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پيدا و پنهان بندرچابهار
بندر چابهار آرميده در سواحل مکران واقع در جنوب 
از مسيرهاي تجاري راهبردي  ايران، يکي  شرقي 
است  ايران  اقيانوسي  بندر  تنها  بندر،  اين  است. 
که از طريق کريدور شمال ـ جنوب پيوند دهنده 
کشورهاي مختلف منطقه به يکديگر است. اين بندر 
از سويي ديگر  اهميتي ويژه براي توسعه اقتصادي 
کشور افغانستان  دارد و مکمل طرح کالن اقتصادي 
اين کشور براي تبديل شدن به چهارراه ترانزيتي 
در منطقه ميباشد. در شرايطي که افغانستان براي 

دسترسي به بنادر پاکستان با ...
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 گزارش

بازیگران بی منطق
تجربه ثابت کرده است زمانی که کليت افراد جامعه  
و فعالين بازار در مورد بازار بورس اظهار خوش بينی 
از روند صعودی آن بسيار خوشحال  می کنند و 
هستند و طمع و تعصب جای تجزيه و تحليل را 
می گيرد، اکثريت معامله گران خرد بازار و برخی از 
افراد بی تجربه ی خارج از بازار، شروع به خريد های 
هيجانی و بی دليل در قيمت های باال می کنند، که 
هيچ گونه توجيه تحليلی برای خريد وجود ندارد. در 
اين زمان افراد با تجربه و بازيگردانان اصلی سهام به 

جای خريد، شروع به...
04

"چشم انداز اقتصادایران" با حضور پروفسور محمدهاشم پسران ترسیم شد؛

بوی بهبود
در وبينار"چشم انداز اقتصادايران" که با همت اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، پروفسورمحمدهاشم پسران
اقتصاددان برجسته و نامزد جايزه نوبل اقتصاد به تشريح وضعيت اقتصاد ايران و ترسيم مسير بهبود پرداخت و 
تاکيد کرد: اقتصاد ايران در دوران پساکرونا می تواند رشد مثبت 3 درصدی را تجربه کند. تنها نامزد ايرانی نوبل 
اقتصاد می گويد: اقتصاد ايران اقتصاد بزرگی در منطقه محسوب می شود؛ با توجه به وضعيت چين و آمريکا اگر 
بتواند روابط تجاری خودش را در منطقه به خصوص با دنيای عرب عادی تر کند، می تواند منفعت ببرد. ولی بايد 

آزادی عمل داشته باشد که با از بين رفتن تحريم اين آزادی عمل هم ايجاد می شود.

گزارش
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رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان گفت: موضوع افزايش قيمت 
کاالها تا پايان سال منتفی است و اين سازمان نيز هيچ بررسی قيمت جديدی را در 
دستور کار ندارد. به گزارش »ايرنا«، عباس تابش افزود: به تبع اين موضوع تا زمانی 
سازمان حمايت ورود نکند ستاد تنظيم بازار نيز اين کار را انجام نخواهد داد. وی 
بيان کرد: اگر همچنان آرامش شاخص های کالن اقتصادی ادامه داشته باشد، مردم از 

لحاظ قيمت نيز نگرانی نخواهند داشت.

رئيس اتاق بازرگانی اصفهان از برگزيده شدن طرح »همصدا« ی  سرای رشد و نوآوری اتاق 
بازرگانی اصفهان توسط  وزرات علوم به عنوان طرح برگزيده و مدل عملياتی برترتعامل 
صنعت و دانشگاه خبر داد. مسعودگلشيرازی همچنين پيش بينی رشد حدود 5درصدی 
اقتصاد جهان را خبر خوشی برای فعاالن حوزه اقتصاد بين الملل دانست.  وی با تاکيد بر 
اينکه فعاالن اقتصادی در تدارک منابع مالی به منظور سرمايه گذاری در تامين مواد اوليه با 

پايه ارزی دچار ابهام هستند، بر ضرورت سياست گذاری دولت تاکيد کرد.

 نوسان: برای اولین بار ریل مترو 
آهن  ذوب  توسط  داخل  تولید 
اصفهان ساخته و تحویل شرکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه 
ریل  تن   ۲۵۰ محموله،  این  شد. 
از  بخش  اولین  و  است   UIC۶۰
یک قرارداد ۸۰۰ تنی بوده که برای 
متروی   ۵ خط  نگهداری  تعمیر 
تهران و حومه قابل استفاده است.
آهن  ذوب  فروش  و  بازاريابی  معاون 
اصفهان، با اشاره به اينکه اين مجتمع 
از  را  ملی  ريل  توليد  عظيم صنعتی 
دهه هفتاد آغاز کرد، اظهار کرد: اين 
دستاورد عظيم که خودکفايی ايران را 
رقم زد با توليد ريل ۴۶E۲ و تحويل 
آن به راه آهن جمهوری اسالمی ايران 
رسماً تحقق يافت. در ادامه بازاريابی 
به  پرسرعت  قطارهای  ريل  فروش  و 
زيربناهای  توسعه  و  ساخت  شرکت 
حمل و نقل کشور در دستور کار قرار 
گرفت و نخستين قرارداد با فروش ۱5 
هزار تن برای محور ميانه بستان آباد 

تبريز اجرايی شد. 
بهزاد کرمی ادامه داد: به موازات ريل 
راه آهن، فروش ريل مترو نيز در دستور 
کار قرار گرفت و طی آيينی با حضور 
سازمان  ريلی  نقل  و  حمل  مديرکل 
شهرداری های و دهياری های سراسر 
کشور، مديرعامل اتحاديه سازمان های 
عامل  مديران  و  کشور  شهری  قطار 
متروی کالنشهرهای تهران، اصفهان، 

قم، مشهد و شيراز انجام شد. 
کرد:  خاطرنشان  مسئول  مقام  اين 
به  نخستين محموله  تحويل  از  پس 
و  فعال  خط  هفت  با  تهران  متروی 
۲۴۶ کيلومتر خط ارتباطی به عنوان 
بزرگترين مترو کشور، ساير کالنشهرها 
از  را  نياز خود  نيز ريل متروی مورد 

ذوب آهن اصفهان تامين کردند. 
کرمی در پاسخ به اين سوال که تاکنون 
چه ميزان ريل توليد شده است و در 
چه محورهايی به کار گرفته شده است،  
گفت: تاکنون بالغ بر ۱۰۰ هزار تن ريل 
شرکت  به  مختلف  های  محور  برای 
حمل  بناهای  زير  توسعه  و  ساخت 
و نقل کشور و قرارگاه خاتم االنبيا و 
ساير خريداران برای محورهای  ميانه- 
اردبيل،  ميانه-  تبريز،  آباد-  بستان 
اروميه،  مراغه-  سنندج،  همدان- 
چابهار- زاهدان، رشت- انزلی و بستان 
از  که  شده  فروخته  گلی  ايل  آباد- 
اين مقدار تاکنون حدود 5۰ هزار تن 
تحويل شده و برنامه ريزی الزم برای 
تحويل ماهانه ۱۰۰۰۰ تن به منظور 
است،   شده  انجام  کشور  نياز  تامين 
برای فروش  همچنين مذاکرات الزم 
کردن  کامل  برای  ريل  تن   ۸۰۰۰۰
محور چابهار- زاهدان و حدود ۲۰۰۰۰ 
تن برای محور اقليد- يزد درحال انجام 

است.
معاون بازاريابی و فروش شرکت ذوب 
آهن اصفهان اظهار کرد: با قرارگرفتن 
نام ذوب آهن اصفهان در ليست تامين 
قطار  های  سازمان  ريل  کنندگان 
شهری  قطار  سازمان  کشور،  شهری 
شهرجديد  مترو  پروژه  برای  اصفهان 
خريد۱3۰۰تن  به  اقدام  بهارستان 
که  کرد   R۲۶۰ گريد با   ۴۹E۱ريل
تحويل شده است. کرمی گفت: با توجه 
به ظرفيت توليد اسمی شرکت که خط 
۴۰۰هزارتنی است و ميزان نياز ساالنه 
کشور به ريل که حدود ۱5۰ هزار تن 

در سال برآورد می شود.

خبر خوش برای فعاالن حوزه اقتصاد بين المللافزایش قيمت کاالها تا پایان سال منتفی است
اقتصاد اصفهان

     گزارش

حرکت مترو بر 
ریل ملی ذوب آهن

Is fahan

اقتصاد اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان: ده روز مانده به آغاز تعطیالت نوروز هنوز تصمیم نهایی 
برای سفرهای نوروزی گرفته نشده است. در این زمینه دو دیدگاه 
وجود دارد، گروه نخست معتقدند با توجه به شیوع ویروس های 
جهش یافته انگلیسی هر گونه سفری باید لغو شود و همانند سال 
گذشته خروج از شهرها با محدودیت های شدیدی همراه باشد. 
نباید  به شهرهای آبی و زرد  برای سفر  اما گروه دوم معتقدند 
محدودیتی ایجاد شود. طرفدار دیدگاه نخست تصمیم گیران حوزه 
سالمت هستند، به اعتقاد آنها کاهش آمار مرگ و میرهای کرونایی 
موقت و شکننده است و دورهمی ها و سفرهای نوروزی می تواند 
آغاز گر موج چهارم کرونا در کشور باشد، موجی که میزان مرگ و 
میرهای آن را از سه موج قبلی بیشتر پیش بینی می کنند. اما گروه 
دوم بیشتر فعاالن حوزه گردشگری که سالی سختی را از لحاظ 
اقتصادی پشت سر گذاشتند هستند. هرچه باشد اما حرف آخر را 
ستاد ملی کرونا می زند. آنچه می خوانید، مهمترین رویدادهایی 

است که درهفته گذشته بر اقتصاد اصفهان گذشت؛
برگزاری بزرگترین 

انتخابات اقتصادی کشور
بزرگترين انتخابات اقتصادی کشور ۲۰ اسفند ماه امسال به صورت الکترونيک برگزار 
خواهد شد. انتخاباتی که با برگزاری آن، مديريت شرکت های سرمايه گذاری استانی 
در اختيار هيات مديره جديد قرار می گيرد. نقش اين هيات مديره و عملکرد آنها 
تاثير بسزايی در سوددهی يا زيان دهی شرکت ها دارد و مطابق آن سهامدار منتفع 
و يا متضرر می شود. بدون ترديد سهامداران با مشارکت در مجامع می توانند نقش 
بسزايی در انتخاب مديران اصلح جهت مديريت دارايی شان داشته باشند. از ميان 
بيش از ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار سهامداران استان اصفهان، بيش از ۸5۴ هزار نفر 
به صورت مستقيم و بيش از يک ميليون و ۸۰۶ هزار نفر به صورت غيرمستقيم 
سهم خود را مديريت می کنند. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی اصفهان در 
اين ارتباط می گويد: اين تصميم برای فعال سازی نقش مردم در مديريت سهام 
عدالت، نوعی واگذاری مسئوليت دولتی به بخش خصوصی است تا اينکه مردم در 
نقش خود را از سهام داری اجرا کنند. نعمت اهلل اکبری بيان  کرد: اين راهبرد توزيع 
مجدد ثروت است که رفاه اجتماعی را افزايش داده و دهک های يک، ۲ و سه نيز از 
منفعت اين اقدام مهم بيشتر بهره می برند. وی با اشاره به اينکه بايد سهم مردم در 
مديريت کارخانه ها و مجموعه اقتصادی دارای سهام عدالت بيشتر فعال شود، تصريح  
کرد: افرادی که در بنگاه های اقتصادی به واسطه سهام عدالت سهم دارند، بايد نقش 

مهمتری در تصميم گيری داشته باشند.

نجات تاالب گاوخونی 
را در اولویت قرار دهیم

معاون نظارت و پايش اداره کل حفاظت محيط زيست استان اصفهان با اشاره به 
اينکه امروز ۹۶ درصد سطح تاالب گاوخونی خشک است، گفت: قبل از هر کاری 
بايد نجات گاوخونی را در اولويت قرار دهيم چراکه اکنون اين تاالب در حال تبديل 

شدن به کانون گرد و غبار است.
حسين اکبری در سومين همايش ساالنه گردشگری محور توسعه پايدار استان 
اصفهان، با اشاره به جاذبه های آبی، اظهار کرد: بدون ترديد ظرفيت های مناسبی در 
استان و کشور برای گردشگری طبيعی و بوم گردی وجود دارد، اما اگر در محور و 
پايه آن پيوند بين بخش خصوصی و دانشگاه ايجاد نشود، جز تخريب چيزی حاصل 
نمی شود. وی با بيان اينکه در استان اصفهان بخش های مختلفی بر پايه گردشگری 
غير متمرکز است، به تاالب گاوخونی به عنوان يک زيست بوم عالی و ثبت شده در 
منطقه اشاره کرد. وی تاکيد کرد: قبل از هر کاری بايد نجات گاوخونی را در اولويت 

قرار دهيم، چراکه اکنون اين تاالب در حال تبديل شدن به کانون گرد و غبار است.

رفع مشکل کمبود
آب شرب استان اصفهان 

سامانه دوم آب رسانی اصفهان شامل خط انتقال آب و تصفيه خانه ای به ظرفيت حدود 
۶/ ۹ مترمکعب بر ثانيه است که مشکالت کمبود آب شرب استان اصفهان در پيک 
مصرف را مرتفع می سازد. مديرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر از افتتاح خط 
اضطراری طرح سامانه دوم آب رسانی اصفهان تا اوايل سال آينده داد و افزود:  تونل 
۲۷ کيلومتری اين سامانه به اتمام رسيده است، اما خط انتقال آب آن در حال ساخت 
است و پيش بينی می شود خط اضطراری طرح سامانه دوم آب رسانی اصفهان بزرگ 
با اعتباری افزون بر 3۰۰ ميليارد تومان، ارديبهشت سال آينده به بهره برداری برسد. 
مسعود ميرمحمد صادقی با بيان اينکه بهره برداری از اين خط اضطراری حدود ۲/ 3 
متر مکعب بر ثانيه از کمبود آب شرب استان را جبران می کند، گفت: استان اصفهان 
حدود ۴ تا 5 متر مکعب بر ثانيه کمبود آب دارد، با اجرای طرح سامانه دوم آب رسانی 
اصفهان بزرگ مشکل آب شرب اصفهان برای چند سال حل می شود. ميرمحمد 
صادقی با اشاره به طرح استراتژيک سد و تونل سوم کوهرنگ، خاطرنشان کرد: تونل 
سوم کوهرنگ با طول حدود ۲3 کيلومتر به بهره برداری رسيده و سد آن با حجم 
3۸5 ميليون متر مکعب و ارتفاع ۱۴۰ متر، در سرچشمه رودخانه زاينده رود در حال 

احداث است که تا کنون 53 درصد پيشرفت فيزيکی داشته است.

تقدیر از پنج واحد صنعتی سبز 
پنج واحد صنعتی سبز استان اصفهان روز سه شنبه در بيست و دومين همايش ملی 
تقدير از واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز، معرفی و تجليل شدند. بيست و 
دومين همايش ملی تقدير از واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز روز سه شنبه 
به صورت حضوری و وبينار )آنالين( در تهران و استان ها برگزار و از ۶3 واحد صنعتی 
سبز برتر تقدير شد. در ميان واحدهای برتر، پنج واحد صنعتی سبز شامل زيست 
فراورده سپاهان، سايپا سيتروئن، شير پاستوريزه پگاه اصفهان، فوالد اميرکبير کاشان 
و صنايع نساجی فرخ سپهر کاشان از استان اصفهان است که با حضور مسووالن 

استانی در محل اتاق بازرگانی اصفهان مورد تقدير قرار گرفتند.

دو سناریو برای سفرهای نوروزی

پروفسور محمد هاشم پسران نامدارترين 
استاد اقتصاد ايرانی در جهان است، او در 
سال ۲۰۱3 به عنوان تنها ايرانی نامزد 
دريافت نوبل اقتصاد انتخاب شد. او دارای 
دکترای اقتصاد و استاد  تمام بازنشسته 
دانشگاه کمبريج، صاحب کرسی عالی 
اقتصاد جان اليوت در دانشگاه کاليفرنيای 
کالج  پيوسته  پژوهشی  و عضو  جنوبی 
به  اشاره  با  او  است.  کمبريج  ترينيتی 
شرايط پاندومی کرونا و اثر آن بر اقتصاد 
ايران گفت: اثر پاندمی کرونا بر اقتصاد 
از نظر عکس العمل  کشورهای مختلف 
ويروس  اين  همه گيری  شدت  و  آنها 

متفاوت بوده است. 
در ابتدای دوره شيوع ويروس کرونا فرق 
زيادی نمی کرد که اقتصاد از چه شرايطی 
برخوردار است بلکه بيشتر به اين بستگی 
برای  اتخاذ شده  دارد که سياست های 
مقابله با آن و نوع رفتار مردم چگونه شکل 
گرفته و اجرا شدند. در حالی که آمريکا و 
کشورهای اروپايی با داشتن منابع علمی، 
بهداشتی سرشار می توانستند بهتر عمل 
کنند ولی متاسفانه در اين مورد تا به حال 

خوب عمل نکرده اند. 
شيوع  شروع  ابتدای  در  کشورها  اين 
ويروس کرونا فکر می کردند اگر شديدا 
با کرونا مقابله کنند شاخص های اقتصاد 
تعديل می شود و بيکاری ايجاد می کند 
قبول  مورد  سياسی  نظر  نقطه  از  که 
نيست. به جای اين که با بيماری مقابله 

کنند با عواقب آن مقابله کردند. 
قاطعانه  و  موقع  به  اقدام  عدم  درواقع 
در بيشتر کشورها برای مقابله با کرونا 
برگشت اقتصاد به حالت عادی را به عقب 

انداخته است. 
در برخی مسائل نياز است که از همان 
ابتدا با جديت بسياری برخورد کرد، اگر 
اين کار انجام نشود شايد در کوتاه مدت 
در  اما  بخورد  کمتری  ضربه  اقتصاد 
بلندمدت آسيب های بيشتری را متحمل 

خواهد شد.
به جز چين بقيه ی کشورها در موج های 
سوم و چهارم هستند و ايران نيز از اين 

موضوع مستثنی نبوده است. 
طريق  از  مبتاليان  درصد  اگر 
واکسيناسيون يا جلوگيری از تماس افراد 

کاهش پيدا نکند مطمئنا اقتصاد ايران 
نمی تواند به حالت عادی برگردد، البته 
اگر تحريم ها برداشته شود گشايش هايی 

صورت می گيرد.

اقتصادایران 
و پاندمی کرونا

پسران می گويد: در ايران اگرچه وضعيت 
اما تعداد مبتاليان هنوز در  بهتر شده 
سطح بااليی قرار دارد و می تواند بازگشت 
اقتصاد را به حال عادی برای شش ماه 

ديگر به عقب اندازد.
طريق  از  مبتاليان  درصد  اگر 
واکسيناسيون يا جلوگيری از تماس افراد 
کاهش پيدا نکند مطمئنا اقتصاد ايران 
نمی تواند به حالت عادی برگردد، البته 
اگر تحريم ها برداشته شود گشايش هايی 

صورت می گيرد.
نبايد مساله کرونا را با مسائل قبلی ايران 
نرخ  ايران  در  چه  اگر  درهم آميخت. 
از  از بسياری  از کرونا  مرگ ومير ناشی 
کشورهای ديگر بيشتر بوده که به نظر 
می رسد در اين مورد سازمان بهداشتی 
ايران آمادگی کافی را نداشته است، اما در 
مقايسه با کشورهای اروپايی و کشورهای 
همسايه مثل ترکيه در مقابله با ويروس 

کرونا بد عمل نکرده است. 
اين گزاره درست است که سياست های 
با  مقابله  برای  شده  اتخاذ  اقتصادی 
آثار کرونا بايد متفاوت باشد اما فقط به 
نيست،  مربوط  اقتصادی  سياست های 
مردم  رفتار  اجتماعی،  نظام  به  بلکه 
و  بهداشتی  سياست های  چگونگی  و 

خدماتی دولت نيز مربوط می شود.

احتمال افزایش مجدد تورم
به  اشاره  با  پسران،  هاشم  محمد 
ايران  اقتصاد  دررشد  موثر  ظرفيتهای 
مانند پتانسيل های گردشگری، جمعيت 
گفت:  طبيعی،  سرشار  منابع  و  جوان 
اقتصاد ايران در طول ۴۰ سال گذشته 
می توانست رشد حدود ۴ درصدی را 
تجربه کند اين در حالی است که اقتصاد 
با  تمامی شرايط حادث شده  با  جهان 
رشد بيش از ۴ درصدی مواجه بوده است. 
وی در ادامه گفت: تحريم های حادث 

شده در طول ۴۰ سال بر ايران از لحاظ 
دامنه وقوع در زمان های مختلف، نوع و 
طرز اجرا و تحريم های کشورهايی نظير 
کوبا و آفريقای جنوبی متفاوت بوده است. 
هاشم پسران، مهم ترين تاثير تحريم بر 
اقتصاد ايران را بر حوزه صادرات دانست و 
افزود: تحريم بر نوسانات نرخ ارزبازارآزاد 
تاثير زيادی می گذارد اين در حالی است 
که نرخ ارز دولتی نوسان کمی را در زمان 

تحريم تجربه کرده است.
نخستين  اقتصاد،  نوبل  جايزه  نامزد 
مساله تورم ايران را مربوط به جهش ارز 
زمان رياست جمهوری آيت اله هاشمی 
رفسنجانی دانست و تاکيد کرد در اين 
زمان جهش تورم، ارتباطی با تحريم ها 

نداشت.  
پروفسور هاشم پسران با بيان اينکه هيچ 
نتوانسته  ايران  جمهور  روسای  از  يک 
اند از ايجاد جهش ارزی در دولت خود 
آزاد  ارز  نرخ  گفت:  نمايند،  جلوگيری 
کننده  تعيين  بسيار  ايران،  اقتصاد  در 
تر از نرخ رسمی درميزان تورم است .ی 
تفاوت نرخ ارزآزاد و دولتی را در ايجاد 
رانت و بروز تبعات سياسی و اجتماعی و 
کاهش اطمينان مردم به دولت تاثيرگذار 

دانست. 
وی با اشاره به اينکه اگر اين روند تورمی 
ها  تحريم  در  گشايشی  و  يابد  ادامه 
تورم  مجدد  افزايش  احتمال  نباشد، 
وجود دارد، تصريح کرد: نرخ ارز با توجه 
به تورم ايجاد شده در کشور ايران مانند 
مسکن و خودرو، بسيار باال نرفته است. 
پسران با تاکيد بر اينکه بررسی نمودارها 
و آمار سال های گذشته نشان می دهد 
که افزايش تورم و نرخ ارز فقط مربوط 
کرد:  تصريح  نيست،  ترامپ  آقای  به 
تورم  دنيا  در  نيز  ديگری  کشورهای 
های بااليی را تجربه کرده اند به عنوان 
تا   ۱۹۸۸ های  سال  در  ترکيه  مثال 
را  درصدی   5۸ تورم  ميالدی   ۲۰۰۶
تجربه کرد که در ايران ۲۰ درصد بود. 
بيان  با  اقتصادی  نوبل  نامزد  اين 
تا  ايران در سالهای ۲۰۰۷  اينکه تورم 
۲۰۱5 ميالدی حدود ۲۰ درصد و در 
اضافه  بود،  درصد  هشت  حدود  ترکيه 
مسئله  تا  کند  تالش  بايد  ايران  کرد: 

حاضر  دوران  هرچند  شود  حل  تورم 
 ۱۹ کوويد  بيماری  گيری  همه  بدليل 
نيست.  مناسب  کار  اين  برای  چندان 
وی همچنين با بيان اينکه ايران بايد از 
موقعيتی که ترامپ از رياست جمهوری 
امريکا، کنار رفته است استفاده کند و تا 
حدی مسائل سياسی به حالت عادی تر 
اين موضوع  ايران  اظهار داشت:  برسد، 
های  تحريم  که  بگيرد  نظر  در  بايد  را 
امريکا بطور کامل از بين نمی رود و بايد 
هزينه های آن را در نظر بگيرد اما اگر
صورت  حاضر  زمان  در  هايی  گشايش 
گيرد، ايران می تواند در آن جهت حرکت 
اين  در  ای  عمده  نقش  و جوانان  کند 

زمينه دارند.

به آینده ایران 
خوشبینم

به  اشاره  با  برجسته  اقتصاددان  اين 
و  پذير  آسيب  اقشار  بر  کرونا  لطمات 
اعمال  ضرورت  بر  اقتصادی  فعاالن 
سياست های حمايتی بيشتراز اين اقشار 
افزود:هزينه کردن دولت  و  تاکيد کرد 
برای کمک به واحدهای خسارت ديده، 
اقتصادی  تبعات  هزينه  از  بسيار کمتر 
ناشی از شيوع بيشتر اين بيماری خواهد 
بود. وی اعطای وام 5 ميليارد دالری از 
سوی صندوق بين المللی پول  به ايران 
را بهترين امر در گشايش اقتصاد ايران و 
همچنين راهکاری برای تامين واکسن 

موردنياز مردم دانست.
وی اضافه کرد: نبايد فکر کنيم که با حل 
و  ايران  ديگر  مشکالت  تحريم  مساله 

آمريکا حل می شود. 
مساله ديگر اين است که چگونه با هم در 
شرايط صلح زندگی کنيم، نه اين که فکر 
کنيم روابط ايران و آمريکا به حال عادی 
برخواهد گشت. برای گسترش اقتصادی 
يک نوع سازش سياسی بين المللی الزم 
است. پسران ادامه داد: نسبت به آينده 
ايران به جهت نيروی جوان و آموزش 
نيروی  اين  ديده اش خوش بين هستم. 
جوان می تواند اقتصاد را گسترش دهد 
بدون اين که لزوما از خارج کمک زيادی 
که  کنيم  فرض  نبايد  بنابراين  بگيرد. 

سرمايه خارجی الزم است. 
بفروشد،  گاز  و  نفت  بتواند  ايران  اگر 
پتروشيمی را گسترش دهد صنايع سبک 
را رشد بخشد و رشته های گردشگری و 
آينده  را توسعه دهد می توان  خدماتی 

روشنی داشته باشد. 

نقش آفرینی 
اتاق های بازرگانی 

وی افزايش صادرات غيرنفتی کشورمان 
بر  تبعات مثبت تحريم ها  از جمله  را 
مهم نقش  بر  و  دانست  ايران  اقتصاد 

اتاق های بازرگانی  در توسعه مشارکت 
بخش خصوصی دراقتصاد کشور تاکيد 
در  اينکه  بيان  با  ادامه  در  وی  نمود. 
در  جهان  اقتصاد  گذشته  دوماه  طی 
حال برگشت به وضعيت قبل از کرونا
حل  برای  ايران  کرد:  تاکيد  باشد  می 
مشکالت اقتصادی مجبور به حل مشکل 
تحريم و بيماری کرونا  در کشوراست زيرا 
در دوران پسا کرونا اقتصاد جهان رو به 

رشد  خواهد بود. 
مندی  بهره  ضرورت  بر  همچنين  وی 
ايران از اين فرصت جهانی و استفاده از 
دنيا  اقتصادی کشورهای مختلف  رشد 

بويژه کشورهای همجوار تاکيد کرد. 
اين اقتصاددان تاکيد کرد: بر اساس پيش 
پول،  المللی  بين  صندوق  های  بينی 
اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۰ بسيار بهتر 
از چندسال گذشته بوده و می تواند رشد 

مثبت  3 درصدی را تجربه کند.   

"چشم انداز اقتصادایران" با حضور پروفسور محمدهاشم پسران ترسیم شد؛

بوی بهبود
اقتصاد ایران در دوران پساکرونا می تواند رشد مثبت ۳ درصدی را تجربه کند

در ششمین وبینار"چشم انداز اقتصادایران" که با همت اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، پروفسور 
محمدهاشم پسران، اقتصاددان برجسته و نامزد جایزه نوبل اقتصاد به تشریح وضعیت اقتصاد ایران و 
ترسیم مسیر بهبود پرداخت و تاکید کرد: اقتصاد ایران در دوران پساکرونا می تواند رشد مثبت ۳ درصدی را تجربه 
کند. تنها نامزد ایرانی نوبل اقتصاد می گوید: اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی در منطقه محسوب می شود؛ با توجه به 
وضعیت چین و آمریکا اگر بتواند روابط تجاری خودش را در منطقه به خصوص با دنیای عرب و کشورهای حوزه خلیج 
فارس عادی تر کند و گسترش دهد می تواند منفعت ببرد. ولی باید آزادی عمل داشته باشد که با از بین رفتن تحریم 

این آزادی عمل ایجاد می شود.

گزارش
گروه بازرگانی



سال ششم/ شماره ۱65/  ۱۹ اسفند ۱۳۹۹/ ۲5 رجب ۱۴۴۲

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

www.eghtesadbazar. ir

9  March    2021 No.165

info@eghtesadbazar. ir

هفته  مناسبت  به  نوسان:   
درختکاری با حضور استاندار، شهردار 
اصفهان، اعضای شورای اسالمی شهر 
طبیعی،  منابع  سرپرست  اصفهان، 
عملیات  استانی،  و  شهری  مدیران 
در  پرتو  هکتاری  پارک ۵۳  احداث 
منطقه ۲ شهر اصفهان و در محدوده 
کوهستانی  منطقه  و  پرتو  شهرک 

بختیار دشت، آغاز شد.  
های  زمين  از  که  پرتو  جنگلی  پارک 
ملی و از سوی اداره کل منابع طبيعی و 
آبخيزداری استان اصفهان، به شهرداری 
مجموع  در  است،  شده  واگذار  اصفهان 
5۰ هزار اصله درخت و درختچه را در دل 
خود جای می دهد و به عنوان ريه تنفسی 
شهر در غرب شهر به شمار خواهد رفت تا 
بخشی از آاليندگی شهر که از اين بخش 
به شهر وارد می شود، کاهش يافته و يا 

کنترل شود. 
اعتبار مورد نياز برای اين طرح از صندوق 
ذخيره و توسعه فضای سبز اصفهان به 
مبلغ ۱۰ ميليارد تومان تامين می شود. 
سازی  ذخيره   پارک،  اين  آبياری  برای 
پساب تصفيه خانه شاهين شهر به ميزان 
پنج هزار مترمکعب در سه نقطه منبع 
آب انجام و شبکه انتقال آب آن در قالب 
کلکتوری به طول بيش از چهار کيلومتر 

انجام شده است. 
با آغاز عمليات اجرايی اين پارک جنگلی، 
پس از سالها کاشت کمربند سبز اصفهان 
از سرگرفته شد که به دليل مجاورت پارک 
جنگلی پرتو با پااليشگاه اصفهان به عنوان 
يکی از نقاط آلوده شهر، احداث آن اهميت 

زيادی دارد.
شهرداری  درختکاری  هفته  آيين  در 
اصفهان، از خانواده دکتر محمد گلشن، 
از شهدای سالمت  و  ريه  تخصص  فوق 
اصفهان و همچنين از دکتر محمدی، پدر 
ويانا محمدی، کودک زوج قهرمان سالمت 
که بر اثر کرونا درگذشت، تقدير و به ياد 
آنان نهال هايی کاشته شد. همچنين نهال 
هايی به يادبود شهدای سالمت، کاشته 

شد.
شهری  خدمات  معاون  اميری،  حسين 
شهرداری اصفهان با اشاره به اينکه با رشد 
توسعه  درصدد  هوا  آلودگی  و  جمعيت 
شهر  جمعيت  با  متناسب  سبز  فضای 
با توجه به استقرار  هستيم، اظهار کرد: 
مجاورت  در  پااليشگاه  و  پتروشيمی 
منطقه ۲، زمين پارک 53 هکتاری پرتو 
در  پاک  هوای  قانون  اجرای  راستای  در 
اختيار شهرداری قرار گرفت. وی ادامه داد: 
برای توسعه فضای سبز ۱۲۰ هکتار ديگر 
هم پيش بينی شده است که تاثير قابل 
توجهی در کاهش آلودگی هوای شهر به 

ويژه در اين منطقه دارد. 
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
با اشاره به اينکه در اين دوره تجارب و 
آبی  منابع  تامين  برای  خوبی  اقدامات 
جديد برای فضای سبز رقم خورد، گفت: 
برای توزيع آب در سطح شهر برنامه ريزی، 
تغيير الگوی کشت و استفاده از آب های 

خاکستری لحاظ شده است.
وی به ايجاد ۷۰ کيلومتر خط انتقال و 
۲۸ هزار مترمکعب مخزن در اين دوره 
کرد:  تصريح  و  اشاره  شهری  مديريت 
شهرداری برای اقدامات اين چنينی ساالنه 
۱۰۰ ميليارد تومان هزينه کرده است تا 
سهم آبياری فضای سبز با پساب از ۱5 
در  درصد   ۴۰ تا   35 به  کنونی  درصد 
يابد. وی  افزايش  اول سال ۱۴۰۰  نيمه 
همچنين از اهدای 5۰ هزار اصله نهال در 
هفته درختکاری در شهر اصفهان خبر داد.

استاندار اصفهان در آيين روز درختکاری از سوی شهرداری اصفهان گفت: آلودگی هوا 
ارتباط مستقيم با سالمت مردم دارد و افتتاح پروژه هايی همچون پل آفتاب، خط دوم 
مترو و رينگ چهارم از سوی شهرداری اصفهان برای کم کردن تأثيرات آلودگی هواست.

عباس رضايی، افــزود: ايجاد مســيرهای دوچرخه در اصفهان، اقدام خوبی اســت. از 
شهردار اصفهان می خواهم در توسعه خطوط دوچرخه ســواری اهتمام داشته باشد، 
چراکه فرهنگ خوب دوچرخه سواری که فرهنگ اصيل اصفهان است بايد احيا شود.

مدير عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: اين سازمان اخيرا در توليد آسفالت از 
پودر الستيک برای افزايش کيفيت قير جهت استفاده در برخی معابر استفاده می کند. مجيد 
طرفه تابان، اظهار کرد: استفاده از افزودنی ها برای بهبود عملکرد مخلوط های آسفالتی در 
سال های اخير با توجيهات فنی و اقتصادی وسيعی همراه بوده است. وی  تصريح کرد: اين 
نوع آسفالت توليدی زير بارهای ترافيکی انعطاف پذيرتر بوده، از تشکيل يخ در اليه آسفالتی 
جلوگيری می کند و آلودگی صوتی ناشــی از عبور ترافيک را به شــدت کاهش می دهد.

استفاده از پودر الستيک برای افزایش کيفيت قيرمسيرهای دوچرخه را توسعه دهيم

گزارش

گزارش

آغاز احداث 
پارک جنگلی  پرتو 

شهردار اصفهان اعالم کرد:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان در حاشيه نشستی که به همين 
بررسی  هدف  با  همچنين  و  منظور 
صنايع  بازار  رکود  از  خروج  راهکارهای 
دستی اصفهان در بحران کرونا برگزار شد، 
با بيان اينکه به همت سازمان فرهنگی 
اصفهان  شهرداری  ورزشی  اجتماعی 
رونمايی شد،  زيبا  پژوهشی  کار  از يک 
اظهار کرد: در اين پژوهش ابعاد مختلف 
تاثير کرونا بر حوزه صنايع دستی مورد 
مطالعه قرار گرفته است که در نشستی که 
به همين منظور برگزار شد راهکارهايی 
بخش  صنعت،  اين  فعاالن  حضور  در 
خصوصی، مديران شهرداری و ... ارائه و 
قرار شد تقسيم بندی و برنامه اقدام اين 
کاری  تقسيم  با  تا  شود  تهيه  مجموعه 
که صورت می گيرد همه مجموعه ها به 
صورت هماهنگ به سمت افزايش فروش 
صنايع دستی بروند تا صنايع دستی از 

رکود خارج شود. 
سيد حسن قاضی عسگر تصريح کرد: در 
اين جلسات هماهنگی هايی بين بخش 
صنايع  حوزه  با  مرتبط  مختلف  های 
دستی به وجود می آيد و نقش هر بخش 
تعريف شده و همگی هم راستا در جهت 
ارتقا صنايع دستی استان و کشور پيش 

خواهند رفت. 
وی اضافه کرد: اميدوارم نهادهای تصميم 
مسائل  و  موانع  سرعت  به  بتوانند  گير 
توسعه صنايع دستی را مرتفع کنند تا اين 

صنعت از رکود خارج شود.

ارائه ۱۰۰ راهکار و ایده 
رييس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری نيز در اين نشست اظهار کرد: طی 
جلساتی که برگزار شد حوزه های صنايع 
دستی و صنايع خالق که در ايام کرونا مورد 
تهديد و آسيب قرار گرفتند بررسی شد تا 
راهکارهای برون رفت از مشکالت اين حوزه 
ها مورد مطالعه قرار بگيرد. محمد عيدی 
بر لزوم ارائه راهکارهايی برای جلوگيری 
از رکود صنايع خالق، تاکيد کرد و افزود: 
هويت فرهنگی اصفهان بر دوش فعاالن 
به  بوده  خالق  صنايع  و  دستی  صنايع 
همين منظور الزم است اين فعاالن مورد 
تمام  داد:  ادامه  وی  بگيرند.  قرار  توجه 
همت ما اين بوده تا سندی روی ميز قرار 
بگيرد که کاربردی بوده و بتوانيم بر مبنای 
آن اقداماتی در سطح شهر،  استان يا حتی 
کشور برای حوزه صنايع دستی و صنايع 
معاون  انجام دهيم.  و گردشگری  خالق 
فرهنگی شهردار اصفهان پيرامون پژوهش 
اين خصوص گفت: دفتر  انجام شده در 
ايران در استان  کميسيون ملی يونسکو 
فرهنگی  سازمان  همکاری  با  اصفهان 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در 
راستای رسالت خود در عرصه فرهنگ و 
هنر استان،  پژوهشی را در اين مسئله آغاز 
کردند که نتيجه اوليه آن به چاپ رسيده 
است. وی تاکيد کرد: اين پژوهش مبتنی 
بر بررسی مسئله رکود بازار صنايع دستی 
از چند منظر جامعه شناختی،  بازاريابی، 
و  سوآت  تحليل  استراتژيک،  مديريت 

تجارب ديگر کشورهاست که هر منظر به 
اجمال آمده است. 

عيدی ادامه داد: بيش از ۱۰۰ راهکار و ايده 
برای احيا و توسعه صنايع دستی اصفهان در 
اين پژوهش ذکر شده که کاربردی ترين 
آنها با عنوان ايده های کاربردی و زودبازده 

ارائه شده است.

حرکت بر مسیری مبتنی بر
 ظرفیت ها

نايب رييس شورای اسالمی شهر اصفهان 
نيز در اين نشست، فضای حاکم بر ارکان 
فضايی  را  شهری  مديريت  و  شهرداری 
و  واقعيات  سمت  به  حرکت  بر  مبتنی 
ظرفيت های شهر اصفهان ذکر کرد و گفت: 
امروز نزديک به ۱۰ هزار ميليارد تومان 
بودجه برای اداره شهر اصفهان نياز است که 
بخشی از اين بودجه توسط منابع عوارض 
ساختمانی از شهروندان تامين می شود. 
نصير ملت تصريح کرد: شهر برای جبران 
خدمات و کسری سرانه خدماتی مورد نياز 
خود نياز به منابع مالی دارد که برای تامين 
اين منابع مالی نياز به بارگزاری های جديد 
در شهر دارد تا بتواند درآمد کسب کند. اين 
نوع درآمد تا جايی که شهر ظرفيت داشته 
باشد می تواند ادامه پيدا کند و از يک جايی 
به بعد شهر تمام می شود و متاسفانه اين 
موضوعی است که در همه شهرهای ايران 

وجود دارد. 
درصد   ۷۰ از  بيش  اينکه  بيان  با  وی 
بارگزاری مازاد بر ظرفيت شهرهای ايران 

وجود دارد، تصريح کرد: اين بارگزاری های 
مازاد موجب فرار طبقه خالق از اين شهرها 
به خارج از کشور برای کسب شرايط بهتر 

شده است.

لزوم پویایی طبقه خالق شهر
وی ادامه داد: شهر اصفهان نيز از اين قاعده 
مستثنی نبوده و امروز ما شاهد تهی شدن 
شهر از طبقه خالق شده ايم. شهری هم که 
از اين طبقه خالی شود نمی تواند به آينده 
ای روشن اميدوار باشد؛ بنابراين بايد هر چه 
سريعتر اين مسير اصالح شده و به سوی 
مسيری مبتنی بر ظرفيت های فوق العاده 
اسالمی  شورای  رييس  نايب  شود.  شهر 
شهر اصفهان گفت: در حال حاضر تالش 
مديريت شهری اين است که تمرکز خود 
را بر مسير توسعه بر مبنای ظرفيت های 
شهر بگذارد و شاهد اين مدعا تصويب چند 
طرح از جمله طرح اصفهان ۲۰۲۰ با نگاه 
استفاده از ظرفيت های شهر، طرح توسعه 
و تقويت صنايع خالق،  توجه جدی و احيای 
ظرفيت های فرهنگی ملموس و ناملموس 
و ... بوده تا اين طرح ها راهی برای نجات 
استان باشد. وی اضافه کرد: جشنواره ونيز 
نزديک به ۴ ميليون بازديد کننده دارد که 
اين گردشگران حداقل بين دو تا 5 هزار يورو 
در اين شهر هزينه می کنند و در نتيجه ۸ 
ميليارد يورو در اين شهر فارغ از خريدهايی 
که انجام می شود توسط بازديدکنندگان 
هزينه می شود که معادل ۲۴۰ هزار ميليارد 
تومان صرفا حضور گردشگران برای اين 

شهر عايدی دارد.
ملت گفت: اين در حاليست که بودجه شهر 
اصفهان برای سال ۱۴۰۰ تنها نزديک به ۱۰ 
هزار ميليارد تومان است که به هيچ عنوان 
با ظرفيت هايی که گردشگری برای شهری 
مانند ونيز ايجاد می کند قابل مقايسه نيست 
بنابراين اين موضوع نشان می دهد ما تا چه 
ميزان می توانيم از ظرفيت های گردشگری 
خود استفاده کنيم. وی تاکيد کرد: هم 
اکنون توجه مديريت شهری به اين سمت 
و سو حرکت کرده تا از اين ظرفيت استفاده 
شود و خوشحاليم که بخش های مختلف 
شهر نيز در اين راستا فعاليت های خود را 
آغاز کرده اند. نايب رييس شورای اسالمی 
در صورتيکه  کرد:  تصريح  اصفهان  شهر 
صنايع دستی اصفهان حمايت شود اقتصاد 
اصفهان نجات می يابد. اگر حوزه صنايع 
دستی موفق باشد و زنده بماند مقدمه ای 
برای توسعه شهر در همه ابعاد فراهم می 
شود بنابراين بايد کمک کرد تا مطالعات 
و پژوهش هايی که انجام می شود مورد 

حمايت قرار بگيرد.
ارديبهشت ۱۴۰۰  گفتنی است اصفهان 
ميزبان اولين جشنواره بين المللی صنايع 
دستی ايران از سوی شهرداری اصفهان و 
وزارت ميراث فرهنگی است و رونمايی از اين 
سند در آستانه برگزاری اين جشنواره، از اين 

منظر اقدامی ويژه و حائز اهميت است. 

رونمایی از سند راهکارهای خروج از رکود بازار صنایع دستی در بحران کرونا؛

100 راهکار صنایع دستی
دفتر ملی یونسکو و شهرداری اصفهان یکصد راهکار برای احیا و توسعه صنایع دستی اصفهان ارائه شد

citizen

با  نشستی  در  اصفهان  شهردار  نوروزی،  اله  قدرت  نوسان:   
خبرنگاران با اشاره به تحقق انقالب عمرانی در شهر اصفهان، 
از احداث حلقه حفاظتی، توسعه مترو، ۱۸ بوستان، افتتاح ۲۰ 
خیابان، ساخت دو سینما و موارد دیگر نام برد و گفت: توسط 
اداره کل طراحی شهرداری اصفهان بین سال های ۹۰ تا ۹4، 
حدود ۳۰۰ پروژه طراحی شده، در حالیکه از سال ۹۵ تا بهمن 

ماه ۹۹ تعداد طرح ها، به ۱۰4 مورد می رسد. 

دو  بعنوان  و حلقه حفاظتی  مترو  دوم  از خط  وی  نوسان،  گزارش  به 
و  زيستی  محيط  های  آالينده  کاهش  هدف  با  اصفهان  شهر  ابرپروژه 
تسهيل آمدوشد نام برد و افزود: در اجرای طرح ها، تحقق عدالت فضايی 
آفتاب، خيابان  اجرای طرح های پل  اجرا می شود. چنانچه،  در شهر 
های آسمان و تابان شايد چندان برای همه شهروندان محسوس نباشد 
شهر  کمتربرخوردار  نقاط  و  محالت  در  بزرگ  های  پروژه  اجرای  ولی 
دارد.  شهر  ای  حاشيه  مناطق  توسعه  در  را  تاثير  بيشترين  اصفهان 
همينطور، طرح های بزرگ سالن اجالس سران، رينگ چهارم، نمايشگاه 
آبادانی  به  که  هستند  توسعه  محرک  های  پروژه  ازجمله  المللی  بين 

مناطق نيز کمک می کنند.
شهردار اصفهان با اعالم آنکه فروش تراکم در بودجه ۱۴۰۰ کاهش يافته 
است، از اختصاص بودجه برای آزادسازی ايستگاه مترو در منطقه رهنان 
خبر داد و افزود: در بودجه سال آينده از تراکم فروشی فاصله گرفته و 
به سمت درآمدهای پايدار حرکت کرده ايم. چنانچه، سهم ۷۰درصدی 

فروش تراکم در بودجه سال ۱۴۰۰ به 3۰درصد کاهش يافته است.
با توجه به منافع شهر و  نوروزی، رويکرد شهرداری در طرح تراموا را 
مردم و اولويت مسيرها بيان کرد و گفت: اجرای تراموا بصورت مشارکتی 
مدنظر شهرداری بود و دراين زمينه، تفاهمنامه با قرارگاه خاتم االنبيا 

منعقد شد.
وی افزود: اين طرح بايد به شورای عالی ترافيک برود و پيگيری های 

الزم انجام شده است.
اکنون  اگر  ارزان شهر گفت:  اداره  برای  مورد تالش شهرداری  در  وی 
ميلياردها تومان برای تحقق عدالت فضايی هزينه می کنيم و درآمدهای 
حاصل از فروش تراکم را در بودجه کاهش می دهيم برای اين است که 

شهر، گران اداره نشود.
اختيار  در  ها  نرخ  افزايش  برخی  اينکه  به  اذعان  با  نوروزی  اله  قدرت 
با هدف  در شهرداری  مالی  انضباط  ايجاد  نيست، گفت:  ها  شهرداری 
کاهش  با  شديم  موفق   ۹۷ سال  در  چنانچه  هاست.  هزينه  کاهش 
۱۷۰ميليارد تومانی هزينه های جاری شهرداری، صرفه جويی داشته 

باشيم.
وی بدهی دوره های قبلی شهرداری را از نوع غيربانکی عنوان کرد و 
گفت: طبق قانون و فرصتی که دولت درسال ۹۷ فراهم کرد، نتوانستيم 
آن را تهاتر کنيم و مجبور شديم بدهی های مربوط به اجرای پروژه هايی 

همچون پل های دفاع مقدس و اشکاوند و ... را پرداخت کنيم.  
اوراق،  دريافت  گفت:  مشارکت،  اوراق  مزيت  بيان  در  شهرداراصفهان 
بدهی برای شهرداری محسوب نمی شود و با دريافت ۱۰هزار ميليارد 
تومان اوراق مشارکت، بازپرداخت 5هزار ميليارد تومان از آن بر عهده 

دولت است و مابقی نيز بايد ۴ سال ديگر تسويه شود.
نوروزی از تصويب اوراق مشارکت ۷۰۰ ميليارد تومانی از سوی وزارت 
کشور برای اجرای مترو خبر داد و گفت: 35۰ميليارد تومان از اين مبلغ 

بر عهده دولت است.
شهردار اصفهان با بيان اهميت ايمنی در مسيرهای دوچرخه در شهر 
اصفهان، کاهش آلودگی و ترافيک را ازجمله اهداف گسترش مسيرهای 

دوچرخه بيان کرد.
روز  با  اصفهان همزمان  در شهر  توسعه 53 هکتار فضای سبز  از  وی 
درختکاری خبر داد و گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد به 
پروژه های مرتبط با کاهش آالينده ها و توسعه فضای سبز اختصاص 

يافته است.
کاهش  از  اصفهان،  در شهر  اتوبوس  فعاليت ۶5۰  به  اشاره  با  نوروزی 
حجم مسافر به دليل کرونا خبر داد و گفت: 5۶۰ هزار مسافر بايد روزانه 
نفر در روز می  به حدود ۲5۰ هزار  اکنون  اما  اتوبوس جابجا شوند  با 
رسد. شهردار اصفهان درباره مشکالت ديرينه ساختمان جهان نما گفت: 

بخشی از اسناد آن بايد در دادگاه حل شود و زمان مشخصی ندارد.
وی درمورد نامگذاری خيابان آيت اله طاهری، اظهار کرد: آيت اله طاهری 
از مبارزان انقالبی با سابقه جهاد در هشت سال دفاع مقدس است. او نيز 
پدر شهيد بوده و از سوی مردم محله حسين آباد درخواست هايی به 
شهرداری برای نامگذاری خيابانی به نام او رسيده بود که شهرداری هم 
با گذراندن مراحل قانونی در شورای نامگذاری، اين اقدام را در چارچوب 

قانون انجام داد.
وی با تکذيب تغيير ورودی گلستان شهدای اصفهان اظهار کرد: براساس 
طرح جامع گلستان شهدا و احداث سالن جديد، ورودی های جديد از 

زيرزمين، طبقه باال و پشت سالن معين شد.
شهردار اصفهان ميزان خسارت وارده به شهرداری اصفهان در اثر کرونا 
را بين 5۰۰ تا يک هزار ميليارد تومان اعالم کرد و گفت: بخش زيادی 
از اين خسارت بدليل کاهش درآمدهای شهرداری از فروش بليت مراکز 
تفريحی و حمل و نقل عمومی است اما درعين حال، تخفيف هايی را 

برای مستاجران و پيمانکاران شهرداری لحاظ کرده ايم.

تحقق 
انقالب عمرانی

سـند بررسـی راهکارهای خروج از رکود بازار صنایع دسـتی در بحران کرونا در اصفهان از سـوی 
سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشـی شـهرداری اصفهان رونمایی شـد. با حضور معاون اسـتاندار، 
معاون فرهنگی شـهردار اصفهان،  نایب رییس شـورای اسـالمی شـهر اصفهان و جمعی از مدیران شـهرداری و 
فعـاالن بخش خصوصی در حوزه گردشـگری از سـند و پژوهشـی تحت عنوان " بررسـی راهکارهـای خروج از 

رکود بـازار صنایع دسـتی در بحران کرونا " رونمایی شـد.  

گزارش
گروه شهری

 نوسان:مديرعامل ســازمان پارک هــا 
و فضای سبز شــهرداری اصفهان گفت: 
مجموعه گردشگری گياهان گرمسيری 
اصفهان واقــع در باغ گل ها کــه با صرف 
اعتباری بالغ بر ۴۰ ميليــارد ريال آماده 
شده، هفته آينده در برنامه »هر يکشنبه، 

يک افتتاح« به بهره   برداری می رسد.
 فروغ مرتضايی نــژاد، اظهار کرد: ســازه 
ژئودزيک مجموعه گردشــگری گياهان 
گرمســيری اصفهان با قطــر 3۰ متر در 
ســطح زمين در زمينی به مساحت ۷۰۰ 
مترمربع بــا ارتفاع ۲۰ متر اســت. وی با 

اشــاره به سيستم ســازه های ژئودزيک، 
افزود: گنبد سازه فضای کار کروی است که 
بارهای وارده را از طريق اعضای خطی که 
در يک گنبد کروی شکل قرار گرفته اند به 
تکيه گاه ها منتقل می کند و تمامی اعضا 
در آن در تنش مستقيم )کشش يا فشار( 

هستند.
مديرعامل ســازمان پارک هــا و فضای 
سبز شــهرداری اصفهان با بيان اينکه از 
پوشش نازک )از جنس پالستيک يا فلز( 
برای پوشــش گنبد و تبديــل آن به يک 
فضا محدود اســتفاده شده است، تصريح 

کــرد: ســقف های گنبــدی )ژئودزيک(، 
از لحاظ فيزيکــی، بهترين مقاومــت را در 
مقابل نيروی خارجی مثل بادهای شديد يا 
امواج سهمگين آب دارند که از قابليت های 
منحصر به فرد اين سازه ها می توان به پوشش 
دهانه ای بــزرگ با جلوه ای زيبــا، وزن کم، 
سادگی توليد، ســرعت نصب و… نام برد.

وی ادامــه داد: هدف از احــداث گلخانه 
تکميل کلکسيون گياهی و افزايش تنوع 
گونه های گياهــی مجموعــه تفريحی 
آموزشــی باغ گل هــا و افزايــش جاذبه 
گردشگری اســت. وی اضافه کرد: تعداد 

گياهان استفاده شــده در اين مجموعه 
3۰۰ جنس و گونــه گياهی از جمله انواع 
ميوه های گرمسيری شامل: آناناس، انبه، 
آواکادو، پاپايا، قهوه، کاکائو، گواوا، وانيل، 
انواع درختــان و درختچه هــای زينتی 
گرمسيری شامل: ابوتيلون، تاتوره درختی، 
تکوما، شيشــه شور، فردوســی، کامليا، 
مورينگا، انواع نخل ماننــد نخل راپيس، 
نخل کوکوس و انــواع گياهان علفی برگ 
زينتی و گل دار شــامل: ارکيــده، آکمئا، 
بيلبرژيا، پديالنتوس، استرليتزيا، کاالته آ، 

کريپتانتوس است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان عنوان کرد:

بهره برداری از مجموعه گردشگری گیاهان گرمسیری
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تحلیل

 دیدگاه     

آمارهاي جابه جايي مسافر با حمل ونقل ريلي نشان مي دهد در ۹ماهه امسال در مجموع 
نزديک به ۷ ميليون نفر با قطار مسافرت کرده اند که اين ميزان در مقايسه با ۲۲ ميليون و 
۷۴۰ هزار مسافر سيستم حمل ونقل ريلي برون شهري در ۹ماهه سال ۹۸ کاهش بيش 
از ۶۹ درصدي داشته است. اخيرا محمد رجبي، مديرعامل شرکت حمل ونقل ريلي رجا 
با انتقاد شديد از سيستم بانکي گفته است: شرکت هاي مسافري ريلي حدود ۱۰ هزار نفر 

همکار مستقيم دارند که معيشت و امنيت شغلي آنها به مخاطره افتاده است.

اشتغال 10 هزار نفر در خطر است
موضوع آزاد شدن صادرات شير خشک درحالی مطرح شده که اين محصول در کشور در ماه های 
اخير با افزايش قيمت مواجه بوده است. کارشناسان اين حوزه عمده داليل گرانی شير خشک را 
افزايش قيمت قوطی، شير پرچرب و کارتن های مقوايی شيرخشک عنوان کرده اند. آنها عنوان 
کردند قيمت کارتن شيرخشک ۷۰ درصد، درهای پالستيکی بيش از ۱۰۰ درصد، شيرخام هم 
حدود ۲5 درصد و ليبل ها بيش از ۱۲۰ درصد نسبت به اوايل سال جاری افزايش داشتند. با اين 
حال انجمن توليدکنندگان شيرخشک معتقد است که توليدکنندگان همچنان ضرر می دهند.

دالیل افزایش قيمت شيرخشک

اثر متيو پشت ميز 
بورس

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:گام نخست برای به زیر کشاندن نرخ سود در بازار بین بانکی 
برداشته شد. با اعالم بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی برای اولین 
بار از اواخر مهر به زیر ۲۰ درصد رســیده که نشان از سازوکارهای 
جدید برای اجرای سیاست های پولی دارد. کاهش نرخ سود در بازار 
بین بانکی عموما در شرایطی اتفاق می افتد که سیاستگذار نسبت به 
کنترل انتظارات تورمی در اقتصاد اطمینان دارد، به این ترتیب این 
احتمال وجود دارد که بانک مرکــزی پیش بینی خود از نرخ تورم را 
پایین آورده و متناسب با آن درصدد کاهش این متغیر برآمده است. 
با این وجود روند ماهانه تغییرات نرخ تورم چنین موضوعی را تایید 
نمی کند. آنچه می خوانید برخی از برجسته ترین نکاتی است که در 

هفته قبل اقتصاد ایران را به خود معطوف کرد؛

اظهارات آقای روحانی خیلی عجیب بود 
دکتر  علی قنبری اقتصاددان، استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس و معاون وزير 
کشاورزی در دولت يازدهم در واکنش به اظهارات امروز آقای رئيس جمهور در 
مورد چرخش همزمان چرخ اقتصاد و سانتريفيوژها گفت: ادعای آقای روحانی 
صحيح نيست. تحريم ها و شرايط سياسی اجتماعی جهان باعث شد دولت 
روحانی به هدف اوليه خود يعنی لغو تحريم ها نرسد. برخورد قهرآميز ترامپ 
و خروج او از برجام باعث عدم چرخش چرخ اقتصاد و سانتريفيوژ شد. بخش 
مهمی از مشکالت کشور عدم هماهنگی بين قوای سه گانه و خصوصا بين مراکز 

دولتی و نهادهای حکومتی است که هرکدام به شکل متفاوتی عمل می کنند.

اعداد بی محتوا
اخيراً محسن رضايی در سخنانی اعالم کرده است که نيل به درآمد سرانه 5۰ 
هزاردالری برای ايرانيان ميسر است. وی در توضيحات تکميلی رسيدن به درآمد 
سرانه مذکور را مشروط بر به راه افتادن اقتصاد ملی دانسته است. اين اظهارات 
در حالی مطرح می شود که طبق گزارش صندوق بين المللی پول در سال ۲۰۱۹ 
درآمد سرانه ايران معادل پنج هزار دالر برآورد شده است. در همين زمينه 
احمد دوست حسينی، قائم مقام وزير پيشين صمت، می گويد گرچه اقتصاد ايران 
مزيت هايی دارد که می تواند به درآمد سرانه ذکرشده دست يابد ولی موانع 
عمده ای هم بر سر راه است که به نظر نمی رسد اين موانع به همين راحتی 
برطرف شوند. به گفته او تا زمانی که اقتصاد کشور رقابتی نشود و دولت دست از 
دخالت در اقتصاد نکشد نمی توانيم شاهد جهش شگرفی در ميزان درآمد سرانه 
کشور باشيم. رئيس پيشين هيات عامل صندوق توسعه ملی ايران همچنين 
مقابله با تورم را مهم ترين گام افزايش رفاه خانوار ارزيابی کرده و می گويد: درباره 
برخورد با گرانی و تورم حدود ۴۰ ، 5۰ سال است که برنامه ريزی شده. اين 
موضوع يکی از اصول انقالب سفيد نيز بوده است با اين حال در چند دهه 
گذشته قادر به برطرف کردن اين مشکل نبوده ايم. دليل عمده اين ناکامی اين 
است که شيوه های تعزيراتی را به عنوان راه مقابله با گرانی برگزيده ايم در حالی 
که اين درست نيست و راه حل علمی خشکاندن ريشه گرانی است. وی تورم های 
باال و مزمن را يکی از عوامل بی ثباتی اقتصاد کالن و به تبع آن عامل کند کننده 
رشد اقتصادی و درآمد سرانه می داند و می گويد: تورم عالوه بر اينکه رشد 
اقتصادی را کند می کند، عده ای را فقيرتر و شکاف درآمدی را عميق تر می کند. 
اگر دولت مسوول رونق و رشد اقتصادی، فقرزدايی و کاهش شکاف درآمدی 
بين گروه های مختلف اجتماعی باشد که هست، دغدغه اش بايد درمان ريشه ای 
بيماری تورم های باال باشد. او همچنين معتقد است که در ميان مسووالن کنونی 
اقتصاد ايران عزمی برای دگرديسی در شيوه های اداره کشور نمی بيند و معتقد 

است برای اصالح مسير اداره کشور بايد به شيوه های علمی رجوع کنيم.

اقتصاد دیگر تحمل ندارد
حسن روحانی در نشست هيئت وزيران درباره FATF گفت: FATF يک 
گروه ويژه ای است که اقداماتی درخصوص مسائل مالی و تراکنش ها انجام 
می دهد. همه کشورها در آن هستند. اگر بد هست، چطور در آن حضور دارند. 
چطور می شود همه دنيا نسبت به آن اجماع داشته باشند و همه تالش می کنند، 
رتبه باالتری در اين گروه مالی به دست آورند و ما تماشا می کنيم؟ مرتضی افقه، 
اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش که به تعويق افتادن تصويب لوايح چه پيامدی 
را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت، به »ابتکار« گفت: اگر تصويب لوايح 
FATF حتی يک روز هم عقب بی افتد به ضرر جامعه و اقتصاد خواهد بود. اين 
اقتصاددان با بيان اينکه مخالفان هيچ توجيه برای مخالفت خود ندارند ادامه داد: 
متاسفانه مخالفان لوايح FATF هيچ توجيه برای مخالفت خود ندارند، ما اکنون 
در شرايطی هستيم که هيچ امتيازی در بر نداريم و با دست خالی می خواهيم 
خودنمايی کنيم.  اين اقتصاددان با بيان اين مسئله که اقتصاد ايران ديگر بيش 
از اين تحمل تحريم و محدوديت ندارد، گفت: اقتصاد ايران ديگر بيش از اين 
تحمل تحريم، محدوديت و بلوکه شدن دارايی ها را ندارد. کافی است يک بررسی 
از وضعيت معيشت افراد در کشور داشته باشيم، خواهيم ديد که در شرايطی 
که ميليون ها دالر از دارايی ايران بای کوت شده است ۶۰-۶5 ميليون نفر در 

مشکالت معيشتی غرق شده اند.

تبخیر رفاه خانوارها
آمارها نشان می دهد در دهه ۹۰ سرمايه گذاری در کشور با کاهش قابل توجهی 
مواجه شده که درآمد خانوارهای شهری و روستايی را کاهش داده و از رفاه 
خانوارها کاسته است. داوود سوری معتقد است يکی از داليل مهم اين اتفاق، 
کاهش امنيت سرمايه گذاری، تورم و نرخ بهره دستوری در اين سال ها بوده که 
سبب شده خانوارها پس انداز خود را بيشتر صرف خريد کاالهای بادوام مانند 
خودرو و مسکن کنند و سرمايه گذاری در کشور کاهش پيدا کند. از سوی ديگر 
تحريم ها و هزينه های باالی دولت نيز باعث شده دولت درگير هزينه های جاری 
کشور شده و هزينه های عمرانی را کاهش دهد. از نگاه اين اقتصاددان، راهکار 
يک شبه برای بازگشت اعتماد و امنيت سرمايه گذاری وجود ندارد و بازگشت 

اعتماد يک فرآيند بلند مدت است.

اقتصاد در انتظار یک تصمیم

بيست وششم بهمن ماه بود که شاخص 
کل در نتيجه هيجان اجرای دامنه نوسان 
نامتقارن، با دو هزار و ۱۱5 واحد رشد 
روبه رو شده بود. پس از اين تاريخ، بازار 
روزانه با صفوف فروش سنگين در اغلب 
نمادها و ريزش قيمت سهام روبه رو شد 
به نحوی که طی اين مدت دست کم ۸۲ 
داشت.  عقب نشينی  واحد  و ۷۲۷  هزار 
اجرای  از  پيش  می دهند  نشان  آمارها 
دامنه نوسان نامتقارن که بازار را به فاز 
اصالح زمانی فرو برده و معامالت را با رکود 
مواجه کرده است، فروش اوراق دولتی در 
بازار سهام با رشد چشمگيری مواجه بوده 
و نقدينگی بازار را به سوی خود جلب کرده 
بود به نحوی که همزمانی اين دو متغير، 
ارزش معامالت بازار سرمايه را به شدت 

کاهش داده بود. 

ابهام در شرایط بیرونی
تحليلگران بازار سرمايه عنوان می کنند 
سياسی  روابط  سرنوشت  در  ابهام 
بين المللی و روشن نبودن روند احيای 
برجام اثر منفی عميق و طوالنی مدتی بر 
رفتار معامله گران بازار داشته به نحوی 
با  معامالت  به  ورود  برای  همچنان  که 
در  هستند.  روبه رو  بزرگی  ترديدهای 
همين حال برخی تنش های سياسی در 
منطقه و افزايش اتهام زنی ها به ايران نيز 
بر نگرانی سرمايه گذاران افزوده است. اين 
در حالی است که بازار ارز واکنش چندان 
سياسی  اتفاقات  به  نسبت  اثرگذاری 
نشان نداده است. با اين حال تحليلگران 
مطرح می کنند که بازار تنها در انتظار 
تعيين تکليف سياسی است تا در صورت 
هر يک از دو نتيجه مثبت يا منفی در 
خصوص احيای برجام، روند خود را تعيين 
کند. در همين حال کارشناسان بازار از 
قيمت های فزاينده کاموديتی ها در بازار 
جهانی و افزايش اميدواری معامله گران 
به  تجارت  و  توليد  روند  به  بين المللی 
عنوان سيگنال های مثبت به بازار سرمايه 

ايران نام می برند که در صورت کاهش 
مثبت  اثر  می توانند  سياسی  ابهامات 
تعيين کننده ای بر معامالت بازار داشته 

باشند. 

رفتار گله ای
کيارش فاضل، کارشناس و تحليلگر بازار 
سرمايه می گويد: افرادی هستند که با 
ذهنيت خود نسبت به هر نوع کااليی از 
جمله سهام به آن ارزش می دهند، پس 
در واقع اين ذهنيت افراد است که تعيين 
می کند چه چيزی گران و چه چيزی ارزان 
است. اين کارشناس بازار سرمايه تصريح 
کرد: معامله در بازار مالی به ويژه بازار سهام 
بر سر ارزش واقعی يک شرکت نيست، 
بلکه سهامدار احساسات خود را معامله 
کرده و تنها به اين دليل در يک سهم ورود 

و خروج می کند.
فاضل افزود: با توجه به اين دو تعريف 
می توان نتيجه گرفت، زمانی که احساس، 
انتظار و ذهنيت عموم بازار بر اين موضوع 
باشد که سهام در آينده ارزش آن بيش از 
پول نقد نزد آنها باشد شروع به خريد سهم 
کرده و بازار گاوی  را به وجود می آورند و 
زمانی که سهام را می فروشند اين ذهنيت 
ارزشی  آينده  در  نقد  پول  که  دارند  را 
بيش از سهام آنها خواهد داشت و بازار 
خرسی ايجاد می کنند. اين تحليلگر بازار 
می توان  بنابراين  کرد:  تصريح  سرمايه 
نتيجه گرفت تمامی حرکت هايی که در 
دنيا  کشورهای  تمام  در  مالی  بازارهای 
اتفاق می افتد تنها يک دليل دارد و آن هم 
انتظارات است که مثال عينی اين موضوع 
می تواند بازار گاوی سال ۹۴ بعد از امضای 
توافقنامه برجام باشد. حقيقت امر اين بود 
که بعد از توافق برجام هيچ اتفاق بنيادی 
توجيه پذيری در اقتصاد پيش نيامده بود، 
اما موج انتظارات مثبت در جامعه باعث 
رشد شديد گروه خودرويی پس از آن شد. 
اين تحليلگر بازار سرمايه تصريح کرد: پس 
از تعريف بازار گاوی )نماد بازار صعودی( 

در  نزولی(،  بازار  )نماد  خرسی  بازار  و 
تمامی بازارهای مالی دنيا رفتاری وجود 
دارد به نام رفتار گله ای )گوسفندی( که 
نماد رفتارهای هيجانی، بدون منطق و 
بدون تحليل هستند اين گروه تنها پيرو 
بوده و در يک لحظه پشت سر گله گاوها 
می ايستند و در کسری از ثانيه به گله 
خرس ها می پيوندند و همواره در جنگ 
ميان خرس ها و گاوها محکوم به شکست و 

نابودی خواهند بود.

جذاب شدن قیمت سهام
حامد ستاک کارشناس بازار سرمايه در 
گفت و گو با »جهان صنعت« اظهار می کند: 
»رشد اين روزهای بازار سرمايه تحت تاثير 
دو عامل رخ داده است؛ عامل نخست، آثار 
مثبت روانی مصوبه صندوق های با درآمد 
ثابت بوده که توانسته بازار را تحريک کند 
چراکه در صورت اجرا، منابع بزرگی به بازار 

سرمايه تزريق خواهد شد.
 اگرچه بعيد به نظر می رسد اين مصوبه 
در همين روزها اجرايی شود و احتماال با 
مقاومت هايی از سمت مديران صندوق ها 
مورد،  اين  حال  اين  با  می شود.  مواجه 
مصوبه سازمان بورس است و بايد اجرا 
شود.« او ادامه می دهد: »اما از سوی ديگر 
بايد توجه داشت که طی روزهای گذشته 
بخشی از صفوف فروش جمع و از فشار 
فروش کاسته شده بود. اين روند در واقع 
با اخبار اين مصوبه تلفيق شد و توانست به 
بازار کمک کند. در اين ميان نمی توان از 

جذابيت قيمت سهم ها غافل شد. 
در واقع با ريزش هايی که رخ داده، قيمت 
اغلب سهام برای معامله گران جذاب شده 
است که می تواند دومين عامل تحريک 
می افزايد:  ستاک  باشد.«  بازار  رشد  و 
وضعيت  نيز  منتشرشده  »گزارش های 
و  نامربوط  چندان  را  شرکت ها  بنيادی 
بغرنج نشان نمی دهد. می توانيم بگوييم 
که صورت های مالی شرکت ها در واقع بد 
نبوده است.« اين کارشناس بازار سرمايه 

با اشاره به افت شاخص از ساعات ميانی 
می کند:  اظهار  گذشته  روز  معامالت 
دلگرمی  باعث  عوامل  اين  »مجموع 
ديگر  از سوی  اما  است  خريداران شده 
از آنجا که صفوف فروش نمادها مدتی 
قفل بود، اواخر ساعات بازار برخی گمان 
کردند که نقدشوندگی بازار ممکن است 
دوباره دچار چالش شود و ترجيح دادند 
فروشنده شوند و منابع خود را به شکلی 
غير از سهام در اختيار بگيرند.« ستاک 
همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا 
رشد بازار حتی با اندکی افت و خيز می تواند 
تا پايان سال ادامه داشته باشد يا خير، 
تصريح می کند: »اگر اين روند ادامه دار 
باشد و از فشار فروش کاسته شود می توان 
اميدوار بود به اين معنا که در واقع به تدريج 
اين  در  شود.  سبک  بازار  عرضه  سمت 
صورت می توانيم نسبت به بازگشت بازار 
اميدوار باشيم.« او می افزايد: »اما از آنجا 
که بخشی از اين رشد تحت تاثير اخبار 
مصوبه بوده است، اگر روند مقطعی باشد و 
اين خبرها منتج به عمل نشود، خريداران 
روز گذشته شايد چند روز يا چند هفته 
ديگر به عرضه کنندگان بپيوندند و بازار 
مجددا با روند قبلی مواجه باشد.« ستاک 
تاکيد می کند: »اگر مصوبه صندوق های با 
درآمد ثابت اجرايی شود موجب دلگرمی 
بازار می تواند  بود و  معامله گران خواهد 

روند رشد بگيرد.«

حس تردید و طمع
وقتی معامله گری سهمی  را خريده باشد 
و قيمت سهم با رشد قيمتی خوب مواجه 

می شود .
 با اينکه همه تحليل ها نشان می دهد که 
موقع فروش سهم هست و جايی برای رشد 
بيشتر قيمتی نيست اما ذهن معامله گر بر 
اثر جو روانی مثبت افراطی که بازار بر سهم 
حاکم کرده است و حس اعتماد به نفس 
کاذبی که ناشی از تحليل درست و خريد 
به موقع سهم در قيمتی مناسب، به او القا 
شده است، به معامله گر اين پيام را می 
دهد که هنوز جای زيادی برای سود کردن 
بيشتر وجود دارد.اينجا هم راه مقابله با آن 
فقط تکيه بر تحليل و همان مسير راهی 
است که قبل از خريد سهم برای خود 
ترسيم کرده ايم . اگر معامله گر از قبل ، 
هدف های قيمتی را مشخص کرده باشد 
وقتی سهم خريداری شده به آن قيمت ها 
رسيد هيچ وقت در فروش آن دچار ترديد 

و طمع بی جا نمی شود.

رفتارشناسی شاخص کل بورس در گفت و گو با کارشناسان بررسی شد؛

بازیگران بی منطق
گروه بدون منطق همواره در جنگ میان خرس ها و گاوها محکوم به شکست خواهند بود

به لطف دانشمند جامعه شناس 
قرن نوزدهمــی رابرت مورتون 
تحت  دارد  وجــود  عبارتــی 
عنوان »اثر متی یــا اثر متیو« 
کــه   )Matthew effect(
درخصوص اثر فزاینده پدیده ها 

در طبیعت به کار می آید. 
اين عبارت در شرايطی به کار می رود که 
اتفاق يا رويدادی از يک جنس شرايطی 
را پديد می آورد که در آن اتفاقات بعدی 
نيز در همان مسير نخست پيامدهايی 
هم جنس رويداد اوليه تشديد می شوند. 
می توان معروف ترين عبارت فارســی 
»پول، پول می آورد« که در بين تمامی 
مردم نيــز آشناســت را نزديک ترين 
عبارت بــه توضيح ســاده »اثر متيو« 

دانست.
يکی از مسائلی که اثر متيو بارها در آن 
ديده شده است افتادن تصميم گيران در 
دام اشتباهات مکرر است که سر چشمه 
تمامــی آنها بــه تصميمــی اوليه بر 
می گردد؛ تصميمی که بازگشتن از آن 
در بيشتر مواقع يا توجيه پذير نيست يا 
آنقدر ناممکن است که تصميم گيرنده 

را در مسير بی بازگشت قرار می دهد.
يکی از اين تصميم هــای اوليه که برای 
دهه هــا بازار ســرمايه را دســتخوش 
تغيير کرده دوقلوی شــوم حجم مبنا 
و دامنه نوســان اســت که از روز اول 
سياست گذاران را به مسير بی بازگشت 
اشتباهات کشانده است. اشتباهاتی که 
حتی تصميم های درست را تحت تاثير 
قرار داده و مانع آن شــده که حداقل در 
طول 3۰ ســال گذشــته بازار سرمايه 
مسير رشد و توسعه طبيعی خود را طی 

کند.
همانطور کــه می دانيم بازار ســرمايه 
در يک سال گذشــته روزهای پر فراز و 
نشيبی را طی کرده است. اين بازار که 
در ماه هــای ابتدايی ســال تحت تاثير 
متغيرهــای فراوانی نظير رشــد لجام 
گسيخته پايه پولی، رکود ناشی از کرونا 
و خانه نشين شدن بسياری از شاغالن 
کشــور با موتور محرک کاهش شديد 
بهره بين بانکی صعودی بی ســابقه را 
طی مدت 5 ماه تجربه کرد، پس از آن 
چنان وارد مســير نزولی شد که بيشتر 
ســرمايه گذاران خرد را از ورود به اين 

بازار پشيمان کرد.
در اين ميان تصميم گيران هر روز با يک 
بسته جديد در رسانه ها ظاهر شدند و از 
بازگشت قيمت ها در بورس و فرابورس 
و راهکارهای جديد سخن گفتند. اين 
در حالی است که در طول همين مدت 
بازار راه خــود را رفــت و در پی تمايل 
طبيعی انســان به حفظ ارزش دارايی 

خود پول حقيقی را از بازار فراری داد.
خروجی اين امر نيز چيــزی نبود جز 
ســقوط آزاد شــاخص کل بــورس از 
محدوده دو ميليون و ۱۰۰ هزار واحدی 
تا کانال يک ميليون و ۱۰۰ هزار واحدی 
که نه با دستور محدود شد و نه با عتاب 
و خطاب مديــران عالی ســازمان به 
حقوقی ها بــرای نفروختن دارايی های 

خودشان. 
شــواهد مختلف حاکی از آن است که 
تصميم پر اثر اوليه مبنی بر به کارگيری 
قوانين حجــم مبنا در بازار ســهام در 
طول ساليان گذاشــته آنچنان بر ساير 
تصميم ها اثر گذاشته که محدود کردن 
آزادی های طبيعی کنشگران اقتصادی 
در بازار ســرمايه حداقل از دريچه نگاه 
مديران اين بازار به امری متداول تبديل 

شده است.

تجربه ثابت کرده است زمانی که کلیت افراد جامعه  و فعالین بازار در مورد بازار بورس اظهار  
خوش بینی می کنند و از روند صعودی آن بسیار خوشحال هستند و طمع و تعصب جای تجزیه 
و تحلیل را می گیرد، اکثریت معامله گران خرد بازار و برخی از افراد بی تجربه ی خارج از بازار، شروع به خرید 
های هیجانی و بی دلیل در قیمت های باال می کنند، که هیچ گونه توجیه تحلیلی برای خرید وجود ندارد. در این 
زمان افراد با تجربه و بازیگردانان اصلی سهام به جای خرید، شروع به فروش و ذخیره سود ناشی از خرید های 
قبلی خود می کنند. از آن سو در شرایط بر عکس نیز زمانی که کلیت فعالین بازار و افراد جامعه از روند بازار 
بورس اظهار نا امیدی ویاس می کنند، اکثریت معامله گران خرد و افراد بی تجربه شروع به فروش های هیجانی 
می کنند که هیچ گونه توجیه تحلیلی برای فروش وجود ندارد و در این زمان افراد با تجربه وبازیگردانان اصلی 

سهام مختلف شروع به خرید های عمده به صورت نامحسوس می کنند.

گزارش
گروه بازارها
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گروه های کااليی عمده وارداتی ايران از عراق در آمارهای ارائه شده منعکس شده 
است. در ميان اين گروه کاالها، طی ۱۰ ماه  نخست ۱3۹۹، فصل ۷۶ شامل آلومينيوم 
و مصنوعات آن با سهم ۲۹ درصدی بيشترين سهم را دارند. ارزش واردات ايران در 
اين گروه کااليی طی ۱۰ ماه  ۱3۹۹ حدود ۲۹ ميليون دالر بوده است. گروه کائوچو 
و اشيای ساخته شده از آن و گروه خمير چوب يا ساير موارد سلولزی؛ کاغذ و مقوای 

بازيافتی دومين و سومين گروه کااليی بزرگ هستند.

احسان قمري، مديرکل دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت گفت: روند 
کاهش صادرکنندگان در کشور خنثي شده و از چند ماه گذشته هر ماه ۴۰۰ تا 5۰۰ 
صادرکننده جديد با اخذ کارت بازرگاني وارد چرخه تجارت کشور مي شوند و ايفاي تعهدات 
ارزي که روند نزولي داشت، برطرف و در زمان حاضر ۶۷ درصد تعهدات ارزي صادرکنندگان 
ايفا شده است. وي بيان کرد: بيش از ۲ هزار و ۲۰۰ صادرکننده در کشور ۱۰۰ درصد ارز 

حاصل از صادرات خود را بازگرداندند.

 نوســان:انتخابات هيات مديــره 
شرکت های استانی ســهام عدالت قرار 
اســت روز ۲۰ اســفند ماه برگزار شود. 
انتخاباتی که مجلس شورای اسالمی و 
حتی شرکت های سرمايه گذاری استانی 
سهام عدالت نسبت به روند برگزاری اين 
انتخابات ايراد وارد می کنند و معتقدند 
آنچه در شرف وقوع است قانونی نيست و 
بايد جلوی برگزاری انتخابات گرفته شود. 
شــرط ثبت نام در سامانه ســجام برای 
شــرکت در انتخابــات و همچنيــن 
برگزاری آن توسط تيم اقتصادی دولت 
ايرادهای قانونی ای است که به انتخابات 
هيات مديره شرکت های استانی سهام 
عدالت می گيرند؛ چرا کــه معتقدند بر 
اســاس قانون، دولت نبايد دخالتی در 
روند انتخابات داشته باشد و انتخابات بايد 
توســط صاحبان و مالکان سهام عدالت 

برگزار شود.
معاون وزير اقتصاد دستور العملی ۷ بندی 
به مديران کل اقتصادی اســتان ها ابالغ 
کرد تا بر اساس آن انتخابات هيات مديره 
شرکت های ســهام عدالت اســتانی را 
برگزار کنند. بند ســوم ايــن ابالغيه بر 
برگزاری اين انتخابات از ســوی هياتی 
که برخی از اعضای آن دولتی هســتند 
تاکيد دارد. اين بند می گويد: »در اجرای 
مصوبه ۱۴ بهمن شــورای عالی بورس 
ترکيب اعضای هيات رئيسه )انتخابات 
هيات مديره شــرکت های سهام عدالت 
استانی( شامل مديرکل اقتصادی استان 
به عنوان رئيس جلســه، نماينده معاون 
هماهنگی اقتصادی اســتانداری استان 
به عنوان دبيرخانه جلســه و نمايندگان 
اتاق های تعــاون و بازرگانــی، صنايع، 
معادن و کشــاورزی به عنــوان ناظرين 
مجمع ايفای نقش خواهنــد کرد.« اين 
بند که بر عضويت مديــرکل اقتصادی 
استان به عنوان رئيس جلسه و نماينده 
معاون هماهنگی اقتصادی اســتانداری 
اســتان به عنوان دبيرخانه جلسه تاکيد 
دارد، اوليــن ايرادی اســت که مجلس 
شورای اسالمی بر انتخابات هيات مديره 
شرکت های ســهام عدالت استانی وارد 
می کنــد. محمدرضــا پورابراهيمــی، 
می گويد: اينکه مديرکل اقتصادی استان 
و نماينده معــاون هماهنگی اقتصادی 
استانداری اســتان قرار است انتخابات 
را برگزار کنند، غيرقانونی اســت. چون 
انتخابات بايد توسط مالک و صاحب سهم 
برگزار شود و دولت نبايد دخالتی در روند 
انتخابات داشته باشد. او با تاکيد بر اينکه 
»دولت اصال حق ندارد در ســهم عدالت 
دخالت کند« از احتمال مهندسی شدن 
انتخابات هيات مديره شرکت های سهام 

عدالت استانی ابراز نگرانی می کند.

سرمایه گذاری یک 
میلیارد دالری دولت

حسين شهدادی، معاون بندری و اقتصادی 
اداره کل بنادر و دريانوری استان سيستان و 
بلوچستان در اين وبينار تخصصی، با اشاره 
به فرصت های بی نظير بندر چابهار به عنوان 
يکی از مناطق آزاد کشور گفت: بندر چابهار با 
داشتن ۱۷۰۰ متر اسکله، امکان پهنه گيری 
برای کشتی ها تا ظرفيت ۸۰ هزار تن را دارد و 
همچنين هيچ محدوديتی برای ورود شناورها 
در بندر چابهار وجود ندارد. کشتی ها در تمام 
فصول و با هر سايزی می توانند وارد اين بندر 
شوند؛ از سوی ديگر در اين بندر محدوديتی 
برای تخليه بار از نوع کاالی کانتينری، يخچالی 
و ... وجود ندارد. دولت حدود يک ميليارد دالر 
سرمايه گذاری در بندر چابهار هزينه کرده 
است، نکته قابل توجه اينکه راهبری بندر شهيد 
بهشتی چابهار در يک قرارداد ۱۰ ساله توسط 
يک اپراتور هندی انجام می شود که بخشی از 
تجهيزات و سرمايه گذاری در بخش روساخت 
توسط هندی ها انجام می شود که تعهد آنها ۸5 
ميليون دالر است و با وجود تحريم ها، اکنون 
۲۰ ميليون دالر تجهيزات توسط هندی ها وارد 
بندر شده است. بايد توجه داشت که تعامالت 
تجاری بين بندر چابهار و کشور هند در حال 
انجام است و حضور هندی ها، بخش جابجايی و 
انتقال کاال را تسهيل می کند و هيچ محدوديتی 
برای تخليه و بارگيری کاالها به خصوص در 
بحث غالت، کاالهای فله ای و ... وجود ندارد. با 
توجه به اينکه بهره برداری از بندر چابهار از سال 
۹۶ انجام شده، مقدار قابل توجهی کاال بين 

چابهار و ديگر بنادر دنيا جابجا شده است که اين 
حجم بندر چابهار را در تعامالت تجاری با ديگر 

بنادر دنيا نشان می دهد. 
داشت  توجه  بايد  کرد:  اضافه  شهدادی 
سيستان و بلوچستان و بندر چابهار با دو کشور 
افغانستان و پاکستان هم مرزند و همچنين سه 
مرز مشترک برای مبادالت کاال بين چابهار 
و افغانستان وجود دارد. کاالها از طريق دريا 
از مقصد چابهار به بازارهای هدف همچون 
افغانستان، هند، جنوب شرق آسيا، حاشيه 
خليج فارس ترانزيت و حمل می شود. به واسطه 
سرمايه گذاری های صورت گرفته از سوی 
بخش خصوصی، صاحبان کاال و صادرکنندگان 
و فعاالن تجاری از بندر چابهار استقبال کرده 
اند، همچنين ظرفيت خوبی در بندر چابهار 
برای کانتينرهای يخچالی با ظرفيت بااليی 
ايجاد شده است، چراکه کشور ظرفيت خوبی 
برای صادرات محصوالت باغی و کشاورزی به 
مقاصدی همچون هند، حاشيه دريای عمان و 
شمال آفريقا دارد. از ديگر نقاط قوت بندر چابهار 
اين است که امکان ترانشيپ کاال از چابهار به بنادر 
غرب هند و آسيای جنوب شرقی وجود دارد که 
اين اتفاق موجب صرفه جويی در هزينه ها و 
زمان برای صادرکنندگان می شود. در کنار اين 
زيرساخت و تجهيزات که توسط هندی ها شکل 
گرفته، خطوط کشتيرانی بزرگ در بندر چابهار 
ارائه سرويس می دهند؛ به خصوص خطوط 
کشتيرانی و کانتينری موجب افزايش شاخص 
اتصال بندر چابهار به ديگر بنادر می شود. 
معاون بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و 
دريانوری استان سيستان و بلوچستان تاکيد 

کرد: در حال حاضر بندر چابهار ظرفيت تخليه 
و بارگيری ۸.5 ميليون تن کاال در اين بندر 
وجود دارد و استفاده از اين ظرفيت مربوط به 
صادرکنندگان و واردکنندگان کاالهاست؛ به 
همين منظور يک سری تخفيف و تشويقهايی 
انبارداری،  های  هزينه  جابجايی،  بحث  در 
کانتينری و ... در بندر چابهار در نظر گرفته 
شده و هزينه های بندری و تخليه بار ۸۰ درصد 
کشتيهايی که سمت بندر چابهار می آيند، 
مشمول تخفيف هستند و حتی در برخی هزينه ها 

معافيت های صد درصدی لحاظ می شود.

فرصت های ویژه
شهدادی تصريح کرد: همچنين بايد درنظر 
داشت که بندر چابهار اخيرا به جمع بنادر 
بزرگ کشور اضافه شده است و هندی ها نيز 
در جهت تعامل مشترک بين ايران و هند در 
سه بندر اصلی خود در هزينه های جابجايی 
کاال و بندری و ... تا ۴۰ درصد تخفيف در نظر 
گرفته است.  بندر چابهار يکی از مناطق آزاد 
کشور محسوب می شود و همچنين بنادر 
شهيد بهشتی و کالنتری جزو بنادر آزاد هستند 
و تمام تشويقات و تخفيفات تمام بنادر آزاد، در 
اين بنادر لحاظ می شود. نکته قابل توجه اينکه 
امسال در موضوعات لجستيک ۱۰۰۰ ميليارد 
تومان قرارداد سرمايه گذاری در بندر چابهار 
منعقد شده و قرار است به زودی خط هوايی بين 
اصفهان و چابهار برقرار شود. نکته حايز اهميت 
اينکه نبايد نگران امنيت منطقه چابهار باشيم و 
تاکنون نزديک 3 ميليون تن کاال از طريق بندر 
چابهار حمل و جابجا شده است و گزارشی از 

ناامنی در حمل کاال در اين منطقه ارائه نشده 
است. 

معاون بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و 
دريانوری استان سيستان و بلوچستان ادامه داد: 
در حال حاضر سه خط کشترانی در بندر چابهار 
فعال است و به همين منظور بعضا تخفيفاتی 
در اين بندر در نظر گرفته شده است، البته به 
دليل تحريم ها يک سری محدوديت هايی 
برای خطوط کشتيرانی وجود دارد. همچنين 
بندرچابهار در بحث صادرات نسبت به سال 
گذشته رشدی 5 برابری داشته است و دولت 
در نظر دارد ۲۰ درصد کاالهای اساسی را از 
طريق بندر چابهار وارد کند. در حال حاضر نيز 
۸۰ درصد واردات کاالهای اساسی همچون 
برنج، جو و ... نسبت به سال گذشته افزايش 
داشته است. وی تاکيد کرد: در مجموع هيچ 
منعی برای حضور ساير کشورها در بندر چابهار 
برای سرمايه گذاری وجود ندارد. اکنون بخشی 
از اين بندر در قالب قراردادی ۱۰ ساله به صورت 
BOT به هندی ها واگذار شده است که بايد 
بخشی از بندر را تجهيز و تکميل کنند. از سوی 
ديگر۲5۰ هکتار اراضی بندری در چابهار وجود 
دارد که در اين اراضی ريسک سرمايه گذاری 
وجود ندارد. با توجه به فرصت های سرمايه 
گذاری محدود در اين منطقه شايد تا دو سال 
آينده فرصتی در اين بندر برای سرمايه گذاران 
وجود نداشته باشد. از سوی ديگر در بندر چابهار 
امکان واگذاری انبار و ... وجود دارد و با توجه به 
آزاد بودن اين بندر، اگر کشوری در آن سرمايه 
گذاری کند می تواند کااليی را با برند خود بسته 

بندی و صادر کند.

سه پیشنهاد برای 
فعاالن اقتصادی اصفهان

ترانزيت  ترمينال  رئيس  پور،  محمد  بهرام 
اداره کل بنادر و دريانوری استان سيستان و 
بلوچستان نيز در اين نشست، با اشاره به سه 
پيشنهاد در خصوص بندر چابهار برای ورود 
فعاالن اقتصادی اصفهان به آن، می گويد: بايد 
همانند افغانستان و هند، تعرفه های ترجيحی 
را برای کاالهای کشاورزی خود تعريف کنيم و 
به همين منظور بخش خصوصی بايد به دولت 
فشار آورد، همچنين با توجه به حجم باالی 
تجارت ايران با هند، در توافق نامه ای، روزی 
برای بندر چابهار در نظر گرفته شود. از سوی 
ديگر فعاالن اقتصادی می توانند خرده بارها را 
از بندر چابهار جمع آوری کرده و از اين محل به 

ساير مقاصد دنيا صادر کنند.
همچنين فقيری، مديرعامل شرکت خدمات 
دريايی و بندری کيهان شيران زرين و اپراتور 
بندر شهيد بهشتی چابهار در اين نشست، تاکيد 
می کرد: شرايط بندر چابهار و کار کردن در آن 
خاص است. آينده بندر چابهار به گونه ای است 
که بيشتر کشورها و شرکت های کشتيرانی به 
سمت چابهار خواهند رفت و به طور قطع بيشتر 
استانداردهای ملی و منطقه ای در بندر چابهار 
رعايت می شود، بنابراين اگر کسی قصد ترانزيت 
و صادرات داشته باشد مشمول تخفيف می شود 
که اين تخفيف مساوی بندرعباس بوده و يا 

حتی کمتر از آن نخواهد بود.

پیدا و پنهان بندرچابهار

ورود ماهانه 400  تا 500 صادرکننده جدید عمده ترین گروه های وارداتی ایران از عراق
گزارش

در وبینار تخصصی معرفی زیرساختها و تسهیالت بندر چابهار عنوان شد؛ گزارش

انتخابات ناعادالنه 
سهام عدالت

 نوسان:شوراي عالي بورس در جدیدترین تصمیم خود براي حمایت از 
سهامداران خرد، در نظر دارد وعده بازدهي ۲۵ درصد تضمیني با شرط و 
شروطي را به این افراد بدهد. در اطالعیه این سازمان آمده »سهامداراني که 
در تاریخ ۱۲ اسفندماه ارزش پورتفوي آنها ۱۰ میلیون تومان یا کمتر است و 
ورود آنها به بازار سرمایه در سال جاري تا به امروز اتفاق افتاده است، بتوانند 
روي پورتفوي سهام خود نوعي ضمانت حداقل بازدهي از صندوق توسعه 

دریافت کنند.« 
اين تصميمات براي جلوگيري از هيجاني شدن بازار در روزهايي است که منابع مالي 
بلوکه شده ايران آزاد مي شود. براي اظهارنظر در خصوص اينکه آيا اين طرح مي تواند 
افراد را از فکر خروج از بازار سرمايه بيرون آورد، زود است. اما سابقه حمايت هاي تمام قد 
مسووالن و سياستمداران از بازار سرمايه و پس از آن سقوط ۴5 درصدي شاخص کل از 
قفله رواني دو ميليوني در مرداد و حتي ريزش ۸۰ درصدي برخي نمادها نشان داده که 
حمايت از بازار سرمايه، به ايجاد جو رواني تري مي انجامد که حتي مي تواند تبعات تورمي 

براي کشور داشته باشد.
جلوگیري از ریزش هاي هیجاني

 هر چند همچنان خبرهاي اميدوارکننده از آزادسازي اين اموال تاکنون مخابره نشده، 
اما برخي بر اين باورند با اين اقدام، قيمت ارز کاهش خواهد يافت و به همين دليل بر 
دارايي هاي شان در بازار سرمايه نيز تاثيرگذار است. هر چند براساس آخرين اخبار قرار 
است منابع بلوکه شده ايران به صورت حواله اي و براي خريد کاال آزاد شده و مورد استفاده 
قرار بگيرد که البته آن هم به نظر امريکايي ها وابسته است. سخنگوي وزارت خارجه 
امريکا گفته بود اظهارنظري درباره تحويل اموال از کره جنوبي به ايران نداريم. اما برخي 
مسووالن بر اين باورند که به زودي يک ميليارد دالر از اموال ايران در کره آزاد مي شود. با 
وجود اينکه به نظر نمي رسد در کوتاه مدت ايران به همه اموال بلوکه شده خود دسترسي 
پيدا کند، اما برخي سهامداران با ترس از کاهش دارايي شان در اين بازار، در حال خارج 
کردن سرمايه هاي خود بودند. به خصوص اينکه رييس جمهور چندي پيش بر اين نکته 
پافشاري کرده بود که قيمت هاي فعلي دالر با اقتصاد کشور سازگار نيست و بايد کاهش 
يابد. همين اظهارنظرات باعث تاثير بر بازارها مي شود. با وجود اينکه کارشناسان و فعاالن 
بازار سرمايه معتقدند روند آزادسازي اموال بلوکه شده ايران طوالني خواهد بود، اما بورس 
حتي مي تواند احتمال کاهش قيمت دالر را پيش خور کند و در روزهايي شاخص ها افت 
داشته باشند. اما ريزش ها در بازار سرمايه تداوم ندارد چرا که شرکت هاي حاضر در اين 
بازار، خود را با دالر باالي ۲۰ هزار تومان به روز کرده اند و جذابيت اين بازار نيز به دليل 

نرخ هاي فعلي دالر است.
ایجاد صف هاي فروش

با وجود اينکه کارشناسان بازار سرمايه را بازاري بلندمدت و نه کوتاه مدت مي دانند، باز 
هم خبرهايي مبني بر خروج سرمايه از اين بازار منتشر شده است. خبرگزاري فارس 
در گزارش ۹ اسفند خود از ايجاد صف هاي فروش و پافشــاري براي خروج از اين بازار 
نوشته بود. از سوي ديگر فعاالن بر اين باورند که دستورالعمل هاي صادرشده براي بازار 
سرمايه، بيشتر از آنکه ثبات بخش باشد، افراد را نگران کرده است. قاليباف اصل، رييس 
وقت سازمان بورس در نيمه نخست سال جاري از ورود ۱۱۰ هزار ميليارد تومان سرمايه 
به اين بازار خبر داده بود که عمدتا نيز توسط سهامداران خرد به اين بازار وارد شده بود. 
براساس آخرين آمار تاکنون سهامداران بازار سرمايه از حدود ۲۰۰ هزار نفر به بيش از 
چهار ميليون نفر بدون درنظر گرفتن مشموالن سهام عدالت رسيده و 5۰ ميليون کد 
بورسي نيز صادر شده که روزانه بين ۸۰۰ هزار تا يک ميليون از آن در بورس ثبت سفارش 
مي کنند. به همين دليل است که شوراي عالي بورس براي عدم خروج سرمايه ها از بازار 

طرحي حمايتي توسط صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد را به تصويب رساند. 
جزییات  طرح  چیست؟

براساس آنچه منتشرشده، پورتفوي محاسبه شده براي ســهامداران خرد، مشتمل 
بر ســهام، واحدهاي صندوق هاي با درآمد ثابت و صندوق هاي سهامي و به طور کلي 
اوضاع اوراق بهادار بازار سرمايه خواهد بود که اگر ارزش آن ۱۰ ميليون تومان يا کمتر 
باشد، صندوق توسعه بازار، اين حمايت را در قالب يک اختيار فروش براي اين دسته از 
سهامداران روي کل پورتفوي شان و براي تاريخ انتهاي ارديبهشت ۱۴۰۱ قائل مي شود. 
بر اين اساس و تا اين تاريخ، کسب حداقل بازدهي ۲5 درصدي تضمين مي شود و چنانچه 
بازدهي کمتر از اين ميزان باشد، جبران و مابه التفاوت به سهامداران پرداخت خواهد 
شد. شرط الزم براي پرداخت اين مبلغ جبراني تغيير ندادن پورتفوي ۱۲ اسفند سهامدار 
خرد تا تاريخ سررسيد است. شواري عالي بورس در بخش ديگري از اين طرح خاطرنشان 
کرده که »افراد واجد شرايط مي توانند سهام جديد خريداري کرده و به پورتفوي خود 
اضافه کنند ولي بخش جديد مشمول اين حمايت نخواهد بود. همچنين مقدار سهامي 
که امروز به نوعي در قالب پورتفوي شان بيمه مي شود را بايد حفظ و نگهداري کنند و در 
صورت تغيير هر بخش، کل حمايت لغو مي شود.«  بنابراين اگر سهامداران خرد و مشمول 
اين طرح که ارزش پرتفوي شان زير ۱۰ ميليون تومان است، تا ارديبهشت سال آينده، 
هيچ سهمي از پرتفوي خود را نفروشند، در تاريخ مذکور بازدهي ۲5 درصدي به صورت 
تضميني براي شان در نظر گرفته مي شود. اگر اين بازدهي رخ ندهد و کمتر از ۲5 درصد 

باشد، جبران و مابه التفاوت به سهامداران پرداخت خواهد شد.

نفروشید تا سود تضمیني بگیرید

 نوسان: بازار خودروی کشور شب عيد متفاوتی را 
تجربه می کند. طبق روال معمول با نزديک شدن به 
ايام پايانی سال، جنب وجوش در بازار خودرو بيشتر 
می شود. اين در شرايطی است که امسال از رونق اين 
بازار خبری نيســت. به گفته فعاالن بازار، معامالت 
خودرويی همچنان در رکود قرار دارد و خريد و فروش 
اندکی نيز، توسط مشتريان واقعی انجام می گيرد. آنچه مشخص است ابهام 
نسبت به آينده، باعث شده هر دو سمت بازار معامالت خودرو در اين روزها از 
انجام معامله به نوعی خودداری کنند. به گفته فعاالن بازار، هرچند طبق روالی 
ساالنه با نزديک شدن به ايام پايانی سال و افت مدل خودروها، معامالت اوج 
گرفته و قيمت ها نيز به دليل افزايش تقاضا روند صعودی به خود می گيرد، اما 
امسال برخالف سال های گذشته خريد و فروش به صورت محدود انجام شده و 

واسطه گران از بازار عقب نشينی کرده اند.

 نوســان:  درحالی که هفته گذشــته مجلس طی  
مصوبه ای اخذ ماليات از اينفلوئنسرهايی که دارای بيش 
از 5۰۰ هزار دنبال کننده هســتند را تصويب کرد واين 
موضوع واکنش های گســترده ای را در پی داشت، حال 
مشخص شده که فعاليت شبکه های اجتماعی فيلتر شده 
مثل تلگرام نيز شامل مقررات مالياتی جديد می شوند. 
اين درحالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند اين مسير ماليات ستانی دارای 
ضعف های متعددی است. انتقادات کارشناسان بيشــتر معطوف به ابهامات اين 
مصوبه است و معتقدند شروط تعريف شده نمی توانند مبنای مناسبی برای محاسبه 
درآمد افراد باشند. به عقيده آنها شاخصی چون تعداد فالوور مشخص کننده ميزان 
درآمد نيست. در همين حال هنرمندان فعال در شبکه های اجتماعی و اينفلوئنسرها 
هم عموما از اين گاليه دارند که وقتی دولت تســهيالتی در راستای بهبود شرايط 
کاری آنها ارائه نمی دهد، چطور توقع دارد که فعاالن اين شــبکه ها ماليات دهند. 

 نوســان: طبق اعالم معاون فنی گمرک ايران، 
صادرات محصــوالت کشــاورزی در ۱۱ ماه اول 
امســال به بيش از ۸/ ۷ ميليون تن رســيده که 
افزايش بالغ بر ۲3 درصدی داشته است. در مدت 
مشابه سال گذشته 3/ ۶ ميليون تن به ارزش ۲/ 
5 ميليون دالر صادرات انجام شــده بود. در بين 
اين محصوالت پسته تا زه يا خشــک با حدود ۴/ ۱۶۱ هزار تن به ارزش 
بالغ بر يک ميليارد دالر بيشــترين ميزان صادرات را از لحاظ ارزشی به 
خود اختصاص داده اســت. از لحاظ وزنی نيز ســيب با ۷۲۲ هزار تن و 
ارزش 3/ ۲۷۶ميليون دالر باالترين ميــزان را دارد. همچنين صادرات 
مغز پســته با ۹/ ۱۷ هزار تن به ارزش 5/ ۱۹۹ ميليون دالر گزارش شده 
است. بر اين اساس، در بين اقالم صادراتی بيشترين ارزآوری مربوط به 

پسته است.

  نوسان: شــرکت شاپرک طی بخشــنامه ای تمامی 
کارگزاری های ارائه خدمات پرداخــت را از ارائه خدمت 
به فعاليت های مغاير با قوانين جمهوری اسالمی ايران و 
الزامات و قوانين بانک مرکزی، منع کرد. پس از مشخص 
شــدن فعاليت های مجاز و غير مجاز در حوزه رمزارز ها، 
سامانه شبکه الکترونيکی پرداخت کارتی)شاپرک( نيز 
موضع خود نسبت به اين فعاليت ها را اعالم کرد؛ براساس قانون شورای عالی مبارزه 
با پولشويی و مصوبه هيات دولت در سال ۹۸، مبادله رمزارزها در کشور ممنوع اعالم 
شده است. رئيس کل بانک مرکزی نيز از امکان استفاده رمزارزها تنها برای واردات 
خبر داد. عبدالناصر همتی در اينبار گفت: به زودی برای بيت کوين صرافی هايی 
مشــخص می کنيم که فقط برای مبادالت تجاری بتوان از آن استفاده کرد. وی 
تاکيد کرد: خريد و فروش بيت کوين آزاد نمی شود فقط افرادی که به طور رسمی 
بيت کوين استخراج کرده اند، تنها برای واردات کاال می توانند از رمزارز استفاده کنند.

شب عید متفاوت در بازار خودروایست به کسب و کار رمزارزهاافزایش ۲۳ درصدی صادرات کشاورزیخطای مالیات بر اینفلوئنسرها
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هیچ منعی برای حضور سایر کشورها در بندر چابهار برای سرمایه گذاری وجود ندارد

تصمیم جدید شوراي عالي بورس براي سهامداران خرد:

بندر چابهار آرمیده در سواحل مکران واقع در جنوب شرقی ایران، یکی از مسیرهای تجاری 
راهبردی  است. این بندر، تنها بندر اقیانوسی ایران است که از طریق کریدور شمالـ  جنوب پیوند 
دهنده کشورهای مختلف منطقه به یکدیگر است. این بندر از سویی دیگر  اهمیتی ویژه برای 
توسعه اقتصادی کشور افغانستان  دارد و مکمل طرح کالن اقتصادی این کشور برای تبدیل شدن 
به چهارراه ترانزیتی در منطقه می باشد. در شرایطی که افغانستان برای دسترسی به بنادر پاکستان 
با محدودیت مواجه است، اهمیت بندر چابهار افزایش می یابد و همچنین این بندر برای شریک 
راهبردی کابل یعنی هندوستان نیز اهمیت خاصی دارد. زیرساخت ها و ظرفیت های مصوب شده 
برای این بندر راهبردی، در وبیناری تخصصی که از سوی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، مورد کنکاش و بررسی 
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نقش و اهميت فضای سبز در چنين مراکزی 
از اهميت ويژهای برخوردار است که مهمترين 
آن، ترســيب کربن و کاهــش آلودگی های 
احتمالی محيط داخل و اطراف شرکت است. 
وجود فضای ســبز پايدار در محيط شرکت 
و اطراف آن قطعا باعث ايجــاد زيبايی های 
بصری و چشم اندازهای طبيعی و لذتبخش 
برای کارکنان می شــود و اين امــر خود در 
افزايش ميزان رضايتمندی کارکنان از محيط 
کار و نهايتا بهره وری آنها نقش مؤثری خواهد 
داشت. مدير مديريت شهری و زيباسازی فوالد 
مبارکه اضافه کرد: داشتن فضای سبز پايدار 
يکی از الزامات زيست محيطی مراکز، شهرک 
ها و کارخانه های صنعتی است و آنها ملزم به 
رعايت آن هستند. از اين حيث شرکت فوالد 
مبارکه اقدام به اختصاص بخشــی از عرصۀ 
کارخانه به فضای سبز نموده است و اين خود 
نشانگر توجه جدی اين شرکت عظيم صنعتی 
به مسووليت های اجتماعی و الزامات زيست 
محيطی اســت. حدود ۹۹ درصد اين فضای 
سبز شــاداب تحت آبياری قطره ای است و با 

حداقل ميزان آب مصرفی، آبياری می شود.

دریافت تندیس 
طرح نوآوری سبز

رامين بختياری اظهار کــرد: اهميت غرس 
درخت در دين اسالم بر کسی پوشيده نيست؛ 
بسياری از بزرگان ما بر اين عمل تأکيد داشته 
اند و مقام معظم رهبری نيز هرساله به صورت 
نمادين اقدام به غرس يک اصله درخت ميکند 
که اين امر نشــان دهندۀ اهميــت درخت و 
کاشت آن است. وی با اشاره به وسعت 35۰۰ 
هکتاری فوالد مبارکه افــزود: ۱۴5۰ هکتار 
معادل ۴۲ درصد از کل وسعت اين شرکت با 
فضای سبز، شامل درخت، درختچه و گياهان 
ديگر، پوشيده شده است. عالوه بر اين، به غيراز 

نواحی اداری قديم در فوالد مبارکه که پيش 
از بهره برداری اين شرکت دارای فضای سبز 
بوده اند، تقريبا اکثــر جنگل کاری های اين 
شرکت در سال ۱3۷۲ انجام شده و پس از اين 
دوره نيز به دليل محدوديت های آبی، توسعۀ 
کمی را تجربه کرده است. بختياری با اشاره به 
اينکه شــرکت فوالد مبارکه دارای استاندارد 
ISO۱۴۰۰۱ اســت، گفت: در پی اقدامات 
شرکت در حوزه های مختلف زيست محيطی، 
فــوالد مبارکــه در آذرماه ســال ۱3۹۲ نيز 
به واسطۀ اقدامات ارزشمند در حوزه سرباره از 
سوی مديريت سبز اروپا و بنياد جهانی انرژی 
کانديد دريافت تنديس طرح نوآوری سبز شد.

اهداف ایجاد فضای سبز 
در محیط های صنعتی

مدير مديريت شــهری فوالد مبارکه درباره 
اهداف ايجــاد فضای ســبز در محيط های 
صنعتی تصريح کرد: اوليــن هدف موردنظر 
جذب آالينده های جوی و خاکی و هدف دوم 
تلطيف هواست. گياهان با جذب دی اکسيد 
کربن و آزادسازی اکسيژن در فرايند فتوسنتز، 
طراوت و شــادابی محيط را به دنبال دارد. در 
واقع هدف مهمی که از کاشــت درختان در 
فضای صنعتی به دنبال آنيم رســوب کردن 
کربن اســت. هدف بعدی قابليت بادشکن 
طبيعی اســت. ما در منطقه ای هستيم که 
بادهای موسمی و فصلی يا برخی فعاليت های 
انجام شــده در محيط کارخانه ممکن است 
باعث آلودگی و گرد خاک در اطراف منطقه 
شود. درختان اثر باد را تا سه برابر ارتفاع خود 
خنثی می کنند. همچنين کاشت درختان از 

فرسايش خاک جلوگيری می کند.
بختيــاری خاطرنشــان کــرد: در بخــش 
جنگل داری فوالد مبارکه از گونه های درختی 
و درختچــه ای ســوزنی برگ )کــه معموال 

هميشه سبز هستند( و گونه های پهن برگ 
)خزان کننده( استفاده شده است. مهم ترين 
گونه های سوزنی برگ شامل کاج تهران، سرو 
نقره ای، سرو نوش ســرو ذربين، سرو شيراز، 
سرو ناز و سرو خزنده )ارس( است. البته گونه 
زيتون معمولی نيز جزو اين گياهان محسوب 
می شود که اگرچه هميشه سبز است، اما در 
رده گياهان پهن برگ طبقه بندی می شــود. 
وی اضافه کرد: گونه های پهن برگ در فوالد 
مبارکه عمدتا شــامل توت معمولی، اقاقيا، 
آسمان دار، سنجد و زيتون تلخ است که معموال 
در وسعت بيشتری نسبت به گونه های سوزنی 
کاشته شده است. گونه های ديگر پهن برگ نيز 
شامل ارغوان، داغداغان و بادام کوهی بوده که 
با مساحت کمتری کاشته شده است. مجموع 
موارد مذکــور جنگل های فــوالد مبارکه را 

تشکيل می دهد.
مدير مديريت شــهری فوالد مبارکه درباره 
اقدامات انجام شده در خصوص صرفه جويی 
در مصــرف آب نيــز اظهار کــرد: در بخش 
محوطه هــای گل و چمــن در راســتای 
محدوديت های آب، همۀ چمن ها به گياهان 
مقاوم به کم آبی مانند ناز فرانسوی تبديل  شده 
و بيشــتر از گل های فصل استفاده می شود. 
معموال سياســت ما در انتخــاب گونه های 
گياهی، گونه هايی با نيازهای )خواهش های( 
اکولوژيک کمتر و بردباری بيشتر به خشکی 
و کم آبی اســت. در همين خصوص بيشتر از 
گياهان پوششــی مانند ناز، پامپاس گراس و 
سانتولينا استفاده می کنيم تا بتوانيم چمن 
را حذف نماييم. همچنين واکاری درختان با 

گونه های مقاوم به کم آبی جايگزين می شود.

۹۹ درصد آبیاری 
به روش قطره ای 

بختياری با بيان اينکه بالغ بر ۹۹ درصد آبياری 

فضای ســبز فوالد مبارکه به صورت قطره ای 
انجام می شــود گفت: از اين محل هدر رفت 
آبی وجود ندارد؛ بنابراين راندمان آبياری بسيار 
باالست. وی افزود: جهت آبياری فضای سبز 
از دو منبع عمده آب استفاده می شود. منبع 
اصلی پساب بهداشتی اســت که استفاده از 
آن با همت فوالد مبارکه و اقدام سنجيده اين 
شرکت در دو ســال اخير اجرايی شده است. 
به وسيله آن پساب بهداشــتی زرين شهر و 
مبارکه خريداری و وارد فوالد مبارکه می شود. 
مدير مديريت شــهری فــوالد مبارکه ادامه 
داد: بخش عمده مصارف آب در اين بخش از 
پساب بهداشتی و بخشی نيز از آب موردنياز 
هم از منابع زيرزمينی اســتفاده می شــود. 
بااين حال نهايت تالش و دقت ما نيز اين است 
که استفاده از منابع آب زيرزمينی متناسب با 

ظرفيت آن ها باشد.
بختياری با بيان اينکه فعاليت های نگهداری 
از فضای سبز تقريبا به صورت ۲۴ ساعته انجام 
می شود، اظهار کرد: يکی از اقدامات خوبی که 
در اين زمينه انجام می شود، تعريف پروژه های 
تحقيقاتی علمی و پژوهشی با همکاری مراکز 
علمی مانند دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی است. 
طرح بررسی ســازگاری گونه های درختی و 
درختچه ای فوالد مبارکه با همکاری دانشگاه 
تربيت مدرس، ارزيابی جامع کيفيت فيزيکی 
شــيميايی و بيولوژيکی خاک فضای ســبز 
فوالد مبارکه آبياری شده با پساب تصفيه شده 
با همکاری دانشــگاه صنعتی اصفهان، طرح 
بررسی محدوديت ها و تعيين قابليت و استعداد 
خاک های سبز با همکاری دانشگاه صنعتی 
اصفهان، طرح بررســی علل زوال گونه های 
درختی جنگل کاری فوالد مبارکه با همکاری 
منابع طبيعی شهرکرد، طرح کاربرد گياهان 
پوششی سازگار با شرايط زيست محيطی فوالد 
مبارکه به منظور صرفه جويی در مصرف آب با 
همکاری دانشگاه يادگار امام و طرح تهيه فلور 
گياهی منطقه فوالد مبارکه به منظور شناسايی 
گياهان بومی و اســتفاده در فضای ســبز با 
همکاری دانشگاه اصفهان از اين جمله است 
که مورد آخر اجرايی شده و می تواند به عنوان 
يک مرجع در اختيار کل منطقه و حتی استان 

قرار گيرد.

استفاده از درختان سازگار
 با بحران کم آبی

وی خاطرنشــان کرد: به دليل محدوديت در 
منابع آبی ناچار به حرکت به ســوی پوشش 
گياهی سازگار با شرايط کم آبی منطقه فوالد 
مبارکه هســتيم. همچنين بــرای تلطيف 
فضاهای اداری کارکنان هم به صورت ساالنه 
گل های آپارتمانی متنوعی تهيه می شــود 
که گونه های آن بر اساس شرايط اکولوژيکی 
ازجمله نور، دما، رطوبت و... انتخاب شــده و 
در اتاق کار همکاران مســتقر می شود. مدير 
مديريت شهری فوالد مبارکه در پايان با بيان 
اينکه نگهداری بهينه و مطلوب فضای سبز 
فعلی تنها به مدد زحمات شبانه روزی کارکنان 
نظارت فضای سبز شــرکت فوالد مبارکه و 
کارگــران زحمت کش پيمانــکار اين پروژه 
فراهم شده است، مراتب قدردانی خود را از تيم 

يادشده ابراز کرد.

یادداشت

  گزارش

 نوســان:فوالد مبارکه با افزایش 
بیش از ســه برابری تولید، یک 
درصد از آب رودخانه را برداشــت 
می کند و این میزان مصرف آب در 
داخلی  فوالد  تولیدکنندگان  بین 
و خارجــی یک شــاخص و الگو 

محسوب  می شود.
شــهرام نخعی رئيس مشــترکان درآمد 
شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به 
اينکه فوالد مبارکه به عنــوان بزرگ ترين 
شرکت فوالدســاز کشور اســت، گفت: 
تالش اين شرکت برای اجرای پروژه های 
بهينه سازی مصرف آب و کاهش برداشت 
آب خام از زاينــده رود و همچنين کاهش 
مصرف آب در فرآيندهای توليد، بزرگ ترين 
واحد صنعتی کشــور را با رکورد کمترين 
ميزان مصرف آب در ميان شــرکت های 
داخلی و خارجی معرفی می کند.وی افزود: 
مصرف آب در شرکت فوالد مبارکه نسبت 
به متوسط مصرف آب شرکت های بزرگ 

فوالدی جهان بسيار کمتر است.
 در فوالد مبارکه مصرف آب بــه ازای هر 
تن توليد حدود ســه مترمکعب اســت و 
با ســرمايه گذاری ۶ هزار ميليــارد ريالی 
در ايجاد شــبکه فاضالب، جمــع آوری، 
تصفيه و بازچرخانی پساب ۹ شهر اطراف 
شــرکت فوالد مبارکه را تامين می کند.
رئيــس مشــترکان درآمد شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان تصريح کرد: 3۰ درصد 
از آب مورد نياز شــرکت فــوالد مبارکه 
از محل بازچرخانی پســاب های تصفيه 
شده شهرهای اطراف تامين می شود.وی 
به اصالح فرآيند توليد و ايجاد سيســتم 
بازچرخانی آب در شــرکت فوالد مبارکه 
اشاره و خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه اولين 
کارخانه ای اســت که قبل از شروع فرآيند 
توليدخود، اقدام به احــداث تصفيه خانه 

پساب صنعتی کرد.
نخعی با اشــاره به اينکه فــوالد مبارکه با 
افزايش بيش از سه برابری توليد، يک درصد 
از آب رودخانه را برداشت می کند، گفت: اين 
ميزان مصرف آب در بين توليدکنندگان 
فوالد داخلی و خارجی يک شاخص و الگو 
محسوب می شود.وی با اشاره به پيشتازی 
فوالد مبارکه در بازچرخانــی آب در بين 
فوالدســازان جهان افزود: ميزان مصرف 
آب در کشــور 3۷/ ۹۶ ميليارد مترمکعب 
در سال اســت که در اين ميان کشاورزی 
ســهم ۸3/ ۸۸ درصد مصرف آب را دارد 
و مصرف شــرب عمومی با 33/ ۸ درصد و 
مصرف آب در بخش صنعت ۷۴/ ۲ درصد 
است.رئيس مشترکان درآمد شرکت آب 
منطقه ای اصفهان با اشاره به اينکه فوالد 
مبارکه همزمان افزايش توليد را با کاهش 
مصرف آب پيش برده اســت، گفت: فوالد 
مبارکه با راه اندازی پروژه های بازچرخانی 
پســاب های صنعتی در بين کشورهای 
جهان پايين ترين سرانه مصرف آب را دارد 
و با گسترش تصفيه خانه ها و جمع آوری 
پساب های فاضالب شهرهای مجاور مقدار 
آب مصرفی فوالد مبارکه به حداقل ممکن 
رسيده است.وی با اشاره به اينکه شرکت 
فوالد مبارکه طبق قــرارداد می تواند ۴۰ 
ميليون مترمکعب آب دريافت کند، افزود: 
با استفاده از بازچرخانی و استفاده از پساب 
شرکت فوالد مبارکه ۲۰ ميليون مترمکعب 
از ســهم خود را دريافــت می کند.نخعی 
تصريح کرد: در خشکسالی سال ۱3۹۷، 
شــرکت فوالدمبارکه با کاهــش توليد، 
ميزان آب مورد نياز خود را به ۱۴ ميليون 
مترمکعب از سهم ۴۰ ميليون مترمکعبی 

خود کاهش داد.

industry

کارخانه های صنعتی در راستای الزامات زیست محیطی موظف اند بر اساس استانداردهای تعریف شده 
بخشی از عرصۀ خود را به فضای سبز اختصاص دهند. شرکت فوالد مبارکه نیز در راستای تعهد به 
مسوولیت های اجتماعی خود و با تأکید حداکثری مدیریت ارشد شرکت بر ارتقای محیط زیست، بخشی از عرصۀ کلی 
شرکت را به فضای سبز پایدار اختصاص داده است و از طریق آبیاری با پساب تصفیه شده پایداری فضای سبز شرکت را 
تضمین می کند. رامین بختیاری، مدیر مدیریت شهری و زیباسازی فوالد مبارکه همزمان با گرامیداشت هفتۀ منابع طبیعی 
)۱۵ تا ۲۲ اسفندماه( در گفت وگو با "ایراسین" ضمن تشریح دستاوردهای فوالدمبارکه در این حوزه، تاکید دارد، حدود 

۹۹ درصد این فضای سبز شاداب، تحت آبیاری قطره ای است و با حداقل میزان آب مصرفی، آبیاری می شود.

مديرعامل شرکت فوالد مبارکه در بازديد از هلدينگ آتيه  فوالد نقش جهان گفت: از آنجا که 
همه سهام داران حقيقی هلدينگ آتيه  فوالد نقش جهان از کارکنان بازنشسته و شاغل فوالد 
مبارکه هستند، حمايت شرکت فوالد مبارکه از هلدينگ آتيه  فوالد نقش جهان صرفا در جهت 
منافع اقتصادی نيست، بلکه در راستای رفاه حال سهام داران و کمک به تأمين معيشت آنان 
است. عظيميان افزود: تالطم ها و رونق بازار سرمايه می تواند به طور کاذب در افزايش حاشيه 
سود مؤثر باشد، ولی بايد مراقب بود و با افزايش سرمايه، ســود سهامداران را تضمين کرد.

پشتوانه ای برای سهامداران فوالدمبارکه
در مراســمی بهــره بــرداری از جــاده حمــل محصــول و قراضــه، سيســتم 
ســيگنالينگ راه آهــن و اتــاق ويدئــو وال مجتمــع فــوالد ســبا آغــاز شــد.
احمد سعيدبخش، معاون توسعه فوالد مبارکه در اين ارتباط گفت: قبال حمل قراضه و 
محصول از درب شــاهد ذوب آهن با ترافيک بااليی انجام می شد که با بهره برداری جاده 
حمل محصول و قراضه مجتمع فوالد سبا به طول ۴ هزار متر و عرض ۱۱ تا ۲۰ متر، هم 
مسير کوتاه تر شــده و هم ماشــين های حمل قراضه و محصول تداخل پيدا نمی کنند.

بهره برداری از سه طرح توسعه در فوالد سبا

برداشت یک درصدی
فوالد مبارکه از زاینده رود

همزمان با گرامیداشت هفتۀ منابع طبیعی، دستاوردهای فوالدمبارکه در این حوزه تشریح شد؛

همزیستی با طبیعت
۹۹ درصد آبیاری فضای سبز فوالد مبارکه به روش قطرهای انجام می شود

کرونا مهمانی ناخوانده در دنیا که بــا ورود خود به جهان، غوغایی به پا 
کرد. در ابتدا بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان کمتر به مخاطرات 
این ویروس ناشناخته اشراف داشتند؛ اما به مرور زمان، ابعاد جدیدی 
از فعالیت و عملکرد این ویروس برای دنیا روشن شد. در واقع با شیوع 
پاندمی کووید-۱۹ از سال گذشــته، ابهام و عدم قطعیت در خصوص 
رسیدن به اهداف از پیش تعیین شــده بنگاه های اقتصادی ناشی از 
شــیوع ویروس کرونا، تصمیم گیری درباره آینده بسیاری از صنایع را 
دشوار و محلی از تردید کرد؛ به نحوی که کمتر بنگاهی توانست آینده 
اقتصادی خود را پیش بینی کرده و برای مقابلــه با ابعاد مختلف این 

ویروس، برنامه ریزی دقیق و منسجمی کند.
بسياری از مرزهای دنيا به روی ساير کشورها بسته شــد و برخی از پيمان های 
اقتصادی به حالت تعليق درآمدند. شرکت ها و بنگاه های اقتصادی چشم اندازی از 
آينده فعاليت خود نداشتند و برنامه ريزی و انجام معامالت تجاری ميان کشورهای 
دنيا، در هاله ای از ابهام قرار گرفت. در اين ميان، صنعت فوالد نيز در جهان، از اين 
قاعده مستثنی نماند؛ به نحوی که حتی شرکت های بزرگ و مطرح جهانی به دليل 
شيوع اين ويروس، در عرض تنها چند ماه به سبب تعطيلی واحدهای صنعتی خود، 
با کاهش شديد توليد روبه رو شــدند و مجبور به تعديل  شماری از کارکنان خود 
شدند؛ به همين دليل، مهم ترين دغدغه صنايع، پايداری در فرآيند توليد با حفظ 
سالمتی و ايمنی کارکنان خود بود و هر يک تالش کردند تا با تدوين دستورالعمل ها 
و پروتکل های بهداشتی برگرفته از دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت، 
مسيری را برای مقابله با اين ويروس در محيط های صنعتی تدوين کنند. در اين 
ميان بنگاه های توليدی و صنعتی بزرگ در ايران نيــز برای حفظ ميزان توليد، 
اشتغال و پاسخگويی به نياز بازارهای داخلی و خارجی، دست به کار شدند تا هر 
يک بتوانند با اجرای پروتکل های مختلف، خود را از شر اين ويروس در امان بدارند. 
بر همين اساس، فوالد مبارکه با جمعيتی بالغ بر ۲۰هزار نفر کارگر امانی، پيمانکار و 
البته فرآيندهايی که به طور پيوسته و بدون وقفه، در طول شبانه روز در حال توليد 
و حرکت بودند از همان ابتدا تالش کــرد تا با تبيين ابعاد مختلف اين موضوع در 
حوزه های کارکنان، تامين مالی، مشتری و تکنولوژی، نسبت به تعيين سناريوهای 
مختلف و تعريف راهکارهای مواجهه با اين ويــروس در جهت حفظ پايداری در 

زنجيره ارزش اقدام کند.

الهام گرفتن از 
سیستم ها و استانداردها

بر اساس برنامه ريزی های صورت گرفته برای مقابله با اين ويروس، فوالد مبارکه از 
زمان شروع همه گيری ويروس کرونا با توجه به تاکيد مديريت ارشد برای حفظ 
و صيانت از سالمتی پرســنل و ســاير ذی نفعان خود به ويژه کارکنان پيمانکار 
که ارتباط مســتقيم با فوالد مبارکه دارند، الزامات و قوانينی را در چارچوب های 
نظام مند برای حفظ سالمتی و ايمنی کارکنان در محيط های کاری تدوين و به 
دقت پياده سازی کرد؛ به نحوی که اين نظام ها به گونه ای طراحی شدند تا با الهام 
 ISO گرفتن از سيستم های جاری شرکت و استانداردهای جهانی و منطبق با

۴5۰۰۱:۲۰۱۸ تدوين و پياده سازی شوند.
در اين ميان نکته حائز اهميت آن است که استفاده از استانداردهای مديريتی جهت 
حفظ يکپارچگی و نظام مندی در اجرای رويکردهای سازمان از ابتدای تاسيس 
تاکنون جزو سياست های فوالد مبارکه بوده و در اين زمان يک ساله سپری شده از 
شيوع ويروس کرونا، به استقرار نظامی جدای از سيستم مديريت ايمنی و بهداشت 
شغلی نمی انديشيد؛ به همين دليل شرکت فوالد مبارکه تالش کرد تا با انتشار 
راهنمای کار ايمن در دوران شيوع بيماری کوويد-ISO( ۱۹ ۴5۰۰5:۲۰۲۰( در 
جهت صيانت و حفاظت بيشتر از کارکنان برآمده و موضوع را به نحوی هدايت و 

راهبری کند که استقرار نظام مذکور در زمانی کوتاه در دستور کار قرار گيرد.

استقرار ایزو4۵۰۰۵ 
برای مدیریت ریسک  پاندومی

بر اين اساس و برای اجرای استانداردهای جهانی برای مقابله با ويروس کرونا، تيمی 
متشکل از واحدهای مختلف نيروی انسانی، حراست، تضمين کيفيت، فناوری 
اطالعات و ساير بخش های مستقر در فوالد مبارکه، مبادرت به اجرای بندبند اين 
استاندارد کردند و در يک بازه زمانی چند روزه خود را محک زده و به بوته آزمايش 
گذاشتند تا ســرانجام در آخرين ســاعات کاری بهمن ماه ۱3۹۹، فوالد مبارکه 
توانست با کمترين مغايرت ممکن، در استقرار اين نظام موفق و گواهينامه مربوطه را 

از شرکت SGS سوئيس اخذ کند. 
در واقع اين استاندارد به عنوان خطوط راهنمای کار ايمن، در طی مدت همه گيری 
ويروس کرونا، کاربردی ترين سيستم مديريتی منتشر شده در اين رابطه در جهان 
بوده که قابل استفاده برای تمامی سازمان ها، شرکت ها و کسب و کارها است. به 
عبارت ديگر آنچه که فوالد مبارکه اکنون پياده ســازی کرده، ايزو۴5۰۰5 است 
که در واقع در اين اســتاندارد، مجموعه اقدامات منطقی بــرای مديريت کردن 
ريسک هايی که از COVID-۱۹ ناشی می شوند، شرايطی را فراهم می آورند که 
از سالمتی و ايمنی کارکنان و ساير طرف های ذی نفع مرتبط همچون پيمانکاران، 
بازديدکنندگان و شرکای کسب و کار تا ســاير بخش های اثرگذار در اين بخش 
صنعتی محافظت کند. سياست شرکت در کنترل مشکالتی نظير اپيدمی کرونا، 
متناسب با الگوهای به کارگرفته سازمان اســتاندارد جهانی است و مميزی اين 
سيستم، باز هم ثابت کرد که شرکت فوالد مبارکه در مهار ويروس کرونا مطابق با 

استانداردهای جهانی گام برداشته است. 
حال با اجرای اين استانداردها، فوالد مبارکه به عنوان يک مجموعه بزرگ صنعتی و 
تاب آور در اين همه گيری به خوبی نشان داد که با کار تيمی، کامال آشنا است و تيمی 
کار کردن را به صورت سيستماتيک پياده سازی کرده و نسبت به ابعاد آن اشراف 
کافی را دارد؛ به همين دليل تمامی حمايت های مرتبط با سالمتی جسمی، روحی، 

روانی و اجتماعی را در قالب يک سيستم نظام مند، جاری و ساری کرده است.

کنترل پاندمی در فوالدمبارکه

فوالدمبارکه چگونه به جنگ ویروس کرونا رفت؛

 نوســان: بلند همتان فوالد مبارکه در 
۱۱ ماهه سال ۹۹ موفق شــدند با توليد ۶ 
ميليون و 3۴۱ هزار تن فوالد خام به رشد ۹.۶ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۸)5 

ميليون و ۷۸۴ هزار تن( دست يابند.
معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه 
ضمن اعالم خبر اين دســتاورد غرورآفرين 
گفت: ثبت اين رکورد در حالی به دســت 
آمد که باالترين رکورد توليد فوالد مبارکه 
در ســال ۱3۹۶ )۶ ميليون و ۴5۱ هزار تن( 

ثبت شده بود و اين رکورد از ابتدای سال ۹۹ 
تا تاريخ ۱۲ اسفندماه، با توليد )۶ ميليون و 
۶۰۹ هزار تن( پس از گذشــت سه سال با 

وجود همه محدوديت ها شکسته شد.
عبــاس اکبری محمــدی تصريــح کرد: 
پيش بينی می شود در ســايه الطاف الهی و 
با اتکا به اراده و تخصص مديريت و کارکنان 
شرکت تا پايان سال جاری اين افزايش توليد 
به بيش از نيم ميليون تن از هدف تعيين شده 

افزايش يابد.

در پی کسب اين موفقيت، غالمرضا سليمی 
مدير ناحيه فوالدسازی و ريخته گری مداوم 
فوالد مبارکه از عوامل ذيل به عنوان مهم ترين 
اقدامات اثرگذار در کسب اين رکورد ارزشمند 
ياد کــرد: حمايت همه جانبــه مديرعامل 
شرکت از اهداف تعريف شده و ايجاد انگيزه 
بين همکاران؛ همدلی و صرف فعل خواستن 
در تمام رده های ناحيه؛ مديريت به موقع و 
مؤثر انواع متاليک شارژ کوره ها و به حداقل 
رســاندن توقفات ناشــی از کمبــود مواد 

اوليه؛ کاهش هوشــمندانه زمان تعميرات؛ 
هماهنگی و تعامل مناسب بين واحدهای 
مختلف توليد در ناحيه؛ اســتفاده مؤثر از 
واحدهای پشتيبانی کننده؛ انجام پروژه های 
بهبود متعدد؛ استفاده مؤثر از توان پيمانکاران 
ناحيه. معاون بهره برداری فوالد مبارکه در 
خاتمه، ضمن قدردانی از تالش همه جانبه 
کارکنان شــرکت کسب اين دســتاورد را 
به مديريت، کارکنــان، تمامی ذی نفعان و 
تأمين کنندگان فوالد مبارکه تبريک گفت.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد:

دستیابی به باالترین میزان تولید فوالد خام در تاریخ فوالد مبارکه
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سرپرست اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری اصفهان از آغاز عمليات اجرايی و نهالکاری 
ايجاد پارک جنگلی در منطقه بختياردشت و شهرک پرتو واقع در شمال کالنشهر اصفهان 
خبر داد. محمد علی کاظمی اظهارداشت: اين طرح با مشارکت شهرداری اصفهان در 
مرحله نخست با هدف ايجاد پارک جنگلی مشابه پارک کوهستانی ُصفه که در جنوب 
اصفهان قرار دارد انجام می شود. وی اضافه کرد: نهال های کشت شده در اين پارک از 

گونه های سازگار با کم آبی خواهد بود تا مصرف زياد آب را شاهد نباشيم.

مدير شيالت و امور آبزيان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: توسعه صنعت 
پرورش ماهيان تزيينی و آکواريومی استان و افزايش از آن مستلزم تکميل زنجيره 
توليد است. محمدرضا عباسی افزود: تکميل زنجيره توليد اين صنعت بويژه در توليد 
خوراک ماهيان و تجهيزات آکواريومی ضروری است زيرا بخش قابل توجهی از آن 
وارداتی و از خارج کشور تامين می شود و خروج ارز را به همراه دارد. وی اصفهان را از 

جمله  استان های پيشتاز صنعت پرورش ماهيان زينتی در کشور برشمرد.

درآمدزایی از پرورش ماهيان تزیينی و آکواریومیایجاد پارک جنگلی 5٣ هکتاری در شمال اصفهان
 گزارش

 نوســان : مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان اصفهان گفت: انســان ایرانی، در فالت مرکزی ایران با 
خالقیت خود توانسته هزاران سال تمدن سازی کند و نمونه این 
خالقیت ها را در قنات ها، آب انبارها، یخچال ها، بندها و آسیاب ها 
می توان دید. فریدون اللهیاری، در وبینار سومین همایش ساالنه 
»گردشگری، محور توسعه پایدار استان اصفهان« که با محوریت 
»جاذبه های آبی« برگزار شــد، با رد سرمایه گریز بودن اصفهان 
گفت: در سال ۱۳۹۹ که بدترین ســال گردشگری جهان بوده ما 
موافقت اولی مجوز احداث در حوزه تأسیسات گردشگری با بیش 
از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار داشته ایم و در ۹ ماهه اول امسال 
نیز تعهد اشتغال حوزه گردشگری استان اصفهان پر شده است. 
ممکن است پنج یا ۱۰ تا از این پروژه ها دچار مشکل شوند اما عمده 

آن ها در حال عملیاتی و اجرایی شدن هستند.

مديرکل ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی استان اصفهان تأکيد 
کرد: برنامه های گردشگری استان و کشــور، مبتنی بر برنامه ريزی و سند 
توسعه ای است که مشاوران بين المللی در تهيه آن مشارکت داشته اند و اگر 
تعداد تأسيسات اقامتی از ۱۰ هزار به بيش از 35 هزار واحد رسيده، به دليل 

همين برنامه ريزی ها و بسترسازی ها بوده است.
اللهياری يادآور شد که استان اصفهان در حوزه طبيعت گردی و بوم گردی 
در کشور رتبه اول را داراســت و در تقويم گردشگری اين استان بيش از ۷۰ 
رويداد تا قبل از کرونا ثبت شــده بود و استمرار داشت. وی خاطرنشان کرد: 
قدرت و توانمندی ما در حوزه گردشگری، به بخش های مختلف برمی گردد 
و همان طور که از بخش دولتی انتظار هســت، بخش خصوصی نيز بايد در 
اين حوزه انگيزه نشــان بدهد و اهتمام جدی داشته باشد. مديرکل ميراث 
فرهنگی گردشگری و صنايع دستی استان اصفهان توضيح داد: در اين يک 
ســال اخير که حوزه گردشگری با مشــکل مواجه بوده، انتظار می رفت که 
وقتی نمايشگاهی مثل نمايشگاه بين المللی تهران برگزار می شود، کسانی 
که داعيه دار اين حوزه هســتند الاقل در آن حضور پيــدا کنند و تمام بار را 
بر دوش هتل ها و تأسيسات گردشــگری و ميراث فرهنگی نگذارند، چرا که 
چه بپذيرند و چه نپذيرند مهم ترين رويداد بازاريابی گردشــگری ما همين 

نمايشگاه است.
اللهياری، پرهيــز از تفکر انتزاعی و روی آوردن بــه گفت وگو و همگرايی را 
ضرورت فعاليت در حوزه گردشگری دانست و گفت: امروز صحبت کردن از 
فعاالن گردشگری منحصر به هتل های پنج ستاره نمی شود و اقامتگاه های 
بومگردی روســتاها نيز به اين زنجيــره پيوســته اند. معتقديم که بخش 
خصوصی و دولتی بايد در کنار هم به ارتقای اين حوزه کمک کنند چرا که 
مطالبه گری صرف کفايت نمی کند. وی با اشــاره به بحث گردشگری آبی 
اظهار کرد: ممکن اســت اين ذهنيت وجود داشته باشــد که وقتی مشکل 
اصفهان کم آبی و خشــکی زاينده رود اســت، تمرکز بر گردشگری آبی در 
آن چه نقشی می تواند داشته باشــد، اما ظرفيت های بسياری در اين حوزه 
وجود دارد که نشان می دهد نبايد جاذبه های گردشگری آبی را منحصر به 

رودخانه و سد ببينيم.
مديرکل ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی استان اصفهان توضيح 
داد: انســان ايرانی در فالت مرکــزی ايران که امکان زيســت در آن وجود 
نداشته، با خالقيت خود توانسته هزاران سال تمدن سازی کند و نمونه اين 
خالقيت ها را در قنات ها، آب انبارها، يخچال ها، بندها و آســياب ها می توان 
ديد. همه اين ميراث های تاريخی دستاوردهای بزرگی هستند که تکاپوی 
انسان را برای تمدن ســازی در طول هزاره ها معرفی می کنند و استان ما از 

اين نظر دارايی های فراوانی دارد.
 اللهياری افزود: آثار تاريخی ثبت ملی شده مرتبط با آب در استان اصفهان 
۱3 قنات، ۸۹ گرمابه، ۱۶ پل، ۱۰ بند، ۱۲ آســياب، ۸3 آب انبار، ۲ چشمه 

آبگرم، 3 آبشار، ۱ درياچه نمک و 5 يخچال است. 
وی يادآور شــد: از مجموع ۱۱ قنات ثبت شــده در فهرست ميراث جهانی 
ســه قنات )قنات مون در اردســتان، قنات مزدآباد در ميمه و قنات وزوان 
در شاهين شــهر( در اســتان اصفهان قرار دارد و اين حاصل نشــده مگر با 
ديپلماســی فرهنگی وزارت ميراث فرهنگی در چند ســال اخير. چنان که 
به زودی حدود ۹ کاروانسرای اســتان اصفهان نيز به شبکه کاروانسراهای 
ايرانی که قرار است در فهرســت ميراث جهانی ثبت شود می پيوندد و رتبه 

استان را متحول می کند.
مديرکل ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی استان اصفهان با بيان 
اينکه مهندســی و معماری قنات هايی مثل قنات مون جزو عجايب است، 
تصريح کرد: در خور و بيابانک به ابتکار فردی يک قنات احداث شده که آن را 
جديدترين قنات دنيا لقب داده اند. در کنار آن هم سفره خانه سنتی و استخر 
پيش بينی کرده اند و همين اقدام تحرکی جدی در اين شهرســتان ايجاد 
کرده اســت. اللهياری با تأکيد بر پرداختن به ظرفيت های استان اصفهان 
از منظر گردشگری آبی و بسترسازی و توجه به ايده ها و انديشه ها گفت: ما 
بايد برای سرمايه گذار اميدآفرينی کنيم. موانع همه جا هست و می پذيريم 
که سيســتم بوروکراتيک ممکن است مشــکالتی ايجاد کند اما بهتر است 

راهکارهای دقيقی برای رفع چالش ها نيز ارائه شود.
مديرکل ميراث فرهنگی استان اصفهان با رد ســرمايه گريز بودن اصفهان 
ادامه داد: در سال ۱3۹۹ که بدترين سال گردشگری جهان بوده ما موافقت 
اولی مجوز احداث در حوزه تأسيسات گردشگری با بيش از ۲ هزار ميليارد 
تومان اعتبار داشــته ايم و در ۹ ماهه اول امســال نيز تعهد اشــتغال حوزه 
گردشگری اســتان اصفهان پر شده است. ممکن اســت پنج يا ۱۰ تا از اين 
پروژه ها دچار مشکل شوند اما عمده آن ها در حال عملياتی و اجرايی شدن 

هستند.

رد سرمایه گریز بودن اصفهان
مدیر کل میراث فرهنگی استان مطرح کرد:

 نوســان:معاون بهــره برداری 
استان  و فاضالب  شــرکت آب 
اصفهان در جلسه گذر از بحران 
کم  آبی در سال ۱4۰۰ گفت: پیش 
بینی می شود فاز اضطراری سامانه 
دوم آبرســانی اصفهان بزرگ در 
اواسط تابستان ۱4۰۰  در مدار بهره 

برداری قرار گیرد.
ناصر اکبری با بيــان اينکه هم اکنون 
حجم ذخيره ســد زاينده رود  ۱3.۷ 
درصد می باشد اعالم کرد: در صورتی 
که تا پايان ســال آبی، بارندگی در حد 
نرمال نداشته باشــيم احتمال اينکه 
تابستان سختی را از لحاظ منابع آبی 
تجربه کنيم زياد اســت.  وی با اشاره 
به تامين پايدار آب شــرب ســاکنان 
شــهرها و روستاها در اســتان عنوان 
کرد: ســناريوهای گوناگونــی بايد با 
هدف تامين پايدار آب شــرب شهرها 
و روســتاها مد نظر قرار گيرد که يکی 
از مهمترين آنها مديريت فشار و زون 

بندی شبکه آب است.
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت 
آبفا استان اصفهان با تاکيد بر استفاده از 
سيستم تله متری در تاسيسات آبرسانی 
در شهرها و روســتاها تصريح کرد: بايد 
بستر اســتفاده از سيستم تله متری در 
تاسيسات آبرسانی در تمامی شهرها و 
روستاهای اســتان فراهم شود تا منابع 
آبی به بهترين شکل ممکن مديريت و 

سپس بين متقاضيان توزيع شود.
اکبری مديريت مخازن آب را بســيار 
موثر در تامين پايدار آب شــرب مردم 
دانســت و افزود: عــالوه براينکه دبی 
مخازن به صورت آنالين رصد و بررسی 
می شــود، کيفيت آب شرب نيزخط 
قرمز شــرکت اســت که بايد مطابق 
با اســتاندارد تعريف شــده از سوی  

نهادهای ذيصالح باشد.
وی شناسايی منابع جديد را يکی ديگر 
از راهکارهای گذر از بحران کم آبی در 
سال ۱۴۰۰ برشــمرد و اظهار داشت: 
شهرها و روستاهايی که منابع موجود 
پاســخگوی نياز آبی آنها در نيمه اول 
سال نمی باشد بايد درصدد شناسايی 
منابع جديد باشــند تا با کشــف اين 
منابع بتوان نياز آبی مردم آن منطقه را 

برطرف نمود.
معــاون بهره بــرداری و توســعه آب 
شــرکت آبفا اســتان اصفهان حذف 
آبرســانی ســيار را يکی از اولويت ها 
دانست و خاطرنشــان ساخت: يکی از 
اهداف مهم پــروژه ۱۰۰-3۰۰ حذف 
آبرسانی ســيار به روستاها است که به 
دنبال اجرای اين طرح، روســتاهای 
اســتان از آب شــرب ســالم و پايدار 
برخوردار می شوند.  معاون بهره برداری 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
تاکيد کرد: پيش بينی می شــود فاز 
اضطراری سامانه دوم آبرسانی اصفهان 
بزرگ در اواسط تابســتان ۱۴۰۰  در 

مدار بهره برداری قرار گيرد.
شــايان ذکــر اســت، ســامانه دوم 
آب رسانی اصفهان شامل خط انتقال 
آب و تصفيه خانــه ای بــه ظرفيــت 
حدود ۶/ ۹ مترمکعب بر ثانيه اســت 
که مشکالت کمبود آب شرب استان 
اصفهــان در پيک مصــرف را مرتفع 
می ســازد. براســاس اعــالم مديران 
اســتان، خط اضطراری طرح سامانه 
دوم آب رســانی اصفهــان بــزرگ با 
اعتباری افزون بر 3۰۰ ميليارد تومان 

به بهره برداری می رسد.

  تاریخچه شــکل گیری اتحادیه 
بفرمایید  اوراسیا توضیح  اقتصادی 
و هدف از تشــکیل ایــن اتحادیه 

چیست ؟
شــکل گيری اوليه اتحاديــه اقتصادی 
اوراســيا بــه ســال ۱۹۹۹ و ۱۰اکتبر 
۲۰۰۰برمــی گــردد  که در اين ســال 
تفاهمی بــا نام جامعه اقتصادی شــکل 
گرفت در جوالی ســال ۲۰۱۱ اتحاديه 
گمرکــی و نهايتــا در اول ژانويه ۲۰۱5 
اتحاديه اقتصادی اوراســيا  شاکله اصلی 
خودش را بدســت آورد با هــدف تعامل 
منطقــه ای و هــم افزايی کشــورهای 
منطقــه ای در جهت تســهيل تجارت و 
ايجاد بازار مشــترک بين اعضاء ، حذف 
تدريجــی قوانيــن گمرکــی و برقراری 
تعرفه های مشــترک، هماهنگ ســازی 
تشــريفات گمرکی ،جابجايــی آزاد کاال، 
سرمايه ، نيروی کار و خدمات بين کشورهای 
عضو و در نهايت سياست مشترک در زمينه 
انرژی ، صنعت،کشاورزی و وسايل حمل و 

نقل، ايجاد شد.

  با توجه به ماده ۱۰ اقتصاد مقاومتی 
که تاکید بر توسعه تجارت به ویژه با 
کشورهای همسایه، حوزه ترانزیت، 
ایجاد سیســتم های تشــویقی و 
اقدامات تســهیل کننده مســیر 
صادرات دارد مزایای انعقاد موافقت 
نامه ایــران با اتحادیــه اقتصادی 

اوراسیا چیست؟
مزايای اين تفاهم نامه برای ايران توسعه 
همه جانبه بخش های کليدی در حمل 
و نقل، گمرک، کشاورزی، صنعت، انرژی 
و غيره و در نهايت کمــک به رونق توليد 
و توســعه صادرات غير نفتی است که در 
نهايت ضمن ارزآوری بخش عمده ای از 
نيازهای واردات کشور را نيز بخصوص در 

زمينه نهاده های دامی مرتفع می سازد.

   اتحادیه اقتصادی اوراســیا از چه 
کشور های تشکیل شــده است و 
وضعیت ایران در این اتحادیه به چه 

صورت است؟
کشورهای فدراسيون روسيه، قزاقستان، 

بالروس ارمنســتان و قرقيزستان عضو 
اين اتحاديه هســتند  جمهوری اسالمی 
ايران از سال ۲۰۱۴ خواستار انعقاد قرار 
تجاری با اتحاديه گمرکی اوراســيا بود و 
بنده به همراه  کميسيون مشترک ايران 
و روسيه اين موضوع را دنبال می کرد و در 
طی مذاکرات مداوم و ارزيابی های کمی و 
کيفی و ميزان تعرفــه توجيهی نهايتا در 
ارديبهشت ۹۷ در اجالس ساليانه اوراسيا 
در شهر آســتانه قزاقســتان امضاء شد. 
براين اساس با ايجاد منطقه آزاد تجاری 
بين جمهوری اســالمی ايران و اتحاديه 
اقتصادی اوراســيا بصورت يــک دوره 3 
ســاله قابل تمديد به تصويب رسيد و از 
اوايل آبانماه ۹۸ و بصورت عملياتی آغاز 

بکار نمود.

 خــرداد ماه ۹۸ مجلس شــورای 
ایجاد  موقت  توافقنامه  اســالمی 
منطقــه آزاد تجاری بــا اتحادیه 
اقتصــادی اوراســیا را به تصویب 
رساند. با اجرایی شدن این معاهده 
از پنجم آبان ســال گذشــته چه  
قابلیت های اقتصادی  برای جمهوری 

اسالمی ایران فراهم شده است؟
قابليت های مد نظر جمهوری اســالمی 
ايران و مزايای آن برای کشورمان در چند 

بخش قابل تامل است.
  * ارائــه کاالهايی با قيمت تمام شــده 
پايين تر بــرای صادرات به کشــورهای 

اوراسيا.   
* استفاده از ارز ملی بعنوان ارز جايگزين 
که خــود ميتواند تاثير بســزايی در رفع 
تحريم هــا و معضالت ارزی در کشــور 

باشد.       
* توســعه مبادالت تجاری با اين حوزه و 

کمک به جهش توليد در کشور.  
 همچنين توســعه بازارهای مشترک از 
طريق مســيرهای ،دريايــی و هوای  که 
متاســفانه بخش اعظمــی از اين اهداف 
تحقق نيافته و اهتمام ويژه دولتمردان در 

اين بخش را می طلبد.

   در موافقت نامه ایــن اتحادیه با 
کشــور های  طرف قرار داد شــان 

بیشتر سعی بر استفاده از مزیتهای  
اقتصادی آن کشور شــده است با 
توجه به شرایط کریدوری ایران که 
موقعیت بی نظیری را در دنیا دارد؟ 
چرا بهره مندی از این ظرفیت دیده 

نشده است؟
مزيت های اولويت دار کشــورها  در اين 
توافق نامه ديده شــده است ، دسترسی 
ژئوپلتيک ايــران در منطقه مزيتی مثال 
زدنی اســت که قابل چشم پوشی نيست  
عدم دسترســی بعضی اعضــا از جمله 
قزاقســتان که محصور در خشکی است 
اجرايی نمودن خطــوط ارتباطی مهمی 
همچون راه آهن کريدور شمال -جنوب 
را در کشــور دو چنــدان مــی کند که 
خوشبختانه اجرای اين خط استراتژيک 
به نقــاط پايانی خود نزديک می شــود. 
 ضمن اينکه اين مسير به غير از کشورهای 
عضو اوراســيا برای کشــورهای  حوزه 
هميشــه فارس، هند و آســيای جنوب 

شرقی نيز حائز اهميتی ويژه است.

 درموافقت نامه اتحادیه اقتصادی 
بر ســه محــور کدگذاری  ایران 
اتاق  بین  الکترونیکــی  کاال،کانال 
ایران و کشــورهای عضــو، کانال 
ایران و  الکترونیکی بین گمــرک 
گمرکات کشورهای عضو و اوراسیا 
تاکید شــده اســت. مزیــت این 
محور ها را مــی فرمایید و وضعیت 
ســازمان های ذیربط ایــران برای 
اجرایی شدن این محور ها بفرمایید؟

در بخشــی از محورهای کدگذاری شده 
و کانال هــای الکترونيکی بين اتاق ايران 
و همچنين گمــرک به قواعــد عمومی 
تجارت کاال ؛ راهکارهــای تجاری، رفع 
موانع فنی ، اقدامات بهداشتی و بهداشت 
گياهی و قرنطينه ای ، قواعد مبدا  تسهيل 
تجاری ، حل و فصل اختالفات و مقررات 
گمرکی و پايانی به تفضيل اشاره و مورد 
بررســی طوالنی قرار گرفته اســت.  اين 
شرايط و همچنين قوانين مبادله کاالها 
با تجــارت ترجيحــی و همچنين تعرفه 
صفر ســازمانهای ذيربــط و همچنين 
بخش خصوصی را برای پيوســتن ايران 

به سازمان تجارت جهانی آماده می سازد.

 تاکنون اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
با چه کشور های موافقت نامه داشته 
است؟ چنانچه از موافقت نامه های 
کشــور های دیگر اطالعی دارید 

توضیح بفرمایید؟
کشــور چين بعنوان غــول اقتصادی با 
تفاهم منطقه تجــارت آزاد بــا اتحاديه 
اقتصادی اوراســيا وارد شــده اســت.  
کشــورهای اندونزی،  سنگاپور،  کامبوج 
و تايلند در حال مذاکره برای پيوســتن 
به تفاهمی مشــابه با چين هســتند که 
مراحل پايانی خود را طی می کند. هند، 
مغولســتان، ترکيه، صربســتان و مصر 
نيز در حال رايزنی برای پيوســتن به اين 
تفاهم نامــه اقتصادی هســتند  مالزی  
فيليپيــن و چند کشــور ديگر آســيای 
جنوب شــرقی هــم مقدمــات پايانی 

پيوستن به اين اتحاديه را طی می کنند.

  این کــه بیان می شــود اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا روسیه محور است 
و از اهداف سیاسی برخوردار است را 

توضیح بفرمایید؟
به هر حال تاريخ به ما نشان داده روسيه 
در طول تاريخ اهداف خاص سياسی خود 
را برای مقابله با غــرب دنبال ميکند ولی 
در حال حاضر و بــا تحريم های ناعادالنه 
غرب عليه ايران ايــن اتحاد و عضويت در 
اتحاديه اوراســيا فرصتــی طاليی برای 
کشــورمان برای رفع و بــی رنگ کردن 
تحريم ها هست که البته مورد بی مهری 
و کم توجهی دولتمردان کشــورمان قرار 

گرفته است.

  در موافقت نامــه ایران با اتحادیه 
انداز  بر چشم  اوراســیا  اقتصادی 
اقتصاد آزاد برای ایران اشاره شده 
است آیا زیر ســاختهای الزم برای  

تجارت آزاد فراهم شده است ؟
نخير، متاســفانه زيرســاختهای کمی 
و کيفی پيوســتن ايران به ســازمانهای 
معتبری ازجمله سازمان تجارت جهانی 
مغفــول واقع شــده که جديّــت دولت 
مجلس و سازمان های ذيربط و حمايت 
از بخش خصوصی می تواند در توســعه 
زيرســاختهای الزم در اين بخش، کمک 

شايانی را داشته باشد.

  با گذشت یکســال از انعقاد این 
موافقت نامه وضعیت فعلی تجارت 
ایران با کشــور های طرف قرار داد 

چگونه است؟
متاســفانه با گذشــت بيش از يکسال از 
پيوستن آزمايشــی کشــورمان به اين 
اتحاديه نتوانســته ايم به اهداف مطلوب 
و پيش بينی شده دســت يابيم ، سازمان 
توســعه تجــارت علت را در مشــکالت 
پيش آمده ويروس منحــوس کرونا می 
داند که بنده بعنوان فــردی کاماًل مطلع 
از آغاز مذاکرات و بــه همراه هيئت های 
مذاکــره ای دولتــی و خصوصــی علّت 
اصلی را نبــود راهکاری روشــن و واضح 
در ديپلماســی اقتصادی کشور ميدانم، 
قوانيــن خلق الســاعه وزارتخانــه ها و 
سازمانهای مرتبطی که بر خالف اصالح 
ســاختار اين ديپلماســی در کشور گام 
برمی دارند .بی شــک اصــالح قوانين و 
توانمند سازی شــرکت های خصوصی 
صادرات محور در اين حــوزه ميتواند به 
رونق و جهش توليد در کشور منتج شود 
و بخش وســيعی از معضالت اقتصادی و 
معيشتی جامعه را که اساساً بر پايه خود 

تحريمی است ،مرتفع سازد.

فرصت طالیی اوراسیا
در گفتگو با عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و فدراسیون روسیه مطرح شد؛  گزارش

گذر از بحران 
کم آبی در 1400

خرداد سال ۹۸ مجلس شورای اسالمی انعقاد توافقنامه اقتصادی وتجاری ایران با اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا را به تصویب رساند. در پنجم آبان سال ۹۸ این موافقت نامه برای سه سال فعالیت خود را با 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز کرد.  با اجرایی شدن این معاهده و بهره مندی از مزیت های آن می توان 
انتظار داشت قابلیت های اقتصادی جمهوری اسالمی بیش از پیش ارتقاء یابد. با این حال، بهره مندی از این مزیت ها 
نیازمند توجه به برخی الزامات حقوقی و اجرایی در کشور و فراهم آوردن زیرساخت های مورد نیاز است. با توجه به 
گذشت بیش از یکسال از انعقاد این موافقت نامه اقتصادی و تجاری، پایگاه خبری درآمد نیوز مصاحبه ای را با دکتر 
سهراب بختیار، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و فدراسیون روسیه  و مشاور طرح  پیمان اوراسیا را بعمل آورده 
است که حاوی نکات ارزنده ای برای فعاالن اقتصادی است. "نوسان" به دلیل اهمیت موضوع، این مصاحبه را بازنشر 

نموده است؛

گفت و گو

گرو  ه  صنعت

citizen

با گذشت بیش از یکسال از پیوستن آزمایشی ایران به اتحادیه اوراسیا نتوانسته ایم به اهداف مطلوب دست یابیم
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حجم تولید ناخالص داخلی بنگالدش از ۱۰ میلیارد دالر در سال 
۲۰۰۹ هم اکنون به بیش از ۳۰۰ میلیارد دالر رسیده است. 

در يـک دهـه اخيـر کـه بخش هايـی از آسـيا در غـرب و مرکـز آن درگيـر 
بحران هـای متعددی بوده و هسـت، دو کشـور اسـالمی در جنوب و جنوب 
شـرقی اين قاره در حال تجربه توسـعه اقتصادی شـگرفی هسـتند. منظور 
اندونـزی و بنـگالدش اسـت. البته جهـش اقتصادی بنگالدش بيشـتر حائز 
اهميـت و قابـل توجه اسـت. معموال نام اين کشـور با فقـر، باليايی طبيعی، 
بيـکاری و آواره شـدن جوانـان آن در کشـورهای ديگر برای يافتن کسـب و 
کاری و کارگـری گـره خـورده اسـت و هنوز هم بنـگالدش طنين انداز نامی 
خـوش آوازه در اذهـان نيسـت؛ امـا رفتـه رفتـه مـی رود کـه بنگالـی معنا و 

مفهومـی ديگـر پيدا کنـد و نگاه ها نسـبت بـه آن تغيير کند. 
بنـگالدش بـا مسـاحتی حـدود ۱۴۷ هـزار کيلومتـر مربع و جميعتـی بالغ 
بـر ۱۶5 ميليـون نفـر چهارميـن کشـور مسـلمان از لحاظ جمعيت اسـت. 
ايـن کشـور واقـع در جنوب آسـيا تا يک دهه قبـل، جزو فقيرترين و رشـد 
نيافته تريـن کشـورها بود؛ نيمـی از مردم آن در چند دهه پيش سـوء تغذيه 
داشـته و درآمد سـرانه فردی در دهه هفتاد ميالدی گذشـته حدود 5 دالر 
بـود؛ امـا اکنـون بـه الگويی بـرای کشـورهای در حال توسـعه تبديل شـده 
اسـت. همه چيز از سـال ۲۰۰۹ شـروع شـد؛ زمانی که شيخه حسينه واجد 
دختـر شـيخ مجيب الرحمـن بنيانگذار بنگالدش پـس از چند دهـه نزاع  و 

بحـران سياسـی قدرت را به دسـت گرفت و نخسـت وزير شـد.
خانم حسـينه واجد ۷3 سـاله رهبر حزب عوامی پس از به قدرت رسـيدن 
برنامـه زمانبندی شـده و مدونی برای توسـعه اقتصادی بنـگالدش در پيش 
گرفـت؛ آن هم در کشـوری کـه منابع و ثروت های طبيعـی چندانی ندارد و 
مهم ترين پتانسـيل آن نيروی انسـانی جوان و منابع آبی قابل توجه اسـت. 
در طـول ايـن يـک دهـه، ميانگين درآمد سـرانه فـردی )از توليـد ناخالص 
داخلی( از ۴۴۰ در سـال ۲۰۰۰ به ۸۷۰ در سـال ۲۰۱۱ و ۱۷5۰ در سـال 
۲۰۱۸ و هـم اکنـون نزديک به ۲ هزار دالر رسـيده اسـت؛ البتـه اين رقم بر 

اسـاس برابری قدرت خريد 5۰۲۸ دالر اسـت. 
 The شـاخص های  اسـاس  بـر  اخيـر  سـال  ده  طـول  در  بنـگالدش 
Spectator Index بيشـترين رشـد توليد ناخالص داخلی را در سـطح 
جهان تجربه کرده اسـت. در سـال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ رشـد توليد ناخالص 
داخلـی بنـگالدش ۷.۸۶ درصد بوده اسـت؛ يعنی بيشـتر از سـطح انتظار و 
برنامـه خـود دولـت که رشـدی ۷.۶5 درصـدی را پيش بينی کـرده بود. در 
کنـار آن هـم بر اسـاس آمارهـای بين المللی معتبـر، حجم توليـد ناخالص 
داخلـی آن از ۱۰ ميليـارد دالر در سـال ۲۰۰۹ هـم اکنون به بيـش از 3۰۰ 
ميليـارد دالر رسـيده اسـت و بر اسـاس پيش بينی ها احتماال در پنج سـال 
آتـی نيـز اقتصـاد اين کشـور رشـد سـاليانه ۹ درصـدی را تجربه کنـد. اين 
رقـم بـرای اقتصادی بـدون نفت و گاز و بدون داشـتن منابع زيرزمينی مهم 

ديگـر خيره کننـده و درس آموز اسـت. 
اکنـون در برنامـه توسـعه اقتصـادی شـيخه حسـينه چشـم انداز توسـعه 
اقتصـادی فراگير ۲۰3۰، چشـم انداز ۲۰۴۱ برای تبديل شـدن به کشـوری 
پيشـرفته، چشـم انداز ۲۰۷۱ و همچنيـن چشـم انداز فراگيرتـر معـروف به 
طـرح "دلتـا" تـا سـال ۲۱۰۰ در نظـر گرفتـه شـده اسـت که در اين سـال 
بـه يکـی از قدرت هـای برتـر اقتصـادی جهـان تبديل شـود. البتـه در وهله 
اول شـايد تحقـق ايـن چشـم اندازها و رسـيدن به ايـن جايـگاه بلندپروازانه 
بـه نظـر برسـد؛ امـا هميـن کـه يـک کشـور بسـيار فقيـر در اين ده سـال 
اخير چنين رشـد خيره کننده ای را محقق سـاخته اسـت؛ بعيد هم نيسـت 
در صـورت تـداوم ايـن وضعيـت بـه ايـن چشـم اندازها نايل آيـد. همين که 
چنيـن کشـوری بـرای سـال ۲۱۰۰ برنامه مـدون دارد؛ خـود گويای خيلی 

چيزهاست. 
مهم تريـن چالـش بنگالدش در اين ميـان اختالفات سياسـی داخلی و نزاع 
قـدرت هـم هسـت و در ايـن عرصه شـيخه حسـينه کارنامه چنـدان قابل 
قبولـی در زمينـه حقوق بشـر و احتـرام به حقوق مخالفان ندارد و شـبهاتی 
عليـه برخـی نزديـکان وی از جملـه ژنـرال عزيز احمـد مطرح اسـت. البته 
هميـن جهـش اقتصـادی يـک دهـه اخيـر باعث شـده اسـت که حسـينه 
واجـد محبوبيـت خـود در ميـان بنگالی هـا را افزايـش دهـد و حزبـش در 
انتخابـات سـال ۲۰۱۸ هـر چنـد مخالفـان شـائبه هايی را مطـرح کردنـد، 
توانسـت ۷5 درصـد از 3۰۰ کرسـی مجلـس ملی يا جاتيو سنگشـاد بهابان 

را کسـب کند.
برآينـد تحـوالت اقتصـادی چشـمگير بنـگالدش در سـال های اخيـر که از 
آن می تـوان بـه عنـوان معجـزه اقتصـادی جنـوب آسـيا نـام بـرد، تقويـت 
حسـن غـرور ملـی و شـهروندی بنگالدشـی ها بـوده اسـت کـه در نتيجـه 
آن بنگالی هـای شـاغل در خـارج سـرمايه های خـود را بـه داخـل منتقـل 
می کننـد. هـم اکنـون ذخايـر ارزی بنـگالدش بيـش از 33 ميليـارد دالر 

برآورد شـده اسـت. 
در  اقتصـادی سـرمايه گذاری خارجـی  تحـول  در سـايه هميـن  امـروزه 
بنـگالدش بـه شـدت در حـال افزايـش اسـت. ناگفتـه نمانـد که سياسـت 
خارجـی بـدون تنـش داکا و پايه ريزی آن بر اسـاس منافع اقتصـادی و عدم 
ورود بـه تنـش  در منطقـه پيرامونـی خـود و فراتـر از آن، نقـش مهمـی در 

جـذب سـرمايه گذاری خارجـی داشـته اسـت. 

ســرمقاله  در  اکونوميســت 
خود با عنــوان »قوانين بازی 
تکنولوژيــک در حــال تغيير 
اســت« نوشته اســت: مرحله 
جديــدی از رقابــت جهانــی 

فناوری در حال وقوع است.
ايده ســلطه انحصارها بر صنعت فناوری چنان گسترش 
يافته که تفکرات بسياری را به انحصار خود درآورده است، 
از استراتژی های سرمايه گذاران گرفته تا نشست حقوقی 
ناظران ضد انحصار. بــا اين حال، همانطــور که توضيح 

می دهيم، حفظ اين وضعيت دشوارتر می شود.
پس از يک دوره طوالنــی محکم کاری و مقاوم ســازی، 
صنعت فناوری در حال ورود به مرحله پويايی اســت. در 
آمريکا بازارهای ديجيتال در حال تغيير به سوی وضعيت 
اُليگوپُلی)انحصار چندتايی يا بازاری که تحت سلطه تعداد 
معدودی شرکت است( هســتند، که در آن شرکت های 
دوم و سوم به شدت در برابر پيشتاز فعلی رقابت می کنند. 
شــاهد تقابل اپل و فيس بــوک در مورد کنتــرل حريم 
خصوصی کاربران آيفون باشيد. و در سراسر آسيا مجامع 

ديجيتالی با آن مبارزه می کنند.
ساختار نوظهور اين صنعت با ســرمايه داری باز و پراکنده  
که رسانه اکونوميست حامی آن است، فاصله دارد. با اين 
وجود انحصارگرايــی چندجانبه )اُليگوپُلــی( بين رقبا، 

بســيار بهتر از انحصارطلبی يک جانبه )ُمنوپُلی( اســت. 
تندباد تخريب خالق، ضربه سختی به سيليکون ولی وارد 
می کرد. ليســت شرکت های سرنگون شــده از سلطه، از 
شــرکت Fairchild Semiconductor گرفته تا 

Hewlett-Packard را شامل می شود. 
با اين حــال اخيراً غــول ها به هــم پيوســته اند: اپل و 
مايکروسافت بيش از ۴۰ ســال و آلفابت و آمازون بيش از 
۲۰ سال سن دارند. حتی فيس بوک در اين ماه ۱۷ ساله 

شده است.
چه اتفاقی افتاد؟ مقياس اثرات شــبکه به اين معنی است 
که اندازه، زاينده اندازه است، در حالی که داده ها می  توانند 

مانعی برای ورود باشند. 
جســتجوها، رســانه های اجتماعی، تبليغــات، تجارت 
الکترونيکی، جريان داده ها، سفارش وسايل حمل و نقل، 
سيستم تحويل و پرداخت ها، همگی تاحدی نشانگر اين 

خصوصيات کيمياگرانه هستند.
بسياری از بنگاه های فناوری ، به ويژه شرکت های بزرگ، 
در منطقه انتخابــی خود به برتری رســيده اند، و در دهه 
گذشته اشتياق کمی برای رقابت مستقيم با يکديگر نشان 

داده اند. 
سه جستجوی رايج در Microsoft Bing عبارتند از: 
فيس بوک، يوتيوب و گوگل. آيا کســی گوشی های مدل 

Fire شرکت آمازون را به خاطر می آورد؟

. از اقتصاد حذف کند  با برداشتن ماليات بر خريد طال می تواند دالر را  روسيه 
ولنتين کاتاسونوف، استاد اقتصاد روسی، می گويد:  روسيه می تواند با برداشتن يک 
قدم ساده به هدف خود در حذف دالر از اقتصادش برسد. وی می گويد دولت اين 
کشور با برداشتن يک قدم ساده می تواند هدف خود را در حذف دالر از اقتصاد 
محقق کند. وی می گويد: در صورتی که ۲۰درصد ماليات ارزش افزوده از خريد طال 

حذف شود، مردم به سمت تبديل دالرهای خود به طال خواهند رفت.

طبق اعالم وزارت صنعت و فناوري اطالعات چين، اين کشور براي يازدهمين سال 
متوالي بزرگ ترين مرکز توليد جهان بوده و حدود 3۰ درصد از کل توليد جهان را به خود 
اختصاص داده است. همچنين ظرف 5 سال گذشته توليدات صنعتي با ارزش افزوده از 
۲3.5 تريليون يوان )3.۶3 تريليون دالر( به 3۱.3 تريليون يوان رسيده است. در طول 
سيزدهمين برنامه توسعه چين، از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، ميانگين رشد توليد ارزش افزوده در 

بخش فناوري باالي چين از ۴.۹ درصد کل توليد، به ۱۰.۴ درصد رسيده است. 

چین؛ بزرگ ترين مركز تولید جهان راهکار حذف دالر از اقتصاد روسیه
چرا بنگالدش 

هم از ایران پیشی گرفت؟

  دورنما 

 تندباد
آینده پژوهی

گرد و خاک
 غول های فناوری

نگاره

گزارش

با قدرت گرفتن دموکرات ها در کاخ سفید، تالش ها برای 
افزایش حداقل دستمزد از 7.۲۵ دالر به ۱۵ دالر در ازای هر 
ساعت افزایش یافته؛ اقدامی که چه به  لحاظ اقتصادی و چه 

به  لحاظ سیاسی منطقی است. 
برخـالف گذشـته، اقتصاددانـان ديگر نسـبت به حداقل دسـتمزد بدبين 
نيسـتند. قبـاًل فـرض می شـد کـه بـازار کار مانـع از قـدرت انحصـاری 
فرضـی،  بـا چنيـن  از سـرمايه می شـود.  رانت جويـی  در  کارفرمايـان 
پيش بينـی می شـد کـه حداقـل دسـتمزد بـه کاهـش اشـتغال منجـر 
می شـود .اما در پژوهش هايی که از اواخر دهۀ ۸۰ انجام شـده، شـواهدی 
مبنی بر تأثير افزايش حداقل دسـتمزد بر بيکاری به دسـت نيامده اسـت. 
ديويـد کارد از دانشـگاه کاليفرنيـا و آلن کروگر از دانشـگاه پرينسـتون در 
کتـاب »افسـانه و اندازه گيـری: اقتصـاد جديد حداقل دسـتمزد« نشـان 

داده انـد کـه کاهـش اشـتغال نه تنهـا ربطی بـه افزايش حداقل دسـتمزد 
نـدارد، بلکه در مواردی با افزايش کف دسـتمزد، اشـتغال افزايش می يابد.
هرچنـد ايـن يافته ها در ابتدا جنجال برانگيز بود، اما شـواهد بعدی مبتنی 
بـر نمونه های بزرگتـر و رويکردهای تجربـی دقيق تر آن را تأييـد کرد. اگر 
افزايـش حداقـل دسـتمزد اشـتغال را کاهـش نمی دهـد، پـس می تـوان 
اسـتدالل کـرد که کارفرمايـان بزرگی نظيـر مک دونالد يا والمـارت عماًل 
دارنـد از قـدرت بـازار بـرای کسـب رانـت بهـره می برنـد.  ادبيـات اوليـۀ 
اقتصاد، دسـتاوردهای حداقل دسـتمزد را بسـيار دسـت کم گرفته است. 
چنين سياسـت هايی بسـيار فراتر از افزايش درآمد کارگران است. حداقل 
دسـتمزد، انگيـزۀ ايجاد مشـاغل با دسـتمزد باالتـر و باثبات تـر را تقويت 

می کنـد و امکان پيشـرفت شـغلی را نيز فراهـم می کند.
برخـی اقتصاددانـان نگران انـد که حداقل دسـتمزد ممکن اسـت ميل به 
سـرمايه گذاری بـرای آموزش هـای مهارتـی و افزايـش بهـره وری نيـروی 
کار را تضعيـف کنـد. اما همان  طورکه در کار مشـترکم با اسـتيو پيشـکه 
نشـان داده ام، ايـن نگرانـی اغراق آميـز اسـت. وقتـی کارفرمايـی بايـد بـه 
کارگـران خـود دسـتمزد باالتـری پرداخـت کند، اتفاقـاً انگيـزۀ قوی تری 
بـرای بهـره وری آن هـا دارد. توجه بـه عوامل غيراقتصـادی، اهميت توجه 
بـه حداقـل دسـتمزد را بيشـتر هـم می کنـد. همان طورکه فيليـپ پتی؛ 
فيلسـوف، توضيـح داده، انسـان ها برای آزادی از سـلطه تـالش می کنند.
زندگـی تحـت سـلطه به معنـای وابسـتگی بـه رحـم و بخشـش ديگری 
اسـت؛ زندگـی در معـرض رنج هايـی کـه ديگـری می توانـد دلبخواهانـه 
بـه تـو تحميـل کند«. ايـن تعريف، تجربـۀ کسـانی را که در طـول تاريخ 
رعيـت و بـرده بوده اند به تصوير می کشـد.  همان طورکـه به همراه جيمز 
رابينسـون در کتـاب »راه باريک آزادی« تأکيد کرده ايم، حتـی اگر امروزه 

بيشـتر کارگران در غرب دربارۀ وحشـيانه ترين اشکال کار اجباری نگرانی 
چندانـی نداشـته باشـند، اما نبود امنيت شـغلی و ناکافی بـودن حقوق به 

اين معنا اسـت که کسـانی هنوز تحت سـلطه هسـتند.
البتـه نـه پتـی، و نـه من و رابينسـون اولين کسـانی نيسـتيم کـه به اين 
نکتـه اشـاره می کنيـم. ويليـام بوريـج؛ از معمـاران دولـت رفـاه انگليس، 
در سـال ۱۹۴5 اسـتدالل کـرد »آزادی معنايـی فراتـر از آزادی از قـدرت 
خودسـرانۀ دولت هـا اسـت. آزادی به معنای رهايی از بندگـی اقتصادی در 
برابـر شـرهای اجتماعـی اسـت. آزادی به معنـای آزادی از هر نـوع قدرت 
خودسـرانه اسـت«. از هميـن رو اسـت کـه در مـادۀ ۲3 اعالميـۀ جهانی 
حقـوق بشـر آمـده »هر کسـی کـه کار می کنـد حـق دارد از حق الزحمۀ 
منصفانـه و مطلوب برخوردار باشـد به اندازه ای که برای خـود و خانواده اش 

زندگـی شايسـته و تـوأم با کرامت انسـانی را فراهـم کند«.
برايـن  اسـاس، تـالش دموکرات هـا بـرای افزايـش حداقـل دسـتمزد و 
گسـترش حمايـت از کارگـران بايـد به عنـوان بازگشـت بـه يک دسـتور 
کار اجتماعـی تلقـی شـود کـه برای مدتـی طوالنـی ناديده گرفته شـده 
اسـت. در اقتصـادی کـه با نابرابری و طبقاتی شـدن فزاينده مواجه اسـت، 
سياسـت های مربـوط بـه هموارکـردن شـرايط بـازی و کاهـش سـلطه 

مدت هـا بـه تأخيـر افتاده اسـت. 
بايـد در نظـر داشـت که امروزه مشـکل بزرگتر اقتصادهـای غربی کمبود 
مشـاغل خـوب به دليل تمرکـز بيش ازحد بر اتوماسـيون و تـالش ناکافی 
بـرای توسـعۀ فناوری های جديدی اسـت کـه از همه نظر بـرای کارگران 
مفيـد باشـد. افزايـش حداقل دسـتمزد اولين قـدم مهمی اسـت که بايد 
برداشـته شـود، امـا بايـد با سياسـت های تغييـِر جهـت فنـاوری و ايجاد 

انگيـزه بـرای ايجاد مشـاغل خوب و شـرايط کار بهتر همراه باشـد.

پرونده ای برای حداقل دستمزد باالتر
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نگاه

اول: ريـکاوری اقتصـاد ايـران از مسـير افزايـش پايـدار رشـد 
اقتصـادی و بهبود وضعيت اشـتغال بـدون کاهش قابل مالحظه 
نـرخ تـورم به زير ۱3 درصد دشـوار اسـت. مطالعات نشـان می 
دهـد حـد آسـتانه تاثير مثبت تورم بر رشـد اقتصـادی در ايران 
حـدود ۱3 درصـد اسـت. در واقع نرخ های تورمی شـديد فعلی 

نـه تنها محرک رشـد نيسـت بلکه مانع رشـد اسـت.
دوم: نـرخ هـای تورمـی شـديد چند سـال اخير اختـالل زيادی 
در نظـام برنامـه ريـزی کشـور ايجـاد و مشـخصاً هزينـه هـای 
جـاری در بودجـه عمومـی دولـت را ملتهب نموده اسـت. پيامد 
آشـکار ايـن موضوع کسـری شـديد تـراز عملياتـی در عملکرد 
بودجـه سـال هـای ۹۸، ۹۹ و پيـش بينـی شـده بـرای سـال 

۱۴۰۰ اسـت.
سـوم:  تـورم هـای شـديد بعـد از تکانـه ارزی سـال ۱3۹۷ تـا 

کنـون، فشـار مضاعفـی بر معيشـت دهک  های درآمـدی پايين 
جامعـه ايـران وارد نمـوده کـه ادامـه آن کشـور را وارد فـاز حاد 

آسـيب پذيـری تمدنی خواهـد نمود.
چهـارم: نرخ های تورمی شـديد چند سـال اخيـر از طريق تاثير 
گـذاری بـر نـرخ بهـره واقعی و گسـترش بـی ثباتی، مشـکالت 
زيـادی در نظـام تصميم گيری بانـک ها و کارگـزاران اقتصادی 

کشـور ايجاد نموده اسـت.
پنجـم: ورود بـه سـال ۱۴۰۰ همچـون ورود بـه سـال ۱3۹۹ 
بـا نـرخ تـورم بـاالی 35 درصـد، انتظـارات تورمـی کارگـزاران 
اقتصـادی کشـور را همچنـان ملتهـب باقـی خواهـد گذاشـت. 
اين موضوع همچنان ريسـک سـيال شـدن بخشـی از نقدينگی 
موجـود و فشـار تقاضـا بـر انـواع بازارهـای دارايـی را پابرجـا 

نمود. خواهـد 

چرا اولویت اول اقتصاد ایران کنترل و کاهش تورم است؟

در باب 
دامنه نوسان

اول: بـورس در خيلـی کشـورهای دنيا 
يک »شـرکت خصوصـی« اسـت و نه 
يـک نهـاد دولتی )دقت کنيـد که اين 
بـار اتفاقا می گوييم »بـورس« و نه بازار 
سـهام(. يعنی چی؟ يعنـی همان طور 
که »سـاختمان پزشـکان« يا »شرکت 
تاکسـی اينترنتـی فـالن« يـا »پاسـاژ 
عالالديـن« و »مجتمـع پايتخـت« و 
يـک بسـتر خصوصـی هسـتند کـه 
ايجاد شـده تـا طرفين معاملـه - مثال 
دکتـر و بيمـار  - در آن جـا هم ديگـر 
را مالقـات کننـد، »بـورس« هـم يک 
پلتفـورم - فيزيکـی يـا الکترونيکـی 
- اسـت کـه اجـازه می  دهـد فعـاالن 
دارايی هـای مالـی هم ديگـر را مالقات 
کننـد. همـان طـور کـه چنـد پاسـاژ 
موبايل فروشـی داريـم، NYSE هـم 
داريـم و نـزدک و بـورس شـيکاگو و ... 
کـه هر کـدام در مالکيت يک شـرکت 
خصوصـی هسـتند. جالـب اسـت که 
بـورس« در  گاهـی »سـهام شـرکت 
خـودش معامله می شـود، يعنی شـما 
می توانيد سـهام دار بورسـی باشيد که 

روی آن معاملـه انجـام می دهيـد.
دوم: بـرای يک »بـورس« چه چيزی از 
همه مهم تر اسـت؟ اعتبـار! به اصطالح 
کننـده  عرضـه   بورس هـا  می گوييـم 
هسـتند.   )Reputation( اعتبـار 
يعنـی چی؟ يعنی همان طور که شـما 
مثـال ترجيـح می ديـد مرکـز خريدی 
نرويد که آسانسـورهايش خراب اسـت 
و هواکـش نـدارد و دزدی در آن زيـاد 
اسـت و ...، به همين شـيوه هم ترجيح 
می  دهيـد کـه در »بورسـی« معاملـه 
کنيـد که کشـف قيمـت کاراتر اسـت، 
امـکان دسـت کاری کم تـری می دهـد، 
سـرعت  اسـت،  بيش تـر  نقدينگـی 

اجـرای سـفارش ها باالتـر اسـت و ...
سـوم: خـب يـک بـورس چـه طـور 
بـه اعتبـار و کيفيـت بـاال دسـت پيدا 
می کنـد؟ بـا زيرسـاخت قوی تـر و بـا 
تنظيـم مقررات مناسـب. همـان طور 
کـه يـک مرکـز خريـد خـوب هـم با 
مقـررات و قوانيـن و اصـول پذيـرش و 
سـاعت کار و ... کـه تنظيـم می کنـد، 
بـرای  را  جذابيتـش  می کنـد  سـعی 

مشـتريان بالقـوه اش بيش تـر کنـد.
چهـارم: آيـا نهـاد ناظـر هـم در ايـن 
ميـان دخالـت می کنـد؟ بلـی! يـک 
حالـت دخالت اين اسـت کـه مقررات 
خـاص هـر بورس)مثال دامنه نوسـان( 
بايد توسـط نهـاد ناظـر تاييد شـود تا 
مثـال اصـول کلـی مثـل شـفافيت و 
محافظـت از مشـتريان نقـض نشـود. 
يـک حالـت هـم مقـررات احتياطـی 
اسـت کـه نهاد ناظـر از همـه بورس ها 
می خواهـد رعايـت کنند، مثـل توقف 
کاهـش  زمـان  در  معامـالت  موقـع 
خيلی ناگهانی شـاخص سهام )نه تک 
سـهم(. در واقـع نهاد ناظـر فقط نگران 
»ريسـک سيسـتمی بـزرگ« اسـت و 
سـعی می کند نوسـانات بسـيار بزرگ 

ولـی کم احتمـال را کنتـرل کنـد. 
متوجهم که شـرکت و سـازمان بورس 
در ايـران سـال ها اسـت جـدا شـده اند 
ولـی بـا ايـن مثـال سـاده می خواهيم 
نشـان بدهيـم کـه جای بحـث نظری 
در مـورد مفهـوم »شـرکت بـورس« و 
رابطه درسـت آن با نهـاد ناظر و ميزان 
مداخلـه و حتـی رقابـت و بخش بندی 
بـازار بين بورس های متعدد در کشـور 

جـای کار خيلی زيـادی دارد.
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