپاهانشهر 

را پوشش می دهد. 
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
چهار  این  از  برداشتی  پساب  جمع 
تصفیه خانه را بیش از چهار و نیم میلیون 
مترمکعب عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 
حدود 15 درصد از نیاز آبی فضای سبز شهر 
اصفهان با پساب تامین می گردد است که با 
تکمیل این چهار تصفیه خانه میزان پساب 
قابل استفاده به منظور آبیاری عرصه های 
فضای سبز شهر اصفهان به 1۹ میلیون متر 
مکعب در سال خواهد رسید و بدین ترتیب 
حدود ۴۴ درصد از نیاز آبی فضای سبز 
شهر اصفهان توسط پساب فاضالب تامین 

خواهد شد.

آبیاری غرب اصفهان 
با پساب تصفیه شده 

وی با اشاره به وضعیت پیشرفت و بودجه 
آبان  تا   ۹۷ سال  از  آب  ذخیره  مخازن 
ماه ۹۹ اظهار کرد: برای احداث مخازن 
ذخیره  پساب شهر اصفهان بودجه بیش 
از ۳۸۰ میلیارد ریالی برآورد شده است که 
۳۶ درصد این مخازن در مرحله طراحی 
و مناقصه و ۶۴ درصد اجرا شده و یا در 
مراحل اجرایی است که در مجموع ظرفیت 
ذخیره ۲۷ هزار و ۴۰۰ مترمکعبی را فراهم 
خواهد کرد. امیری با اشاره به اجرای کلکتور و 
خطوط انتقال آب و پساب از سوی شهرداری 
اصفهان در همین بازه زمانی، گفت: برای 
چنین پروژه هایی نیز بودجه بیش از ۷۳۰ 
میلیارد ریالی برآورد شده است که ۲۶ درصد 
این طرح ها در مرحله طراحی و مناقصه و 
۷۴ درصد در دست اجرا یا اجرا شده است. 
با اجرای مجموع این خطوط ۸۷ هزار و ۸۳۰ 
متر به خطوط انتقال آب و پساب شهر اصفهان 
افزوده می شود. وی افزود: طی سال های ۹۷ تا 
آبان ۹۹ برای اجرای پروژه های تصفیه خانه 
تکمیلی، مخازن، کلکتور و خطوط انتقال 
و 5۰۰  هزار  یک  از  بیش  اصفهان،  شهر 

میلیارد ریال بودجه صرف شده است. 
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
به  اصفهان  شهرداری  همچنین  افزود: 
فضای  های  عرصه   آب  تامین  منظور 
سبز غرب اصفهان و عرصه های جنگلی 
ناژوان، برداشت و تصفیه فاضالب از شبکه 
جمع آوری فاضالب را پیگیری می کند.  
وی ادامه داد: اکنون با اتمام پروژه  های اجرا 
شده و در دست اجرا در سال های اخیر از 
جمله احداث چهار تصفیه خانه تکمیلی 
مخازن  ثانیه،  در  لیتر   ۶۲۰ ظرفیت  با 
ذخیره با حجم حدود ۲۷ هزار متر مکعب، 
ایستگاه  های پمپاژ و خطوط انتقال به 
قابلیت  طول،  ۸۷کیلومتر  حدود  طول 
استفاده از این پساب در عرصه  های فضای 

سبز شهر اصفهان فراهم شده است. 
امیری تصریح کرد: همچنین در خصوص 
استفاده از آبیاری تحت فشار، مدیریت 
مصرف آب در دستور کار همه مناطق 
قرار  اصفهان  شهرداری  های  سازمان  و 
سیستم  های  ترمیم  بر  عالوه  و  گرفته 
آسیب  مناطق  در  فشار  تحت  آبیاری 
منظور  به  جدید  های  سیستم   دیده، 
کاهش مصرف آب احداث و توسعه پیدا 

کرده است. 
وی افزود: به همین منظور تا پایان سال ۹۸ 
از سه هزار و 5۰۰ هکتار فضای سبز شهر 
که امکان تحت پوشش قرار گرفتن آبیاری 
قطره ای را داشت، در حدود ۲1 میلیون 
مترمربع آن تحت پوشش آبیاری تحت 
فشار قرار گرفت و مابقی آن نیز در آینده 

نزدیک اجرایی خواهد شد.

اقدامات زیست محیطی شهرداری برای استفاده از آب خاکستری بررسی شد؛

چرخه بازیافت آب
فضای سبز بیش از ۱۰ منطقه شهر اصفهان با ظرفیت تصفیه خانه ها آبیاری می شود

citizen

 نوسان:مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان گفت: پیش از کرونا اکثر دستفروشان شهر اصفهان 
کردیم  ساماندهی  و  مستقر  شهر  سطح  بازارچه   ۲۹ در  را 
های  بازارچه  ایجاد  ممنوعیت  کرونایی  شرایط  واسطه  به  اما 
دستفروشی برقرار است که مصمم به ساماندهی هستیم. حسن 
محمدحسینی در هفتادمین نشست خبری از سلسله نشست 
های »سه شنبه ها با رسانه« در گفت و گوی آنالین با رسانه ها 
با اشاره به اینکه برای جلوگیری از تخلفات شهری در مجموعه 
شهرداری اگر حمایت و مشارکت شهروندان نباشد به مشکل 
برمی خوریم، اظهار کرد: در این راستا اداره کل پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری به صورت شبانه روزی فعالیت دارد و ۳۳ وظیفه 
به صورت مستقیم و برخی وظایف به صورت غیرمستقیم به 
عهده ما گذاشته شده به طوریکه برخی مردم ما را به عنوان 

پلیس شهرداری می شناسند.   
تخلفات گروه های ساختمانی، طبق  با  برخورد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
قانون در سطح شهرها بر اساس طرح تفصیلی صورت می گیرد، افزود: 
برای واحدهایی که پروانه ساختمانی آن ها صادر و مبادرت به ساخت و 
ساز می شود، وظیفه کنترل ساخت و ساز بر عهده این اداره کل است. 
همچنین برخورد با تبدیل کاربری ساختمان ها از دیگر تکالیف ماموران 

رفع تخلفات شهری است. 
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه در حوزه تخلفات سد معبر نیز در سطح شهر اصفهان برخی صنوف 
باعث ایجاد مشکالتی می شوند که وظیفه نیروهای ما بازدید مستمر و 
برخورد طبق فرآیند است، گفت: یکی از وظایف ما حفظ زیبایی شهر 
است که در این راستا خودروهای فرسوده رها شده در شهر جمع آوری 

می شود. 
وی جلوگیری از تکدی گری و دست فروشی، برخورد با نصب تابلوهای 
خارج از عرف و مجوز و جلوگیری از نصب داربست های خطرآفرین را از 
دیگر وظایف این اداره کل عنوان کرد. محمدحسینی ادامه داد: همچنین 
در راستای احقاق حقوق شهروندی، وظیفه اخطار و برخورد با مشاغلی 
که در رده مزاحم تعریف می شوند، بر عهده این اداره کل است. وی 
تعیین تکلیف ساختمان های نا ایمن، زمین های رها شده یا مکان های 
بی دفاع شهری را از دیگر حوزه های عملکردی ماموران پیشگیری و 

رفع تخلفات دانست.

آموزش به ۲۹ اتحادیه 
برای پیشگیری از تخلفات شهری 

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری اصفهان با اشاره به تدوین 
برنامه 5 ساله از سوی این اداره کل اظهار کرد: امسال در سال سوم این 
برنامه هستیم و ۴ هدف در این طرح تعریف شده است.  وی با اشاره به 
اینکه بر اساس این برنامه پیشگیری از تخلف مهم تر از رفع تخلف است، 
گفت: ارتقاء علمی و کیفی واحدهای رفع تخلفات، ارتقاء سطح آگاهی و 
اعتماد شهروندان به مجموعه عملکرد شهرداری و آموزش های متعدد 
برای سه گروه پرسنل، شهروندان و صنوف از جمله اقدامات در چارچوب 

این برنامه است. 

۱۳ دستگاه اجرایی
متولی برخورد با تکدی گری      

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به 
توزیع تخلفات در مناطق مختلف شهر اصفهان اظهار کرد: نمی توان برای 
یک نقطه از شهر تخلف خاص یا بیشتری را عنوان کرد به طور مثال در 
مرکز شهر که تجمع صنوف و پاساژها وجود دارد، قاعدتا تخلفات صنوف 

در این مناطق بارزتر است. 
وی با اشاره به اینکه مناطقی که از مرکز شهر دورتر هستند تخلفات 
ساخت و ساز دارند، گفت: ۲1 شاخص در تخلفات شهری مورد سنجش 
قرار می گیرد و هر منطقه نسبت به خود منطقه ارزیابی می شود چراکه 

فضای کاری و فیزیکی هر منطقه متفاوت است.  
سیاست  و  است  نازیبایی  مصادیق  از  یکی  دستفروشی  افزود:  وی 
اکثر دستفروشان شهر  کرونا  از  پیش  است؛  این مسئله  ما ساماندهی 
اصفهان را در ۲۹ بازارچه سطح شهر مستقر کردیم اما به واسطه شرایط 
کرونایی ممنوعیت ایجاد بازارچه های دستفروشی برقرار است که مصمم 

به ساماندهی هستیم. 
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با تاکید بر 
اینکه در مرکز شهر امکان دست فروشی وجود ندارد، گفت: همچنین 
با  و  گرفتیم  نظر  در  افراد  خانگی  صنایع  فروش  برای  را  هایی  محل 

فروشگاه های کوثر هم در این زمینه رایزنی هایی صورت گرفت.  
یا  ایجاد مانع در کنار واحدهای صنفی  با  افرادی که  وی در خصوص 
کوچه ها از پارک خودرو جلوگیری می کنند، افزود: هر شهروندی که 
معبر عمومی اعم از پیاده رو، کوچه، بن بست و.... را محدود کند مرتکب 
تخلف شده و ایجاد محل پارک از سوی فعاالن صنفی هم خالف است و 

هیچ مجوزی برای چنین اقداماتی صادر نمی شود.
محمدحسینی تصریح کرد: جمع آوری افراد متکدی با جدیت از سوی 
دستگاه ها انجام نشده است و با توجه به راه اندازی مرکز آسیب های 
اجتماعی، شهرداری افراد متکدی را به این مرکز هدایت، غربالگری و 
ساماندهی می کند.وی افزود: یکی از حساسیت های ما نحوه برخورد 
ماموران پیشگیری و رفع تخلفات، با نوع تخلف است که یکی از موارد 
اول  درجه  در  کار  کودکان  مشکل  به  پرداختن  اما  است  کار  کودکان 

وظیفه شهرداری نیست و باید از سوی بهزیستی پیگیری شود. 

ساماندهی دستفروشان شهر
در 29 بازارچه

معـاون خدمات شـهری شـهرداری اصفهـان گفت: طـی دو سـال اخیر بیـش از یک هـزار و ۵۰۰ 
میلیـارد ریـال پـروژه های تصفیـه خانـه تکمیلی، مخـازن، کلکتـور و خطـوط انتقال در شـهر 
اصفهـان اجرا شـد. حسـین امیـری با اشـاره به اینکه کالن شـهر اصفهـان دارای حدود پنـج هـزار و ۵۰۰ هکتار 
فضای سـبز اکولوژیک اسـت که از این مسـاحت، حدود سـه هزار و ۹۰۰ هکتار فضای سـبز در اختیار شـهرداری 
اصفهـان اسـت، اظهـار کرد: بـا توجه به نیـاز جمعیت دو میلیونی شـهر اصفهان، حضـور صنایع آالینـده اطراف 
اصفهـان، مهاجرپذیـری و آالینـده  های ناشـی از حمل و نقل؛ نـه تنها در راسـتای حفظ فضای سـبز، بلکه برای 

افزایـش آن نیـز باید قـدم برداریم. 

گزارش
گروه شهری

 نوســان:ررییس ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان 
گفت: با انعقاد تفاهم نامه گردشگری خالق 
بین شــهرهای رشت، مشــهد و اصفهان 
زیرساخت های گردشگری خالق بین این 
کالنشهرها تقویت و بســترهای دانشی و 
اجتماعی آن در کنار بسترهای فرهنگی و 

هنری ارتقا می یابد.
محمد عیدی، با اشاره به انعقاد تفاهم نامه 
گردشگری خالق بین شــهرهای رشت، 
مشــهد و اصفهان، اظهار کــرد: در کنار 
انعقاد تفاهم نامه هایی با کالنشــهر تبریز 
و »هم پیوندی با شــهر بنت« در اســتان 

بلوچســتان، شــهرداری  و  سیســتان 
مثلث دیگــری را در گردشــگری خالق 
صورت بندی کــرد و تفاهــم نامه ای بین 
ســه جهان شــهر ایران »اصفهان، رشت 
و مشهد« منعقد شــد که هر کدام از این 
جهان شهرها روایت های بسیار خواندنی و 

شنیدنی دارند.
معاون شــهردار اصفهان اظهار امیدواری 
کرد: با انعقاد این تفاهم نامه زیرساخت های 
گردشــگری خالق بین این کالنشــهرها 
تقویت شده و بسترهای دانشی و اجتماعی 
آن در کنار بســترهای فرهنگی و هنری 
ارتقا یابد و از ســوی دیگر شــاخص هایی 

همچــون خطرپذیــری، انعطاف پذیری، 
خالقیت و ابتــکار و رهبری متناســب با 
گردشگری خالق در شهرها تقویت شده 
و از ارکان گردشــگری خالق یعنی مردم، 
بنگاه هــای اقتصادی، نهادهــای مردمی 
و شــبکه های ارتباطــی قدرتمند نهایت 
اســتفاده را ببریم. وی اظهار کرد: انعقاد 
این تفاهم نامه به عنوان مثلث گردشگری 
شمال )اصفهان، رشــت و مشهد( در کنار 
مثلث گردشگری جنوب )اصفهان، یزد و 
شیراز( می تواند برجستگی های فرهنگی 
ایران اســالمی را بیــش از پیــش برای 

جهانیان نمایان کند.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

تقویت زیرساخت های گردشگری خالق در سه کالن شهر
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اقتصادنامه

  نگاه     

قائم مقام بانک مرکزی گفت: قانون جدید چک دو هدف دنبال می کند؛ از سویی قصد 
دارد اعتبار چک را اعاده کند و از سوی دیگر به دنبال ایجاد شفافیت در فرآیند صدور و 
وصول چک است. اکبر کمیجانی ضمن تاکید بر همکاری و همراهی میان نظام بانکی 
برای اجرای هرچه بهتر قانون جدید چک، گفت: به دلیل گستردگی استفاده از چک 
در مبادالت تجاری کشور، اطالع رسانی امر کلیدی در اجرای قانون چک است و اگر 
اطالع رسانی به خوبی انجام نگیرد با تبعات و مشکالت عدیده مواجه خواهیم شد.

دسته چک های جدید شفاف می شوند
رحیم زارع، سخنگوي کمیسیون تلفیق بودجه 1۴۰۰ در نشست ابتداي هفته جاري 
کمیسیون متبوعش با وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه از تسویه شدن اصل 
و سود 1۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالي و اسالمي در سال آتي خبر داد. این رقم در 
حالي است که بودجه سال آینده بدون در نظر گرفتن میزان فروش نفت و واگذاري 
اموال منقول و غیرمنقول دولتي، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسري دارد، چراکه 

دولت فعلي و آینده کسري بودجه شدیدي دارد. 

سررسید 130هزار میلیارد تومان اوراق قرضه

افزایش کسب وکارهای
آنالین زنانه

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان :هاشم آقاجری استاد تاریخ و از اعضای سازمان مجاهدین 
انقالب اسالمی یوسف اباذری استاد علوم اجتماعی و از سرسخت ترین 
مخالفان آزادی اقتصادی، مسعود پدرام فعال ملی- سیاسی؛ احسان 
سازمان های  اعضای  از  رییس طوسی  رضا  جامعه شناس،  شریعتی 
قدیمی ایران، محمدجواد کاشی استاد علوم سیاسی، علیرضا رجایی 
فعال ملی مذهبی و نرگس محمدی فعال سیاسی سرشناس ترین 
شخصیت ها از یک فهرست ۱۰۰ نفره اند که تحت عنوان حمایت جمعی 
از فعاالن مدنی از مطالبات کارگران کشور امضایشان پای بیانیه ای دیده 
می شود که در آن ضمن حمایت از کارگران ایرانی، خصوصی سازی را در 
ایران به نئولیبرال ها نسبت داده و نوشته اند: ما امضاکنندگان این بیانیه 
به این وسیله حمایت بی قیدوشرط خود را از مبارزات مدنی و مطالبات 
کارگران اعالم می کنیم و خواستار توقف اجرای سیاست های موسوم 
به »نئولیبرال« اعم از خصوصی سازی دارایی های ملت، خصوصی سازی 
و پولی سازی بهداشت و آموزش، موقتی سازی قراردادها و از بین بردن 
امنیت نیروی کار، مقررات زدایی از عرصه های مختلف حیات اقتصادی 
ایجاد محدودیت ها بر سر شکل گیری تشکل های  به  پایان دادن  و 
مستقل هستیم. آنچه می خوانید برخی از برجسته ترین نکاتی است 

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

فرض اشتباه
داخلی، چپ های  و چپ های  ملی-مذهبی ها  گروه  سه  هر  می رسد  نظر  به 
خارجی که در سازمان های سیاسی متشکل شده اند و نیز مخالفان اقتصاد آزاد 
در ایران که در نهادهای گوناگون از جمله مجلس یازدهم، قوه قضاییه و نیز برخی 
نهادهای خاص حضور جدی دارند در یکی از سخت ترین دوره ها، یورش به پدیده 
خصوصی سازی را بدون هماهنگی با هم اما از یک مسیر انجام می دهند. این سه 
گروه سیاسی از یک طرف فرض را بر این گذاشته اند که اقتصاد ایران اقتصاد 
سرمایه داری است و تاکید دارند، خصوصی سازی مورد نظر طرفداران اقتصاد آزاد 
اجرا می شود. اما واقعیت این است که در ایران هرگز خصوصی سازی انجام نشده 
و شماری از بنگاه ها که به فعاالن صنعتی و اقتصادی فروخته شده، به برکت 
همین مخالفت های دامنه دار در حال پس گرفتن هستند. نهضت پس گرفتن 
شرکت های خصوصی شده در ماه های اخیر تشدید شده و به نظر می رسد مسابقه 
بین چپ های مذهبی، ملی- مذهبی ها و نیز مارکسیست ها برای سرکوب اقتصاد 

آزاد این بار از دریچه خصوصی سازی در حال افزایش است.

کمبود تحلیل در بازار ارز
در روزهای اخیر شدت نوسانات بازار ارز محدودتر شده است؛ در این شرایط، 
تعداد زیادی از تحلیلگران و شبه تحلیلگران، تمایل چندانی ندارند که نظر خود 
را در مورد روند آتی قیمت ها به اشتراک بگذارند. گروهی می گویند بازار دیگر 
جانی برای باال و پایین رفتن ندارد و در نتیجه تحلیل میان مدت بی معناست و 
گروه دیگری اعتقاد دارند، بازارساز در حال دستکاری قیمت هاست و هر تحلیلی 
که ارائه بدهند، با واکنش بازارساز خنثی خواهد شد. در این میان، دسته سومی 
نیز در بازار حضور دارند که معتقدند، روند قیمت  دالر مشخص نیست و نشانه 
خاصی برای افزایشی یا کاهشی شدن قیمت در بازار وجود ندارد که بر مبنای 
آن، اظهار نظر دقیقی بکنند. از نگاه آنها عوامل متناقض زیادی در حال برخورد به 
یکدیگر هستند و هنوز مشخص نیست که کدام عامل بر دیگری خواهد چربید. 
به باور این گروه، تا زمانی که دالر در حبس قیمتی قرار دارد،  اظهار نظر در مورد 
روند آتی ریسک زیادی به همراه دارد و آنها ترجیح می دهند زمانی که قیمت از 

حبس خارج خواهد شد، در مورد روند آتی دالر اظهار نظر کنند. 

 درک رفتار سرمایه گذار
 تیمور رحمانی نوشت: در علم اقتصاد اصل بنیادین آن است که پس انداز کنندگان 
با خودداری از مصرف حال و انجام  پس انداز، به دنبال تامین مصرف آینده خود 
و فرزندانشان هستند و طبیعتا دنبال کسب باالترین بازدهی از پس انداز انباشته 
خود در دارایی ها)سپرده، طال، ارز، مسکن، سهام، اشیاء عتیقه، آثار هنری و...( با 
احتساب ریسک هستند. این اقتصاددان افزود: اگر سیاستگذار به این فکر باشد 
که هدف اول صاحبان پس انداز تامین مالی و کمک به تولید است، معلوم است 
که توقعی اشتباه و ارزیابی نادرست از رفتار صاحبان پس انداز دارد. وی افزود: 
هنر سیاستگذاری این است که صاحبان پس انداز را ترغیب کند درست در جایی 
پس انداز خود را سرمایه گذاری کنند که از نظر خودشان باالترین بازدهی با 
احتساب ریسک را دارد و در عین حال همان پس اندازها در تامین مالی فعالیتهای 
اقتصادی به کار می رود. این به معنی تقسیم کاراست که پس انداز کننده دنبال 
بازدهی باال، استفاده کننده از پس انداز دنبال کسب سود از کسب وکار تامین 
مالی شده توسط پس انداز، و دولت دنبال تضمین ثبات اقتصاد کالن برای وقوع 

این امر است.

 ریکاوری اقتصاد ایران
نشریه وال استریت ژورنال در گزارشی به بررسی شرایط اقتصاد ایران پس از سه 
سال راهبرد فشار حداکثری دولت ترامپ پرداخت و نوشت: بخش غیرنفتی ایران 
اکنون درآمدزایی باالتری از بخش نفتی دارد. به گزارش وال استریت ژورنال، 
این  ایرانی به طور روزافزون در حال تولید کاالهایی هستند که  شرکت های 
کشور پیش تر از خارج وارد می کرد. روند رو به رشد استخدام نیروهای جدید 
در شرکت های کوچک تر نیز دیده می شود و طبق آمارهای منتشرشده توسط 
دولت ایران، درآمدهای غیرنفتی این کشور با رشد ۸۳ درصدی در سال های اخیر 
درآمدزایی بیشتری از بخش انرژی داشته که اکنون زیر بار سنگین تحریم ها قرار 

گرفته است.
محسن توکل، کارشناس امور تحریم ها در اندیشکده شورای آتالنتیک، گفت: 
حتی اگر تحریم ها توانسته باشند صادرات نفت ایران را تحت تاثیر قرار دهند 
باز هم شاهدیم که اقتصاد ایران توانسته نجات یابد. به نوشته این نشریه، تقویت 
توان داخلی اقتصاد ایران می تواند در زمان روی کار آمدن دولت بایدن که وعده 
بازگشت به برجام و رفع تحریم های مرتبط را داده است به این کشور کمک کند.

اتحاد علیه خصوصی سازی

کارفرمایان  عالی  کانون  رییس  نایب 
ایران گفت: در ایران، عمر نیروگاه های 
تولید پراکنده به کمتر از یک دهه می 
رسد در حالیکه در بسیاری از کشورهای 
جهان چندین دهه است که فعالیت این
 نیروگاه ها بدلیل مزایای قابل توجهی که 
است.  گرفته  قرار  استقبال  مورد  دارند، 
مهمترین بیان  در  شجاعت  حمیدرضا 
 مزیت های نیروگاه تولید پراکنده، کاهش 
تلفات برق از زمان تولید تا مصرف را عنوان 
کرد و افزود: زمانی که در نیروگاه های 
بزرگ، آسیبی ایجاد شود، کل شبکه دچار 

مشکل می شود ولی هنگامی که نیروگاه 
تولید پراکنده شروع به تولید می کند، حتی 
در حمالت فیزیکی و موارد مشابه، تصور 
اینکه کل شبکه دچار مشکل شود، سخت و 
تقریبا غیرممکن است. لذا، می توان اهمیت 
نیروگاه تولید پراکنده را در پدافند غیرعامل 

و فرصت ایجاد اشتغال یادآور شد.
حدود 15درصد  ما  کشور  آنکه،  مهمتر 
منابع گازی جهان را دراختیار دارد و می 
توان از آن بصورت یک منبع تولید انرژی 

پایدار در توسعه استفاده کرد.
نایب رئیس کانون عالی کارفرمایان ایران 
در بیان اهمیت اقتصادی نیروگاه تولید 
پراکنده گفت: در ایران نزدیک به ۲۰۰واحد 
نیروگاه تولید پراکنده وجود دارد که حدود 
۳درصد کل ظرفیت برق کشور را تولید 
می کنند و طبق آمار وزارت نیرو، ۳درصد 
از برق تولیدی صادر می گردد که حدود 
۳۰درصد از منابع وزارت نیرو را تامین می 

کند. 
زیرا برقی که فروخته می شود شامل یارانه 
نمی شود. در نتیجه با بهادادن به توسعه 
این صنعت که نیازی به زیرساخت های 
گسترده و پیچیده ندارد، می توان امیدوار 
به تولید بیش از 1۰درصد از کل انرژی 

تولیدی از طریق نیروگاه های پراکنده بود.

سوددهی نیروگاه ها 
به صفر رسیده است

حمیدرضا شجاعت با اذعان به اینکه وزارت 
نیرو می تواند از این منبع، کلیه درآمدهای 
خود را تامین نماید، اظهار کرد: متاسفانه در 
۲سال اخیر بدلیل تسعیرنرخ ارز، نوسانات 
رو به افزایش ارز و مشکالت نیروگاهها در 
تامین و جبران هزینه های نگهداری و 
استهالک که صرفا وابسته به سود حاصل 
از فروش برق است، سود دهی نیروگاه ها 

به صفر تنزل یافته و با ضرر مواجه شده اند.
نایب رییس کانون عالی کارفرمایان ایران 
با بیان آنکه دولت باید در زمینه بازپرداخت 
وام هایی که این نیروگاه ها گرفته اند، چاره 
ای بیاندیشد تا امکان ادامه فعالیت وجود 
داشته باشد، افزود: تکاپوی این صنعت با 
پرداخت وام و نرخ ارزی که امروز چندین 
برابر شده، غیرمحتمل است. از طرف دیگر، 
این  توانیر صورت وضعیت های  شرکت 
نیروگاه ها را با تاخیر مکرر و طوالنی مدت 
پرداخت می کند. چنانچه، نیروگاه های 
صورت  کشور  سراسر  در  پراکنده  تولید 
همچنین،  و  گذشته   ماهه   ۶ وضعیت 
بخشی از صورت وضعیت های مربوط به 
اول سال ۹۸ مربوط به مابه تفاوت نرخ خرده 
فروشی را نیز دریافت نکرده اند. تجمیع این 
بدهی ها باعث شده که نیروگاه های تولید 
پراکنده برای به روزسازی دستگاه ها و 
آمادگی برای فصل پرمصرفی که بعد از عید 

شروع می گردد، دچار مشکل شوند.
اینکه تعدادی  از  ابراز تاسف  با  شجاعت 
از فعاالن این عرصه برخی از دستگاه ها را 
بدلیل نیاز به تعمیرات اساسی، خاموش 
کرده اند، گفت: اگر این پرداخت ها هرچه 
خروج  شاهد  بزودی  نشود،  انجام  زودتر 
تعدادی از نیروگاه های تولید پراکنده از 
چرخه تولید برق خواهیم بود و در فصل 
پرباری و پیک مصرف، نمی توان آنها را در 
چرخه تولید تصور کرد. وی اظهار کرد: در 
ماه های خرداد تا شهریور با اوج مصرف 
مواجه هستیم و تولید هر کیلو وات برق 
بسیار حائز اهمیت است. نایب رییس کانون 
عالی کارفرمایان ایران از انعکاس درخواست 
فعاالن نیروگاه های تولید پراکنده به وزارت 

نیرو، نهاد ریاست جمهوری و بیت رهبری، 
دادستانی و دیگر بخش های مرتبط خبر 
داد و گفت: متاسفانه تا این لحظه هیچ 
حمایت و پرداختی صورت نگرفته و تداوم 
این معضل بزودی منجربه تعطیلی نیروگاه 

ها می گردد.
 وی در بخش دیگری از صحبت خود به 
افزایش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: زمانی 
که در فرمول پرداختی یک نیروگاه، نرخ 
ارز محاسباتی سال ۹۸ درج شده، اگر امروز 
ارزش  شود، ۳۰۰درصد  پرداخت  بدهی 
پول را از دست داده ایم. بدلیل عدم تزریق 
بموقع پول برای تامین هزینه های جاری و 
ساری در نیروگاه ها و ارقام مربوط به ارز در 
سال گذشته و نوسانات ارزی، ازدست دادن 

چندبرابری ارزش پول را تجربه می کنیم.
حمیدرضا شجاعت، رئیس هیات مدیره 
نیروگاه آیریک اصفهان پیامد شرایط تحریم 
را، تعطیلی دفاترنمایندگی تامین تجهیزات 
در ایران اعالم کرد و آن را معضل دیگری 
برای واحدهای نیروگاهی تولید پراکنده 
دانست. وی گفت: تجهیزاتی که وارد کشور 
شده، تقلبی و فاقد کیفیت الزم است و 
منجربه آسیب بیشتری به سایر تجهیزات، 
تشدید و  استهالک  ضریب  افزایش 
هزینه ها می شوند. ضمن آنکه آستانه 
سود، ازبین رفته و نیروگاه های تولیدی در 

مقیاس کوچک به واحدهای 
ضررده تبدیل شده اند. 

تسعیر ارز یعنی
نرخ گذاری توسط 

دولت 
نایب رییس کانون عالی 

با  ایران  کارفرمایان 
اینکه  به  اذعان 

ها  این 

سرمایه های مملکت و جزو بیت المال 
به  اندیشیدن  لزوم  محسوب می شوند، 
راهکاری و احیای منابع کشور را مطرح 
کرد و افزود: بدهی این واحدها که عمدتا 
از صندوق توسعه ملی گرفته شده است، به 
نرخ ارز روز گشایش، به ریال تبدیل شود تا 
شاید واحدها بتوانند بدهی خود را پرداخت 
نمایند و از طرفی، منابع صندوق توسعه 
ملی تامین گردد. زیرا نمی توان متصور 
شد که صندوق توسعه با تسعیر نرخ ارزی 
که وجود داشته بتواند منابع ارزی خود را 

دوباره از این واحدها بدست آورد.
وی گفت: برداشت ما از تسعیر نرخ ارز در 
سیستم بانکی نادرست است. زیرا، تسعیر 
ارز به معنای نرخ گذاری ارز توسط دولت 
است. دولت بودجه سال 1۴۰۰ را براساس 
دالر 11هزاروپانصد تومان تعیین میکند 
ولی مطالبات خود را که کارفرما متعهد 
به پرداخت آنها است را، برمبنای نرخ روز 
نیمایی که نزدیک به نرخ روز بازار است، 
امروز  حالیکه،  در  کند.  می  محاسبه 
تا  11هزاروپانصد  برابری  ۲ونیم  فاصله 
تحمل  غیرقابل  ۲۶هزاروپانصدتومان، 

است.
براینکه  تاکید  با  شجاعت  حمیدرضا 
چاره ای برای حل مشکالت نیروگاه ها 
اندیشیده شود، اهمیت تولید استراتژیک 
در نیروگاه ها، بومی سازی فرایند توسط 
نیروی متخصص و موثر در چرخه تولید 
را عنوان کرد و افزود: اکنون بدلیل عدم 
توان کارفرما در پرداخت حقوق، نیروهای 
متخصص از بدنه نیروگاه خارج می شوند 
که آسیب جدی به امنیت شغلی نیروی 
باشد.  رئیس هیات مدیره  نیز می  کار 
نیروگاه آیریک اصفهان با بیان آنکه در 
سراسر کشور واحدهای نیروگاهی در 
استان های مختلف پیگیر مطالبات 
خود هستند و هنوز پاسخی دریافت 
نکرده اند، گفت: وزارت نیرو صراحتا 
اعالم می کند که پولی برای پرداخت 
بدهی شما نداریم. لذا ادامه کار برای 
تولید  نیروگاهی  واحدهای 
واهی  امری  پراکنده، 
غیرقابل  و  
س  ستر د

است.

نایب رییس کانون عالی کارفرمایان ایران در گفت گو با "نوسان":

به سمت توقف تولید می رویم!
وزارت نیرو صراحتا اعالم می کند، پولی برای پرداخت بدهی شما نداریم

نیروگاه های تولید پراکنده برق کشور از جمله منابع تولید برق هستند که عمدتا به همت بخش 
خصوصی راه اندازی شده اند. در مقایسه با نیروگاه های بزرگی که با کوچکترین آسیب، قطع برق 
شبکه بزرگی را به همراه دارند، نیروگاه های تولید پراکنده بعنوان منابع جایگزین و موثر و در نقش یک پدافند 
غیرعامل می توانند ایفای وظیفه کنند. در سالهای اخیر بدلیل نوسانات ارز و عدم حمایت دولت، صاحبان 
نیروگاه های تولید پراکنده، با مشکالتی روبرو شده اند که روند تداوم تولید را به سمت و سوی  توقف فعالیت 

نیروگاه هدایت می کند. 

گفت و گو
گروه  صنعت

 نوســان: نگاهــی بــه آمارهــای 
کسب وکارهای اینترنتی ایجاد شده نشان 
می دهد که تقاضای تاسیس کسب وکارهای 
اینترنتی توسط زنان روبه افزایش است.  در 
پاییز امسال ۲5۲ فقره پروانه کسب از طرف 
اتحادیه کسب وکارهای مجازی صادر شده 
که از این میان ۲1۹ پروانه بــرای آقایان و 
۳۳ پروانه برای خانم ها بوده و در مقایســه 
با گزارش کلی این اتحادیه، میزان کســب 
پروانه توسط خانم ها در فصل پاییز با افزایش 
۳ درصدی همراه بوده است.طبق اعالم ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، به دلیل بحران بیماری 
کووید-1۹ در کشــور، متقاضیان حقیقی 
پروانه کسب وکارهای مجازی تا پایان سال 
1۳۹۹ برای صدور یا تمدید پروانه کســب 
از ارائه گواهــی موضوع مــاده 1۸۶ قانون 
مالیات های مستقیم معاف بوده و می توانند 
صرفا با ارائه تعهدنامه اقدام به دریافت پروانه 
کسب کنند. از کل پروانه های صادرشده در 
پاییز امسال، استان تهران با تعداد 1۴۶ فقره 
بیشــترین پروانه را در بین استان ها کسب 
کرده است. همچنین استان های اصفهان، 
فارس و قزوین بعد از تهران بیشترین پروانه 
کسب را نسبت به بقیه اســتان ها کسب 
کرده اند. این گزارش در مقایسه با گزارش 
پیشــین این اتحادیه درخصــوص صدور 
پروانه های کسب، نشــان می دهد که چه 
اســتان هایی افزایش کسب مجوز داشته و 
چه استان هایی در این مدت پروانه کمتری 
کسب کرده اند. این موضوع از طرفی می تواند 
نشــانگر میزان فعالیت اکوسیستم در هر 
استان باشد.از کل مجوزهای صادره در پاییز، 
۲1۹پروانه برای آقایان صادر شده که سهم 
۸۶ درصدی را نشــان می دهد و باقی مانده 
پروانه ها که شــامل ۳۳ پروانه یا به عبارتی 
1۴درصد از کل پروانه های صادره در فصل 
پاییز می شــود، برای خانم ها صادر شــده 
است. در کل و در مقایسه با گزارش کلی این 
اتحادیه، میزان کسب پروانه توسط خانم ها 
در فصل پاییز با افزایــش ۳ درصدی همراه 
بوده اســت.میزان پراکندگــی پروانه های 
صادرشده در رســته های مختلف از طرف 
اتحادیه کســب وکارهای مجازی در فصل 
پاییز حاکی از آن اســت که ۷/ 5۴ درصد 
شــامل عرضه انــوع کاال و خدمــات در 
فروشگاه های مجازی، ۶/ ۲۴ درصد شامل 
عرضه انواع کاال در فروشــگاه های مجازی، 
۷/ 1۰ درصد شــامل عرضه گــروه کاالیی 
خاص در فروشگاه های مجازی، ۷/ ۶ درصد 
شامل عرضه انواع خدمات در فروشگاه های 
مجازی و 1۷/ ۳درصد شامل عرضه خدمات 
در یک گروه خاص در فروشگاه های مجازی 
می شود.  در این موضوعات، خدمات هوشمند 
شــامل خدمات مالــی، خدمــات منزل، 
خشکشویی آنالین و گلفروشــی آنالین، 
جابه جایی هوشمند شــامل تاکسی های 
هوشمند، حمل بار آنالین و پیک هوشمند، 
محصوالت دیجیتال و لوازم برقی شــامل 
محصــوالت دیجیتال، فروشــگاه قطعات 
الکترونیکی و لوازم برقی و فروشگاه بزرگ 
شامل پوشــاک، کیف و کفش، سیسمونی 
کودک، لوازم خانگی، لوازم ســفر، ورزشی و 
سرگرمی و بخش غیره نیز شامل مشاوره، 
مشاوره امالک و حیوانات خانگی می شود.  
در این میان فروشگاه بزرگ با تخصیص 1/ 
۳1 درصد از پروانه های کسب بیشترین جواز 
را در فصل پاییز در این دســته کسب کرده 
است. همچنین انتظار می رود با مجوز فروش 
طال در فضای مجازی، این دســته در آینده 

رشد قابل توجهی داشته باشد.

 برداشت ما از تســعیر نرخ ارز در سیستم بانکی 
نادرست است. زیرا، تسعیر ارز به معنای نرخ گذاری 
ارز توسط دولت اســت. دولت بودجه سال ۱۴۰۰ را 
براساس دالر ۱۱هزاروپانصد تومان تعیین میکند ولی 
مطالبات خود را که کارفرما متعهد به پرداخت آنها 
است را، برمبنای نرخ روز نیمایی که نزدیک به نرخ 

روز بازار است، محاسبه می کند



سال ششم/      شماره ۱57/  ۱6 دیماه ۱۳۹۹/    ۲۱ جمادي االولي ۱۴۴۲
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رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و جمهوری آذربایجان، مشارکت در بازسازی منطقه 
آزاد شده قره باغ را مهمترین زمینه همکاری تهرانـ  باکو عنوان کرد و خواستار حضور 
فعاالنه شرکت های ایرانی در این امر شد. حسین پیرموذن روز پنجشنبه در جلسه ویدئو 
کنفرانسی سیدعباس موسوی سفیر ایران در جمهوری آذربایجان با اکبر بهنام جو استاندار 
اردبیل گفت: همه ارکان کشور خواهان حضور ایران در بازسازی قره باغ هستند و ما نباید 
این فرصت را از دست بدهیم و باید با قدرت در این بازسازی رقابتی مشارکت کنیم.

بر اساس آمارهای منتشر شده، ایران در هشت ماه نخست سال جاری یک میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون دالر با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تجارت داشته است. اتاق بازرگانی تهران آماری را 
منتشر کرده است که بر اساس آن، ارزش تجارت ایران با کشورهای اتحادیه اوراسیا بدون 
احتساب نفت خام طی هشت ماهه نخست یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر بوده که حدود 
۲.۸ درصد از کل ارزش تجارت کاالیی ایران را تشکیل و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

11 درصد کاهش داشته است.

 نوسان: معاون فنی گمرک ایران در 
رابطه با موضوع ترخیص های درصدی 
کاال گفت: در جریــان مصوبات قبلی 
قرار بر این بود که ۹۰ درصد کاالهای 
اساســی و تولیدی امــکان ترخیص 
داشته باشند، بر این اســاس از وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت)صمت( 
خواسته بودیم تا لیست کاالهایی که 
صاحبان آن می تواننــد طبق مصوبه 
ســتاد تنظیم بازار کاالی خــود را تا 
۹۰ درصــد از گمــرک ترخیص کند، 
اعالم کند تا متقاضی تشریفات بانکی 
و ســایر فرآیند را انجام دهد. از این رو 
وزارت صمت در لیستی حدود ۲۷۹۰ 
قلم و وزارت جهادکشاورزی ۳۰۰قلم 
که امکان ترخیص به صورت درصدی 
داشتند اعالم کردند که مشمول گروه 

۲1 تا ۲۴ بود.
وی با بیان اینکه در مــورد کاالهای 
اساســی گــروه )1( و آنهایــی که از 
گروه )1( به گروه )۲( منتقل شــده 
بودند تکلیف مشــخص نبود، افزود: 
بر این اساس در جلســه امروز ستاد 
تنظیم بازار مصوب شد که نسبت به 
ترخیص درصدی کاالهای گروه )1( 
و آنهایــی کــه از یک بــه دو منتقل 
شــده اند با اخذ مجوزهــای قانونی و 
در صورت نیاز به عرضــه در بازارگاه 
با دریافت مجوز اقدام شــود، بنابراین 
تمامی کاالهای اساســی گروه )1( و 
)۲1( نیز امکان ترخیص تا ۹۰ درصد 
را بــدون الزام بــه کد رهگیــری و با 
اســتفاده از ارز صادراتی یا متقاضی یا 
تامین ارز توسط بانک مرکزی خواهند 
داشت.مصوبه دیگر ستاد تنظیم بازار 
در رابطه با کاالهایی اســت که امکان 
ترخیص با ارز متقاضی را طبق مصوبه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دارند.

برخــی تولید کننــدگان  و صاحبان 
کاالهای اساســی در هنگام ترخیص 
بر اســاس ارز متقاضی با این مشکل 
مواجه بودنــد که بخشــی از کاالی 
مربوطــه در اظهارنامــه در لیســت 
جهــت  وزارت صمــت  اعالمــی 
مشمولیت مصوبه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت قرار داشت، اما بخشی 

از آن در این لیست نبود. 
بر این اســاس مصوب شــد چنانچه 
حداقل ۷۰ درصــد کاالی مربوط به 
یک اظهارنامه در لیست وزارت صمت 
باشد و ۳۰ درصد دیگر در گروه )۲1( تا 
)۲5( قرار داشته باشد، آنگاه در صورت 
تقاضای صاحب کاال امکان ترخیص بر 

اساس ارز متقاضی وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه 
بیش از ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات فعاالن 
کشور  اقتصاد  چرخه  به  استان  اقتصادی 
بازگشته است، گفت: مطابق آمار به دست 
آمده و برآوردهای اتاق بازرگانی اصفهان 1۲ تا 
۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی استان بر اثر 

کرونا از دست رفته است. 
گلشیرازی با اشاره به اینکه سازوکار شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی به موجب 
قانون ۹ سال پیش، فعالیت خود را آغاز کرد. 
اظهار کرد: این شورا در جهت تحقق بهبود 
شاخص های فضای کسب و کار و رفع موانع 
تولید فعالیت می کند. وی افزود: طی ۲1 ماه 
گذشته در جلسات این شورا ۳5۰ مصوبه 
تایید شد و در جلسات مختلف هدف احصا 
رئیس  است.  خصوصی  بخش  مشکالت 
اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه شورای 
گفتگوی اصفهان در این مدت شاهد حضور 
افزود:  است،  خود  اعضای  درصدی   1۰۰
در دوران جنگ اقتصادی اگر بخواهیم بر 
مشکالت فایق شویم باید گفتمان خرد را مبنا 
قرار دهیم تا نتایج را در استان و در سطح ملی 

از سوی مجلس و دولت حاصل کنیم..
اتاق  نظرسنجی  سومین  به  اشاره  با  وی 
بازرگانی مربوط به ۶ ماهه اخیر که به تازگی 
منتشر شده است، گفت: مطابق نتایج حاصل 
شده، متاسفانه اطالع فعاالن اقتصادی از سه 
نهاد ستاد تسهیل، کمیته حمایت قضایی 
و شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی 
زیر ۲۰ درصد است که باید با اطالع رسانی 
رسانه ها این چالش را برطرف کنیم، چراکه 
هنوز ۸۰ درصد فعاالن اقتصادی این ظرفیت 
ها را نمی شناسند. گلشیرازی، نهادسازی

 توسعه ای در استان اصفهان را دیگر اقدامات 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
نتیجه عملکرد ستاد  افزود: در  و  برشمرد 
باالی  استان  در  خدمات  سهم  تسهیل، 
5۰درصد بوده است. در حالیکه با پاندمی کرونا 
و شرایط بحران روبرو بوده ایم. وی جایگاه ستاد 
تسهیل را یک نهاد فرادستگاهی متشکل از 
دولت، سیستم قضایی و بخش خصوصی 
نامید و کسب ۹۸ امتیاز از صد را بهترین 
رتبه توسط شورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصی اصفهان عنوان کرد. 
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص 
وضعیت بهبود شاخص های محیط کسب و 
کار در استان نیز، گفت: تا سال ۹۷ شاخص 
های کسب و کار در استان نامطلوب بود، 
اما طی یک سال و نیم گذشته شیب منفی 
شاخص های محیط کسب و کار کنترل و 
اکنون با یک شیب مالیم رو به بهبود است. 
وی در ادامه با اشاره به اینکه 5۰ درصد 
اقتصاد استان در بخش خدمات است، تصریح 
کرد: در تداوم شیوع ویروی کرونا، اصفهان 
آسیب پذیرترین استان در برابر این پاندمی 
است و بیشترین حوزه آسیب پذیر بخش 
خدمات بود که با تشکیل ستاد مرکزی

 احیای گردشگری ذیل شورا نهاد فرادستی 
ایجاد شد.

 به گفته گلشیرازی، در شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی ستاد مرکزی احیای 
مرکزی گردشگری جهت تشکیل مثلث 
گردشگری سه استان فارس، یزد و اصفهان 
تشکیل شد که به محض اخذ مصوبه اقدامات 
الزم در این خصوص با توجه به پاندمی کرونا 

اتخاذ خواهد شد. 

بازار بیشترین آسیب
را متحمل شد

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: بعد از جامعه 
پزشکی که بیشترین بار کرونا بر دوش آنها 
است، اصناف و بازاریان نیز در شرایط فعلی 
کرونا بدون یک ریال کمک از دولت و با 
هزینه خود کسب و کارشان را تعطیل کرده 
اند. رسول جهانگیری، اظهار کرد: متاسفانه 
بیشترین  تداوم ویروس کرونا،  با شیوع و 
آسیب به اصناف، کسبه و بازاریان وارد شد. 
وی تاکید کرد: بعد از جامعه پزشکی که 
بیشترین بار کرونا بر دوش آنها است، اصناف 
و بازاریان نیز در شرایط فعلی کرونا بدون یک 
ریال کمک از دولت و با هزینه خود کسب و 
کارشان را تعطیل کرده اند. رئیس اتاق اصناف 
اصفهان درباره برخی کمک ها به اصناف در 
دوران کرونا، تصریح کرد: حمایت های صنفی 
همچون تاخیر در ارائه اظهارنامه های مالیاتی 
و ... بیشتر حالت ُمسکن و استامینوفن داشته و 
کمکی به اصناف نکرده است و در این شرایط 
بازاریان با درک شرایط کشور و اقتصاد، صعه 
صدر داشته اند. وی با بیان اینکه مطابق 
کارشناسی های صورت گرفته، 1۲ درصد 
عامل انتقال ویروس کرونا به واسطه اصناف 
است، تصریح کرد: از دولت می خواهیم بعد از 
نابودی کرونا، با توجه به عدم فعالیت یک ساله 
اصناف، کمک های ویژه ای برای این بخش 
همچون خواب و تنفس تسهیالت بانکی و 

همچنین پرداخت مالیات را در نظر بگیرد.

آثار مثبت 
شورای گفتگو

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان نیز در این 

نشست، با اشاره به آثار مثبت جلسات شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان و 
رتبه نخست شورای اصفهان در کشور، گفت: 
درصد  بود ۲5  قرار  اساسی  قانون  مطابق 
اقتصاد کشور در اختیار بخش تعاون باشد، 
درحالیکه امروز سهم تعاون در اقتصاد کشور 
بین ۶ تا ۸ درصد است. سیدمحمد میرهادیان 
تاکید کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد اقتصاد 
کشور در اختیار دولت است و این حجم، بدنه 
دولت را سنگین کرده است. وی همچنین در 
خصوص تورم و تاثیر بر اقتصاد کشور، اظهار 
کرد: تحریم ها موجب کاهش ارزش پول 
ملی و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز شد، البته 
پیش از این نرخ پایین ارز موجب شده بود تا 
کشورهای اطراف بسیاری از محصوالت خود 
را به سمت ایران سرازیر کنند و تولیدکنندگان 
داخلی قدرت رقابت با آنها را نداشتند. رئیس 
اتاق تعاون استان اصفهان افزود: با واقعی شدن 
نرخ ارز طی دو سال گذشته بسیاری از شرکت 
ها توانستند تولیدات و نیازهای داخل کشور 
را تامین کنند و امیدواریم در آینده شرایط به 
نحوی پیش رود که شرکت های تولیدی در 
ایران توان رقابت داشته باشند. وی البته تاکید 
کرد: آثار منفی افزایش نرخ تورم بر بازارهای 
مختلف از جمله مسکن بوده و سبب چهار 

برابر شدن قیمت ها شده است.

صنایع پاک از 
پرداخت مالیات معافند

بازرگانی کاشان گفت: اگرچه  اتاق  رئیس 
تورم موجب کاهش ارزش پول کشور شد اما 
موجب تسهیلگری در بخش صادرات شد. 
محمود توالیی ادامه داد: عمده مسئله در 
افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم و 
کاهش سرمایه در گردش بنگاه ها و واحدهای 
تولیدی است و به نحوی تقاضای عام کمتر 

شده است. 
وی تاکید کرد: اگرچه تورم موجب کاهش 
ارزش پول کشور شد اما موجب تسهیلگری 
در بخش صادرات شد. همچنین نایب رییس 
اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست با اشاره 
به عمده مشکالت فعاالن اقتصادی استان بعد 
از احصا در جلسات شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی، اظهار کرد: بسیاری از 
مصوبات ستاد تسهیل به بهبود مشکالت 
اقتصادی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از اخراج 

نیروها و بیکاری اختصاص یافته است. 
وی در مورد توجه اتاق به انرژی های پاک و 
انرژی  از منبع پاک  استفاده  تجدیدپذیر، 
خورشیدی را جایگزین مطلوبی دانست و 
گفت: بدلیل نرخ ارز، سرمایه گذار رغبتی 
عوارض  طرفی،  از  نمیدهد.  نشان  آن  به 
صنایع  ساالنه  که  آالیندگی  توجه  قابل 
شود.  نمی  هزینه  هدفمند  پردازند،  می 
پیشنهاداتی برای تشکیل صندوقی در این 
استانی مطرح شده است.  زمینه بصورت 
پرداخت  را  آالیندگی  سهم  که  صنایعی 
می کنند، اگر در انرژی های تجدیدپذیر 
مالیات  از پرداخت  سرمایه گذاری کنند، 

معاف می شوند.

شاخص کسب و کار در شیب بهبود

تجارت 1.۴ میلیارد دالری ایران با اوراسیا مهمترین زمینه همکاری تهرانـ  باکو 
 فروشندگی

در نشست خبری هیات رییسه اتاق بازرگانی و تشکل های اقتصادی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد: گزارش

تشریح مصوبه امکان
ترخیص به صورت درصدی

 نوسان: کارنامه واردات کاالهای اساسی در ۹ ماهه ۹۹ منتشر 
شــد. کارنامه ای که تمام نمرات آن منفی اســت و زنگ خطر 
برای کمبود کاالهای اساسی در کشــور را به صدا در می آورد. 
بر اساس گزارش منتشر شده از ســوی کمیسیون بازرگانی 
داخلی، حجم واردات کلیه اقالم اساسی به جز ذرت در سال ۹۹ 

کاهش یافته است.

همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد میزان تامین ارز برای کاالهای 
اساسی با کاهش ۴1 درصدی در ۹ ماهه ســال ۹۹ روبه رو بوده است. بر این 
اساس ارزبری کاالهای اساسی در این بازه زمانی کمتر از ۴۲/ ۴ میلیارد دالر 
با نرخ رســمی)۴۲۰۰ تومانی( بوده اســت. به این دو موضوع، کاهش ثبت 
سفارش، تخصیص ارز و ارزش ترخیص کاالهای اساسی را هم اضافه کنیم، 
به گفته رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، با توجه به این وضعیت 
برای تامین کاالهای اساسی در روزهای پایانی سال و سه ماهه اول 1۴۰۰ باید 

به فکر راه چاره باشیم. 
البته موضوع دیگری کــه در این گزارش جالب توجه اســت، میزان ذخایر 
کاالهای اساسی است. اگرچه دولت از نیمه دوم سال ۹۸ گزارشی دراین باره 
ارائه نداده، اما گزارش مرکز پژوهش های مجلس که تنها مرجع موجود است، 
حکایت از آن دارد که در سه کاالی جو، ذرت و کنجاله ذخایر موجود کمتر از 

میزان پیش بینی شده است.
طبق گزارش کمیسیون بازرگانی داخلی، حجم واردات کلیه اقالم این بخش 
به غیر از ذرت در سال 1۳۹۹ نسبت به سال گذشته سیر نزولی داشته است. 
همچنین طبق آمار بانک مرکزی، میزان تامین برای کاالهای اساســی در ۹ 
ماهه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴1 درصد کاهش داشته 

است.
میزان ثبت ســفارش کاالهای اساســی در همین مدت 1۲ میلیارد و ۲۴5 
میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه در سال 1۳۹۸، حدود 1۷ درصد 
کاهش نشان می دهد. از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه ۹ میلیارد و ۲5۰ 
میلیون دالر ارز برای کاالهای اساســی تخصیص داده شده که در مقایسه با 
آمار سال گذشــته، حدود 5۰۰ میلیون دالر کمتر اســت. ارزش ترخیص 
کاالهای اساسی در مدت ۹ ماهه ســال جاری ۶ میلیارد و ۲۳۷ میلیون دالر 
اســت که این رقم برای مدت مشابه سال گذشــته برابر با ۸ میلیارد و ۹۰۶ 
میلیون دالر بوده است که کاهش ۳۰ درصدی را نشان می دهد. ذرت، کنجاله 
سویا، روغن خام، دانه های روغنی و جو. این 5 قلم کاال نیمی از ارز مربوط به 
کاالهای اساســی را در ۹ ماهه ســال ۹۹ به خود اختصاص داده اند که البته 

نسبت به سال گذشته 5 درصد کاهش داشته است.
طبق برنامه ریزی دولت برای اقالم مورد نظر در ســال ۹۹ حدود ۶ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون دالر ارز منظور شــده بود که تا انتهــای آذر ۴ میلیارد و ۷5۰ 
میلیون دالر تخصیص داده و ۳/ ۴ میلیارد دالر آن تامین ارز شده است. به این 
ترتیب برای تامین پنج قلم کاالی اساسی مذکور تا انتهای سال 1/ ۲ میلیارد 
دالر باقی می ماند. نکته قابل توجه عدم ارائه گزارش از موجودی و ذخایر کشور 
درباره کاالهای اساسی است. دولت از نیمه دوم سال ۹۸ گزارشی دراین باره 

ارائه نداده و تنها مرجع موجود، گزارش مرکز پژوهش های مجلس است. 
طبق آنچه توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شــده، در شهریور ۹۹ از 
۷۰۰ هزار تن جو که قرار بوده در ذخایر کشــور موجود باشد، 5۷۶ هزار تن 
موجود بوده، از یک میلیون و 5۰۰ هزار تــن ذخایر ذرت، تنها ۲۳۰ هزار تن 

موجود بوده و از یک میلیون تن کنجاله ۶۹ هزار تن وجود داشته است. 
برای تامین ذرت، کنجاله سویا و جو در مجموع طی ۹ ماهه سال ۹۹ بالغ بر ۳ 
میلیارد و ۸۴ میلیون دالر تامین ارز صورت گرفته که این رقم نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 1۴ درصد کاهش یافته است.
درباره روغن خام و دانه های روغنی نیز در یک سال گذشته متناسب با انواع 
روغن های موجود شــاهد افزایش قیمت بین 15 تا ۲5 درصد هستیم. در ۹ 
ماهه گذشــته ۷۰۲ هزار تن روغن خام ترخیص شــده که ارزش آن برابر با 
55۹ میلیون دالر بوده است. درباره دانه های روغنی نیز یک میلیون و ۷۰۹ 
هزار تن به ارزش ۸۰۷ میلیون دالر وارد شــده که از نظر وزنی 15 درصد و از 
نظر ارزشی، ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش داشته است. در 
مجموع میزان ترخیص دانه های روغنی و روغن خام در ۹ ماهه ۹۹ نسبت به 
همین مدت در سال گذشته از نظر وزنی ۲۲ درصد و از نظر ارزشی ۷ درصد 

کاهش نشان می دهد.

واردات کاالهای اساسی
 زیر ذره بین

 نوســان: اتاق بازرگانی تهــران در جدیدترین 
گزارش خود به بررســی آمارهای تجاری کشور در 
۹ ماه ابتدایی سال جاری پرداخته که نشان دهنده 
جابه جایــی در میان اصلی ترین شــرکای تجاری 
ایران اســت. آخرین آماری که از ســوی سازمان 
توسعه تجارت پیش از آذر ماه منتشر شده بود نشان 
می داد که در میان اصلی ترین مقاصد صادراتی ایران، عراق توانســته پس 
از مدتی طوالنی جایگاه چین را بگیــرد. اما در پایان پاییز، بار دیگر چین به 
جایگاه همیشگی خود بازگشته است. پس از این دو کشور، امارات متحده 
عربی، ترکیه و افغانستان در رده های بعدی واردکنندگان عمده کاال از ایران 
هستند. در حوزه واردات کاال نیز چین با ۷ میلیارد دالر اصلی ترین شریک 
ایران بوده و پس از آن، امــارات متحده عربی، ترکیه، هنــد و آلمان دیگر 

صادرکنندگان عمده کاال به ایران بوده اند. 

 نوسان: منطقه اســکاندیناوي بــه لطف کاهش  
قیمت برق یک بــار دیگر به منطقــه جذابي براي 
استخراج ارزهاي رمزنگاري شده تبدیل شده است. 
باراني ترین آب و هوا در ۲۰ ســال گذشــته تولید 
نیروگاه هاي برقابي را افزایش داده و قیمت برق در 
سوئد و نروژ را به یکي از ارزان ترین قیمت هاي برق 
در جهان تبدیل کرده اســت. اشــباع تولید برق که مهم ترین ماده خام در 
استخراج سکه هاي مجازي است با سالي مصادف شده که قیمت بیت کوین 
۳ برابر شــده اســت. نروژ در میان ۳۰ عضو آژانس بین المللي انرژي، سال 
گذشته ارزان ترین قیمت برق را براي کاربران صنعتي داشت. همچنین در 
نیمه اول ســال ۲۰۲۰ ارزان ترین قیمت برق غیرخانگي در اتحادیه اروپا را 
داشــت و با فاصله اندکي باالتر از ایســلند قرار گرفت که یک مکان جذاب 

دیگر براي استخراج ارز دیجیتالي است.

 نوسان: مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، 
گزارشی تحلیلی از روند شاخص تورم و شاخص قیمت 
مصرف کننده در آذر ماه سال جاری ارائه کرده است.  بر 
اساس این گزارش اصلی ترین عوامل موثر بر تورم ماهانه 
آذر، گروه های میوه و خشکبار، شیر، پنیر و تخم مرغ 
و گوشت قرمز و گوشت ماکیان بوده است. همچنین 
قیمت گروهای اجاره و حمل و نقل و نان و غالت، سبب باالترین اثرگذاری بر تورم 
نقطه به نقطه آذر ماه بوده اند. نکته قابل توجه اینکه گروه حمل و نقل در تورم  ماهانه 
آذر باالترین اثر کاهشی را داشته ولی در همان ماه، اثرگذار ترین عامل فزاینده 
تورم نقطه به نقطه بوده اســت.  تورم ماهانه گروه حمل و نقل منفی ۶/ ۳ و تورم 
نقطه به نقطه ۲/ ۶5 در آذر ماه ثبت شده است. افزایش حجم نقدینگی، افزایش 
قیمت دالر و افزایش تــورم انتظاری و افزایش تقاضای یکبــاره برای برخی از 
اقالم به علت شیوع بیماری کرونا از دالیل افزایش قیمت ها محسوب می شود.

  نوسان: پیش بینی می شود در دی ماه نیز وضعیت 
تجارت ایران با عراق چندان قابل قبول نباشــد. عضو 
هیات مدیره اتــاق بازرگانی ایران و عراق با اشــاره به 
کاهش 15 درصدی صادرات ایران می گوید: مشکالت 
اقتصادی عراق و کاهش ۲۳ درصدی ارزش پول ملی 
این کشــور نیز می تواند در وضعیت مصرف کاالهای 
مختلف تاثیرگذار باشد، به طوری که پیش بینی می شود، مصرف کاالهای لوکس 
در عراق کاهش یابد و همین موضوع می تواند باعث کاهش صادرات کاالهای 
تجمالتی و لوکس ما به این کشور شــود. سیدحمید حسینی افزود: با کاهش 
ارزش پول ملی در عراق؛ تجار عراقی در خرید کاالهای صادراتی ایرانی خواستار 
اعمال تخفیفات هســتند، در حالی که چنین امکانی برای تجار ایرانی وجود 
ندارد و لذا با این شرایط ممکن است در بازارهای رقابتی شرایط برای صادرات 

محصوالت کشاورزی ما سخت شود. 

مهم ترین شرکای تجاری ایران در 9 ماه 99اثر کاهش ارزش دینار عراق بر صادرات ایرانبیشینه و کمینه اثر تورم کاالییارزان ترین منطقه جهان براي استخراج بیت کوین

 ها
ده

برا

capital

مطابق برآوردهای اتاق اصفهان، ۱۲ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی استان بر اثر کرونا از دست می رود

کارنامه واردات کاالهای اساسی در ۹ ماهه ۹۹ منتشر شد؛

مسـعود گلشـیرازی مـی گوید: مطابـق برآوردهای اتـاق بازرگانی اصفهـان ، ۱۲ تـا ۲۰ درصد از 
تولیـد ناخالص داخلی اسـتان بر اثر کرونا از دسـت رفته اسـت. رئیـس اتاق بازرگانـی، صنایع، 
معـادن و کشـاورزی اصفهان، که در نشسـت خبری هیات رییسـه اتاق بازرگانی و تشـکل های 
اقتصـادی و بخـش خصوصـی سـخن می گفت، بـا اشـاره به کسـب رتبه نخسـت اتـاق اصفهان در شـورای 
گفتگـوی دولـت و بخـش خصوصی، میان سـایر اتـاق هـای بازرگانی کشـور تاکید کرد: چشـم انداز شـورای 
گفـت و گـوی دولـت و بخش خصوصـی بهبود شـاخص های محیط کسـب و کار اسـت. تا سـال ۹۷ شـاخص 
های کسـب و کار در اسـتان نامطلوب بود، اما طی یک سـال و نیم گذشـته شـیب منفی شـاخص های محیط 

کسـب و کار کنتـرل و اکنـون با یک شـیب مالیـم رو به بهبود اسـت.

گزارش

گرو ه بازرگانی
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مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه با اشاره به 
رشد بســیار خوب عملکرد واحدهای احیا 
مســتقیم 1 و ۲ گفت: تولید این واحدها در  
نه ماهۀ سال گذشــته به 5 میلیون و 1۳5 
هزار تن آهن اسفنجی رسید. این در حالی 
است که در همین ۹ ماه سال ۹۹، کارکنان 
پرتالش این واحدها توانستند با تحقق 1۰5 
درصد برنامه و با رشد 1۴ درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، به تولید 5 میلیون و 
۸۷۳ هزار تن آهن اسفنجی دست یابند که 
در نوع خود یک رکورد ارزشمند محسوب 
می گردد. وی با اشاره به  میزان تولید فوالد 
خام در این بازۀ زمانی تصریح کرد: در  نه ماهۀ 
ســال گذشــته،  ۴ میلیون و ۸۹5 هزار تن 
تختال تولید شده بود، درحالی که در پایان 
۹ ماه نخست امسال، با تحقق 1۰۹ درصدی 
برنامۀ ساالنه و با    11 درصد افزایش نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، به عدد  5 میلیون و 

۴5۶ هزار تن رسیده ایم.

تالش برای شکستن
یک رکورد دیگر

مهندس عظیمیــان با تأکید بــر اینکه به 
یاری خداوند و همــت کارکنان عبور از مرز 
۷.۲ میلیون تن تولید و ثبــت یک رکورد 
ارزشمند دیگر در پایان سال دور از دسترس 
نخواهد بود، گفت: در ســال جهش تولید از 
همۀ مدیران و کارکنان شرکت می خواهم 
که با همدلی و تالش بیشــتر در این مسیر 
گام بردارند. او با اشــاره به عملکرد نه ماهۀ 
ناحیۀ نورد گرم گفت: در  این ناحیه به دلیل 
تغییر ترکیب ابعادی و کیفی ســفارش ها 
  R۳  و همچنین توقف ده روزه در قفســــۀ

حــــدود 1.5 درصــــد از برنامــه عقب 
هستیــم؛ بااین حال با ثبت تولید ۳ میلیون 
و  ۸5۹ هزار تن، نسبت به مدت مشابه سال 
قبل حدود ۲ درصد بیشــتر از برنامه  تولید 

کرده ایم.
وی در ادامه عملکرد ناحیۀ نورد سرد را نیز 
بســیار خوب ارزیابی و خاطرنشــان کرد: 
کارکنان این ناحیه در ۹ ماه نخســت سال 
جاری به تولید یک میلیون   و ۲15 هزار تن و 
یک درصد رشد تولید نسبت به مدت مشابه 

سال قبل دست یافتند. 
سال گذشته در این بازۀ زمانی 1 میلیون و 
۲۰۴ هزار تن تولید محقق شده بود. امسال 
در طی این مــدت با تحقــق 1۰۲ درصد 
برنامه، به تولید 1 میلیــون و ۲15 هزار تن 
دست یافته ایم و پیش بینی می شود تولید 
در این ناحیه از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن 
محصول فراتر  رود. مدیرعامل فوالد مبارکه 
از انجام عملیات نوسازی ماشین ریخته گری 
شمارۀ 1 در مجتمع فوالد ســبا خبر داد و 
گفت: برخی محدودیت ها و به روزرســانی 
اتوماسیون این خط و همچنین انجام سایر 
برنامه هــای تعمیراتی که چابک ســازی 
مجتمع فوالد ســبا را در پی خواهد داشت، 
تولید   به میزان  15 درصد کاهش داشته که 
قابل جبران اســت. وی جمع کل موجودی 
نهایی را با ســفارش هایی کــه به تدریج از 
شــرکت فوالد مبارکه خارج خواهد شد به 
میزان ۲۷۴ هزار تــن ارزیابی کرد و گفت: از 
این مقدار ۴۹ هزار تن ســهم نورد سرد، ۴1 
هزار تن نورد پیوستۀ مجتمع فوالد سبا، ۶۴ 
هزار تن نورد گرم و 1۲۰ هزار تن متعلق به 

فوالدسازی است.

اعداد امیدوارکننده
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامۀ ســخنان 
خود گفت: در ماه گذشــته فروش شرکت 
از مــرز 5۰ هزار میلیارد تومــان عبور کرد. 
این اعداد در شــرایطی که شــرکت فوالد 
مبارکه در تحریم به ســر می برد، برای بازار 
ســرمایه، ســهام داران و ذی نفعان شرکت 
بسیار امیدوارکننده اســت. وی در بخش 
دیگری از ســخنان خود ضمــن قدردانی 
از اقدامــات معاونت خرید شــرکت اظهار 
داشت: خوشبختانه درخصوص موجودی 
الکترود گرافیتی نیز موجودی شرکت بسیار 
خوب است و برای حدود سه سال آینده در 
این حوزه با مشــکلی مواجه نخواهیم بود.. 
مهندس عظیمیان با اشاره به دستاوردهای 
حوزۀ فــروش فوالد مبارکه گفت: امســال 
متأســفانه برخی افراد با دادن آدرس های 
غلط این حوزه را بــا چالش های متعددی 
روبه رو کردند. تالش کردیم با اقدامات و ارائۀ 
راهکارهای متعدد آرامش را به بازار برگردانیم 
و با حضور مؤثر در تنظیم شیوه نامه توانستیم 
نظرهای سازندۀ خود را به مسئولین انتقال 
دهیم و اعتبــار و برند فــوالد مبارکه را به 

شایستگی حفظ کنیم.
وی بــا رد صریــح برخی شــایعات دربارۀ 
مشکالت فوالد مبارکه در حوزه تأمین منابع 
مالی خاطرنشان کرد: این شایعات را به شدت 
تکذیــب و اعالم می کنم فــوالد مبارکه نه 
در زمان بنــده، بلکه در زمــان هیچ کدام از 
مدیران عامل قبلی نیز بدهی نداشته است. 
این امر ناشی از قدرت شرکت بوده و حداکثر 
بهــره وری را با مدیریت مالی خود داشــته 
اســت. مهندس عظیمیان در ادامه گفت: 

معاونت اجرای پروژه ها نیز در این مدت با به 
ثمر رساندن پروژه های موردنظر در داخل و 
خارج از فنس و محدودۀ جغرافیای شرکت 

به خوبی ایفای نقش کرده است. 

تشکیل چهارمین هلدینگ 
در فوالد مبارکه

مــدیــــرعامل فــــــوالد مبــــارکه 
در بـخش بعــدی سخـنــــان خــود از 
تشکیل چهارمین هلدینگ در فوالد مبارکه 
خبر داد و گفــت: در کنــار هلدینگ های 
فوالد متیل، آتیه و توکا، هلدینگ مالی نیز 
که مجموعه ای از چندین شــرکت در بازار 
سرمایه، ســبدگردانی و کارگزاری و... است 
تشکیل شــده اســت. وی از آمادگی فوالد 
مبارکه برای تأمین مالی بخشی از پروژه های 
مهمی که باعث توسعه و پیشرفت کشور و 
اشتغال زایی خواهد شــد، خبر داد و گفت: 
این شــرکت در تأمین مالی پروژه هایی که 
در ســطح ملی، توســعه را به همراه دارد و 
همچنین برای اجرای پروژۀ نورد گرم شمارۀ 
۲ خود آمادگی کامل دارد. او در ادامه با اشاره 
به اهمیــت اجرای طرح تحــول دیجیتال 
در  شــرکت فــوالد مبارکه گفــت: پروژۀ 
هوشمندسازی فوالد مبارکه این شرکت را 
در کالس تکنولوژی های پیشرفتۀ جهان قرار 
خواهد داد که تعداد کمی از شرکت ها در این 
سطح قرار دارند. عزم شرکت در این زمینه 

جزم است.
مهندس عظیمیان با اشــاره بــه عملکرد 
درخشان شــرکت در حوزۀ مسئولیت های 
اجتماعی تصریح کــرد: شــرکت در این 
زمینه نیز آثار بسیار خوبی در جامعه برجای 
گذاشته است. به عنوان مثال، در حوزۀ کرونا 
یکصد میلیارد تومان از منابع شرکت را پس 
از اخذ مجوزهای قانونی، به مســاعدت به 
بیمارستان ها و مراکز بهداشتی برای خرید 
تجهیزات درمانــی و مواد ضدعفونی کننده 
اختصاص داده اســت. تاجایی که به اذعان 
معاون اول ریاست جمهوری، در این حوزه، 
فوالد مبارکه با سایر ســازمان های مشابه 
فاصلۀ بســیار زیادی دارد. فــوالد مبارکه 
به منظور تعهد به مسئولیت های اجتماعی 
خود، در شــرایط ویژۀ اقتصادی ناشــی از 
تحریم ها و شــیوع ویروس کرونا، با افتخار 
در خدمت هم وطنــان و به ویژه کادر درمان 
بوده است و اساسا این اقدامات را وظیفۀ ملی 
خود می داند. وی در همیــن خصــوص از 
تحــویــل ۷۰ تــن اکسـیــژن رایــــگان 
بـــــه بیمارســتان های درمانگر بیماران 
کرونا در هر روز خبر داد و گفت: با این اقدام، 
عالوه بر تأمین اکســیژن موردنیاز بیماران 
بســتری در بیمارســتان های 15  استان، 
سعی کرده ایم دست ســودجویان و دالالن 
را نیز در این حوزه کوتاه کنیم. وی در بخش 
پایانی سخنان خود فرارسیدن ۲۳ دی ماه، 
سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه را به همۀ 
کارکنان و ذی نفعان شرکت تبریک گفت و 
اظهار امیدواری کرد: با تالش و جدیت هرچه 
تمام تر در پایان سال شاهد دست یافتن به 

درخشان ترین عملکرد شرکت باشیم.

گزارش

  گزارش

 نوســان:با همت متخصصان و 
دانشمندان ایرانی و  با کسب دانش 
فنی ساخت »لیزر پرتوان«، ایران 
عنوان پنجمین کشور سازندۀ این 
نوع لیزرها را به خود اختصاص داد.

ســید مهدی نقوی، معاون تکنولوژی 
فوالد مبارکه، از انجام موفقیـــت آمیــز 
عمــلیات تست گـــرم  لیــزر پرتوان 
kw 1۰ با همکاری این شرکت در مرکز 
علوم و فنون لیزر ایران خبر داد و گفت: 
با کســب این موفقیت ارزشــمند قرار 
اســت از اردیبهشت ســال 1۴۰۰، این 
لیزر جایگزین لیزر گازی اروپایی موجود 
در شرکت فوالد مبارکه شود. وی با بیان 
این مطلب اظهار کرد: در آبان ماه ســال 
گذشته که نمایشگاه اپتیک و لیزر برگزار 
شد، شرکت فوالد مبارکه با مرکز علوم و 
فنون لیزر ایران قراردادی مبنی بر تولید 
و ساخت لیزر فیبری و پرتوان kw 1۰ به 
امضا رساند و امروز بعد از گذشت حدود 
یک سال، تســت گرم لیزر انجام گرفت 
و بر ما مسجل شد که توان ساخت لیزر 

پرتوان در ایران وجود دارد.
نقوی با بیان اینکه در حال حاضر فوالد 
مبارکه از یک لیزر ساخت کشور آلمان 
اســتفاده می کند گفت: به دلیل وجود 
تحریم ها، امکان تهیۀ قطعات این تجهیز 
برای شرکت میسر نیست. این در حالی 
است که از این لیزر در دو بخش خطوط 
تولید فوالد مبارکه اســتفاده می شود و 
اگر دچار مشــکل فنی شود، فعالیت در 
خطوط تولید محصوالت سرد با مشکل 
جدی مواجــه خواهد شــد. در نتیجه 
تصمیم گرفتیم تا این لیــزر را در داخل 
بسازیم و بعد از انجام تحقیقات، متوجه 
شدیم مرکز علوم و فنون لیزر ایران توان 

ساخت لیزر پرتوان را دارد.
معاون تکنولوژی فــوالد مبارکه افزود: 
اســتفاده از لیزر ســاخت داخل برای 
شرکت فوالد مبارکه در مقایسه با نمونۀ 
خارجی، از لحاظ میزان هزینه، حدود 5۰ 
درصد ارزان تر تمام می شود و در نتیجه از 

خروج ارز از کشور جلوگیری می کند.
وی با تأکید بر این موضوع که ســاخت 
لیزر   پرتوان اقدامی دانشــی و متکی بر 
تکنولوژی های بســیار پیشرفته است 
ادامه داد: اگر ســاخت لیــزر  پرتوان در 
داخل کشــور برای ما میسر نمی شد، 
تولید محصوالت سرد در فوالد مبارکه با 

مشکل مواجه می گشت.
به گفتۀ وی، لیزر   یکی از اقالم گران قیمت 
در صنعت به شــمار می آید، اما اکنون با 
دسترسی به توان ســاخت لیزر   پرتوان 
در داخــل کشــور، برنامه ریــزی برای 
ســاخت ماشــین های جوش لیزری 
و برش لیــزری انجام خواهد شــد تا با 
ساخت آن ها با قیمت های مناسب، این 
دست از ماشین آالت را در اختیار دیگر 

صنایع قرار دهیم.
نقوی با بیان اینکه ســاخت لیزرپرتوان 
به دانش فنــی زیادی نیــاز دارد اظهار 
داشت: تحقیقات بسیاری برای چگونگی 
ساخت آن صورت گرفت. البته در ایران 
 kw  توان برای ســاخت لیزر کم توان تا
۲ وجود داشت، اما زمانی که قدرت لیزر 
بیشتر می شود، ساخت آن از لحاظ فنی 
و دانشی بسیار سخت خواهد بود. معاون 
تکنولوژی فوالد مبارکه ادامه داد: در حال 
حاضر لیزر پرتوان ساخته شده از لحاظ 
ایمنی و فنی در سطح قابل قبولی قرار دارد 
و جایگزین مناسبی برای نمونۀ خارجی 

آن در صنعت فوالد ایران است.

industry

ــا و  ــه تحریم ه ــختی ازجمل ــای س ــا چالش ه ــواره ب ــته هم ــال های گذش ــه در س ــوالد مبارک ف
محدودیت هــای داخلــی، کمبــود ســنگ آهن، کاهــش عرضــۀ بــرق، آب و گاز و مــواد اولیــه روبــرو 
بــوده و از ماه هــای پایانــی ســال گذشــته نیــز بــا شــیوع بیمــاری کرونــا مواجــه گردیــده اســت. بــا ایــن وجــود، 
مقایســۀ آمــار تولیــد این شــرکت طــی ۹ مــاه اخیــر نشــان از افزایــش ۱۰ درصدی تولیــد در واحــد گنــــدله سازی، 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل دارد. حمیدرضــا عظیمیــان، مدیرعامــل فــوالد مبارکــه معتقــد اســت، هرچند 
طــی ۹ مــاه نخســت امســال، تولیــد گندلــه بــه میــزان ۵ میلیــون و ۵۹8 هــزار تــن محقــق شــده و بــا پیگیری های 
صــورت گرفتــه، وضعیــت موجــودی مــواد اولیــه در شــرکت بــه شــرایط مطلوب تــری نیــز رســیده اســت؛ امــا برای 

رســیدن بــه شــرایط پایــدار بایــد همچنــان تــالش و برنامه ریــزی کــرد.

با حضور اسماعیل اله دادی، مدیرکل گمرک استان چهارمحال و بختیاری، انبار اختصاصی 
گمرک شرکت فوالد تاراز افتتاح شد. سعید رشیدی، مدیرعامل شرکت فوالد تاراز، ضمن 
اعالم این خبر، این دستاورد مهم را یکی از طرح های توسعۀ این شرکت دانست و گفت: ایجاد 
این انبار که به دوربین های مداربستۀ مجهز  و به سیستم گمرک استان چهارمحال و بختیاری 
متصل اســت، این امکان را فراهم می آورد که محصوالت تولیدی و محموله های گمرکی، 
به جای حمل به انبار گمرک، در محل شــرکت نگهداری و در مواقع الزم ترخیص شوند.

افتتاح انبار اختصاصی گمرک شرکت فوالد تاراز
حسین رجائی نمایندۀ مردم لنجان در مجلس، ضمن ابراز خرسندی از حضور مدیرعامل 
فوالد مبارکه در شهرلنجان گفت: نگاه شهرستان به فوالد مبارکه فرامنطقه ای و ملی است؛ 
ازاین رو مانند گذشته، در حد توان از این صنعت معظم حمایت خواهیم کرد. حمیدرضا 
عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه نیز ضمن قدردانی از تعامالت شهرستان لنجان با این 
شرکت تصریح کرد: فوالد مبارکه بر این باور اســت که رشد و توسعۀ مناطق هم جوار به 

معنی گام برداشتن در مسیر توسعۀ پایدار است.

تعامل هرچه بیشتر در دستور کار 

ایران در جمع پنج کشور 
سازندۀ لیزر پرتوان جهان

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:

عبور از مرز فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان
ثبت یک رکورد ارزشمند دیگر و عبور از مرز ۷.۲ میلیون تن تولید تا پایان سال دور از دسترس نیست

 نوسان: مدیر تضـمین کیفیــــت و تــعالی سازمانی فــوالد 
مبارکه گفت: فوالد مبارکه می تواند یکی از ۱۰ شرکت برتر جهان 
در زمینۀ مدیریت کیفیت باشد. محمد ناظمی هرندی افزود: فوالد 
مبارکه توانسته است سطح زرین مدیریت کیفیت اروپا را به دست 
بیاورد و اگر ســعی کند رفتار مدیریتی و نحــوۀ ادارۀ بخش های 
مختلف خود را در قالب رفتارهای اســتاندارد قرار دهد و به طور 
مداوم در این گونه رتبه بندی ها و جوایز شــرکت کند، این امکان 
وجود دارد که فوالد مبارکه در زمرۀ ۱۰ شرکت برتر جهان قرار گیرد 

و سطح پالتینیوم این جایزه را کسب کند.
وی گفت: فوالد مبارکــه در     11 دورۀ جایزۀ ملی تعالی ســازمانی و ۶ دورۀ 
جایزۀ شــرکت دانشی در کشــور رتبۀ نخست را به دســت آورده است. این 
شرکت در سال 1۳۹1 برای نخستین بار به عنوان تنها شرکت ایرانی توانست 
تندیس زرین جایزۀ ملی تعالی سازمانی را از آن خود کند. در سال ۹۲ طبق 
قانون، یک ســال کنار رفتیم و در این جایزه شــرکت نکردیم تا فرصت برای 
بقیۀ شرکت ها ایجاد شود. سال ۹۳ مجددا شرکت کردیم و این بار نیز با امتیاز 
بیشتری توانســتیم تندیس طالیی را دریافت کنیم. بعد از آن دیگر شرکت 
نکردیم تا سال 1۳۹۸ که توانستیم برای سومین بار این تندیس طالیی را به 

دست آوریم.
ناظمی در ادامه افزود: از ســال ۹۳ تا ۹۸ در این جایزه شرکت نکردیم، اما در 
جایزۀ بنیاد کیفیت اروپا شرکت کردیم. مدل جایزۀ تعالی اروپا بدین صورت 
است که باید ابتدا در نمایندگی این بنیاد در کشــور انتخاب می شدیم تا آن 
نمایندگی ما را به سطح جایزۀ اصلی در اروپا معرفی کند. شرکت در تاریخ ۲ 
دی ماه سال 1۳۹۶ عنوان سازمان سرآمد ملی را کسب کرد و به جایزۀ جهانی 
تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا )EFQM( معرفی شــد. فوالد مبارکه در 
 EFQM سال ۹۷ در این جایزه شرکت کرد و اواخر مهرماه در اجالس ساالنۀ
با بیش از ۶۰۰ امتیاز، موفق به دریافت سطح زرین این جایزه شد و به عنوان 

تنها شرکت ایرانی حاضر در این جایزه، توانست حائز این امتیاز شود.
وی به شــکل گیری مدل های مدیریتی در ســازمان ها و بنگاه ها اشاره کرد 
و گفت: اســاتید علم مدیریت برای چگونگی ادارۀ سازمان ها، بنگاه ها و حتی 
کشورها راهکارهایی ارائه داده اند؛ اما این گونه نیست که با خواندن یک کتاب 
مدیریتی و یادگیری چند نکتــۀ مدیریتی بتوان آن را در بنگاه، ســازمان یا 
کشور پیاده کرد. بنابراین در چند دهۀ گذشته، برای جلوگیری از سردرگمی 
ســازمان های عملیاتی، این مفاهیم به یک مدل کامل و یکپارچه تبدیل شد 
و همۀ ابعاد به صورت یکپارچه و منظم در آن لحاظ گردیــد تا بتوان آن را در 

سازمان پیاده کرد. بدین ترتیب مفهوم ایجاد مدل های مدیریتی شکل گرفت.
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فوالد مبارکه با بیان این مطالب گفت: 

این مدل های مدیریتی نوعی سیر تحولی داشته اند. 
در ابتدا استانداردهای ایزو مطرح شد؛ اما بعد مشخص شد که این استانداردها 
سازمان ها را به روش درســتی هدایت نمی کند؛ بنابراین مدل های تعالی را 
مطرح ساختند. البته هر کشور مدل خاص خود را پیاده کرد. ابتدا ژاپنی ها و 
آمریکایی ها مدل هایی را پیاده سازی کردند و بعد اروپایی ها در دهۀ ۸۰ و ۹۰ 
میالدی، وقتی متوجه شــدند در این زمینه از    ژاپن  عقب مانده اند، به سمت 
جمع آوری و یکپارچه سازی همۀ الگوهای مدیریتی حرکت کردند تا حاصل 
کار، همۀ ابعاد مدیریتی و رهبری یک سازمان را در بربگیرد و بتوان سازمان ها 
را با این مدل ارزیابی کرد. سازمان ها نیز به روش درستی اداره شوند و به مدل 

پایداری برسند.
وی   در ادامه  به معیارهای مدل تعالی بنیــاد مدیریت کیفیت اروپا پرداخت 
و گفت: بنیاد کیفیت اروپــا EFQM مدلی ارائه کرده و هرســال نیز آن را 
ارتقا داده اســت. ابعاد این مدل چند ویژگی دارد و شــامل تعدادی معیار    و 
زیرمعیار   اســت. مثال در مدل  های قبل از ســال ۲۰۲۰ گفته شده رهبری 
سازمان  باید معیارهایی داشــته باشــد و این معیارها نیز  5  زیرمعیار دارد. 
معیار دیگر استراتژی اســت. در این مدل گفته شده سازمان ها بعد از رهبری 
به روش درست، باید دارای استراتژی باشــند. این استراتژی باید اجرا شود و 
سازمان اصطالحا »برنامه محور« باشد. معیار ســوم در مورد کارکنان است، 
زیرا مهم ترین منبع یک ســازمان نیروی انسانی آن اســت و این معیار نیز 
چندین زیرمعیار دارد. معیار چهارم دربارۀ منابع دیگر ســازمان، مثل منابع 
مالی، دارایی های فیزیکی و غیرفیزیکی، فناوری اطالعات، مدیریت دانش و 
تکنولوژی و... است و همۀ این موارد را در حوزۀ معیار چهارم تعریف کرده اند. 
معیار پنجم هم به فرایندها می پردازد و مثال در آن به ابعاد مورد انتظار مشتری 
نیز توجه می شود. این 5 معیار معیارهای توانمندساز بودند. یک دسته معیار 
هم در ادامۀ مدل قرار گرفته که معیارهای نتیجۀ سازمانی به شمار می آیند و 

این دو دسته معیار را برای ارزیابی در نظر گرفته اند.
ناظمی هرندی افزود: 5۰۰ امتیاز برای معیار توانمندســاز  و 5۰۰ امتیاز هم 
برای معیارهای نتایج تعریف شده است. منطقی که برای ارزیابی این معیارها 
در نظر گرفته شده منطق رادار )Radar(نام دارد؛ بنابراین هرقدر این مدل را 
بهتر در سازمان خود پیاده کنید، امتیاز بیشتری به دست می آورید و متعالی تر 
خواهید شد. نهایتا اگر می خواهید به همۀ ابعاد سازمان توجه کنید، باید طبق 

این دستورالعمل ها رفتار کنید.
وی در ادامه گفت: فلســفۀ مدل تعالی عمل به این دستورالعمل هاست. این 
مدل تعالی در کشور ما هم ایجاد شده، اما متأسفانه هنوز بسیاری از بنگاه ها 
به روش سنتی اداره می شوند. حتی سازمان هایی هستند که بر اساس سالیق 
گردانندگانشان اداره می شوند و این آفت سازمان ها و مدیریت در کشور ماست. 
این مدل ها طرح شــده تا مانع از رفتار سلیقه ای شــود، ضمن اینکه تجربۀ 

مدیریتی دنیا را بین بنگاه ها به اشتراک بگذارد.

فوالد مبارکه می تواند 
در میان 10 شرکت برتر جهان باشد

مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فوالد مبارکه:

 نوسان:دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی در نامه ای خطاب 
به حمیدرضا عظیمیان مدیر عامل فوالد 
مبارکه از حمایت و مســاعدت های مالی 
و تجهیزاتی صورت گرفته این شرکت در 
راستای کنترل بیماری کویید1۹ تشکر و 

قدرانی کرد. 
خاطر نشــان می شــود فوالد مبارکه از 
ابتدای شــیوع ویــروس کرونا بــه یاری 

مدافعان سالمت پرداخت و اختصاص 1۰۰ 
میلیارد تومان بودجۀ این شــرکت برای 
تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی استان 
اصفهان و برخی مناطق کم  برخوردار کشور 
به منظور خرید تجهیزات موردنیاز درمان 
مبتالیان به بیماری کرونا از جمله اقدامات 

صورت گرفته در این زمینه بوده است.
 فــوالد مبارکــه در راســتای عمــل به 
مســئولیت های اجتماعی خــود وجوه 

موردنظر را  به خرید تجهیــزات ازجمله 
ونتیالتور، دترجنت، مواد ضدعفونی کننده، 

ماسک و... اختصاص داده است.
تأمین اکســیژن رایگان بیمارستان های 
تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشکی 
اســتان اصفهان توســط فوالد مبارکه تا 
پایان بیماری کرونــا یکی دیگر از اقدامات 
تاثیر گذار فوالد مبارکه در حوزه حمایت 
از جبهه بهداشت و ســالمت کشور بوده 

است  که در شرایطی آغاز گردید که برخی 
سودجویان در صدد ســوء استفاده مالی و 
بهره برداری از شرایط ناشی از بحران کرونا 
بودند و بیمارســتان ها بــه جهت کمبود 
اکســیژن و بروز بازار سیاه به وجود آمده با
 مشــکالتی روبرو شــده و در این شرایط 
بود که فوالد مبارکه پیشتاز ارائه اکسیژن 
رایگان به بیمارســتان های تحت پوشش 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور گردید. 

در نامه وزیر بهداشت به مدیر عامل فوالد مبارکه اعالم شد؛

قدردانی از تالشهای فوالد مبارکه برای کنترل بیماری کویید19

گزارش
گروه صنعت
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کارشناس روابط عمومی نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان با تاکید بر اینکه این 
نیروگاه اصال از سوخت مازوت استفاده نمی کند، گفت: این نیروگاه همواره از سوخت 
پاک گاز استفاده می کند و خوشبختانه مشکلی در تامین گاز این مجموعه وجود 
ندارد. رضا نیازمند، با بیان اینکه هم اکنون ۸ واحد نیروگاه شهید منتظری اصفهان 
در حال فعالیت است، گفت: نیروگاه شهید منتظری با وجود توان استفاده از سوخت 

دوم، به هیچ وجه از سوخت مازوت استفاده نمی کند.

رئیس اتاق اصناف اصفهان با تاکید بر اینکه نمی توان به دلیل آلودگی هوا، اصناف را تعطیل 
کنیم، گفت: سال 1۳۹۹ عمال فعالیت اقتصادی اصناف به صفر رسید. رسول جهانگیری، 
اظهار کرد: متاسفانه اصناف به دلیل شیوع کرونا همچنان فعالیت صد درصدی خود را ندارند، 
از سوی دیگر با تشدید آلودگی هوا و تعطیلی اماکن دولتی، شرایط سخت کرونایی اصناف 
تاحدودی مضاعف تر می شود. وی تاکید کرد: همواره اصناف جزو تعطیلی به دلیل آلودگی 

هوا نیستند و تنها اماکن دولتی تعطیل می شوند.

فعالیت اقتصادی اصناف به صفر رسیدنیروگاه منتظری از سوخت مازوت استفاده نمی کند
  بازارشناسی

 نوسان:به منظور توســعه و تداوم مشارکت صنعت و مراکز علمی 
پژوهشــی ، تفاهم نامه همکاری میان شرکت آبفا استان اصفهان 
و دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان امضا شد.این تفاهم نامه به 
منظور اســتفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانایی های موجود در دو 
مجموعه، در جلسه ای با حضور مسئولین و نمایندگان مرتبط دو 

طرف برگزار گردید.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان هدف اصلی تبادل این تفاهم نامه را 
بهره گیری مطلوب از توانمندی ها، تجارب و ظرفیت های پژوهشی و علمی 
طرفین عنوان کرد و گفت: پیشبرد وتقویت پژوهش های مرتبط با صنعت 
آب و فاضالب در ســطح ملی، منطقه ای و بین المللی، توســعه ارتباطات 
علمی، پژوهشی و آموزشی و تبادل اطالعات علمی، فنی و پژوهشی مرتبط 

با صنعت آب وفاضالب همواره مد نظر شرکت بوده است.
 هاشم امینی اظهار امیدواری کرد با اجرای صحیح این تفاهم نامه و انسجام 
بیشتر ارتباط علمی و پژوهشی شرکت آب و فاضالب استان و دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان، شاهد موفقیت های روزافزون هر دو مجموعه باشیم 

و گام های موثرتری در جهت شکوفایی و بالندگی میهن اسالمی برداریم.

تبادل تفاهم نامه همکاری مشترک
 علمی پژوهشی

با حضور مدیرعامل آبفا و رییس دانشگاه آزاد اصفهان منعقد شد؛

 نوســان: با بهره برداری از محل 
نمایشــگاه های  برگزاری  دائمی 
اصفهان،  اســتان  بین المللــی 
برای حضور  رویکردهای جدیدی 
فعاالن بخش خصوصی کشــور و 
منطقه مرکزی کشور در رویدادهای 

نمایشگاهی ایجاد شده است.
به گزارش نوسان و به نقل از روابط عمومی 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان، دهمین جلسه کمیسیون تجارت، 
خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی در حالی 
به میزبانی نمایشگاه اصفهان برگزار شد که 
اعضای حاضر در آن راهکارهای بهره برداری 
فعاالن اقتصادی استان از ظرفیت مجموعه 
جدید نمایشگاهی اصفهان را مورد بررسی 

قرار دادند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
اســتان اصفهــان در این جلســه نقش 
رویدادهای نمایشگاهی در توسعه اقتصادی 
را بسیار مهم و اساسی دانست و گفت: یکی 
از راهکارهای توسعه صادرات برای کشورها، 
حضور در نمایشگاه های تجاری و تخصصی 
است چرا که نمایشــگاه یکی از بهترین 
ابزارهای بازاریابی برای توســعه محصول 
و همچنین بهترین راهکار برای توســعه 
سرمایه گذاری در مناطق به شمار می رود. 
علی یارمحمدیان با بیان اینکه اصفهان در 
بسیاری از بخش های اقتصادی رتبه های 
برتر کشــوری را به خود اختصــاص داده 
است، افزود: اصفهان در حوزه های سنگ، 
فوالد، تولید تجهیزات و ماشین آالت، دام و 
طیور، کشاورزی و گل و گیاه، فرش و طال 
و جواهر حرف اول کشــور را می زند؛ این 
پتانسیل های گسترده نشان می دهد که 
اصفهان می تواند محرک افزایش و توسعه 
صادرات کشور باشد و برای دستیابی به این 
موضوع، رویدادهای نمایشگاهی بهترین 
ابزار به شمار می روند. وی با تاکید بر اینکه 
ظرفیت صنعت نمایشگاهی در اصفهان 
افزایش یافته اســت، ادامه داد: با ساخت و 
تجهیز محل جدید برگزاری نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان، اقدامات الزم 
برای حضــور مطلوب شــرکت ها و فعاالن 
اقتصادی در نمایشــگاه پیش بینی و انجام 
شده است. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهــان تاکید کرد: 
اکنون که زیرساخت های استاندارد صنعت 
نمایشــگاهی در اصفهان فراهم شده، الزم 
است نمایشگاه هایی برگزار شود که در سطح 
منطقه و بین الملل موفق ظاهر شود؛ به همین 
منظور از پیشــنهاد فعاالن اقتصادی برای 
دستیابی به این موفقیت استقبال می کنیم.

رئیس اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن 
و کشــاورزی اصفهان نیز کــه به صورت 
مجــازی در این جلســه حضور داشــت 
گفت: بهره برداری از محل جدید برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
یک اقدام بسیار مهم و اساسی در حوزه های 
تجارت، توجه به شتابدهنده ها و همچنین 

گردشگری به شمار می رود.
مسعود گلشــیرازی با تاکید بر اینکه الزم 
است همراهی ویژه ای توسط شرکت های 
فعال بخش خصوصی اصفهان با نمایشگاه 
صورت گیرد، افــزود: بــرای اینکه چراغ 
نمایشــگاه روشــن باشــد، صنایع مهم 
اصفهان باید حضور جدی در رویدادهای 
نمایشگاهی داشته باشند و از برگزاری این 
رویدادها حمایت کنند. وی اظهار داشت: 
دســتیابی به توان  صادراتی و همچنین 
پیش برد موفقیت های فراصنعتی با استفاده 
از پتانسیل های نمایشگاهی قابل انجام است 
و بر همین اساس، امیدواریم شرایط الزم 
برای حضور مطلوب شــرکت های بخش 
خصوصی و فعاالن اقتصادی در نمایشگاه 

اصفهان ایجاد شود.

سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس کانون 
انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان 
با صحبت از مشــکالت فراوانی که بر سر راه 
تولید وجــود دارد، اظهار کرد: اعضای هیات 
مدیره کانون، پیگیر وظایف خود می باشند و 
علیرغم محدودیت های ناشی از کرونا، وقفه 
ای در امور و برگزاری جلســات ایجاد نشده 
است. وی از برگزاری جلسات هیات های حل 
اختالف با نتایج موثر خبر داد و لزوم تخصصی 
شدن هیات ها در رســیدگی به پرونده ها را 
حائز اهمیت دانست. وی با انتقاد از کارشکنی 
ها و ســنگ اندازی های مسئوالن در مقابل 
تولید، از کارخانه ای نام برد که اشتباها پلمب 
شده بود و پس از پیگیریهای کانون، کارخانه 
با وجود خسارات تعطیلی، مجددا بازگشایی 
شد. سهل آبادی در صحبت از پیگیری های 
مالیاتی، از نشســت هایی بــا مدیرکل امور 
مالیاتی اســتان خبر داد و افزود: مشکالتی 
در سطح کشــور وجود دارد. دولت در مقابل 
درخواســت های ما، "جواب رد" نمی دهد 
ولی گامی هم برای تسهیل امور و رفع موانع 

برنمی دارد.

آمادگی کانون برای 
حل مشکالت انجمن ها

رضا چینی، نایب رییس کانون کارفرمایان 
استان اصفهان نیزدر این نشست به مباحث 
دارایی که اخیرا برای انجمن ها مطرح شده 
است، اشاره کرد و گفت: از سال های ۹۲و ۹۳، 
تعیین مالیات برای انجمن های صنفی عنوان 
شد و این در حالی است که انجمن ها از محل 
حق عضویت اعضا اداره می شود و طبق قانون 
مشمول مالیات نمی شوند. وی افزود: البته در 

ادامه این قانون، ماده ای ارائه شده که معافیت 
ها را مشروط می ســازد ولی چون انجمن 
ها بعنوان یک تشــکل غیرانتفاعی، فعالیت 
اقتصادی ندارند، قرار رسیدگی به پرونده های 
مالیاتی همه انجمن ها توسط هیات تخصصی 
مطرح گردید. البته، نماینده اداره کار نیز دراین 
زمینه همراهی کرده است. چینی به مباحث 
مشــاغل ســخت و زیان آور و هزینه های 
ســنگینی که به کارفرما تحمیل می گردد، 
پرداخت و گفت: حل این مســئله، مستلزم 
حضور کارفرما و ارتباط موثــر انجمن ها با 
کانون کارفرمایان و داشتن حداقل دو کرسی 
از انجمن ها در کانون است. ضمن آنکه کانون 
از آمادگی الزم برای حل مشکالت انجمن ها 

برخوردار است.

تولید توان 
ادامه حیات ندارند

حمیدرضا شــجاعت، نایــب رئیس کانون 
عالی کارفرمایی ایران، به پتانسیل و حمایت 
هایی که در نتیجه ارتباط انجمن ها با کانون 
کارفرمایان فراهم می گردد، اشاره کرد و گفت: 
در شرایط فعلی، کارفرمایان درگیر مشکالتی 
هستند که مربوط به مدیریت فضای کسب 
و کار نیست. زیرا، کسب و کار و تولید توانی 
برای ادامه حیات ندارند. وی بــا ابراز گالیه 
از فضای ادارات دولتی در برخــورد با ارباب 
رجوع و بویژه کارفرما، عنوان کرد: در ادارات، 
ارزشی برای کسب و کار قائل نیستند و حق 
هرگونه سنگ اندازی را در مقابل تولید به خود 
می دهند. شــجاعت، از موانع غیرمستندی 
که نهادهای دولتی ازجمله محیط زیســت 
برای تولیدکننده مطرح می سازند، صحبت 

کرد و افزود: بدون مطالعه و ارائه مستنداتی 
واحدهــای تولید آجر را آالینــده اعالم می 
کنند. فارغ از اینکه تعیین پهنه و استانداردها 
را مشخص نمایند یا اینکه با چه هزینه ای می 
توان آالیندگی را کنترل کرد. وی، انجمن ها را 
محورهای کانون و قوای محرک قانون نامید و 
گفت: هرچقدر قدرت انجمن ها بیشتر باشد، 
می توان به حل و فصل مشــکالت بیشــتر 
امیدوار بود. نایب رئیــس کانون کارفرمایان 
ایران از صنایعی نام برد که بدلیل وابستگی 
دولتی، علیرغم آالیندگی فراوان، سهمی در 
پرداخت مالیات و هزینه های سوخت و انرژی 

ندارند. 
وی با انتقاد از درک نادرستی که از تسعیر نرخ 
ارز وجود دارد و نرخ گذاری ارز بدرستی انجام 
نمی شود، همصدایی و حاکمیت خردجمعی 
بین کانون و انجمن ها را نقطه امیدی برای 

حل ریشه ای مشکالت تولید دانست.
اسداهلل طالبی، رئیس هیات مدیره انجمن 
شــرکت های ســاختمانی و تاسیساتی و 
راهسازی استان اصفهان با اشاره به شرایط 
بحرانی ساخت و ســاز، از عملکرد انقباضی 
دولت وعقب نشینی پیمانکاران ابراز تاسف 
کرد و افزود: پیمانــکاران و تولید کننده ها 
غالبا درگیر دادگاه ها یا بیمارستان هستند. 
وی به تشریح مشــکالت تعطیلی کارخانه 
ها و تعدیل نیــرو، افزایش فوق العاده قیمت 
مصالح ســاختمانی پرداخت و گفت: با این 
اوصاف، اجرای پروژه ها با مشــکالت عدیده 
و یا توقف کار روبرو شده اند، در عین حال که 
هیچ اقدامی بمنظور تسهیل امور انجام نمی 
شــود. وی از قراردادهایی با ضمانت بسیار 
سنگین نام برد که پیمانکاران بدلیل مشکالت 

موجود نمــی توانند بــه کار ادامــه دهند. 

هیات تشخیص 
اقدام خاصی انجام نمی دهد

مسعود شهامت، رئیس انجمن کارخانجات 
بتن آماده اســتان اصفهان، به مشــکالت 
توزیع و حمل و نقل بتن اشــاره کرد و گفت: 
تولیدکنندگان بتن در جایــگاه خود مورد 
توجه قرار نمی گیرند. وی نبود استانداردهای 
مناســب در تعیین کیفیت شــن و ماسه و 
سیمان را از مشکالت تولید بتن عنوان کرد و 
گفت: مصالح سالم با استانداردهای روز دنیا را 
نداریم. وقتی کیفیت بتن پاسخگو نباشد، بتن 
محکوم است، نه کارخانه سیمان. وی در ادامه 
از کانون انجمن صنفی کارفرمایان تقاضا کرد 
تا با شورای شهر تعامالتی بمنظور تسهیل در 
حمل و نقل بتن و مصالح برای پروژه هایی که 
در سطح شهر درحال ساخت هستند، برقرار 
کند. شهامت به مطالبه ارزش افزوده توسط 
دارایی اشاره کرد و گفت: چون بساز بفروش، 
ارزش افزوده را نمی پردازد، دارایی به ســراغ 

شرکت های تولید کننده مصالح می رود.  
فریبرز باجول، رئیــس هیات مدیره انجمن 
صنفی شرکت های فنی، مهندسی خدماتی 
و پشتیبانی استان اصفهان با ابراز قدردانی از 
پیگیری رئیس کانــون کارفرمایان در حل 
مشــکالت کاروکارگری استان، گفت: عدم 
اطالع مدیــران و کارفرمایان از قوانین دلیل 
بسیاری از مشکالت صنایع است. وی توصیه 
کرد: توجه به اخــالق مــداری، اجتناب از 
خودمحوری و تحکم و براساس خردجمعی 
عمل نمودن می تواند نتایج خوبی به همراه 

داشته باشد. 
وی افــزود: بیش از 5۰درصد کرســی های 
حل اختالف را اعضای انجمن ها تشکیل می 
دهند در حالیکه هیات تشخیص در این سالها 

اقدام خاصی انجام نداده است. 
جلســه،  کلــی  مباحــث  تشــریح  در 
ســیدعبدالوهاب ســهل آبادی از تشکیل 
کمیسیون زیربنایی شــورای برنامه ریزی 
بمنظور تعیین آالینده ها خبــر داد و گفت: 
گچ و سیمان در ردیف آالینده قرار گرفتند. 
شــن نیز بدون اطالعات کافی در این گروه 
قرار گرفت کــه پیگیر رفع ایــن موضوع با 
استلزام به حضور فعاالن این عرصه هستیم. 
ســهل آبادی، رئیس خانه صمت ایران در 
ادامه از تالش برای فعال شــدن کمیسیون 
ها و تهیه کارتی به نام کارفرمایان خبر داد و 
افزود: کارفرمایان با سوابق نوآوری و پژوهش، 
برحســب تعداد باالی کارگران و امتیازات 
دیگری، کارت کارفرمایی برای آنها صادر می 
گردد و امیدواریم نهادها برای آن ارزش الزم 
را قائل شوند.  رئیس کانون کارفرمایان استان 
با اذعان به اینکه از آنچه در دستگاه دولت می 
گذرد، آگاهیم، اظهار کرد: بخش خصوصی 
در مسیری سنگالخی و شرایط دشواری قرار 
گرفته و باوجود شعاری که می گویند بخش 
خصوصی را قبول داریم، هیچ وعده ای تحقق 

نیافته است.

مسیر سنگالخ تولید
در نشست کانون کارفرمایان استان با روسای انجمن های صنفی و کارفرمایی تشریح شد: گزارش

رویکردهای جدید 
در نمایشگاه اصفهان

سهل آبادی می گوید: دولت در مقابل ما، "جواب رد" نمی دهد؛ اما گامی هم برای تسهیل امور و رفع موانع برنمی دارد

در نشست اعضای هیات مدیره کانون کارفرمایان استان اصفهان با روسای انجمن های صنفی و 
کارفرمایی در حوزه عمران، تولید مصالح ساختمانی، بتن و آجر، رسیدگی به مشکالت صاحبان صنایع 
در این عرصه، عدم شمول مالیاتی انجمن ها، تعیین هیات های تخصصی حل اختالف و موارد زیست 
محیطی واحدهای تولید کننده مطرح شد. سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان 
استان اصفهان در این نشست تاکید کرد: دولت در مقابل درخواستهای ما، "جواب رد" نمی دهد؛ اما گامی هم برای 

تسهیل امور و رفع موانع برنمی دارد.

گزارش

گرو  ه  صنعت

 نوسان: مصطفی بهرامی عضو 
هیات مدیره شــرکت گسترش 
صنایع ریلی ایــران در بازدید از 
ذوب آهن اصفهــان ، تولید ریل 
زبانه سوزن توسط این شرکت را 
گام مهمی در جهت توسعه حمل 
و نقل ریلی کشور دانست و گفت 
: تولید ریل زبانه ســوزن یکی از 
خواســت های اصلــی راه آهن 

جمهوری اسالمی بود که توسط 
ذوب آهن اصفهان انجام شــد و 
حتی امکان صادارت این محصول 
نیز وجود دارد. وی با اشاره به اینکه 
تولید ریل زبانه سوزن در انحصار 
دو شرکت خارجی بود ، افزود :  تا 
کنون این محصول اســتراتژیک 
وارد  اروپایــی  کشــورهای  از 
می شــد که تحریم هــا ، واردات 

ایــن محصــول را با مشــکالت 
زیــادی مواجــه کــرد و عمــاًل 
این محصــول به ایــران عرضه 

نمی شد.
بهرامی افزود : بسیار خوشحالیم 
که این مشــکل با تــوان ودانش 
متخصصیــن ذوب آهن اصفهان 
حل شد و سالیانه دو تا سه میلیون 
یورو صرفه جویی ارزی به دنبال 

خواهد داشــت  و با صادرات این 
محصــول ارز آوری نیز خواهیم 
داشت. عضو هیات مدیره شرکت 
گســترش صنایع ریلــی ایران با 
اشــاره به اینکه  ریل زبانه سوزن 
مهمترین بخش سوزن ریل است 
، گفت : بومی سازی کامل سوزن 
ریل به عنوان یک اولویت و هدف 
مهم مد نظر بود و خوشحالیم که 

یکسال تالش شبانه روز ی ذوب 
آهن و شرکت گســترش صنایع 
ریلی ایران این هــدف را محقق 
نمــود. وی افزود : ایــن موفقیت  
نتیجــه اعتماد بــه متخصصین 
داخلی و جوانان کشور است و االن 
به خود می بالیم که توانســتیم 
عالوه بر خودکفایی به صادرات 

نیز فکر کنیم  . 

با تولید ریل زبانه توسط ذوب آهن اصفهان ، اثر تحریم بر این محصول خنثی شد
عضو هیات مدیره شرکت گسترش صنایع ریلی ایران :
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 نوسان:آیین آغاز فرایند دمش هوای گرم به کوره بلند شماره یک 
با حضور مهرداد توالئیان معاون بهره برداری ، محمد جعفر صالحی 
معاون خرید، کاظم تدین مدیر کوره بلنــد و تعدادی از مدیران 

شرکت دهم دی ماه آغاز گردید. 
معاون بهــره برداری ضمــن قدردانــی از تمامی تالشــگران شــرکت 
کــه در بازســازی و نوســازی کوره بلنــد شــماره یک تــالش نمودند 
گفــت : این کوره کــه بعــد از 5 ســال توقف راه انــدازی خواهد شــد، 
اولیــن کــوره بلنــد ذوب آهــن اصفهان بــا ظرفیــت یک هــزار متر 
مکعــب و ظرفیت اســمی هشــتصد هــزار تن در ســال می باشــد که 

می تواند بهره وری در ذوب آهن را افزایش دهد.
 وی خاطر نشان ساخت : برنامه پیش بینی شده سال  1۴۰۰  کوره شماره 
یک ، تولید سالیانه ۶۰۰ هزار تن چدن است که این مقدار به ظرفیت کوره 
های دو و سه اضافه خواهد شد. توالئیان گفت : در صورت تامین مواد اولیه 

این کوره با ظرفیت اسمی خود به تولید ادامه خواهد داد.
 وی افزود : با تغییراتی که در فرایند بازســازی و نوســازی کــوره داده ایم 

کیفیت تولید افزایش خواهد یافت. 
وی با اشــاره به اینکه متخصصان ذوب آهن اصفهان توانایی ساخت و راه 
اندازی کوره بلند مطابق با دانش روز را دارند  گفت : در این پروژه ، طراحی  
اتوماســیون در بحث کنترل ها و تغییرات در بارگیــری کوره بلند از قبیل 

سرند مواد از تجهیزات جدید استفاده شده است .
 ضمن اینکه این تجهیزات توسط تالشگران ذوب آهن بومی سازی و نصب 

شده است.

متخصصان ذوب آهن 
توانایی ساخت کوره بلند را دارند

آغاز فرآیند دمش هوای گرم به کوره بلند شماره یک ذوب آهن؛

 نوسان: برمعاون اســبق ارزی بانک مرکزی ضمن تاکید بر اهمیت 
تصویب لوایح FATF گفت: این روزها با توجه به طرح احتمال بازگشت 
آمریکا به برجام و کاهش یا رفع کامل تحریم ها علیه کشورمان، سوالی 
که مطرح می شود این است که خروج از لیست سیاه FATF نسبت به 

رفع این تحریم ها باید مقدم باشد، یا معکوس آن؟
به گزارش ایرنا، سیدکمال ســید علی ادامه داد: پاسخ من به این سوال این 
اســت که حتی اگر موضوع بازگشــت به برجام نیز رخ ندهد، باید هرچه 
سریع تر به سازمان FATF پیوست تا از هزینه های بیشتر به اقتصاد کشور 
جلوگیری به عمل آید. در شــرایط فعلی که نظام بانکــداری ایران از نظر 
این سازمان در لیست سیاه قرار گرفته اســت، عمده مبادالت ما از طریق 
واسطه ها انجام می شــود، پدیده ای که هر مقدار هم با رعایت احتیاط های 
الزم انجام شود، همچنان ریسک بسیار باالیی با خود به همراه دارد، عالوه 
بر آن که 15 تا ۲5 درصد هم هزینه انجام مبادالت مالی را افزایش می دهد 

که رقم هنگفتی را ایجاد می کند.
وی ادامه داد: در شــرایط فعلی، فارغ از مســاله تحریم ها، مهم ترین موانع 
تجارت ایران، مسائلی مانند لیست سیاه FATF، موضوع کفایت سرمایه 
بانک ها و اطالح ترازنامه این بانک هاست. بانک مرکزی اقدامات خوبی برای 
رفع این مســائل از بعد داخلی انجام داده اســت و با تصویب این لوایح در 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام انتظار می رود به زودی شاهد باشیم این 

موانع از سر راه تجارت کشور برداشته شوند.

مبادالت ایران
 در دست واسطه ها

در سایه عدم تصویب FATF رخ داده است
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اواخر سال ۹8 بود و اوایل شیوع ویروس کرونا. همان روزها که همه مان 
امید داشتیم تا اردیبهشــت یا نهایتا خرداد، این ویروس چموش، 
دست از سرمان بر می دارد. روزهایی که بعضی هامان از فرط بیکاری 
در قرنطینه، و یا از ترس مبتال شدن، دست به پخت نان در خانه هم 
زدیم! همان روزهای مسکوت و دلگیر بود که تصمیم گرفتم از این 
خاموشی و تعطیلی کره ی زمین، نهایت استفاده را ببرم و کاری کنم. 
تصمیم گرفته بودم در آن روزها که هیچ حرکتی نمی شد زد، بسط 
پشت لپ تاپ خودم بنشینم و »برنامه نویسی« یاد بگیرم. کرونا با تمام 
وحشت ناک و کشنده و بی رحم بودنش، یک چیز خوب داشت، برای 
آن ها که از دنیا و سرعت رو به فزونی اش عقب مانده بودند، فرصتی بود 
تا خود را بازیابند. با خودم می گفتم: این کرونا و قرنطینه که تموم بشه، 

یه برنامه نویس از خونه میام بیرون!
باالخـره بعـد از تـالش و یادگیـری، بعـد از چهـار مـاه وارد یک شـرکت طراحی 
اپلیکیشـن و وبسـایت شـدم. اولیـن پـروژه ی مـن در این شـرکت، نـام و هدف 
عجیبی داشـت: »اپلیکیشـن ترحیم مجـازی«! همان فردی کـه یک هفته قبل 
بـا او بـرای اسـتخدام مصاحبـه کـرده بـودم، در روز اول کاری ام آمـد و وظایفـم 
را مشـخص کـرد: خـوب کارمـون اینـه، ایـن یـه اپلیکیشـن ترحیـِم مجازیـه! 
آدمـا میـان تـوی صفحـه ی چـت تسـلیت میگـن و بـه صـورت آنالیـن تابلـو 
تسـلیت می خـرن، می تونـن هـر آیـه از قـرآن رو کـه دوسـت دارن توی مراسـم 
رفتگانشـون پخـش بشـه، انتخـاب کنـن و پخـش کنـن، اینـو بایـد کار کنیم!

ایـن اپلیکیشـن حتی مجلـس ترحیم زنانـه و مردانـه را جدا برگـزار می کرد! 
همـه ی آن چـه کـه در یـک مراسـم ترحیـم واقعـی اجـرا می شـد، در ایـن 
اپلیکیشـن طراحی شـده بود. بـرای کار اول کمی عجیب بـود. اولش با خودم 
گفتـم هیچکس راضی نمی شـود که مراسـم ترحیـم عزیز از دسـت رفته اش 
با چت و خرید آنالین تابلو تسـلیت و اینجور چیزها برگزار شـود. ولی اشـتباه 
می کـردم. بعـد از ایـن که کار تمام شـد و پـروژه را تحویل دادیـم، دیدیم که 
در عرض چند هفته، اپلیکیشـن چند صد نفر کاربر ثبت نام شـده دارد! انگار 
مـردم از ایـن ایده خوششـان آمده بـود، انگار تکنولـوژی به داد این عـزاداران 

بیچـاره رسـیده بـود، اینجا بـود که تکنولوژی آمده بود تا تسـکینی باشـد .

برای صاحبان عزا؛ هر چند مجازی!
قسـمت عجیب و کمی خنده دار این سیسـتم پیام های آمـاده اش بود! وقتی 
مجلـس بـه صـورت مجـازی برگزار می شـد، صفحـه ی چتی باز می شـد که 
نزدیکان متوفی وارد آن می شـدند و یک یک تسـلیت می گفتند، و صاحبان 
عـزا هـم طبیعتـا جـواب تسـلیت ها را می دادنـد، مـا بـرای ایـن جواب هـا 
پیام هـای آمـاده طراحـی کـرده بودیم: »خـدا رفتگان شـما را هم بیامـرزد«! 
طراحان اپلیکیشـن دوسـت نداشـتند صاحبـان عـزا خودشـان را به زحمت 
بیندازنـد و عبـارت تکـراری »خـدا رفتگان شـما را هـم بیامـرزد« را دوباره و 
دوبـاره تایـپ کننـد! پیام های آماده برای این سـاخته شـده! عجیـب بود ولی 
هـر چه بـود کار می کرد، هم چنان مردم از آن اسـتفاده می کننـد و راضی اند 
و دعاگـوی جـان مـا! که زیر سـایه ی این سیسـتم، عزیز از دسـت رفته شـان 
غریـب نرفـت! این موضوع برای من که زیاد نسـبت بـه تکنولوژی خوش بین 

نبودم، نقطه عطفـی بود.
گاهـی اوقـات کـه از دور بـه ایـن دوران نـگاه می کنـم، و ماه هـای اخیـر و 
خانه نشـینی ها و قرنطینـه شـدن ها را مـرور می کنـم، بـه چیزهـای جالبـی 
می رسـم. قبـل از ایـن بیمـاری، تفکـر غالـب آدم هـا این بـود کـه تکنولوژی 
انسـان ها را از هـم دور کـرده! همه مـان تصویـری از مهمانی هـای دورهمی در 
ذهـن خودمـان داریـم که همه سرشـان در گوشـی خودشـان اسـت، و وقتی 
هـم سـر بلنـد می کننـد، یحتمـل بـرای نشـان دادن آن پسـت یا کپشـن یا 
ویدئـو باحـال اسـت کـه در گوشی شـان دیدنـد. امـا بـا آمـدن کرونا و شـروع 
خانه نشـینی ها، همیـن گوشـی های منفـور، تبدیـل بـه منجـی عالم شـدند! 
بعضـی وقت هـا کسـب وکارمان را نجـات دادنـد، بعضـی وقت هـا مـا را بـه 

عزیزانمـان نزدیـک کردنـد! و خیلـی کارهـای دیگر.
مـن بـه شـخصه، قبـل از ایـن دوران بـه تعـداد انگشـتان یک دسـت، تماس 
تصویـری برقـرار کـرده بـودم. هیچ وقـت بـا این گونـه تمـاس ارتبـاط برقـرار 
نمی کـردم. تـا ایـن کـه در قرنطینه دلتنگـی از پـا درم آورد و شـروع کردم به 
تماس هـای تصویـری! اما نکتـه ای در این تماس ها بود! چیزی مـرا در این گونه 
ارتبـاط، اذیـت می کـرد. و آن هـم ایـن بـود کـه در عیـن دلتنگ بـودن برای 
فـردی کـه در تماس اسـت، در عین این که دوسـت داشـتم فرد مـورد نظر را 
ببینـم و دلتنگـی ام را برطـرف کنـم، متوجه شـدم که من در بیشـتر لحظات 
تمـاس، در حـال تماشـای خودم هسـتم! بـاورم نمی شـد که بعضـی وقت ها، 
بـه صـورت ناخـوآگاه تصویر خـودم را بزرگ می کـردم و تصویر فـرد مقابل به 
حالت کوچک شـده و محقرانه ای در کنج تصویر نشـان داده می شـد! خالصه 
هـر چـه بـود، مرا به فکر فرو برد، و باعث شـد بُعد جدیدی از شـخصیتم برایم 

فـاش شـود! زیـرا در حـال تجربه ی نوع جدیـدی از ارتبـاط بودم.
خالصـه ی کالم کـه »کرونـا« فقـط در قالـب یـک بیمـاری نمانـد. زندگـی 
و نحـوه ی ارتبـاط مـا را دگرگـون کـرد. و فکـر می کنـم »تکنولـوژی« در این 
داسـتان، نقش خود را به بهترین شـکل ممکن ایفا کرد و مسـیر عادت ما به 
نـوع جدیـدی از زندگـی و ارتباط را هموارتر کرد. درسـی که مـن از این دوران 
گرفتـم، ایـن بـود کـه ارزش و کارایی همه چیز، تکنولوژی یا هـر چیز دیگری، 
ارتباط مسـتقیمی دارد با نحوه ی اسـتفاده اش. گوشـی هوشـمند هم می تواند 
مـا را از اطرافیان مـان دور کنـد، و هـم نزدیـک. این ماییم که چگونگـی اش را 

انتخـاب می کنیـم: تکنولـوژی »بر« مـا، یا »برای« ما! مسـئله این اسـت!

گزاره رایج در ایران این اســت 
کــه »نقدینگی عامــل تورم« 
اســت. حدس من این است که 
فراگیری این گــزاره به جمله 
مشــهور فریدمن بر می گردد 
که »تورم همه جا ریشــه پولی 
دارد«.  ولی دقت کنیم که این تنهــا رویکرد به فهم تورم 
در ادبیات جریان اصلی نیست! تکرار می کنم که می گویم 
»جریــان اصلی« و منظــورم رویکردهــای هترودوکس 
نیست! در واقع در سه دهه اخیر، رویکرد دیگری که مکمل 
رویکرد پولی است  توســط افراد مشهوری از جمله برخی 
برندگان جایزه نوبل توسعه داده شــده که ته حرفش این 

است که »تورم همه جا ریشه بودجه ای دارد«. 
به عبارت دیگر، در این نگاه »کسری بودجه دولت« ریشه 

اصلی و نهایی تورم است.
طبعا کســری بودجه و خلــق نقدینگی »همبســتگی« 
نزدیکی با هم دارند و عجیب نیســت کــه در خیلی موارد 

رابطه نزدیکی بین تورم و نقدینگی ببینیم. 
ولی زاویه جدیدی کــه رویکرد بودجه ای بــه ما می دهد 

نکاتی از این جنس است:
اول: خلق نقدینگی اگر توســط بانک مرکــزی ولی نه به 
منظور پوشــش کسری بودجه دولت باشــد، لزوما تورم زا 
نیســت. مصداق عینی این موضوع سیاست انبساط پولی 
و تسهیل کمی )QE( توســط بانک های مرکزی آمریکا، 

ژاپن و اروپا در دو دهه اخیر اســت کــه در نتیجه آن پایه 
پولی، ترازنامه بانک مرکزی و معیارهــای رایج نقدینگی 
مثل M1 و M۲ به شدت زیاد شده است ولی تورم خاصی 

در این اقتصادها رخ نداده است.
 برعکس بانک مرکزی حتی در خلق تورم هم ناتوان بوده 

است!
 پس تکرار می کنیم: در این اقتصادها نقدینگی خیلی زیاد 
شده است )در حد ۴-5 برابر( ولی - حتی علی رغم تمایل 
سیاســت گذار در برخی موارد، تورم خاصی حاصل نشده 

است.
دوم: از زاویه نگاه رویکرد بودجه ای، روش تامین کســری 
بودجه دولت اهمیت ندارد و نهایتا می تواند تورم زا باشــد. 
تامین کســری بودجه چه از محل خلق نقدینگی توسط 
بانک مرکزی یا از طریق انتشــار اوراق قرضه باشد، نهایتا 
همان اثــر را دارد! در واقع در این رویکــرد، هم پول خلق 
شده توسط بانک مرکزی و هم اوراق قرضه منتشره توسط 
وزارت دارایی یا خزانه، نهایتــا »بدهی حکومت به مردم« 

هستند و بالقوه می توانند منشاء تورم باشند. 
شرط این که این موارد کی تورم زا هستند و کی نیستند را 

در قسمت بعدی توضیح می دهیم.
اگر دقت کنیــد رویکرد پولــی در توضیح برخــی از این 
پدیده هــا کفایت نمی کنــد و همین ضعــف در توضیح 
مشاهدات امپریکال باعث شد تا رویکرد بودجه ای به تورم 

در دهه هشتاد میالدی معرفی شود.

دارندگان دستگاه  ماینر، تا 5 بهمن فرصت دارند تا مشخصات هویتی و دستگاه های 
ماینر خود را ثبت کنند و نیز حقوق و عوارض دولتی را در سامانه بهین یاب پرداخت 
کنند. با توجه به ممنوعیت به کارگیری و نگهداری ماینر، دارندگان این دستگاه  می توانند 
حداکثر تا تاریخ 5 اسفند نسبت به تعیین تکلیف دستگاه های خود به یکی از روش های 
زیر اقدام نمایند: روش اول: دریافت جواز تأسیس برای استخراج رمزارز. روش دوم: 
واگذاری دستگاه ها به  افراد دارای مجوز. روش سوم: صادرات دستگاه ها به خارج از کشور

شرکت زامیاد اعالم کرد با توجه به صدور مجوزهای مربوطه برای شماره گذاری وانت های 
زامیاد، شماره گذاری این خودروها آغاز خواهد شد. طبق اعالم سازمان حفاظت محیط 
زیست، برای اینکه شرکت زامیاد بتواند به تعهدات خود در قبال مشتریان خودروهای 
وانت زامیاد عمل کند، مقرر شد مجوز شماره گذاری برای این نوع خودروها صادر شود. 
شرکت زامیاد در واکنش به برخی رسانه ها مبنی بر متوقف شدن تولید وانت های زامیاد، 
اعالم کرد که با توجه به اخذ مجوزهای قانونی، تولید وانت  تا پایان سال ادامه دارد.

شماره گذاری نیسان آبی  از چند روز آیندهدارندگان ماینر ۳ هفته مهلت دارند 

فروش قسطی
 نـان

از اپلیکیشن »ترحیم مجازی«
تا »خودخواهی در ویدئو کال«

 کرونازدگی 

 تلگرامنوشت
معیشت

نقدینگی عامل تورم است؟

نگاره

دورنما

بـا خـط نـه چندان خوشـی نوشـته اسـت: 
»حسـاب نـان وایـی«! آخرین صفحـه دفتر 
نیـم  بـه دو  آبـی  بـا خـودکار  را  حسـاب 
کـرده و ردیف هـای طوالنـی اسـم اسـت 
کـه پشـت هـم قطـار شـده اند. سـمیرا.ب- 
احمد.ک- سـالم.ر- رامیـن.ج- نازخاتون.پ 
و … عددهـای روبروی اسـامی باورنکردنی 
هسـتند.یکی 15 هزار تومان بدهکار اسـت 
و دیگـری فقط ۳ هـزار تومـان. بدهی یکی 
بـه ۷۰ هزار تومان می  رسـد و نانوا را شـاکی 
کـرده اسـت.  نانوایـی کـه خودش یکـی از 
اهالـی قصرقنـد اسـت. قصرقنـد سیسـتان 
و بلوچسـتان کـه حـاال اهالـی اش نـان را 
نسـیه می خرنـد و نانـوای فقیـر می گویـد 
کـه دسـتان خـودش هـم تنـگ اسـت و 
آنقدرهـا نمی تواند نسیه فروشـی کنـد. این 
امـا ماجـرای یـک نانوایی نیسـت. نانواهایی 
در زابـل سیسـتان و بلوچسـتان یـا حتـی 
رودان هرمـزگان و دشـتی بوشـهر وجـود 
می فروشـند.  قسـطی  را  نـان  کـه  دارنـد 
را  مشـتری ها  ملـی  کارت  بعضی هایشـان 
گـرو گرفته انـد و بعضـی هـم بـه حسـاب 
آشـنایی و همسـایگی کار می کننـد و فقط 
بـه نوشـتن اسـم و بدهـی اکتفـا کرده انـد.

نانوای سیسـتان و بلوچسـتانی می گوید که 
اینجـا خانواده هـای زیادی هسـتند که تنها 
منبـع درآمدشـان یارانه اسـت. خانواده های 
۸-۹ نفـره کـه مجمـوع یارانـه ۴5 هـزار و 
5۰۰ تومانـی و یارانـه بنزین شـان بـه یـک 
مـاه  هـر  نمی رسـد.آنها  تومـان  میلیـون 
منتظـر واریـز یارانه هایی هسـتند کـه با آن 
بدهـی نان شـان را می دهند. البتـه گهگدار، 
خیریـه ای پیدا می شـود که سـراغ نانوایی ها 
را  نانوایی هـا  بدهـکاران  بدهـی  و  می آیـد 
صـاف می کنـد. او می گوید: چرا بـرای مردم 
شـغل ایجـاد نمی کننـد کـه چشم شـان به 
دو قـران یارانه نباشـد؟ شهرنشـین هایی که 
بـا خودروهـای شاسـی بلند آفـرود می آیند 
و بـرای یـک جفـت کفـش یـا یک دسـت 
لبـاس، ده هـا عکـس و سـلفی تبلیغاتـی با 
بچه های منطقه می گیرنـد و در »اینترنت« 

می کنند. منتشـر 
فقـط  دارنـد  اجـازه  کوچـک  ماهیگیـران 
در سـواحل تـور بیندازنـد امـا کشـتی های 
تجـاری بـزرگ ذخایـر دریـا را آنقدر شـخم 
زده انـد که دیگر سـهمی به تـور ماهیگیران 
خـرده پـا نمی افتـد. دلخوشـی سیسـتان و 
بلوچسـتانی ها بـه همیـن بنـدر چابهـار و 
اسـکله های کالنتری و بهشتی است که این 
روزهـای تحریـم و کرونا سـوت و کورشـان 
کـرده و مـاه به ماه اسـت که کشـتی در آن 
لنگـر نمی انـدازد تا کارگران فقیـر بارهایش 
و  کننـد  جابه جـا  و  بگیرنـد  دوش  بـه  را 
نانـی درآورند.اقتصـاد بـه گل نشسـته حاال 
بزرگتریـن مجتمع هـای صنعتـی منطقه را 
هـم مجبـور بـه تعدیـل نیرو کـرده اسـت. 
خالد شـفیعی کـه در مجتمع پتروشـیمی 
توسـعه نگیـن مکـران باغبـان بـوده، جـز 
همین اخراجی هاسـت. به گفته او سـواحل 
مکـران فقـط در اخبـار رنگ و لعـاب دارد و 
در واقعیـت چیـزی جـز فقـر و محرومیـت 
نیسـت. البتـه چنـدان بیـراه نمی گویـد و 
شـاید باور نکنید که در الیحه بودجه سـال 
1۴۰۰ کـه همیـن چنـد روز پیـش دولـت 
بـه مجلـس بـرده، اعتبـار صـدا و سـیما را 
۲.۶ برابر اعتبار توسـعه سـواحل مکـران در 
نظـر گرفته اند! گذشـته از مدیریت ناکارآمد 
اقتصاد، از نگاه خیلی از کارشناسـان، تحریم 
و انـزوای اقتصـاد ایـران آسـیب فراوانـی به 

معیشـت مردم زده اسـت.

طبق برنامه شـل و رگوالتورهای محیط زیسـتی سـنگاپور تا سال 
۲۰۲5 بـه نقطـه ای خواهد رسـید کـه تمام زباله های پالسـتیکی 
که سـنگاپور تولید می کند بازیافت خواهند شـد. این مدیر ارشـد 
شـرکت شـل می گوید کـه تعیین مقیـاس این کسـب و کارهای 
جدیـد در بخـش انـرژی بسـیار مهم اسـت، زیـرا آنها بایـد از نظر 
اقتصادی قابل رقابت و مناسـب باشـند و تنها در سـطح آزمایشی 

کارکرد نداشـته باشند.
سـنگاپور کـه از بیـش از یک قرن پیش در خـط مقدم ظهور نفت 
در آسـیا بـوده، رشـد کرده و بـه یک غول جهانـی در تجارت نفت 
تبدیـل شـده اسـت. اکنون امـا با تسـریع در فرآیند انتقـال انرژی 
پاک در سراسـر جهان، دولت شـهر سـنگاپور وظیفه دارد مسـیر 
جدیـدی پیـدا کند و اقتصاد این کشـور را به سـوی سـبز شـدن 

حرکـت دهـد. بـه گـزارش اس انـد پی گلوبـال پلتس، شـل با نام 
ام سـاموئل انـد کو شـروع بـه کار کـرد و اولین انبار سـوخت را در 
دهه 1۸۹۰ میالدی، یعنی 1۳۰ سـال پیش در سـنگاپور سـاخت.
این شـرکت در مـاه نوامبر اعالم کرد که نیمـی از ظرفیت پاالیش 
خـود را در جزیـره پوالو بوکوم سـنگاپور متوقف می کنـد، اقدامی 
کـه نشـان دهنـده آغـاز یـک دوره جدیـد در ایـن کشـور و آغـاز 
دیگـری بـرای این هـاب انرژی جهانی اسـت. شـرکت رویـال داچ 
شـل گفتـه اسـت که پـوالو بوکوم بـه یکی از شـش پـارک انرژی 
و مـواد شـیمیایی و بخشـی از فرآینـد گـذار از محصـوالت نفتـی 
و سـوخت های نفـت پایـه بـه سـمت زنجیره هـای جدیـد تامین 
انـرژی بـا انتشـار کربن پاییـن تبدیل خواهد شـد. شـل می گوید 
اسـتفاده مجدد از تاسیسـات، تغییرات قابل توجهی در پیکربندی 
پاالیشـگاه، افزایش سـرمایه گذاری و بررسـی محصـوالت انعطاف 
پذیـر در انتقـال انـرژی ماننـد سـوخت های زیسـتی، مـواد اولیه 
جایگزیـن و مـواد اولیـه تجدیـد پذیـری ماننـد مـواد شـیمیایی 
بازیافتـی خواهـد داشـت.اما چالش فعلی سـنگاپور بسـیار بزرگتر 
از صـرف کربن زدایی اسـت، چـرا که رابطه اقتصاد دولت-شـهر با 

سـوخت های فسـیلی بسـیار زیاد است.
سـنگاپور یکـی از بزرگ تریـن مجتمع های پاالیش و پتروشـیمی 
جهـان ، بزرگ تریـن بندر سـوخت گیری جهـان، بزرگ ترین مرکز 
تجارت نفت آسـیا و در میان بزرگترین سـازندگان سکوهای نفتی 
جهـان هم ۲ شـرکت را در اختیـار دارد. چنین وضعیتی به برنامه 
بلنـد مدت تری نیـاز دارد کـه موقعیت منحصر به فرد این کشـور 
در تجـارت جهانـی را هم حفـظ کند.تاکنون، سـنگاپور طرحی را 

بـرای حـذف تدریجـی موتورهای احتـراق داخلی تا سـال ۲۰۴۰، 
تولیـد وسـایل نقلیـه برقـی، واردات برق از جنوب شـرقی آسـیا و 

گسـترش تجارت منطقـه ای برق در نظر گرفته اسـت.
در سـال ۲۰1۹ قانـون فـروش کربـن در ایـن دولت شـهر با وضع 
مالیـات کربن بـرای کمک بـه کاهش انتشـار گازهـای گلخانه ای 
بـه اجـرا درآمد. در چنین شـرایطی شـرکت پاویلیون انـرژی، یک 
شـرکت گاز متعلـق بـه کمپانی تماسـک بـرای کمک به سـاخت 
یـک مرکـز تجـارت LNG تاسـیس شـد و اکنـون در حـال کار 
روی سـاخت یـک هاب تجـارت کربن و ایجاد یـک زنجیره تامین 
هیدروژنـی اسـت و مجامـع گروه هـای تولیدی انرژی هـم در حال 

شـروع به کار هستند.
آو کا پنـگ، رئیس شـرکت های شـل در سـنگاپور، اواخـر اکتبر در 
هفتـه بین المللـی انرژی سـنگاپور اظهار کرد: »شـل بخش بزرگی 
از چگونگی توسـعه سیسـتم انرژی و صنایع شیمیایی سنگاپور طی 
دهـه های گذشـته بـوده اسـت و اکنون نیز پیشـتاز انـرژی در این 
کشـور اسـت و با توجه به نقشـی که در سـنگاپور دارد، یک چالش 
بـزرگ و همچنین یک فرصت بزرگ را پیـش روی خود می بیند.«

طبـق برنامـه شـل و رگوالتورهـای محیـط زیسـتی ایـن کشـور 
تـا سـال ۲۰۲5 بـه نقطـه ای خواهـد رسـید کـه تمـام زباله هـای 
پالسـتیکی که سـنگاپور تولید می کند بازیافت خواهند شـد. این 
مدیر ارشـد شـرکت شـل می گوید که تعیین مقیاس این کسـب 
و کارهـای جدیـد در بخش انرژی بسـیار مهم اسـت، زیرا آنها باید 
از نظـر اقتصـادی قابـل رقابت و مناسـب باشـند و تنها در سـطح 

آزمایشـی کارکرد نداشـته باشند.

گذار سنگاپور از نفت با بازیافت همه زباله های پالستیکی
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دودی به نام شهر!

  مریم شکرانی 

رقابت

 ایـران بایـد تجـارت کنـد و مسـیر دادوسـتدهای مالـی اش همانند 
همه کشـورهای جهان در صورت ورود به FATF شـفاف می شـود. 
امـا ایـران نمی خواهـد حقیقـت را با واقعیـت یکی بدانـد و می گوید 
می تـوان از کنـار ایـن موضـوع عبور کرد. شـاید قبـول این حقیقت 
سـخت باشـد و ایـران به لحـاظ سیاسـی نخواهـد مفـاد و محتوای 
توصیـه نامه هـای دوگانه FATF را قبول کنـد؛ اما باید بتواند بدیلی 

بـرای نبـودن امـکان جا به جایـی منابع پول تهیـه کند.
به نظـر می رسـد و تجربه سـال های اخیـر و نیز رخدادهای پرشـمار 
نشـان می دهـد ایـران بـه نقطـه ای رسـیده اسـت کـه بـرای تـداوم 
فعالیت هـای اقتصـادی بایـد با قواعد جهان شـمولی که مـورد توافق 

بین المللی اسـت، کنـار بیاید. 
دو سـناریوی موجـود این داسـتان که انـگار به روزهای آخر رسـیده 

اسـت، وجـود دارد. ایـران تجـارت خارجـی عـادی را کنار بگـذارد و 
کـج دار و مریـز رفتـار کنـد تا ببینـد چه می شـود و آیا بدیلـی برای 
عبـور از ایـن شـرایط پدیـدار می شـود؟ در این صـورت خطر حذف 
تدریجـی از تجـارت مشـهود و مراعات شـده جهانـی را بایـد به مرور 
بپذیـرد. فعـاالن اقتصادی ایـران و بازرگانان به این نتیجه رسـیده اند 
ایـران به دلیـل عـدم پذیـرش FATF در حـال حـذف تدریجـی از 
اقتصـاد عـادی جهـان اسـت. هزینه هـای سـربار و راه هـای پیچیده 

بـرای دور زدن، توانایـی بازرگانـی خارجـی را به انتها می رسـاند. 
سـناریوی دیگر این اسـت کـه نهادهای اداره  کننده کشـور حقیقت 
جهان را بپذیرند و با اسـتفاده از گریزگاه های قانونی و عرفی در یک 
دوره معیـن تجـارت خارجی خـود را چنان سـامان دهند که بتوانند 
بـا تجارت مشـهود فعالیت هـای دیگر اقتصادی را سـر پا نگـه دارند.

واقعیت تجارت ایران

   پیام پورفالح


