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تراز ناتراز تورم
داده های مرکز آمار ایران از وضعیت افزایش قیمت 
ایرانی  برای خانوارهای  و خدمات مصرفی  کاالها 
نشان می دهد که در آبان ماه امسال وضعیت دو 
شاخص تورم نقطه ای و ساالنه بدتر شده و فقط کمی 
از شدت رشد تورم ماهانه کاسته شده است. در بین 
کاالهای خوراکی تورم نقطه ای گروه سبزیجات با 
۹۱٫۸ درصد و در بین خدمات بخش حمل ونقل با 
تورم ۹۶٫۵ درصد بیشترین مقدار را در آبان امسال 
ثبت کرده اند. کمترین تورم نقطه ای نیز در بخش 

انرژی با رقم ۹٫۷ درصد ثبت ...
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 گزارش

درجازنی بازار سرمایه
بازار سرمایه این روزها در سراشیبی نزول افتاده و 
شاخص روز به روز کوچک تر می  شود. این در حالی 
است که سیکنال مثبت مذاکرات برجام می تواند 
مسیر حرکت بازار را متفاوت کند. سلمان نصیرزاده، 
برگزاری  لزوم  خصوص  در  سهام  بازار  کارشناس 
مذاکرات گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی تا 
پایان شهریورماه تورم نقطه نقطه ۴۳٫۷ درصد، تورم 
دوازده ماهه ۴۵٫۸ درصد، نقدینگی ۴۰۶۷ همت 
میلیارد تومان و نرخ رشد تورم به باالترین سطح 

۲۰ساله اخیر خود رسیده است. در این شرایط...
0۴

تنش آبی اصفهان، چگونه به تنش اقتصادی، اجتماعی و امنیتی منجر شد؟

التهاب در نصف جهان
پاسخ منفی مدیران آبی و وزارت نیرو مبنی بر نبود امکان تحویل آب به کشاورزان برای سال آبی جاری، موجب تجمع کشاورزان 
اصفهان بر بستر خشک زاینده رود و چادرنشینی شانزده روزه آنها شد. اگرچه اصفهانی ها  در تجمعی آرام از مسئوالن کشور 
خواستار احیای دائمی رودخانه زاینده رود شدند و این گردهمایی نجیبانه، بازتابی سراسری در رسانه های داخلی و خارجی 
داشت، اما مطالبه آبی اصفهانی ها در جمعه هفته جاری شکل دیگری به خود گرفت و به التهاب کشیده شد.   التهابی که بدون 
تردید، ریشه آن به تصمیمات غیرکارشناسانه و عدم توجه به هشدار متخصصان و رسانه ها طی سالهای گذشته باز می گردد؛

گزارش
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مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان گفت: محور سمیرم یاسوج یکی از 
نقاط حادثه خیز و خطرناک استان است و ضرورت دارد هرچه سریع تر مشکالت 
آن برطرف شود. علیرضا صلواتی در دیدار با نماینده مردم سمیرم در مجلس، درباره 
پروژه چهاربانده محور یاسوج- سمیرم، اظهار کرد: این پروژه حد فاصل سمیرم تا پل 
گرداب را در بر می گیرد که ۵۴ کیلومتر طول دارد و هم اکنون ۳۲ کیلومتر از آن در 

حال اجرا بوده و برای تکمیل آن به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

اصفهان دو جوان طراح ایرانی، به سفارش شورای خلیفه گری ارامنه اصفهان، یک 
پیانوی زمینی ۹متری ساخته اند. فرید خیری، یکی از طراحان و سازندگان این پیانو که 
ساخت آن ۳ ماه طول کشیده است، توضیح داد: اصرار بر این بود که پیانو، در حد امکان 
پیانوی واقعی باشد و تمام اکتاوها با پرده ها و نیم پرده های آن کار کنند. ازآنجاکه قرار بود 
این پیانو در ابتدای ورودی حیاط گنجینه موسیقی اصفهان نصب شود، باید طوری آن 

را طراحی می کردیم که توان باالیی برای تحمل عبور مداوم افراد داشته باشد.

سرمایه  انجمن  گزارش  از 
نشان  ایران  خطرپذیر  گذاری 
می دهد در سال گذشته تنها 
سرمایه  تومان  میلیارد   75۰
گذاری خطرپذیر در استارتاپها 
انجام شده است. هم چنین در 
 3۰ جاری،  سال  اول  سال  نیم 
در  خطرپذیر  گذاری  سرمایه 
ایران  استارتاپی  اکوسیستم 

انجام شده است.
خطرپذیر  گذاری  سرمایه  وضعیت 
همه  در  نیست.  مناسب  ایران  در 
کشورهای پیشرفته این نوع سرمایه 
گذاری موتور محرک توسعه، نوآوری 
است.  اقتصادی  آفرینی  ارزش  و 
سرمایه  عدد  ایران،  در  متاسفانه  اما 
شده،  انجام  که  خطرپذیری  گذاری 
منطقه  در  برج  قیمت یک  اندازه  به 
یک تهران هم نیست. این نشان می 
دهد اقتصاد ما تا چه اندازه از هر نوع 

نوآوری وخالقیت دور شده است. 
اقتصاد ما ملک محور است و سرمایه ها 
کرده  النه  غیرمولد  های  بخش  در 
است. حباب  قیمتی که در بازار ملک 
می بینیم، یکی از عالئم بروز چنین 
سرمایه  ماست.  اقتصاد  در  وضعیتی 
گذاری و رسیدن به سودهای باال از 
محل فعالیت های سوداگرانه و بازی 
با ارز و سکه و ملک، از دالیل عمده 
گذاری خطرپذیر  سرمایه  رشد  عدم 
استقبال  چنین  هم  است.  ایران  در 
گذاری  سرمایه  حرکت  از  هیجانی 
ادامه  عدم  و  ایران  در  پذیر  خطر 
این   رقم  کاهش  دالیل  دیگر  از  آن، 
اکوسیستم  در  گذاری  سرمایه  نوع 

استارتاپی ایران است.
وارد  هنوز  استارتاپی  پرچمداران 
که  است  سال  دو  اند.  نشده  بورس 
اما  بیفتد  اتفاقی  چنین  است  قرار 
کسی نمی پرسد چرا اسنپ، دیجی 
از  نیستند؟  بورس  در  تپسی  و  کاال 
من پرسیدند آیا رقم ۲۵ هزار میلیارد 
تومان برای یک استارتاپ مثل دیجی 
گذاری  قیمت  برای  تندی  رقم  کاال 
نیست؟ این درحالی است که چنین 
استارتاپ هایی با هر معیار بین المللی 
۳ تا ۵ میلیارد دالر قیمت می گیرد. 
قیمت یک ساختمان اداری با موقعیت 
مناسب در پایتخت همین رقم است 
سال   ۱۰ که  استارتاپ  یک  چرا  اما 
در آن کار شده و توسعه یافته ارزش 
کمتری داشته باشد؟ براساس آمار از 
هر ۱۰ استارتاپی که کار خود را آغاز 
استارتاپ شکست می  کنند، ۹  می 
خورند. سرمایه گذاری که سود ۳۰ تا 
۴۰ درصدی سرمایه اش را در بازار ارز 
و ملک با ریسک پایین به دست می 
آورد، به طور حتم  وارد حوزه سرمایه 

گذاری خطرپذیر نمی شود.
عصر نفت رو به پایان است و دنیا با 
سرعت غیرقابل باوری تغییر می کند. 
امروز دوره فروش نفت و تامین معاش 
نیست.  مردم  برای  اساسی  کاالی  و 
باید اقتصاد مولد، متنوع و خالق را با 
اقتصاد نفت محور جایگزین کرد. یکی 
اقتصاد  ایجاد  محرک  موتورهای  از 
متنوع و خالق، توسعه سرمایه گذاری 
خطرپذیر است. اگر چنین اقتصادی 
شاهد  نکند،  پیدا  توسعه  ایران  در 
و  نخبگان  از  بیشتری  درصد  خروج 
از  کرده  تحصیل  و  ماهر  کار  نیروی 
کشور خواهیم بود. چراکه در اقتصاد 
ما فرصت رشد و توسعه فردی و مالی 

برای این افراد وجود ندارد.

ساخت پیانوی زمینی 9 متری در اصفهانضرورت تکمیل مسیر چهاربانده سمیرم- یاسوج
اقتصاد اصفهان

     دیدگاه

نخبگان بیشتری
مهاجرت می کنند اگر...

Is fahan

اقتصاد اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:خط قرمز ما آب شرب همگانی است و متاسفانه داده های 
تنها کفاف حدود  زاینده رود  آماری نشان می دهد آب پشت سد 
۱۰۰ روز را می دهد و در حال حاضر ورودی آب سد از مناطق آبریز 
متر  سد ۱۲  خروجی  و  است  ثانیه  بر  مترمکعب  کوهرنگ ۹/ ۱۰ 
مکعب بوده، یعنی میزان خروجی آب از ورودی پیشی گرفته و در 
صورت ادامه این روند، عمال در بعد آب شرب با مشکل حاد برخورد 
می کنیم.«   اینها جمالت سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان است. 
مرتضوی تصریح کرده است اگر رودخانه باز شود و نزوالت آسمانی 
یاری نکند نمی توان آب شرب مردم را تا 3 یا ۴ ماه آینده تامین کرد. 
آنچه می خوانید، مهمترین رویدادهایی است که درهفته گذشته بر 

اقتصاد اصفهان گذشت؛

استاندار 86  درصد سد زاینده رود خالیست
مدیر سد زاینده رود با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها ۱۴ درصد سد زاینده رود 
آب دارد، گفت: سامانه بارشی اخیر توانست به صورت مقطعی ورودی سد زاینده 
رود را افزایش دهد. سیدمجتبی موسوی نائینی درباره آخرین وضعیت سد زاینده 
رود با توجه به بارش های اخیر، اظهار کرد: روز چهارشنبه ۳ آذر ماه، ذخیره سد 
زاینده رود ۱۶۸.۹ میلیون مترمکعب و ورودی آن ۱۱.۹ و خروجی سد حدود  ۱۲ 
مترمکعب بر ثانیه است. وی تاکید کرد: در حال حاضر سد زاینده رود تنها ۱۴ 
درصد آب ذخیره دارد. موسوی نائینی با اشاره به وضعیت بارش ها، گفت: از ابتدای 
سال آبی جاری تاکنون، میزان بارش ها در سرشاخه های کوهرنگ ۹۷.۶ میلیمتر 
بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۷۳ میلیمتر و در میانگین بلندمدت 
۱۹۰ میلیمتر بود، کاهش بارش داشته ایم. وی تاکید کرد: در حال حاضر ذخیره 
سد زاینده رود نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته که این معادل حدود 
۸ میلیون مترمکعب است، همچنین ذخیره سد نسبت به میانگین بلندمدت ۷۳ 
درصد کاهش داشته است. موسوی درباره میزان اندک ذخیره سد زاینده رود و 
ضرورت کاهش مصرف سهم سایر بخش ها، توضیح داد: همواره میزان توزیع بخشها 

بر اساس ذخیره سد زاینده رود از سوی وزارت نیرو ابالغ می شود.

ساعات کار صنایع آالینده کمتر شد
معاون امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: در حال حاضر محدودیتی به عنوان 
تعطیلی به دلیل آلودگی نداریم، اما ساعات کار صنایع آالینده واقع در شعاع ۵۰ 
کیلومتری اصفهان، کمتر شده است. مهران زینلیان درباره تدابیر صورت گرفته با 
توجه به آلودگی باالی اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر تمام صنایع واقع در 
شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان توسط اکیپ های نظارتی اداره کل محیط زیست 
و دانشگاه علوم پزشکی بررسی و کنترل می شوند. وی تاکید کرد: از شهروندان 
درخواست داریم موارد منشاء آالیندگی هوا را به دبیرخانه کمیته اضطرار آلودگی 
هوا در اداره کل محیط زیست منتقل کنند. معاون امور عمرانی استانداری اصفهان 
درباره محدودیت فعالیت صنایع با توجه به وضعیت آلودگی هوا، گفت: در حال 
حاضر محدودیتی به عنوان تعطیلی نداریم، اما ساعات کار صنایع آالینده واقع در 
شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان، کمتر شده است. وی توضیح داد: از جمله صنایع 
آالینده کوره های آجرپزی هستند که در شب اجازه فعالیت ندارند، اما ساعات کاری 

آنها در روز بسته به میزان آالیندگی هوا در روز کمتر شده است.

بحران عظیم سالمندی 
در پیش است

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به بحران سالمندی در کشور، گفت: 
بحران سالمندی بحرانی نیست که بهزیستی به تنهایی بتواند سازماندهی کند، 
همانطور که برای بحران آب و محیط زیست در سال های قبل برنامه ریزی درستی 
نشد و اگر برای بحران سالمندی هم همه دستگاه ها پای کار نیایند در ۳۰ سال 
آینده با بحران عظیمی مواجه خواهیم شد. ولی اهلل نصر، خاطرنشان کرد: بحران 
سالمندی و عدم تامین زیرساخت های مناسب در آینده می تواند مشکالتی برای 
کشور ایجاد کند، در حالی که کشورهای دیگر سازمان سالمندان دارند که به امور 
سالمندان رسیدگی می کند. وی با اشاره به اینکه اصفهان یکی از شهرهایی است که 
به جرگه شهرهای دوستدار سالمند پیوسته، تصریح کرد: از دو سال قبل مطالعات 
انجام شده و مدلی که کشورهای دنیا به آن رسیده اند این است که دولت ها 
نمی توانند کاری کنند و حتما باید از ظرفیت خود سالمندان استفاده شود. مدیرکل 
بهزیستی استان اصفهان، اضافه کرد: بحران سالمندی بحرانی نیست که بهزیستی 
به تنهایی بتواند سازماندهی کند، همانطور که برای بحران آب و محیط زیست 
در سال های قبل برنامه ریزی درستی نشد و اگر برای بحران سالمندی هم همه 

دستگاه ها پای کار نیایند در ۳۰ سال آینده با بحران عظیمی مواجه خواهیم شد.

پیشرفت 6۰ درصدی 
شهرک تخصصی رمز ارز فریدن

مدیرعامل نخستین شهرک تخصصی رمز ارز استان اصفهان از پیشرفت فیزیکی 
۶۰ درصدی مجموعه خبر داد و گفت: فازهای اول و دوم این پروژه صنعتی، آذر 
سالجاری به بهره برداری می رسد. امین خانجانی اظهار داشت: فاز اول و دوم 
شهرک، شامل چند زیر مجموعه مانند مزرعه استخراج رمز ارز)فارم( در زیربنای سه 
هزار و کارخانه تولید دستگاه ها و تجهیزات استخراج کننده ارز دیجیتال )ماینر( به 
مساحت چهارهزار متر مربع است. وی ادامه داد: عملیات زیربنایی مانند دیوارکشی، 
کانال کشی، زیرسازی و نصب سوله انجام گرفته، تجهیزات مورد نیاز خریداری و 
تامین شده است و پس از اجرای سقف سوله، این ادوات و تجهیزات نصب خواهند 
شد. خانجانی به احداث بخشی از نخستین پُست برق ۶۳ کیلو ولت شهرک برای 
تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز اشاره و تصریح کرد: تجهیزات آن مانند ترانس، 
کابل و تابلو تامین شده است و هفته نخست آذر امسال برای پروژه اختصاص 
پیدا می کند و قرار است ۱۴ مگاوات برق را به مجموعه تحویل دهد. وی اضافه 
کرد: حدود ۴۰ درصد باقی مانده از فازهای نامبرده در بازه زمانی ۴۰ روزه تکمیل 

خواهد شد.

آژیر قرمز آقای استاندار

اگرچه وزیر نیرو در سفر خود به اصفهان 
خطاب به کشاورزان، خواست تا به دولت 
اعتماد کنند تا در مدت دو سال مشکل 
زاینده رود حل شود، اما کشاورزان اصرار 
بر آن داشتند که تا آب به پای آنها نرسد، 

بستر زاینده رود را ترک نمی کنند. 
از سوی دیگر باید توجه داشت که امروز 
مطالبه  تنها  رود  زاینده  دائمی  جریان 
کشاورزان نیست و احیای این رودخانه 
این  اصفهان است،  تمام مردم  خواسته 
درحالیست که این مطالبه ۵ آذر ماه به زد 

و خورد کشیده شد.
از  بسیاری  پیش  های  سال  از  اگرچه   
کارشناسان این وضعیت را پیش بینی 
کرده بودند که اگر به مطالبه آبی استان 
ها در سایه آرامش پاسخ داده نشود، شاهد 
جنگ آب خواهیم بود که عالوه بر تبعات 
بسیار اجتماعی و اقتصادی، شاهد تبعات 
امنیتی آن می شویم، اما تصمیم گیران 
حوزه آب بدون توجه به این پیش بینی ها، تنها 
در سایه فشارهای اجتماعی و سیاسی 
برای حوضه  غیرکارشناسانه  تصمیمات 
های آبریز و طرح های انتقال آب گرفتند 

و این طرح ها را اجرا کردند. 

تاثیر منفی بر اقتصاد استان
امروز کارشناسان بر این باورند که موضوع 
و  آب و محیط زیست یک مقوله ملی 
اقتصاد و روابط  به  وابسته  حاکمیتی و 
خارجی و بسیاری از مسائل دیگر است و 

بدون تصمیمات سخت در راس حاکمیت 
راه نجاتی برای آن وجود نخواهد داشت.
به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس، به طور قطع ناآرامی های اخیر 
اقتصاد  بر  منفی  تاثیر  اصفهان، موجب 
استان به ویژه حوزه گردشگری می شود 
و باید توجه داشت که امنیت شرط اول 
توسعه اقتصاد و گردشگری است و اگر 
معتقدیم که زاینده رود یکی از جاذبه های 
اصفهان است و حیات این شهر وابسته به 
احیای  باید مطالبه  این رودخانه است، 
زاینده رود و حفظ معیشت کشاورزان را با 
حفظ امنیت دنبال کنیم تا زیانی متوجه 

شهر و اقتصاد اصفهان نشود. 
گوید:  می  "نوسان"  به  طغیانی  مهدی 
در فضای اقتصادی، امنیت شرط اول را 
می زند و اگر مباحثی همچون معیشت 
کشاورزان و حفظ تمدن اصفهان و جریان 
دائمی زاینده رود را دنبال می کنیم، تمام 
این مطالبات باید در بستر امنیت دنبال 
شود تا داشته های موجود را از دست 
برای  خوب  اتفاقات  بتوانیم  و  ندهیم 
اصفهان رقم بزنیم، اما اگر ناامنی باشد نه 
تنها به خواسته های خود نخواهیم رسید، 
بلکه فعالیت های موجود را تحت تاثیر 

قرار می دهیم. 
قطع  طور  به  کند:  می  اضافه  او 
های  حوزه  و  گردشگری  های  بخش 
خدماتی بیشترین تاثیر را از این شرایط 
ناامنی می پذیرند؛ همان گونه که کرونا 

بیشتر آسیب را به این بخش ها وارد کرد، 
اعتراض  شرایط  و  ناامن  نباید  بنابراین 
بیش از این ادامه یابد، چراکه امنیت بستر 

رشد و توسعه اقتصادی است.

سکویی 
برای جذب اعتبارات

هرچند هوشنگ شجری- استاد اقتصاد 
دانشگاه اصفهان بر این باور است که تاثیر 
اقتصاد اصفهان  بر  اخیر  آبی  اعتراضات 
مقطعی است، اما به "نوسان" می گوید: 
تاثیرات این جریانات بستگی به نتیجه ای 
که از آن گرفته می شود، بازمی گردد و 
صورت  به  رود  زاینده  بحران  دید  باید 
اصولی حل می شود و یا به صورت کوتاه 
مدت مسکنی برای آن تجویز می شود! اما 
این اتفاقات می تواند سرآغاز یک برنامه 
ریزی اساسی برای دستیابی به آب در 

مرکز ایران به خصوص اصفهان باشد.
و  تجمعات  منفی  آثار  به  اشاره  با  او 
گردشگری  گوید:  می  اخیر  اعتراضات 
پتانسیل های بزرگ اقتصاد اصفهان است 
و  زاینده رود و پل های تاریخی یکی از 
است  این شهر  گردشگری  های  جاذبه 
و باید توجه داشت گردشگران خارجی 
که  هستند  آرامش  و  امنیت  نیازمند 
اعتراضات اخیر بر حوزه گردشگری استان 
و کشور تاثیر منفی برجای می گذارد، اما 
امیدواریم این تاثیر منفی سکویی برای 
جذب اعتبارات در بخش های مختلف 

توسعه گردشگری و حل بحران زاینده 
رود باشد. این استاد اقتصاد تاکید می 
کند: به طور قطع این اعتراضات بر امنیت 
برجای  منفی  تاثیر  استان  اقتصادی 
خواهد گذاشت و اگر ادامه یابد، سرمایه 
گذاران کمتر به اصفهان توجه می کنند، 
چراکه سرمایه گذاری به شرایط اطمینان 
برمی گردد و اگر این شرایط تداوم یابد 
موجب عدم اطمینان به سرمایه گذاری 
بلندمدت و راه اندازی کسب و کارهای 

جدید می شود.
این  برخی  اگرچه  شجری،  اعتقاد  به   
شرایط نااطمینانی را به کشاورزان نسبت 
می دهند که خواهان آب بوده و معترض 
هستند، اما مقصر این شرایط عدم برنامه 
ریزی بلندمدت برنامه ریزان طی سالیان 

گذشته است.
او اضافه می کند: امروز دیگر انتقال آب از 
یک نقطه به نقطه دیگر عالج واقعی کار 
نیست، چراکه با انتقال آب از نقطه »آ« 
به نقطه »ب« هرچند مشکل نقطه »ب« 
حل می شود، اما این سرآغاز مشکالتی 
در نقطه »آ«  می شود. ممکن است آب 
اما  شود،  تامین  خوزستان  از  اصفهان 
خوزستان درگیر کم آب می شود و یا 
اینکه انتقال آب از اصفهان به یزد موجب 
کم آبی اصفهان شده است، بنابراین باید 
توجه داشت که بحران آب از طریق انتقال 

آب قابل حل نیست. 
او تاکید دارد که متاسفانه بسیار دیر به 
این نتیجه رسیده ایم  و در حالیکه از ابتدا 
برای حل بحران کم آبی می توانستیم راه 

حل های علمی و منطقی اجرا کنیم.
البته صنعتی  دانشگاه  اقتصاد  استاد 
و  مدت  میان  حل  راه  یک  گوید:  می 
بلندمدت وجود دارد که اگر از سال ها 
پیش به آن توجه می کردیم امروز در 
مواجه  مشکل  با  ایران  مرکزی  فالت 
نبودیم و آن انتقال آب از دریای عمان و 
خلیج فارس است و این کار نباید توسط 
دولت بلکه باید از طریق بخش خصوصی 
انجام شود. صنایع فوالد، پتروشیمی و 
در مجموع صنایع آب بر باید ملزم شوند 
که در یک بازه زمانی کوتاه آب مورد نیاز 
خود را از طریق خلیج فارس تامین کنند 
صنایع  برخی  برای  طرح  این  اکنون  و 
فوالدی کشور انجام شده و یا در حال 

اجراست. 
باید  نیز  بزرگ  فوالدسازان  بنابراین 
طی برنامه ای از محل افزایش سرمایه 
و یا سود انباشته خود، آب مورد نیاز را از 
دریا تامین کنند و طرح توسعه جدید نیز 
نداشته باشند. در این شرایط زمانی که 
صنایع، آب مورد نیاز خود را تامین کنند 
دولت می تواند برای بقیه مصارف از جمله 
کشاورزان تصمیم مناسبی اتخاذ کند و 
بار خود را برای حل مشکل کم آبی فالت 

مرکزی ایران کاهش دهد.

تنش آبی اصفهان، چگونه به تنش اقتصادی، اجتماعی و امنیتی منجر شد؟

التهاب در نصف جهان 
ناآرامی های اخیر اصفهان، به طور قطع موجب تاثیر منفی بر اقتصاد استان به ویژه حوزه گردشگری می شود

پاسخ منفی مدیران آبی و وزارت نیرو مبنی بر نبود امکان تحویل آب به کشاورزان برای سال 
آبی جاری، موجب تجمع کشاورزان اصفهان بر بستر خشک زاینده رود و چادرنشینی شانزده 
روزه آنها شد. اگرچه جمعه هفته گذشته اصفهانی ها با همراهی کشاورزان در تجمعی آرام از 
این گردهمایی نجیبانه،  مسئوالن کشور خواستار احیای دائمی رودخانه زاینده رود شدند و 
بازتابی سراسری در رسانه های داخلی و خارجی داشت، اما مطالبه آبی اصفهانی ها در جمعه 
التهابی که بدون تردید،  التهاب کشیده شد.    هفته جاری شکل دیگری به خود گرفت و به 
طی  ها  رسانه  و  متخصصان  هشدار  به  توجه  عدم  و  غیرکارشناسانه  تصمیمات  به  آن  ریشه 

سالهای گذشته باز می گردد؛

هفته نامه نوسان

گروه شهری

 نوسان: شرکت پاالیش نفت اصفهان بعد 
از تبریز توانســته دومین شرکت پاالیشی 
باشــد که در زمینه پتروپاالیش شدن گام 
بردارد و برای تبدیل شــدن به  هاب بزرگ 

انرژی در کشور برنامه ریزی کند.
معاون مالی و اقتصادی شــرکت پاالیش 
نفت اصفهان گفــت: در چشــم انداز این 
شرکت مبنی بر تبدیل شــدن به یکی از  
هلدینگ های موفق پتروپاالیشی  کشور، 

افق بلندمدتی  طراحی شده است. 
در این مسیر نیز گام های اساسی برداشته 
شــده و ســرمایه گذاری هایی نیز انجام 

شده است؛ مهم ترین استراتژی ما در این 
چشم انداز، توســعه ارزش  در شرکت های 
زیرمجموعه و خلق ارزش های مشــترکی 
است که منافع ذی نفعان را به طور متوازن 
تامین می کند و به طور حتــم در این راه با 
استفاده از پتانســیل های بالقوه طرفین، 
آینده روشــنی را برای این هلدینگ رقم 

خواهیم زد. 
مهدی صرامی  با اشاره به اینکه پاالیشگاه 
اصفهان یکی از بزرگ ترین پاالیشگاه های 
کشور به شــمار می رود که تنوع زیادی در 
محصوالت دارد و ســودآوری و تداوم آن با 

توجه به بورسی بودن؛ رهین متنوع سازی 
ســبد درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی 
اســت، ادامه داد: برای افزایش حاشــیه 
سود پاالیشگاه و سودآوری سهامداری، تا 
کنون  موفق به خرید ۴۴درصد از ســهام 
پتروشــیمی  اصفهان و ۱۷درصد ســهام 
نفت سپاهان شده ایم. از آنجا که ۱۰۰درصد 
خوراک پتروشیمی  اصفهان و تقریبا تمام 
خوراک نفت ســپاهان  از سوی پاالیشگاه 
تامین می شود و محصوالت بسیار متنوعی 
در سبد عرضه خود داریم، می توانیم از این 

فرصت در بورس نیز استفاده کنیم.

 صرامی  تاکید کرد: بدون شک پاالیشگاه ها 
به سمت پتروپاالیش پیش خواهند رفت 
و برای دســتیابی به این مهم باید کیفیت 
محصوالت خــود را افزایش دهنــد؛ با به 
سرانجام رساندن پروژه های بهینه سازی، 
پاالیشــگاه های کشــور می تواننــد افق 
پتروپاالیش را برای خود ترســیم کنند، 
دراین  راستا پاالیشگاه اصفهان نیز با هدف 
افزایش جذابیت شرکت برای سهامداران به 
سمت تنوع سبد محصوالت سرمایه گذاری 
رفته تا  بر این اســاس، تبدیل به یک  هاب 

بزرگ انرژی موفق در کشور شود.

معاون مالی و اقتصادی شرکت پاالیش نفت اصفهان عنوان کرد:

موفقیت پاالیشگاه اصفهان در حوزه پتروپاالیش
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اسالمی  شورای  رئیس  نوسان:   
لزوم  بر  تاکید  با  اصفهان  شهر 
پیگیری تعهدات اجرایی مسئوالن 
اقدام  هر  گفت:  قانون،  طریق  از 
نادرست  مسیرهای  از  دیگری 

پذیرفتنی نیست. 
محمد نورصالحی  با اشاره به اتفاقات 
مسئله  با  ارتباط  در  اخیر  دو جمعه 
آب، اظهار کرد: مردم در روز جمعه 
و  نجیبانه  حضور  با  ماه  آبان   ۲۸
را  خود  بحق  مطالبات  خردمندانه، 
خواستار  مدیران  از  قانون  اساس  بر 
شدند که این نوع بیان دغدغه مندی و 
مطالبه گری، تحسین همگان را در پی 
داشت، اما در جمعه گذشته عده ای با 
ایجاد رخنه در این حرکت عظیم و 
مردمی، حق طلبانه و نجیبانه سعی در 

بهره برداری از آن را داشتند. 
افزود: در پایان تجمع ۲۸ آبان ماه  وی 
از سوی دولت رفع معضالت و احقاق 
مطالبات  شد  قرار  و  داد  وعده  حقوق 
مردم و کشاورزان در دستور کار دولت 
و مدیریت استان قرار گیرد تا اعتماد از 
به واسطه وعده های  رفته مردم  دست 

عملی نشده در سال های قبل بازگردد.
اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
تصریح کرد: بدیهی است که این اقدامات 
اقدامات  بنابراین  است  زمان  مستلزم 
جمعه اخیر در این راستا و حرکت نبود و 
همگان باید مراقب باشیم که هیچ کس 
نخواهد فضای ناامنی ایجاد کرده و از آن 
سو استفاده کند. نورصالحی اضافه کرد: 
از  دولت  کرد  اعالم  کشاورزان  نماینده 
سال ۶۱ یک و نیم میلیارد متر مکعب 
آب فروخته است. از گذشته عده ای سهم 
این  و  زاینده رود داشته اند  از  و حقابه 
نمونه سو مدیریت است که آب وجود 
نداشته را تخصیص داده و بفروشند و 

اکنون مردم با مشکل روبرو شوند.
شهر  جامع  طرح  گفت:  نورصالحی 
دولت  فساد،  با  جدی  مبارزه  اصفهان، 
شهر  مسیر  در  حرکت  و  الکترونیک 
هوشمند گام هایی است که در کنار رفع 
حاضر  حال  مهم  و  بزرگ  چالش های 
اصفهان باید بر روی آن تمرکز کرد. وی 
افزود: مقطع تاریخی خوبی برای اجرای 
زیرا  است،  شده  انتخاب  جامع  طرح 
مشکالت امروز مانند آلودگی های زیست 
محیطی، فرونشست و خشکی زاینده رود 
به ما دیکته می کند که اصفهان باید به 
چه سمتی پیش برود و آیا امکان توسعه 

فضایی و جمعیت دارد یا خیر؟
اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
تصریح کرد: با توجه به اینکه این شهر 
یکی از ۱۰ شهر تاریخی جهان است، 
باید بر اساس ظرفیت های این مادر شهر 
جهانی، طرح جامع تهیه و تدوین شده و 
مبتنی بر گردشگری و صنایع دانش بنیان 

و دارای ارزش افزوده باال باشد. 
وی خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش های 
معاونت  شهرسازی،  کمیسیون  شورا، 
و  راه  وزارت  برنامه ریزی،  و  شهرسازی 
باید  نیز  استان  اداره کل  و  شهرسازی 
دست به دست هم بدهند تا طرح جامع 
اصفهان درخور و متناسب با محدودیت ها 
و ظرفیت ها آماده شود و امیدواریم در 
باشد.  مدنظر  کیفی  توسعه  راستا  این 
نورصالحی با بیان اینکه موضوع مبارزه با 
فساد جز اهداف و شعارهای اصلی شورا 
و شهرداری در دوره ششم است، گفت: 
باعث  درست  مدیریت  و  نظارت  نبود 
نمود مقداری از فساد در شهرداری شده 
که باید به کمک دستگاه های نظارتی و 

امنیتی با آن مقابله کرد.

پس از آنکه شــهردار اصفهان بر حضور مدیران در پایین ترین ســطوح ســازمانی و 
درک عینی از وضعیت شغلی همه کارکنان تاکید کرد، غالمرضا ساکتی، مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، با درج تصویری در صفحه شخصی خود، 
از حضور ش در کارخانه پردازش پسماند و کار کردن با دستگاه ترنر )زیر و رو کننده ی 
پسماندها( خبر داده است. جایی که محل حضور کارگران زحمت کش این سازمان 

است. او نوشته است: "همه یکسانیم"

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری گفت: در حال حاضر عکسبرداری دیجیتال هوایی، 
سامانه های اطالعات مکانی، تامین تجهیزات نقشه برداری و تهیه و نصب پالک های 
پســتی به عنوان ابزارهای فناورانه برای ارائه خدمات مکان محور نقش بسیار پررنگی 
در مدیریت بهینه شهر ایفا می کند. ســید حمیدرضا ابطحی، اضافه کرد:  این پروژه با 
استفاده از جدیدترین دوربین های عکسبرداری هوایی قائم و مایل برای پرواز و همچنین 

تکنولوژی های مورد نیاز برای تهیه مدل سه بعدی در حال انجام است.

تهیه مدل 3بعدی شهر اصفهان تجربه یک روز کاری در کارخانه پردازش پسماند

گزارش

گزارش

اصفهان در مسیر
توسعه کیفی

نخستین جلسه کارگروه توسعه گردشگری اصفهان برگزار شد؛

شهردار اصفهان بیان کرد: نگاه به آینده، تکریم 
سالمند مساوی با تبلیغ ازدواج و فرزندآوری 
است و مسئله سالمندان برای ما به اندازه 
ای مهم است که تمایل داریم اصفهان شهر 
الگوی احترام به سالمند شناخته شود. وی 
با بیان اینکه در محالت شهر اصفهان پارک 
هایی وجود دارد که پاتوق روزانه سالمندان 
است، گفت: کنار پارک های عمومی پارک 
های ویژه سالمندان همچون باغ تجربه در 
شهر اصفهان در اختیار سالمندان قرار دارد 
که باید برای این قشر برنامه ریزی کند. قاسم 
زاده با بیان اینکه تمرکز ما در این دوره مدیریت 
شهری بر محله محوری است و قرار است با 
نگاه مبتنی بر توسعه پایدار سطح زندگی در 
محالت را ارتقا دهیم، افزود: چون مقیاس 
محالت کوچک است، نوع نگاه همه جانبه 
خواهد بود. در این راستا مناسب سازی محالت 
برای سالمندان در دستور کار است و در یک 
دوره چهار ساله همه محالت شهر اصفهان در 
معرض بازآفرینی قرار خواهد گرفت.وی بیان 
کرد: امیدواریم بتوانیم در این فرآیند تجارب 
خود را به اشتراک گذاشته و اگر در این زمینه 
تجربه ای در توسعه پایدار از سوی صندوق 
ملل متحد برای ما وجود دارد، تمایل داریم از 

آن بهره ببریم.

توسعه در محالت 
با مشارکت مردم

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه توسعه در 
محالت با مشارکت مردم محقق خواهد شد، 
گفت: بخشی از شبکه اجتماعی که از سوی 
شهرداری در محالت شکل گرفته است می 
تواند به سالمندان هم اختصاص یابد و از تجربه 

آنها برای توسعه محالت استفاده کنیم. وی با 
بیان اینکه اگر این نوع نگاه ملی و منطقه ای 
تلقی شود، سرعت کار افزایش خواهد یافت، 
اظهار کرد: خوشحال می شوم در سفر بعدی 
هیئت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، 
از محالت شهر اصفهان هم بازدید کنیم و از 
حمایت های همه جانبه این صندوق برخوردار 
باشیم. قاسم زاده بیان کرد: در شهرداری 
گرفته  جدی  عمومی  دیپلماسی  اصفهان 
می شود و سعی داریم از فرصت برای ارتباط 
بین انجمن های مردم نهاد برای گسترش و 

تسهیل روابط استفاده کنیم.

اصفهان؛ پایلوت
گردشگری سالمند 

دورایسومی،  ساتیا  نشست،  این  ادامه  در 
نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 
در ایران با بیان اینکه به خاطر اقداماتی که در 
راستای شهر دوستدار سالمند در اصفهان 
انجام شده است، تحت تاثیر قرار گرفتم، اظهار 
کرد: اینکه پشت این ایده ها، فکر وجود دارد 
نشان دهنده جدیت در کار است. وی ادامه داد: 
آمارها نشان می دهد که جمعیت ایران رو به 
پیری می رود و تا سال ۲۰۵۰ حدود ۳۰ درصد 
از جمعیت این کشور را سالمندان تشکیل می 
دهند اما سالمندان باری روی دوش جامعه 
نیستند و به عنوان بازیگران فعال می توان از 

آنها در سطح کشور استفاده کرد. 
نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران 
با بیان اینکه در کشور ایران امید به زندگی از 
طریق سرمایه گذاری در حوزه زیرساختی، 
خدماتی و بهداشتی می تواند ارتقا یابد، گفت: 
ابتکار اصفهان برای تمرکز بر نقاط قوت خود 

در این زمینه به خصوص در حوزه گردشگری 
سالمند قابل تقدیر است. وی افزود: اصفهان در 
موضوع گردشگری سالمند به عنوان یک شهر 
گردشگر پذیر می تواند الگوی سایر شهرهای 
ایران و منطقه شود. دورایسومی بیان کرد: 
ما در صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 
آمادگی داریم همه توان و امکانات خود را در 
اختیار اصفهان بگذاریم تا رویای شهر دوستدار 

سالمند در این شهر محقق شود. 

اهدای هزار دستگاه
اکسیژن ساز  به اصفهان

همچنین در ادامه، ولی اله نصر اصفهانی، 
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با بیان 
اینکه پرداختن به موضوع سالمندی یک 
انتخاب اجباری است، اظهار کرد: همانطور 
که ۲۰ سال پیش برای محیط زیست ما فکری 
نشده است و اکنون با بحران هایی مانند آب 
مواجه هستیم اگر از امروز برای سالمندی هم 
تدبیری اندیشیده نشود، در آینده با بحران 
سالمندی مواجه خواهیم بود.  وی ادامه داد: 
در استان اصفهان ۱۱.۹ درصد از جمعیت را 
افراد باالی ۶۰ سال تشکیل می دهد در حالیکه 
متوسط جمعیت سالمند کشور ۱۰ درصد 
است. مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با 
بیان اینکه در حال حاضر ۶۴۲ هزار نفر افراد 
باالی ۶۰ سال در استان اصفهان زندگی می 
کنند، گفت: در این شرایط فقط ۲۸ هزار نفر 
از سالمندان اصفهان تحت پوشش بهزیستی 
قرار دارند. نصر اصفهانی بیان کرد: در راستای 
کمک های جهانی، این صندوق توانست یک 
هزار دستگاه اکسیژن ساز به ما هدیه کند که 
این دستگاه ها هم اکنون در اختیار موسسات 

خیریه و مراکز نگهداری سالمندان استان قرار 
گرفته است.

الحاق به شبکه جهانی 
شهرهای دوستدار سالمند 

همچنین در ادامه نشست، مسعود مهدویان 
معاون  و  سالمند  دوستدار  شهر  دبیر  فر، 
شهرسازی شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
باالخره بعد از تالش های فراوان اصفهان 
به شبکه جهانی شهرهای دوستدار سالمند 
پیوست، اظهار کرد: برای تحقق این موضوع 
برنامه های طراحی شده از سوی شهرداری، 
بهزیستی و سایر دستگاه های مرتبط با این 
موضوع، اجرایی شد. وی به برخی از اقدامات 
تصریح  و  اشاره  منظور  این  برای  اصفهان 
کرد: شاه بیت این اقدامات برنامه ای است 
که هرساله در مهرماه به مناسبت روز جهانی 
و  سالمندان  شورای  همکاری  با  سالمند 
بهزیستی اجرایی می شود. امسال این برنامه 
ها با شعار »کرونا فرصتی برای تغییر نگاه 
به سالمندان« تدوین و اجرایی شد هرچند 
شرایط کرونایی برگزاری را تحت تاثیر خود 
قرار داد. دبیر شهر دوستدار سالمند ادامه داد: 
درخواست پیوستن اصفهان به شبکه جهانی 
شهر دوستدار سالمند از سال ۹۸ ارایه شد و به 
تازگی این درخواست مورد پذیرش قرار گرفت. 
وی تصریح کرد: اجرای برنامه های شهری 
با موضوع شهر دوستدار سالمند، راه اندازی 
سایت سالمندی تحت عنوان »تجربه سرا«، 
تولیداتی با محوریت معرفی شهر دوستدار 
سالمند در اماکن عمومی، تهیه بروشور و توزیع 
در کانون ها و پاتوق های سالمندی، رونمایی 
از لوگوی اصفهان شهر دوستدار سالمند به 
دو زبان فارسی و انگلیسی و رونمایی از کتاب 
هایی با موضوعات سالمندان بخشی از اقدامات 
اصفهان در این حوزه بوده است. وی به اجرای 
برنامه هایی در حوزه سالمندی در باغ تجربه 
شهر اصفهان اشاره و اظهار کرد: این برنامه ها 
همچنین در مناطق ۱۵ گانه و محالت ۲۲۰ 

گانه شهری در طول سال برگزار می شود.

زیرساخت های ناکافی 
برای مدیریت سالمندی

حسام الدین عالمه، رئیس دبیرخانه شورای 
کشور  بهزیستی  سازمان  سالمندان  ملی 
هم در این نشست با بیان اینکه جمعیت 
سالمندی کنونی ایران ۸ میلیون نفر است و 
به ازای هر ۴۵۰ نفر فقط یک تخت سالمندی 
وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به این وضعیت 
ضروری است که امکانات مراقبت از سالمندان 
در کشور افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: 
اصفهان شهری توریستی و پایتخت تمدنی 
ایران است، اگر شهر دوستدار سالمند در 
آن محقق شود، می توان با پروپوزالی که در 
برنامه های ۱۰ ساله اولویت بندی شده است 
سطح زندگی سالمندان در این شهر را ارتقا داد. 
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان افزود: 
اصفهان را می توان به عنوان پایلوت برای این 
طرح انتخاب کنیم چراکه با زیرساخت های 
کنونی نمی توان بحران وحشتناک سالمندی 

را مدیریت کرد. 

اصفهان به شبکه جهانی شهرهای دوستدار سالمند پیوست؛

الگوی گردشگری سالمند

citizen

 نوسان: نخستین جلسه کارگروه توسعه گردشگری شورای اسالمی 
شهر اصفهان با حضور اعضای کمیسیون و تعدادی از مدیران شهری 
برگزار و چالش های اصفهان در توسعه صنعت گردشگری، موانع و 
منابع دستیابی به درآمد پایدار در این حوزه بررسی شد.  اما هدف 
از تشکیل این کارگروه چیست؟و چه اتفاقی قرار است در اکوسیستم 
گردشگری شهر اصفهان رقم بخورد؟ یک عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان با تاکید بر محوریت یافتن موضوع گردشگری در برنامه ریزی 
مدیریت شهری می گوید: هدف از تشکیل کارگروه توسعه گردشگری 
تحقق  و  شهری  مدیریت  بدنه  حساس سازی  شهر،  شورای  در 
مطالبه گری و تسهیلگری شورا در این زمینه است اما برنامه ریزی و 

اجرا باید به بازیگران اکوسیستم گردشگری شهر واگذار شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان در 
این جلسه اظهار کرد: اصفهان منابع فرهنگی و تاریخی رها شده بسیاری دارد که 
نمی توان با یک مدیرکل آن را اداره کرد، بلکه متولی میراث فرهنگی در جهانشهر 
اصفهان باید دارای اختیارات ویژه باشد. عباس حاج رسولی ها، تصریح کرد: هر 
اقدام شهرداری در عرصه گردشگری با دوری از موازی کاری و پایبندی به نقش 
تسهیلگری فارغ از اینکه از بازخوردهای فرهنگی زیادی برخوردار خواهد بود، 
می تواند ضامن درآمدهای اقتصادی نیز برای شهر باشد. وی ادامه داد: مدیریت 
الزم باید برای یکپارچه سازی در سیاستگذاری و اجرا برای توسعه گردشگری 

انجام شود تا تغییر و تحول مناسبی در این حوزه رخ دهد.
تاریخ اصفهان را باید نشان داد

مجید نادراالصلی، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این جلسه خاطرنشان 
کرد: شورای شهر باید آنچه در این مدت برای توسعه گردشگری اصفهان و 
رسیدگی به بافت تاریخی و فرسوده انجام داده را بیان کند. فرصت زیادی نداریم 
و باید اقدامات زود تبیین شود و به نتیجه برسد. وی اضافه کرد: اصفهان همه 
چیز دارد و نیاز نداریم دیگر شهرها داشته هایشان را به رخ این شهر بکشند اما 
نه تنها این موضوعات دیده نمی شود بلکه به داشته هایمان پشت پا نیز می زنیم. 
نادراالصلی افزود: قیاس اصفهان با دیگر شهرها مناسب نیست و تاریخی که این 
شهر دارد بسیار غنی تر است لذا برای حفظ آن باید نیروی انسانی و منابع مادی 
و معنوی را به کار گیریم. وی تاکید کرد: بعضی کشورها افسانه هایشان را به عنوان 
تاریخ جا می زنند در حالی که ما در شهر و کشوری زندگی می کنیم که تاریخی 
بسیار غنی داریم و از آن غافل هستیم؛ باید این اتفاقات تاریخی به جهانیان نشان 

داده شود که یقیناً موجب افزایش اقبال گردشگران می شود.
محوریت گردشگری در برنامه ریزی شهری 

مصطفی نباتی نژاد، دیگر عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر محوریت 
یافتن موضوع گردشگری در مدیریت شهری، گفت: این رویکرد با جلوگیری 
از چندپارگی ساختاری در شهرداری و عینیت بخشیدن به شاخص ها ضمانت 
اجرایی پیدا می کند لذا باید ردیف درآمدی مناسبی برای حوزه گردشگری تعریف 
شود تا در آینده بدانیم چه سهمی از بودجه شهرداری با این صنعت تأمین می شود. 
وی تاکید کرد: وقتی موضوع هزینه و درآمد در این خصوص تبیین شود، مسیر 
توسعه گردشگری در شهر بهتر و شایسته تر پیموده خواهد شد. نباتی نژاد اظهار 
کرد: هدف از تشکیل کارگروه توسعه گردشگری در شورای شهر، حساس سازی 
بدنه مدیریت شهری و تحقق مطالبه گری و تسهیلگری شورا در این زمینه 
است اما برنامه ریزی و اجرا باید از وسعت شورای شهر خارج شود چون ما یک 
بازیگر از بازیگران بسیار در اکوسیستم گردشگری هستیم. وی خاطرنشان کرد: 
خدمت گیرندگان حوزه گردشگری با شهروندان تفاوت ارزش دارند بنابراین باید در 
سیاست گذاری ها و حتی در کالم شهردار اصفهان، مشخص باشد که کدام گروه 
مخاطب است؛ اصفهانی هایی که ساکن شهر هستند اما اصفهان گردی می کنند، 

گردشگران داخلی و خارجی هرکدام باید جداگانه مورد خطاب قرار گیرند. 
اهداف حوزه گردشگری ، قابل اجرا شوند

علی صالحی، عضو دیگر شورای اسالمی شهر اصفهان پراکندگی و چندگانگی 
تحقیقات و مشخص نبودن تکلیف شهرداری علی رغم پژوهش هایی که در زمینه 
گردشگری شده است را به عنوان ضعف های مدیریت شهری در حوزه گردشگری 
عنوان کرد. وی تاکید کرد: زحماتی که در گذشته کشیده شده ارزشمند است اما 
خروجی مشخصی نداشته و تداخل سیاست و اقدام نیز وجود دارد. از سوی دیگر 
پراکندگی تعاریف و موضوعات شهر و استان اصفهان به حدی است که حتی اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز نمی تواند همه آن را به طور کامل 
پشتیبانی کند بنابراین بهتر است اهداف حوزه گردشگری خرد شود تا اجرا پذیر 
باشد. صالحی خاطرنشان کرد: باید برند گردشگری اصفهان، اولویت های اجرایی 
در حوزه گردشگری و نقش شهرداری را کامالً شفاف و روشن مشخص کنیم تا 
چرخه اقتصادی گردشگری برای شهرداری مشخص شود. وی با بیان اینکه ۹ 
ماه از برنامه ۱۴۰۵ را گذرانده ایم و الزم است برش یک ساله آن ارائه و اقدامات 
شده در حوزه گردشگری مشخص شود، گفت: مجموعه توسعه سیاحتی سپاهان 
می تواند به عنوان مرکز، مجموعه های گردشگری دیگر را مدیریت کند که این امر 
سبب تحقق سیاست گذاری واحد، استفاده از ظرفیت های شرکت در بازار سرمایه 
و افزایش تعامل بین سازمانی با وجود هیئت مدیره مناسب این شرکت می شود.

تک تک المان ها،حائز اهمیت اند
سیدعلی معرک نژاد، مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان نیز 
در این جلسه گفت: برای پیمودن مسیر موفقیت و پیشرفت و تعالی باید افق ها 
مشخص باشد و سیاست ها و بایدها و نبایدهای این چشم انداز مشخص شود. وی 
خاطرنشان کرد: مکان های گردشگری اصفهان تنها به یک بنا محدود نمی شود 
بلکه تک تک المان های آن می تواند برای گردشگران حائز اهمیت باشد؛ همچنین 
نباید صرفاً به بعضی فضاهای تاریخی مانند میدان امام )ره( بسنده کنیم؛ بسیاری 
از نقاط فرهنگی و تاریخی شهر می تواند مورد توجه گردشگران باشد. معرک نژاد 
ادامه داد: اصفهان باید میزبان خوبی برای گردشگران خارجی، داخلی و تمام 
اصفهان گردان باشد که نیاز است در این زمینه به برند سازی توجه ویژه کنیم زیرا 

این امر بسیاری از موضوعات را تحت الشعاع قرار می دهد.

محوریت گردشگری
در برنامه ریزی مدیریت شهری

بـا حضـور نماینـده صندوق جمعیـت سـازمان ملل متحـد در ایـران و هیئت همـراه، اصفهان 
بعد از تالشـی دو سـاله به شـبکه جهانی شـهرهای دوسـتدار سـالمند پیوسـت. علی قاسـم 
زاده شـهردار اصفهـان، در جلسـه ای با حضور نماینـده صندوق جمعیت سـازمان ملل متحد برای پیوسـتن 
اصفهـان به شـبکه جهانی شـهرهای دوسـتدار سـالمند اظهـار کـرد: سـالمند در فرهنگ ما ریشـه عمیق 
دارد و مـردم ایـران بـرای سـالمندان احترام زیـادی قائل اند. در این نشسـت، سـاتیا دورایسـومی، نماینده 
صنـدوق جمعیت سـازمان ملـل متحد در ایـران گفـت: اصفهان در موضوع گردشـگری سـالمند بـه عنوان 

یک شـهر گردشـگر پذیر مـی تواند الگوی سـایر شـهرهای ایـران و منطقه شـود.

هفته نامه نوسان
گروه شهری

 نوســان: نائب رئیس شــورای اسالمی 
شهر اصفهان با بیان اینکه اعضای این شورا 
معضالت مربوط بــه آب را به صورت جدی 
دنبال می کنند، گفت: امیدواریم ظرف ۲۰ تا 
۳۰ روز آینده در رابطه با آب شرب خبرهای 

خوبی به شهروندان دهیم.
ابوالفضل قربانی اظهار کــرد: در حال حاضر 
جاری شــدن زاینده رود یک دغدغه بسیار 
بزرگ برای شــهر، شــهروندان، اســتان و 
کشور اســت؛ موضوع آب جنبه حیاتی پیدا 

کرده و وقت بســیاری از مسئوالن را به خود 
اختصاص داده و شــورای شــهر نیز طبق 
وظیفه خود مطالبه مردم را از طریق مراجع 
قانونی دنبال می کند. وی افزود: هرچند که 
محدوده وظایف شورا، شهر اصفهان است و 
مشــکالت حوضه و آبریز زاینده رود خارج از 
حیطه وظایف شــورای اسالمی شهر است، 
اما شورا برای همراه، همگام و هم صدا شدن 
با مردم از ابتدای دوره ششــم، کمیســیون 
ویــژه ای را به آب اختصاص داده اســت. وی 

با بیان اینکه آب شرب مهمترین مسئله ای 
است که اکنون در حال پیگیری آن هستیم، 
افزود: تصفیه خانه بابا شیخ علی که آب شرب 
اصفهان را تأمین می کند، ظرفیت الزم را برای 
پنج میلیون نفر بهره بردار از آب شرب ندارد. 
نایب رئیس شورای اســالمی شهر اصفهان 
اضافه کرد: پدیده فرونشست ابنیه تاریخی 
و ساختمان های مســکونی را مورد تهدید 
قرار داده و رســیدگی به ایــن موضوع برای 
شــورا اهمیت دارد لذا وظیفه داریم پیگیر 

جاری شدن آب در بســتر زاینده رود باشیم.

نایب رئیس شورای شهر:

خبرهای خوبی در راه است

شهردار اصفهان: محالت شهر اصفهان با هدف مناسب سازی برای سالمندان بازآفرینی می شود
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تحلیل

 نگاه     

سید مسعود میرکاظمي، رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در سه ماهه گذشته خلق 
پولي انجام نشد و گزارش اخیر مرکز آمار نشان دهنده کاهش نرخ تورم است که با ادامه 
و تکمیل همین روند در سال آینده، تورم مهار خواهد شد.رییس سازمان برنامه و بودجه 
با اشاره به مشکالت اقتصادي به ارث رسیده به دولت سیزدهم تصریح کرد: مشکل امروز 
مردم، معیشت، وضعیت کسب و کار، درآمد خانوار و تورم است. در سازمان برنامه و بودجه 

هدفگیري شده تا اعتماد به اقتصاد برگردد.

وعده مهار  تورم در سال 1401 
حمید حاج اسماعیلي، کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مزد منطقه اي و مزد توافقي 
فراتر از مزد حداقلي است و نمي توان آنها را جایگزین حداقل مزد کارگران کرد نسبت 
به عواقب منفي این کار و رواج مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها هشدار داد. وي 
درباره طرح تعیین دستمزد توافقي گفت: این طرح داراي اشکال است چون غیر از 
اینکه هزینه ها به صورت سراسري در همه کشور باال است نباید فکر کنیم که در 

روستاها مي شود با دستمزدهاي پایین تر یک زندگي را اداره کرد. 

دوره زندگی با 500 هزار تومن گذشته است!

سناریوهای
افزایش دستمزد

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:پس از جلسه رئیس جمهوری با جمعی از افراد صاحب نظر، این 
سوال مطرح شد که مرز میان »اقتصاددان« و »اقتصادخوان« چیست؟ 
برخی گفتند، اقتصاددان واقعی عالوه بر داشتن مدرک از دانشگاه های 
معتبر، باید مبنای تحلیل های خود را »علم اقتصاد« قرار دهد. اما در 
نگاهی دیگر، هر کسی است که درس اقتصادی خوانده و صرف داشتن 
مدرک اقتصادی، بر اقتصاددان بودن فــرد داللت دارد. در این میان 
نگاه سومی نیز وجود دارد که پا را فراتر نهاده و معتقد است، حتی برای 
اقتصاددان بودن، نیاز به مدرک اقتصادی نیست. سیاستمداران اما، 
هرگاه بخواهند طرحی را مطابق میل خود پیش ببرند، با تاییدیه گرفتن 
از برخی از این دسته ها، ریسک اجرای سیاست خود را به این افراد 
منتقل می کنند. آنچه می خوانید برخی از برجسته ترین نکاتی است 

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

ضرورت اقدام همزمان برای رکود و تورم
معاون وزیر اقتصاد در جلسه تشریح نقشه راه رونق غیرتورمی، با بیان اینکه دو 
مساله مهم کشور تورم   های باال و رکود عمیق اقتصادی است، گفت: دو مشکل 

تورم باال و رکود اقتصادی باید حتما به طور همزمان مورد توجه قرار بگیرد. 
او توضیح داد: باور غلطی در برخی از مسووالن و بعضا کارشناسان وجود دارد 
که اگر به دنبال کاهش تورم هستیم این اقدام حتما موجب ایجاد رکود در 
اقتصاد خواهد شد که اصال این گونه نیست و واقعیت این است که در بسیاری از 
کشورهای دنیا و حتی کشور خودمان مالحظه می کنیم که اتفاقا زمانی اقتصاد 
کشور به رشد اقتصادی نایل آمده است که تورم رو به کنترل بوده و نا اطمینانی 

در اقتصاد کاهش داشته است. 
سید هادی سبحانیان تشریح کرد: وزارت اقتصاد در سه سرفصل این نقشه راه را 
ارائه داده است؛ اول ضرورت تدوین نقشه و دوم راهکارهای مهار پایدار تورم و 

سوم موضوع راهکارهای رشدآوری و رونق تولید را مورد توجه قرار دادیم.
او در ادامه گفت: با طراحی نقشه راه و ارائه آن در ستاد اقتصادی دولت و هم افزایی، 
وحدت و انسجامی که در حوزه اقتصادی در حال حاضر در دولت سیزدهم وجود 
دارد، این نقشه راه به تصویب رسید و مورد تایید و تاکید رئیس   جمهور قرار گرفت. 
او همچنین دیگر الزام وجود نقشه راه اقتصادی کشور را ترسیم یک چشم انداز 

اقتصادی برای فعاالن اقتصادی عنوان کرد.
چهار سیاست وزارت اقتصاد برای مهار تورم

دکتر محمد سبحانیان معاون وزیر اقتصاد چهار سیاست قطعی وزارت اقتصاد 
در راستای مهار تورم را پیش بینی پذیری اقتصاد، شکست انحصارها، تسهیل 

مجوزها و تضمین حضور قراردادها اعالم کرد. 
او گفت: دولت در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که از نظر رشد  اقتصادی 
وضعیت مناسبی نداشت و نرخ تورم به دلیل مسائل و چالش های متوالی در 
سال های گذشته در باالترین نرخ ها قرار داشت و نرخ تشکیل سرمایه نیز در 
برخی سال های گذشته منفی بوده است. عالوه براین، بخش قابل توجهی از ارز 
ترجیحی برای تامین کاالهای اساسی مصرف شده بود و دولت با شرایطی مواجه 

بود که امکان تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ را نداشت.

ساز و کار فساد آمیز عرضه ۴۲۰۰ دالر با نرخ صرافی 
دکتر سهراب دل انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه در یادداشتی 
نوشت: ساز و کار عرضه ۲۲۰۰ دالر به ازای هر کارت ملی فساد آمیز است و 
دولت باید تصمیم اصولی در این زمینه بگیرد. تا قبل از سال ۹۴ بدون مستندات 
مانند بلیط هواپیما یا موارد خاص دیگر به کسی دالر نمی دادند. متاسفانه از آن 
زمان تاکنون این رویه تغییر کرده و عده ای با سواستفاده از اختالف قیمت دالر 

صرافی با بازار آزاد سعی می کنند که درآمد به دست بیاورند. 
منابع ارزی کشور محدود است و نباید اجازه چنین خاصه خرجی هایی را داد. با 
توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد، مدیریت اختالف قیمت بازار آزاد و نرخ 
صرافی کار آسانی نیست و اگر دولت هم بخواهد یک نرخ تعیین کند حتما بازهم 
نرخ ها مختلف خواهند شد، بنابراین باید ساز و کار عرضه دالر را با مستندات کرد 

تا کسی برای داللی در صف خرید ارز نایستد.

عجیب مثل لباس کردن به تن دهقان فداکار
مصطفی داننده در یادداشتی نوشت: این روزها به مرحله ای رسیده ایم که فکر 
می کنم برخی از مسئوالن هیچ احترام به شعور ما نمی گذارند و فکر می کنند با 
عده ای صغیر روبرو هستند که هرکاری دل شان می خواهد می توانند با آنها انجام 
دهند: تصویر برهنه قهرمان داستان دهقان فداکار از کتاب های درسی حذف شده 
است و تصویر ریز علی خواجوی با زیر پیراهنی جایگزین آن شده است. برهنه 

بودن ریز علی اما یک دلیل مشخص داشت. 
او لباسش را آتش زده بود تا قطار را نجات دهد. او در ادامه نوشت: چگونه می شود 

به همین راحتی یک بخش از تاریخ را ساسنور کرد.
 اصل داستان ریز علی لخت شدن او و آتش زدن پیراهن بود! حاال چگونه داستان 
را تعریف می کنیم؟ اصال اینکه او لخت نقاشی شده باشد چه اشکالی دارد؟ تا 
به حال از لخت بودن نقاشی ریز علی چه ضربه ای به جامعه وارد شده است که 
برخی قیم مآبانه، حکم به حذف آن دادند؟ ریز علی همانگونه لخت جان مردم 

را نجات داد. 
تصویری که از او سال ها در ذهن ما نقش بسته بود همان نقاشی کتاب درسی 
بود. یاد بگیریم به تاریخ احترام بگذاریم و همانگونه که بوده آن را روایت کنیم. 
نمی شود کروات زدن دکتر شریعتی یا سیگار کشیدن آیت اهلل طالقانی را حذف 
کرد؛ چون بخشی از سبک زندگی آنها بوده است. با این کارها هیچ کمکی به 
تاریخ نمی کنیم و باعث می شویم مردم فکر کنند که هر تاریخی روایت می شود، 

دروغ و دستکاری شده است.

از اقتصاددان 
تا اقتصادخوان

امیرعباس کریم زاده کارشناس بازار سرمایه 
گوید:  می  بازار  این  وضعیت  در خصوص 
به رغم آنکه گزارش های منتشرشده صنایعی 
و  سنگ آهنی ها  و  پتروشیمی ها  همچون 
حتی انفورماتیکی ها، در شش ماه گذشته 
گزارش های مطلوبی بوده و نرخ ارز هم بر 
خالف برخی انتظارات شیب صعودی داشته، 
بازار سرمایه ما رشدی نداشته است. وی افزود: 
به نظر می رسد دلیل عدم رشد بازار سرمایه، 
کنترل بازار سرمایه توسط دولت است، تا این 
بازار رشدی نداشته باشد و دولت امکان انتشار 
اوراق و تامین مالی از این محل را داشته باشد 
و هزینه های جاری خود را پوشش دهد. این 
کارشناس بازار سرمایه گفت: در نظر داشته 
باشید که بر اساس آخرین آمار ها از میزان 
تحقق بودجه ۱۴۰۰، فروش نفت حدود ۲۵ 
درصد مقداری بوده که در بودجه پیش بینی 
شده بود. این وضعیت نشان می دهد دولت در 
تحقق درآمد های خود با مشکالت عدیده ای 
مواجه است، حال آن که هزینه های دولت از 

پیش بینی ها هم بیشتر بوده است.

وعده های محقق نشده
به  اشاره  با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
راهکار های دولت برای پوشش کسری بودجه 
برای  دولت  راهکار  نخستین  کرد:  اظهار 
جبران کسری بودجه، واگذاری دارایی های 
سرمایه ای دولت از طریق بازار سرمایه است که 
اجرای این راهکار منوط به افزایش عمق بازار 

سرمایه و رسیدن ارزش معامالت به حدود ۲۰ 
هزار میلیارد تومان خواهد بود تا دولت امکان 
عرضه برخی از شرکت های زیرمجموعه خود 

را در این بازار داشته باشد.
بازار  اولین مانع رشد  به گفته کریم زاده، 
سرمایه، تامین مالی دولت از محل انتشار اوراق 
بوده است. این کارشناس بازار سرمایه دومین 
عامل درجا زدن های بازار سرمایه را وعده های 
محقق نشده دولتمردان معرفی کرد و گفت: 
دولت آقای رییسی تا قبل از انتخابات، روی 
آزادسازی قیمت ها از طریق مکانیسم عرضه 
و تقاضای بازار و مخالفت با قیمت گذاری 
دستوری تاکید داشت، حال آنکه شاهد آن 
هستیم که فشار های قیمت گذاری دستوری 
کماکان بر دوش صنایع سنگینی می کند و 
دولت در حال کنترل قیمت ها در بازار است. 
وی ادامه داد: یکی از دغدغه های بازار سرمایه 
همین مداخله های دولت در قیمت ها است. 
ضمن اینکه اجرای طرح احداث واحد های 
ارزان قیمت هم می تواند موجب  مسکونی 
افزایش قیمت محصوالتی همچون سیمان و 
فوالد در بورس کاال شود و بیم آن می رود که 
دولت با هدف کنترل قیمت تمام شده مسکن، 
قیمت این محصوالت در بورس کاال را هم به 
نوعی سرکوب کند و منافع سهامداران این 

صنایع را در معرض تهدید قرار دهد. 
کریم زاده افزود: عالوه بر این، دغدغه دیگری 
نیز برای فعاالن بازار سرمایه وجود دارد. در 
چند هفته آینده، دولت الیحه بودجه ۱۴۰۱ را 

تقدیم مجلس خواهد کرد و احتمال آن می رود 
که در الیحه بودجه سال بعد، نرخ حامل های 
انرژی، نرخ خوراک پتروشیمی ها، نرخ بهره 
مالکانه معادن و… افزایش یابد و به نوعی 
سودآوری شرکت ها و صنایع بورسی تحت 
تاثیر قرار بگیرد. از این رو به نظر می رسد تا 
چند هفته آینده و رفع ابهامات پیش روی 
بازار سرمایه، این بازار رشدی نخواهد کرد 
تا به تدریج بخشی از ابهامات، برطرف شده 
روشن تری  چشم انداز  با  سرمایه گذاران  و 
اقدام به سرمایه گذاری و خرید سهام کنند. 
این کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با 
بورس نیوز تصریح کرد: ابهامات پیش روی بازار 
سرمایه و احتمال مداخله های دولت، مجال 
رشد به این بازار نمی دهد و باید منتظر بمانیم 

تا ابهامات کم رنگ تر شود.

احتمال سرکوب تعمدی بازار
کریم زاده اضافه کرد: البته احتمال دیگری 
هم وجود دارد که شاید دولت با هدف افزایش 
جذابیت فروش اوراق، بازار سرمایه را در حالت 
تعلیق و رکود نگه داشته تا تکلیف مذاکرات 
مشخص شود. این نگاه ابزاری دولت به بازار 
سرمایه منطقی نیست. بهتر بود دولت نگاه 
بلندمدت به بازار سرمایه داشته باشد و مجال 
افزایش سرمایه و اجرای طرح های توسعه ای 
را به شرکت ها و صنایع بورسی بدهد تا با 
رشد تولید و افزایش سودآوری شرکت ها، 
درآمد های دولت از محل بازار سرمایه هم 

افزایش یابد. وی ادامه داد: با فرض تداوم 
تحریم ها و کسری بودجه دولت، باید این نکته 
را هم در نظر داشته باشید که با فرض افزایش 
۲۰ درصدی حقوق دستمزد کارکنان دولت، 
هزینه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان 
دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸۰ هزار میلیارد 
تومان خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه 
تصریح کرد: با توجه به افزایش این هزینه ها 
و نیز هزینه تسویه اوراق سررسیدشده در 
سال آینده، کسری بودجه دولت در سال 
۱۴۰۱ به ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان 
خواهد رسید. با این تفاسیر تامین مالی دولت 
از طریق انتشار اوراق نه تنها راهکار مناسبی 
نیست بلکه معضلی است که می تواند دولت 
را تا مرز ورشکستگی پیش ببرد، عالوه بر این، 
در شرایطی که بازار های مختلف کشور در فاز 
رکودی به سر ببرند و نرخ بهره بدون ریسک 
باال باشد، بسیاری از کسب و کار ها تعطیل شده 
و صاحبان صنایع و بنگاه های تولیدی ترجیح 
می دهند به جای فعالیت در اقتصادی رکودی، 
سرمایه های خود را در بازار اوراق با درآمد ثابت 

سرمایه گذاری کنند..

ابهامات برجامی
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به 
احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات و تاثیر آن 
بر بازار سرمایه اظهار کرد: معتقدم حتی اگر 
مذاکرات به نتیجه مثبت برسد و توافقی شکل 
بگیرد، این توافق، توافقی نیم بند خواهد بود، 
چراکه تحریم ایران و خروج آمریکا از برجام، 
بازی دولت آمریکا برای فروش نفت خودشان 
بود. وی ادامه داد: آمریکا قصد داشت حدود 
سه میلیون بشکه مازاد نفت خود را در بازار های 
جهانی عرضه کند، بی آنکه قیمت نفت در 
بازار های جهانی افت کند، بنابراین با توجه به 
روند عرضه و تقاضای نفت، انتظار می رود دولت 
آمریکا توافق جامعی را که موجب لغو کامل 
تحریم های نفتی ایران شود، امضا نخواهد کرد 
و در نهایت احتماال به ایران فقط فرصتی برای 
فروش ۱ میلیون تا ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه 
نفت داده خواهد شد که فروش این حجم نفت 
ایران، درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد 
نخواهد کرد. کریم زاده گفت: بنابراین لغو 
تحریم ها و احیای برجام، ریسکی برای بازار 
سرمایه مان نخواهد بود و اتفاقاً فرصتی است 
برای آنکه دولت دست از سر این بازار برداشته 
و از فروش اوراق دست بکشد. وی تصریح کرد: 
نگاه دولت به بازار سرمایه باید نگاهی بلندمدت 
باشد و سیاست های خود را طوری تدوین 
کند که قوانین بانک مرکزی، مقررات بازار 
سرمایه و مقررات و دستورالعمل های وزارت 
صمت در مورد بازار سرمایه با نگاهی بلندمدت 
تدوین شود و فرصت را غنیمت بشمارند تا 
اعتماد از دست رفته، به این بازار بازگردد و 
سرمایه گذاران دغدغه ریسک سیستماتیک 
سیاست گذاران را نداشته باشند تا در نهایت، 
منافع سهامداران حفظ شود. دولت باید به 
جای مداخله در قیمت گذاری ها، به نظارت بر 
بازار ها بپردازد تا بازار ها به سمت مکانیزم بازار 

آزاد بر مبنای عرضه و تقاضا حرکت کنند. 

سوگیری منفی بازار سرمایه به نتیجه مذاکرات برجام؛ 

درجازنی بازار سرمایه

جلســه  نوســان:اولین   
افزایش  بــراي  تصمیم گیــري 
دستمزد سال ۱۴۰۱ برگزار شد. به 
گفته نماینده کارگران این جلسه 
صرفا بیان نظرات کارشناسي بوده 
است. اولیا علي بیگي در گفت وگوي 
خود با رادیو گفته که نمایندگان 
کارگران به دنبال این هستند که در 
رقم نهایي اعالم شده عالوه بر تورم 
به رقم سبد معیشت کارگري نیز 

توجه شود. 
او تصریــح کرد: ســال ۱۴۰۰ ســال 
ســختي براي کارگران بوده و به همین 
دلیل نماینــدگان کارگران بــه دنبال 
افزایش دســتمزدي متناسب با شرایط 
فعلي هســتند. به گفتــه علي بیگي در 
اولین جلســه افزایش دستمزد مباحث 
کارشناسي مطرح شده و تصمیم نهایي 
در اسفندماه امسال اتخاذ خواهد شد. در 
این تصمیم گیري نمایندگان کارگران، 
کارفرمایان و دولت به صورت سه جانبه 
مشارکت خواهند داشــت.اگرچه هنوز 
هیچ گمانه زني درباره افزایش حقوق ها 
مطرح نشده اما پیش از این چند سناریو، 
درباره افزایش حقوق ها مطرح شده است.

برخي مي گویند احتماال افزایش حقوق 
کارمندان دولــت بیــش از ۱۵ درصد 
نباشد. اگر قرار باشد حقوق کارگران هم 
به همین میزان افزایش پیدا کند، حداقل 
حقوق سال ۱۴۰۱ به حدود سه میلیون 
تومان مي رسد.اما رییس سازمان برنامه 
و بودجه پیش از این گفته بود قرار است 
حقوق کارکنان دولــت به صورت پله اي 
افزایش پیدا کند و باالترین میزان افزایش 
حقوق ۳۰ درصد است.براساس این گفته 
میرکاظمي ممکن است حقوق کارگران 
۳۰ درصد بیشــتر شــود و پایه حقوق 
کارگران به ۳٫۴ میلیون تومان برســد.
پیش از این نیز علــي خدایي، نماینده 
کارگران در شــوراي عالي کار با اشاره به 
اینکه هزینه سبد معیشت ۱۱٫۵ میلیون 
توماني یک برآورد غیررسمي است، گفته 
بود: اینکه دولت به دنبــال افزایش کم 
حقوق کارگران باشد به این معني نیست 
که گروه کارگري این موضوع را بپذیرد. 
نماینده کارگران افزایش تورم با افزایش 
حقوق و دستمزد را درســت نمي داند، 
چراکه به نظر او، دستمزد محصول تورم 
است نه عامل آن. بلکه با توجه به افزایش 
تــورم به دنبــال جبران قــدرت خرید 

ازدست رفته هستیم نه افزایش. 
نماینده هاي کارگران در شــوراي عالي 
کار از سبد هزینه معیشــت خانوار دفاع 
مي کنند.خدایي معتقد اســت: از سوي 
دیگر همه هزینه دولت حقوق و دستمزد 
نیست، دولت براي بخش هاي مختلف 
ممکن است اسکناس چاپ کند. اینکه 
همه چاپ اسکناس ها را به افزایش حقوق 

و دستمزد گره مي زنند درست نیست.
حقوق کارگران در سال گذشته همسان 
با تورم، یعني ۳۹ درصــد افزایش یافت. 
یکي از پیش بیني ها براي افزایش حقوق 
ســال آینده نیز همان ۳۹درصد ساالنه 
است. اگر حقوق کارگران ۳۹ درصد زیاد 
شود، پایه حقوق از ۲٫۶ میلیون تومان به 

۳٫۶ میلیون تومان مي رسد.
هر چند اخیرا رییس ســازمان برنامه و 
بودجه از افزایش پلکاني ۱۰ تا ۳۰ درصد 
خبر داده است. یکي دیگر از سناریوهاي 

افزایش هم پاي تورم است. 
پیش بیني ها براي تورم کشــور تا پایان 

سال رقم ۴۰ درصد است.

بازار سرمایه این روزها در سراشیبی نزول افتاده و شاخص روز به روز کوچک تر می  شود. این 
در حالی است که سیکنال مثبت مذاکرات برجام می تواند مسیر حرکت بازار را متفاوت کند. 
سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سهام در خصوص لزوم برگزاری مذاکرات گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی 
تا پایان شهریورماه تورم نقطه نقطه ۴3٫7 درصد، تورم دوازده ماهه ۴5٫8 درصد، نقدینگی ۴۰67 همت میلیارد 
تومان و نرخ رشد تورم به باالترین سطح ۲۰ساله اخیر خود رسیده است. در این شرایط راهی جز این نیست 
که ایران به سمت مذاکره برود. وی ادامه می دهد: در مقطع فعلی با این آمار و ارقام قطعا باید به سمت اینکه 
برجام به نتیجه ای برسد برویم. اقتصاد به سیاست گره خورده و برای اینکه به ثبات برسد راهی جز این نیست. 
اینکه آیا مذاکرات نتیجه بخش خواهد بود یا خیر معلوم نیست. اما در حال حاضر بازارهای مالی سوگیری منفی 

به نتیجه مذاکرات دارند. 

هفته نامه نوسان
گروه بازارها

ابهامات پیش رو و احتمال مداخله های دولت، مجال رشد به بازار سرمایه نمی دهد 

 نوســان :وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات با اعالم خبر عملی شــدن وعده 
ورود اســتارت آپ ها به بازار سرمایه تاکید 
کرد که در آســتانه صدمین روز اســتقرار 
دولت، نام نخســتین اســتارت آپ ایرانی 
بر تابلــوی فرابورس نقش خواهد بســت. 
نخســتین گام موثر دولت برای شکوفایی 
اقتصاد دیجیتال، هموار کردن مسیر ورود 
استارت آپ ها به بازار سرمایه بود که امروز 

با آغاز مراحل ورود نخســتین استارت آپ 
ایرانی به بورس به ثمر نشســت. بر اساس 
این گزارش با پیگیری  های وزرای ارتباطات 
و فناوری اطالعات، اقتصاد و دارایی، معاون 
علمی و فناوری رئیس  جمهوری و ریاست 
سازمان بورس، سرانجام استارت آپ تپسی 
مجوز ورود به بازار سرمایه را دریافت کرد.

عیســی زارع  پور، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات بــا اعالم این خبــر گفت: پس از 

ســال  ها، دولت ســیزدهم به وعده ورود 
اســتارت آپ ها به بازار سرمایه جامه عمل 
پوشاند و شرکت تپسی نخستین شرکتی 
خواهد بود که نام آن بــر تابلوی فرابورس 
نقش خواهد بست.بر اســاس این گزارش 
در هفته های آتی با نقش بستن نام شرکت 
تپسی در تابلوی فرابورس، عمال سد ورود 
اســتارت آپ ها به بازار ســرمایه شکسته 
خواهد شــد و انتظار می رود موج تازه  ای 

از ورود شــرکت های فناورپایــه بــه این 
بازار برای تامین مالی بیشــتر و در نتیجه 
بزرگ تر شدن ســایز بازارهای مرتبط به 
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات و توسعه 
اقتصاد دیجیتال به راه بیفتــد. اعالم این 
خبر در آستانه صدمین روز استقرار دولت 
ســیزدهم، اراده و اهتمام جدی دولت بر 
توسعه فناوری اطالعات و اقتصاد دیجیتال 

را بیش   از پیش  روشن می  کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد:

ورود نخستین استارت آپ به بورس
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جریان اوراق فروشي دولت در سال جاري نشان مي دهد که در ماه حدود ۷۵۰۰ میلیارد 
تومان اوراق جدید منتشر کرده است. بررسي وضعیت فروش اوراق در مدت اخیر نشان 
مي دهد که در آبان ماه ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق منتشر شده در 
گذشته پرداخت کرده است. روند پرداخت ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد توماني بابت اصل و سود 
اوراق گذشته تا پایان سال در حالي ادامه دارد که حدود ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باید 

پرداخت شود.

ایران رقیبی تازه در دو بازار خرما و پسته پیش روی خود می  بیند. به گفته صادرکنندگان خشکبار 
ایران، بازارهای صادراتی ایران در پسته از سوی تجار آمریکایی تصاحب شده و تجار پاکستان 
نیز با رفت  و  آمد مستقیم به کرمان و خوزستان، خرمای استعمران را از کف بازار جمع  آوری و 
به نام خود در بازارهای جهانی صادر می کنند. به گفته نایب  رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
خشکبار، حجم تولید پسته ایران طی سال ۹۷ به شدت کاهش یافت و با پیاده  سازی 
مقررات رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان از عرضه بین  المللی این میزان تولیدات بازماندند.

 نوسان: تورم ساالنه آبان ماه 
براساس تازه ترین گزارش مرکز 
آمار با یک درصــد کاهش به 

۴۴.۴درصد رسید. 
این آمار که توسط یک مرجع وابسته 
به دولت تهیه شده عنوان مي کند که 
تورم ماهانه و نقطه به نقطه نیز نسبت 
به مهر ماه روند کاهشي داشته است. 
اما سوال اینجاســت که چرا این روند 
کاهشي تورم که در هر سه بازه زماني 
ماهانــه، میانگین و نقطــه به نقطه 
مشاهده مي شــود، در زندگي مردم 

حس نمي شود؟ 
به خصــوص آنکه بــراي دومین ماه 
متوالي اســت کــه روند نــرخ تورم 
کاهشي است که این امر مي توانست 
از مهر ماه خودش را در کاهش قیمت 
برخي اقالم ســبد مصرفي خانوارها 
نشــان دهد. واقعیت این اســت که 
تغییرات ناگهاني و بعضا روزانه قیمت 
برخي خوراکي ها طي هفته هاي اخیر 
نشان مي دهد که کاهش تورم آن طور 
که بایــد خــودش را در زندگي افراد 

نشان نمي دهد. 
در تعریف تورم گفته مي شود که نباید 
آن را با گــران بودن کاالها یکســان 
دانست و در واقع تورم، شتاب افزایش 

قیمت است.
 اما فارغ از تعاریــف، در ماه هاي اخیر 
که تورم از مرز ۴۰درصد گذشت، افراد 
بیشتري قدرت خرید خود را از دست 
دادند و خبرهایي نیز مبني بر کاهش 
تقاضا بــراي برخي گــروه کاالهاي 
خوراکــي ماننــد مــواد پروتئیني و 

لبنیات منتشر شده است. 
با اســتناد به جداول منتشر شده در 
گــزارش مرکز آمار، تــورم ماهانه در 
آبان از قله آن که در شــهریور ســال 
جاري حدود ۳.۹درصــد رقم خورد، 
فاصلــه گرفته و کاهشــي ۱.۴ واحد 
درصد در ۲ ماه داشته است. با وجود 
اینکه تورم ســاالنه در ماه گذشــته 
به ۴۴.۴درصد رســید، اما بررســي 
داده هاي مرکز آمار نشان مي دهد به 
جز فروردین مــاه، در مابقي ماه هاي 
سال تورم ســاالنه بیش از ۴۰درصد 

بوده است.
سال جاري رکورددار بیشترین ماه با 
تورم باالي ۴۰درصد ســاالنه از سال 
۹۶ اســت. این امر عالوه بر سخت تر 
کردن شــرایط براي اقشار فرودست 
مي تواند زمــان و مســیر حرکت به 
وضعیت ثبات اقتصادي را طوالني تر 
کند که در ایــن صورت نیز اقشــار 
ضعیف و متوســط جامعه بیشترین 

آسیب را از آن خواهند دید. 

اوضاع نابســامان اقتصادی ترکیه دســت 
از ســر این کشــور برنمی دارد. بــه اذعان 
رییس جمهــور ترکیــه همیــن وضعیت 
دست کم تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت. 
از زمان شــیوع ویروس کرونا تــورم و رکود 
اقتصادی ترکیه آغاز شده و نفس اقتصاد این 
کشور را بریده است. تا پایان ماه اکتبر تورم 
ترکیه به حدود ۲۰ درصد رسید؛ رقمی که 
فاصلــه قابل توجهی از تــورم ۱۱ درصدی 
زمان مشــابه در ســال قبل دارد. ارزش لیر 
ترکیه از ابتدای ســال جــاری میالدی با 
کاهش ۴۲ درصــدی رو به رو بوده اســت. 
اخیرا نیز پول ملی ترکیه رکورد جدیدی را 
در کاهش ارزش خود ثبــت کرد. ارزش لیر 
ترکیه باز هم سقوط چشمگیری داشت. این 
اتفاق در نتیجه حمایت رجب طیب اردوغان 
رییس جمهور این کشور از کاهش اخیر نرخ 
بهره بود. بسیاری از این اقتصاددان ها کاهش 
نرخ بهره را اقدامی غیرمسووالنه خوانده اند و 
خواستار تغییر این روند شده اند. رییس بانک 
مرکزی ترکیه نیز پس از دیدار با اردوغان طی 
بیانیه ای اعالم کرد کاهش نرخ بهره اقدامی 
غیرواقعــی و کامال دور از اصــول اقتصادی 
اســت. در شــرایطی که نرخ تورم ترکیه به 
حدود ۲۰ درصد رسیده است، کاهش ارزش 
لیر به  شــدت بر درآمد مردم و قدرت خرید 
آنها تاثیر دارد. ایرانیانی کــه اقدام به خرید 
واحدهای مســکونی در این کشور کرده اند 
نیز از این قاعده مستثنی نیســتند. آنها با 
کاهش چشمگیر سرمایه هایشــان رو به رو 
شــده اند؛ زیانی که به موجب سیاست های 

نادرست دولت ترکیه متوجه آنان شده است.
همچنیــن باید توجه داشــت کــه خروج 
ســرمایه از ایران به ســمت ترکیه فقط در 
حوزه خرید ملک نبوده و بسیاری از ایرانیان 
اقدام به جابه جایی دارایی و حتی تاســیس 
شرکت های جدید در ترکیه کرده اند. نکته 
قابل توجه دیگر نوسان سیاست های ترکیه 
در صحنه بین المللی اســت که با توجه به 
زمان بر بودن اخــذ تابعیت از این کشــور 
می تواند در صورت تغییر سیاست های دولت 
ترکیه در سال های آتی به خصوص در قوانین 
تابعیت، موجی از نارضایتی خریداران ملکی 
در ترکیه را دربر داشته باشد. همچنین طیف 
مهاجران ایرانی به ترکیه کــه برخی دارای 
نارضایتی های اقتصادی-اجتماعــی و... از 
شرایط ایران هستند در کنار جاه طلبی های 
ترکیه در گرفتن نقش پررنگ تر در مناسبات 
منطقه ای باید مورد توجه سیاســتگذاران 

داخلی در ایران باشد.

اجتناب از سرمایه گذاری بلندمدت
مهدی بســتانچی، در این ارتباط می گوید: 
متاسفانه در کشــورهای حوزه خاورمیانه، 
به دلیل شــرایط خاص سیاســی، همواره 
احتمال چنیــن رویدادهایی هســت. این 
اتفاق چندی پیش در امــارات هم رخ داد و 
سرمایه گذاران ایرانی با مشکل جدی مواجه 
شدند و بســیاری از آنان کل آورده خود را 
در این کشــور از دســت دادند. این مشکل 
در گرجســتان و جمهوری آذربایجان هم 
برای ایرانیــان پیش آمد. این نکتــه را باید 

مدنظر داشته باشــیم که »سرمایه گذاری 
یک سویه« که درآن دو کشــور با هم هیچ 
قراردادی در مورد سرمایه گذاری مشترک 
ندارند، نتیجه مطلوب وعده داده شــده را 
در پی نخواهد داشــت و افــرادی که وارد 
چنین سرمایه گذاری هایی شده اند، همواره 
ضرر کرده اند. مســئله مهــم دیگر این که 
اغلب کشورهای خاورمیانه، حکومت های 
دموکراتیک ندارند و بــه راحتی هرگاه که 
وضعیت ایجاب کند، قوانیــن جدید وضع 
کرده و قوانین قبلــی را نقض می کنند. این 
کارشناس پول و سرمایه ادامه می دهد: در 
مورد سرمایه گذاران ایرانی هم طبعا همین 
وضعیت بارها پیش آمده و این افراد همیشه 
متضرر شده اند.توصیه من همراه به افرادی 
که مشتاق ســرمایه گذاری در کشورهای 
حوزه خاورمیانه بوده اند، این بوده که هرگز 
وارد این عرصه نشــوند. اما متاسفانه افراد 
بدون آگاهی و درس گرفتن از گذشته، اقدام 
به چنین سرمایه  گذاری های نا امنی کرده اند. 
به گفته وی، با توجه به شرایط موجود، نظر 
من این اســت که واقعیت را بپذیرند و فعال 
دست به هیچ اقدام شتابزده ای نزنند؛ هر اقدام 
شــتابزده ای، می تواند موجب از بین رفتن 
سرمایه این افراد شود. فعال تحمل و تمرکز 
کنند. در نهایت کارشناسان پول و اقتصاد، 
توصیه می کنند افراد از سرمایه گذاری بلند 

مدت در این منطقه، خودداری کنند. 

مردم سرگردانند!
یک کارشناس حوزه مســکن در خصوص 

علت جذابیت اولیه ترکیــه برای ایرانیان به 
منظور سرمایه گذاری گفت: شهروندان ایرانی 
که موفق به پس انداز کردن دارایی های خود 
شــده اند، خرید خانه در ترکیه را به جزیره 
کیش یا استان های شمالی کشورمان ترجیح 
می دهند. این شــهروندان حاضرند هزینه 
اضافی بلیت و سفر به ترکیه را متحمل شوند، 
در عــوض از امکانات موجود در آن کشــور 
بهره ببرند. حسن محتشــم در گفت و گو با 
»جهان صنعــت« افزود: بعــد دیگر ماجرا 
این اســت که عده ای از مردم واقعا در ایران 
سرگردانند؛ جوانانی که به معنای واقعی کلمه 
بیکارند؛ افرادی که با پس انداز کردن مقدار 
نه چندان زیادی پول، سودای یافتن شغل در 
ترکیه را در سر می پرورانند. محتشم تشریح 
کرد: این جوانان به وسیله خرید یا اجاره خانه 
و دریافت اقامت موقت کشور ترکیه به مدت 
یک سال و یا حتی با داشــتن اجازه حضور 
ســه ماهه در ترکیه به صورت گردشگری، 
دلخوش به یافتن شغل در این کشور هستند. 
چنین افرادی با این تفکر ضمن استفاده از 
آزادی های ترکیه، در این کشور حضور دارند 
ولی متاسفانه موفق به یافتن کار در این کشور 
نشده و سرمایه هایشان هدر می رود. او اضافه 
کرد: چنین افرادی را اصطالحا از اینجا رانده 
و از آنجا مانده می نامند. این کارشناس حوزه 
مسکن خاطرنشان کرد: بهترین کار این است 
که دولت ما از چنین فرصتی استفاده کند. به 
عنوان مثال تیم اقتصادی دولت قادر خواهد 
بود با مهیا کردن شرایطی در جزیره کیش 
به عنوان یــک منطقــه آزاد، از این فرصت 
بهره ببرد. محتشم افزود: دولت می تواند با 
یک چرخش کوچــک و دادن آزادی های 
اجتماعی، نه تنها جلوی این خروج سرمایه 
از کشــور را بگیرد، بلکه قادر به برگرداندن 
بخشی از همین سرمایه ها به کشور خواهد 
بود. این موضوع عزم جدی دولت را می طلبد.

این کارشناس حوزه مســکن ادامه داد: اما 
بعد دیگر قضیه این است که ایرانیان بیشتر 
سرمایه شان را متوجه خرید ملک کرده اند. 
چنانچه قرار باشد بازار مسکن ترکیه با رکود 
مواجه شود، صرف نظر از ارزش لیر، ایرانیان 
به علت عدم وجود تقاضا قادر نخواهند بود 
امالکشان را بفروشند و دوباره سرمایه شان را 
به دست بیاورند. محتشم تاکید کرد: مساله 
رکود نیز به تنهایی منجر به تهدید سرمایه 

خواهد شد. 
محتشم تاکید کرد: زمانی که سرمایه مردم 
هدر می رود، در اصل ثروت ملی کشورمان 
از بین رفته اســت. دولت باید این مسائل را 
مدنظر قرار دهد. لزوم برنامه ریزی توســط 
دولت در این ارتباط به شدت حس می شود. 
این کارشناس حوزه مســکن افزود: دولت 
امکانات زیادی برای پیشگیری از این قضایا 
در اختیار دارد. چرا دولت ابراهیم رییســی 
با توجه بــه دیدگاه هایی کــه مطرح کرده 
اســت، راه حلی را برای این موضوع در نظر 
نمی گیرد؟ چــرا دولت تصمیم درســت و 

عاجلی نمی گیرد؟

از اینجا رانده؛ از آنجا مانده !

پاکستان رقیب تازه ایران در خشکباردولت چقدر اوراق منتشر می کند؟
دورنمای اقتصاد

 گزارش

فاصله آمارهاي تورم 
با قیمت هاي بازار

اساسا بانک های مرکزی با یک معضل بزرگ روبرو هستند: آنها می 
خواهند تورم را کاهش دهند، اما درد رکود همراه آن را نمی خواهند 
تحمل کنند. اما آیا پرداخت هزینه برای اتخاذ سیاست کاهش تورم، 
ارزش آن را دارد؟ آیا راهی وجود دارد که با سیاســت گذاری در این 
زمینه بتوان این هزینه ها را کاهش داد؟ آیا شرایطی وجود دارد که در 

آن، تورم بدون هیچ گونه هزینه ای کاهش یابد؟
هدف مرکزی مقامات پولی مانند فدرال رزرو کاهش تورم و در نهایت دستیابی به 
قیمت های پایدار است با این اعتقاد که انجام این کار به رشد بلندمدت بیشتر کمک 
می کند. فدرال رزرو و بانک های مرکزی در سایر کشورها می توانند تورم را با کند 
کردن نرخ رشد عرضه پول کاهش دهند. پس چرا بانک های مرکزی تورم را یکبار 
برای همیشه حذف نمی کنند؟ پاسخ این است که انجام این کار معموالً پرهزینه 
است: تالش برای کاهش تورم از طریق کندتر شدن رشد پول باعث افزایش نرخ بهره 
و رکود اقتصادی می شود. به عنوان مثال، ایاالت متحده تالش های عمده ای را برای 
کاهش تورم در سال های ۱۹۶۸، ۱۹۷۴ و ۱۹۷۹ انجام داد. در حالی که تورم در هر 
مورد به میزان قابل توجهی کاهش یافت، رکود اقتصادی را طی دو ســال به دنبال 
داشت. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که سیاست ضد تورمی، در حالی که برای 
کاهش تورم ضروری بود، به رکود کمک کرد)مانند عوامل دیگر، مانند جهش بزرگ 

قیمت نفت در ۱۹۷۴ و دوباره در ۱۹۷۹(.
بنابراین بانک های مرکزی با یک معضل روبرو هستند: آنها می خواهند تورم را کاهش 
دهند، اما درد رکود همراه آن را نمی خواهند تحمل کنند. آیا پرداخت هزینه برای اتخاذ 
سیاســت کاهش تورم، ارزش آن را دارد؟ برای پاسخ به این سوال، ما ابتدا باید بدانیم 
چقدر درد حاصل از کاهش تورم، فراگیر است. هزینه های کاهش تورم چقدر است؟ آیا 
راهی وجود دارد که با سیاست گذاری در این زمینه بتوان این هزینه ها را کاهش داد؟ آیا 

شرایطی وجود دارد که در آن، تورم بدون هیچ گونه هزینه ای کاهش یابد؟
این مقاله با بررسی تاریخ به دنبال پاسخگویی به این سواالت است. برای ۱۹ کشور 
اصلی، من داده ها را از سال ۱۹۶۰ بررسی می کنم تا مواقعی تاریخی از کاهش قابل 
توجه تورم ناشی از سیاســت های پولی انقباضی را بیابم. این جستجو ۶۵ قسمت 
تاریخی را به دست می دهد. سپس هزینه هر کاهش تورم را تخمین می زنم. هزینه با 
استفاده از مفهوم سنتی اقتصاددانان  نسبت فداکاری تولید  اندازه گیری می شود. این 
متغیر عبارت است از نسبت کل تلفات خروجی تولید در طول دوره تورم زدایی)که به 
عنوان درصد تولید یک سال اندازه گیری می شود( به میزان کاهش تورم. می توان 
نسبت را به عنوان قیمت یا هزینه ی کاهش تورم در نظر گرفت: درصد کسری از تولید 
از دست رفته در هر درصد کاهش تورم. پس از برآورد نسبت برای هر کشور، بررسی 
می کنم که میانگین تورم زدایی چقدر هزینه بر است و آیا این نسبت، با سایر روشهای 

قابل توضیح متفاوت است.
چند نتیجه وجود دارد. اول، هزینه های کاهش تورم قابل توجه است. به طور میانگین 
در همه ی کشورها، هر واحد درصد کاهش تورم، هزینه ای معادل ۱/۴ واحد درصد از 
تولید سال دارد. تنها برای کاهش تورم در ایاالت متحده، متوسط ضرر بیشتر است: 
۲/۴ واحد تولید در هر واحد کاهش تورم. البتــه این امکان وجود دارد که هزینه ی 
کاهش تورم در ایاالت متحده نیز کاهش یابد. اما اگــر اقدامات الزم برای انجام این 
کار انجام نشود، میانگین تجربه تاریخی ما نشان می دهد که کاهش تورم در ایاالت 
متحده از ۳درصد به صفر، حدود ۷درصد از دست دادن تولید را به عنوان هزینه دربر 
خواهد داشت)که می تواند طی چندین سال گسترش یابد(. به همین طریق، اگرچه 
نسبت فداکاری تولید در بسیاری از کشورها کمتر از ایاالت متحده است، اما تقریباً 
همیشه مثبت است. برخی از تورم زدایی ها، گران تر از دیگران هستند، اما تورم-

زدایی کامالً بی هزینه یک اتفاق نادر به لحاظ تاریخی است.
دوم، هزینه های سیاست تورم زدایی بستگی به سرعت اجرای آن دارد. به ویژه، کاهش 
تورم "بوقلمون سرد" - که در آن تورم به سرعت کاهش می یابد- با کاهش تولیدی 
کمتر از سطح کاهش آن در سیاست کاهش تدریجی تورم، همراه است. سیاستگزاران 
اغلب رویکرد تدریجی را اتخاذ می کنند زیرا می ترسند که رکود عمیق ناشی از تشدید 
شدید سیاست های پولی انقباضی رخ دهد. نتایج من نشان می دهد که این استراتژی 
می تواند کاهش کل تولید ناخالص مربوط به سیاست کاهش تورم را افزایش دهد.

سوم، وقتی در عموم کشورها نگاه می کنیم، نســبت فداکاری تولید در جایی که 
مؤسسات تعیین کننده دستمزد انعطاف پذیرتر هستند، پایین تر است. به عنوان 
مثال، ایاالت متحده قراردادهای کاری ســه ســاله زیادی در بخش اتحادیه های 
کارگری دارد، به طوری که دســتمزد نمی تواند به سرعت با تغییرات در سیاست 
های پولی سازگار شود. عالوه بر این، مذاکرات قرارداد در بخش های مختلف اقتصاد 
در زمان های مختلف شــکل می گیرد، به طوری که هماهنگی برای کاهش کلی 
دستمزدها دشوار است. در مقابل، در ژاپن قراردادها تنها یک سال دوام می آورند و 
در بخش های مختلف، بصورت هماهنگ تنظیم می شوند. نسبت فداکاری تولید در 
ژاپن با دستمزد انعطاف پذیر بسیار کمتر از ایاالت متحده با دستمزد سخت یا دارای 

چسبندگی است.

هزینه های تورم زدایی

 نوســان:صادق عباسي شــاهکوه، معاون وزیر 
ارتباطات و فنــاوري اطالعات گفــت: امکان دارد 
ســال آینده ســرعت حداقلي مصــوب در پروانه 
اپراتورها را از ۲ مگابیت بر ثانیــه به ۴ یا ۶ مگابیت 
برثانیه برســانیم، چراکه همه  چیز رو به پیشرفت 
اســت و براي اســتفاده بهینــه از حــوزه فناوري 
باید ســرعت اینترنت ارتقا پیدا کند.  معاون وزیر ارتباطات گفت: سرعت 
اینترنت ثابت، یکي از مسائلي است که عموما جزو عقب ماندگي هاي حوزه 
ارتباطات به حساب مي آید. عدم ســرمایه گذاري در این زمینه باعث شده، 
اینترنت در این حوزه نه تنها پیشــرفتي نداشته باشــد که حتي از کیفیت 
آن نیز کاسته شود. اکنون در کشــور بیش از ۱۲درصد از مردم به اینترنت 
پهن باند ثابت متصل هســتند درحالي که طبق ســند مرکــز ملي فضاي 

مجازي، این عدد باید افزایش چشمگیري داشته باشد. 

 نوسان: جزئیات آمار صادرات و واردات محصوالت  
فوالدی اعالم شد و مشخص گشــت در اغلب اقالم، 
کشور با رشــد صادرات و واردات روبه رو بوده است. 
طبق آمار انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایران، طی 
هفت ماهه امســال بالغ بر ۵/ ۸میلیون تن صادرات 
فوالدی از شــمش فوالد تا انواع مقاطع، محصوالت 
فوالدی و آهن اسفنجی صادر شده اســت. این در حالیست که به رغم صفر 
شدن واردات آهن اسفنجی، بیشــترین میزان صادرات فوالدی  ها در هفت 
ماهه ۱۴۰۰ نســبت به مدت مشابه سال گذشــته مربوط به آهن اسفنجی 
معادل ۲۷۹ درصد بود که رشد چشمگیر افزایش صادرات را نشان می دهد. 
از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه چهار میلیون و ۵۷ هزار تن انواع شمش 
فوالدی صادر شده است که به نسبت سه میلیون و ۱۹۱هزار تن صادر شده در 

نیمه ابتدایی سال۱۳۹۹ افزایش ۲۷ درصدی داشته است.

 نوسان:یکی از ایــرادات سیاســت صادراتی ایران 
در همه سال های گذشــته، بی  تفاوتی نسبت به تنوع 
پایین محصوالت صادراتی است. موضوعی که تحریم 
کشــور را به امری ســاده برای قدرت هــای جهانی 
تبدیل می کند. در این باره مرکز پژوهش های مجلس 
اعالم کرد: شاخص پیچیدگی نشــان می دهد که در 
۵۰ ســال اخیر وضعیت ایران در زمینه تنوع محصوالت صادراتی در مقایسه 
با سایر کشــورها نه تنها بهبود نیافته، بلکه بسیار بدتر شــده و به رتبه ۸۸ )در 
سال ۲۰۱۶( رسیده است. تنوع بخشی به محصوالت صادراتی )یکی از دو محور 
نظریه پیچیدگی( به عنوان بنیانی برای رشــد اقتصادی از سوی دانشمندان 
مطرح است و اصوال فرآیند توسعه اقتصادی را فرآیند تغییر ساختاری تعریف 
می کنند؛ به گونه  ای که کشورها از تولید »کاالهای کشورهای فقیر« به سمت 

تولید »کاالهای کشورهای ثروتمند« حرکت کنند. 

  نوســان:مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان 
خودروي ایران اظهار داشت: متاسفانه طرح واردات 
خودرو در قبال صادرات خــودرو و قطعات، باعث 
صادرات تقلبي خواهد شد. به دلیل رانت و اختالف 
قیمت خــودروي وارداتي و قیمــت آن در بازار، به 
این ســمت حرکت خواهیم کرد که یک سري افراد 
حقیقي یا حقوقي صادراتي را به دروغ انجام مي دهند و در قبال آن خودرو 
وارد کنند.  وي در مــورد وضعیت صادرات قطعه و طــرح واردات خودرو 
در قبال صادرات خودرو و قطعــات اظهار کرد: صــادرات قطعه از طریق 
مستقیم و غیرمستقیم در حال انجام است البته محدود بوده و رقم باالیي 
ندارد. چراکه بســیاري از خودروهایي که در ایران تولید مي شوند دیگر در 
سطح جهاني تولید ندارند. معضالت تحریم، مســائلي مانند انتقال پول و 

ارز هم مزید بر علت است. 

افزایش ۳برابري سرعت اینترنت در سال آیندهطرح واردات خودرو؛ عامل صادرات تقلبي قطعهتنوع صادراتی؛ شاید وقتی دیگر؟جهش دوجانبه ایران در تجارت خارجی فوالد
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دولت می تواند با یک چرخش کوچک و دادن آزادی های اجتماعی، مانع خروج سرمایه از کشور شود

اینروزها اخبار خوبی از اقتصاد ترکیه به گوش نمی رسد. ارزش پول ملی این کشور روز به روز کاهش 
می یابد؛ گردشگری 65 درصد کاهش یافته، 35 درصد قیمت خانه در ترکیه مشمول مالیات بر 
ارزش افزوده می شود و خریداران تا سه سال حق فروش ملک را ندارند. میزان نرخ بیکاری در ترکیه 
به طور رسمی ۱۴ درصد و به  طور غیررسمی باالی ۲۲ درصد اعالم شده است. در این بین، در سال های اخیر خرید 
ملک در ترکیه توسط اتباع سایر کشورها رشد چشمگیری یافته است. بر همین اساس در سال های ۲۰۱8 و ۲۰۱۹ 
میزان خرید ملک در ترکیه توسط اتباع ایران به شدت افزایش یافته و اتباع ایران و عراق بیشترین سهم از خرید 

ملک در ترکیه را به خود اختصاص داده اند.

هفته نامه نوسان

گرو ه   بازارها

ارزش اموال و دارایی ایرانیان مقیم ترکیه در پی سقوط بهای لیر رو به کاهش است؛
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آیا می توان تورم را بدون هیچ گونه هزینه ای کاهش داد؟؛
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هشــدار برای قطع گاز واحدهای فوالدی آغاز 
شد. همانگونه که سیمانی ها از نیمه دوم آبان 
ماه با قطعی گاز روبه رو شدند، برخی واحدهای 
فوالدی هم از هفته گذشته شــاهد قطع گاز 
بودنــد و در ماه های آینده هم باید به ســمت 
سهمیه بندی گاز بروند. طبق اطالعات به دست 
آمده واحدهای تولیدکننده فوالد باید در ماه آذر 
به میزان ۳۰ درصد از تولیدات خود بکاهند، دی 
ماه این عدد به ۵۰ درصد می رســد و برای ماه 
بهمن واحدهای فوالدی مکلف شــدند که ۷۰ 
درصد از ظرفیت تولید خود کم کنند تا دولت 
بتواند گاز خانگی را تأمین کند. با این اتفاق دیگر 
مانند سال های گذشته، گاز واحدهای فوالدی 
به صورت کامل قطع نمی شود اما کاهش تولید 
در ماه های آتی اتفــاق خواهد افتاد از همین رو 
چشم امید فوالدی ها به دولت سیزدهم است 
تا کم کاری های دولت گذشته جبران شود. بر 
اساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار بود میزان 
تولید فوالد در کشور تا پایان ســال ۱۴۰۰ به 
حدود ۳۳ میلیون تن برســد اما با قطع برق در 
تابستان و کاهش ســهمیه گاز، پیش بینی ها 
حکایت از تولید ۲۵ تا ۲۶ میلیون تن فوالد دارد. 
حاال ۲۵۰ کارخانه فوالدی باید به سمت سهمیه 
بندی گاز برونــد و از مصرف گاز خود بکاهند تا 

دولت بتواند گاز خانگی را تأمین کند.

تفاهم نامه برای 
ساخت نیروگاه

در تابســتان جاری بــه دلیل کمبــود برق و 
محدودیت های اعمال شده، کاهش بهره برداری 
از ظرفیت های موجود ضرری ۶میلیارد دالری 
به این صنعــت وارد کرد. درنتیجــه اجرایی 

شــدن اقدامات الزم برای رفع این مشــکل از 
ضرورت هایی است که در دســتور کار وزارت 
صمت قرار گرفت و دو وزیر صمت و نیرو را پشت 
یک میز نشاند تا تفاهم نامه همکاری برای ساخت 
نیروگاه را منعقد کنند.  اما با این حال بررســی 
وضعیت صادرات و فروش بزرگان فوالد در کنار 
مشکالت موجود نشان می دهد که  سعی بر آن 
داشتند تا با اجرایی کردن تمهیدات الزم، دوران 
محدودیت را جبران و اجازه ندهند تاثیر چندانی 
بر صادرات و فروش آنها داشته باشد.  بدون شک 
میزان صادرات از عوامل بسیار مهم در درآمدزایی 
شــرکت های فوالدی اســت. به هر میزان که 
صادرات افزایش یابد، فروش و ســوددهی نیز 
بیشتر می شود، اتفاقی که در استقبال از سهام  

فلزی حاضر در بورس تاثیر گذار است.
در میان تولیدکنندگان فــوالد، فوالد مبارکه 
اصفهان بــا در اختیار داشــتن مجموعه های 
مختلف پرچمدار صنعت فوالد اســت. درواقع 
این مجموعه نقش مهمی  در تولید و صادرات 
فوالد ایفا می کند و باید آن را از ستون های اصلی 

صنعت فوالد کشور دانست.
 

ساده انگاری در مشکالت ریشه ای
رضا شــریف زاده از فعاالن صنعتی از عملکرد 
دولت گذشته گالیه داشــت و به »ایران« می 
گوید: »زمانی که برجام امضا شد، امیدوارم بودیم 
که شاهد گشایش های خوبی در اقتصاد باشیم، 
اما به جای سرمایه گذاری و همکاری مشترک، 
واردات کاال رونــق گرفت.« او ادامــه داد: »اگر 
دولت وقت زمان را از دســت نمی داد و در کنار 
بخش خصوصی سرمایه گذاری های مشترک 
را دنبال می کرد اکنون برق و گاز برای واحدهای 

صنعتی وجود داشت، به عنوان مثال در آن مقطع 
زمانی که شرکت های خارجی در حال رفت و آمد 
به ایران بودند می توانســتیم حداقل در زمینه 
انرژی خورشــیدی برنامه ریزی کنیم؛ در این 
مدت رخدادهای منفی و ریشه ای که می شد با 

برنامه ریزی حل کرد، ساده انگارانه دنبال شد.«
 

کم کاری دولت گذشته!
کارشناســان می گویند، عدم سرمایه گذاری 
دولت گذشته در زیرساخت های گازی و ناتوانی 
در جذب سرمایه گذار عامل مشکالت فعلی و 
کمبود انرژی در کشور اســت. میادین گازی با 
افت فشار مواجه هستند و برای اینکه این چالش 
به حداقل برسد به کمپرســور ۱۵۰ هزار تنی 
نیاز است که روی سکوهای گازی نصب شود. 
شــرکت های محدودی در این بخش فعالیت 
می کننــد. در این خصوص دولت گذشــته با 
جدیت سرمایه گذاری را دنبال نکرد و در نهایت 
اکنون دچار چنین وضعیتی شده ایم. تیره و تار 
شدن روابط ایران و ترکمنستان در دولت روحانی 
عامل دیگری است که کارشناسان به آن اذعان 
دارند. مناقشــه گازی ایران و ترکمنســتان از 
اختالفات مالی در حوزه خرید و فروش گاز آغاز 
شد و دولت وقت برای رفع آن هیچ اقدامی انجام 
نداد؛ حال احیای روابط دو کشور در دستور کار 
دولت ســیزدهم قرار گرفته اســت. از آنجا که 
گاز رسانی به مناطق شــمالی و شمال شرقی 
با چالش های جــدی روبه رو اســت و همواره 
ترکمنســتان برای فروش گاز به ایران تمایل 
داشته است، برای جلوگیری از افت فشار گاز و 
گازرسانی به تمام مناطق، بخشی از گاز مورد نیاز 
کشور از این کشور خریداری می شد. همان گونه 

که در خبرگزاری ها آمده اســت در سال ۹۵ به 
دلیل یک نزاع بدون توجیــه میان وزارت نفت 
زنگنه)وزیر نفت دولت روحانی( و ترکمن ها بر 
سر تسویه حساب های مالی اختالفات دو کشور 
باال گرفت و واردات گاز از ترکمنستان متوقف 
شــد. ماجرا به اینجا ختم نشد و طرف ترکمن 
با شــکایت از ایران در دادگاه ICC ســوئیس 
خواستار تسویه حساب های پیشین به همراه 
دیرکرد آنها شــد که این دادگاه هــم با صدور 
رأیی مبنی بر جریمه ۲میلیارد دالری کشور به 
ضرر ایران تمام شد. سیدرضا شهرستانی، عضو 
هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد درباره 
قطع گاز شرکت های فوالدی به »ایران« گفت: 
»در حال حاضر قطعی گاز شامل تمام واحدهای 
فوالدی نشــده و تعداد محدودی گرفتار قطع 
گاز شــدند اما به برخی از کارخانه های فوالدی 
قطعی گاز ابالغ شده است؛ طبق آنچه اعالم شده 
میزان تولید واحدهای فوالدی در ماه های آینده 
بایستی کاهش پیدا کند تا بتوان گاز خانگی را 
تأمین کرد.« او ادامــه داد: »اگر برنامه کاهش 
تولید با هدف کاهش مصرف گاز اجرایی شود، 
حداقل ۲٫۵ میلیون تن از برنامه تولید عقب تر 
خواهیم ماند و حداکثر تولید به ۲۵ تا ۲۶ میلیون 

تن خواهد رسید.«

راهکار چیست؟
عضو هیــأت مدیره انجمن تولیــد کنندگان 
فوالد گفت: »واحد های فوالدی در بخش های 
گندله ســازی و نورد می توانند از سوخت مایع 
چون گازوییل و مازوت اســتفاده کنند اما در 
بخش احیا به دلیل آنکــه در فرایند تولید گاز 
الزم است تحت هیچ شرایطی نمی توان سوخت 
دیگری را جایگزین کرد.«او درباره چرایی قطع 
گاز واحدهای فوالدی اظهار داشــت: »مصرف 
بی رویه، فرسودگی خطوط انتقال گاز و افزایش 
مصرف باعث شــده که این روزهــا با کمبود و 
قطعی گاز و همچنین قطعی برق روبه رو شویم، 
امیدواریم دولت سیزدهم در این حوزه به صورت 
جدی ســرمایه گذاری کند تا دیگر شاهد این 
مشکالت در حوزه تولید نباشیم.« پیش از این 
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان 
فوالد گفته بود: بیش از ۹۰ درصد گاز مصرفی 
صنایع فوالد مربوط به روند تولید فوالد است و 
فقط ۱۰ درصد از آن به عنوان سوخت استفاده 
می شود، لذا برای آن ۱۰ درصد می توان سوخت 
جایگزین استفاده کرد، اما برای ۹۰ درصد گاز 
مورد نیاز فرآوری فــوالد، ماده جایگزین وجود 
ندارد و با قطع گاز، دیگر فوالد تولید نمی شود. 
در این میان چندی پیش دیسپاچینگ وزارت 
نفت برنامه اولویت بندی قطع گاز شرکت های 
فــوالدی را اعالم کرد. بر این اســاس قطع گاز 
برخی شرکت های تولید کننده آهن اسفنجی 
در اولویت اول اســت که اثر مستقیم بر تولید 
فوالدسازان خواهد گذاشت. در اولویت نخست، 
مصرف گاز فوالدسازان ۲۲.۶ درصد کاهش پیدا 
می کند و از ۴۴.۱۶ به ۳۴.۶ میلیون مترمکعب 
در روز می رســد. در اولویت دوم و ســوم، گاز 
مصرفی فوالدسازان ۴۳ و ۶۵ درصد کاهش پیدا 
می کند و به ۲۵.۱۶ و ۱۵.۵۷ میلیون مترمکعب 

در روز می رسد.

یادداشت

 گزارش

 نوسان: مدیر ناحیه نورد سرد شرکت 
فوالد مبارکه گفت: فوالدمردان جبهه 
صنعت در آبان ماه سال جاری موفق 
به عبور از ظرفیت اسمی و ثبت رکورد 
تاریخی تولید ورق های نورد سرد در 
تاندم مداوم از ابتدای راه اندازی فوالد 

مبارکه شدند.
بهزاد بهادرانی با اشــاره به دســت یابی 
به رکورد جدید تولیــد در این ناحیه در 
گفت وگو با خبرنگار فــوالد اظهار کرد: 
خط تاندم میل پنج قفســه ای نورد سرد 
در ســال ۱۳۸۴ ریومپ شد و این خط از 
حالت غیرپیوسته به پیوسته تغییر یافت. 
وی افــزود: به موجب ایــن تغییر، تولید 
نامی این خط از ۷۵۰ هزار تن در سال به 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید؛ البته 
در جریان این ریومپ، مشکالت و نواقصی 
وجود داشت که قرار بود شرایطی برای رفع 
این نواقص فراهم شود، اما به دلیل وجود 
تحریم و مشکالت تأمین قطعات یدکی، 
این تغییرات محقق نشد و به همین خاطر 
شرایط رسیدن به تولید نامی نیز فراهم 
نگردید. مدیر ناحیه نورد ســرد شرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشــان کــرد: اتفاق 
مبارکی که در ماه گذشته در ناحیه نورد 
سرد شرکت فوالد مبارکه محقق شد، این 
بود که برای نخستین بار بعد از سال ۸۴، 
خط تاندم میل توانست از مرز تولید نامی 

عبور کند.
محسن اســتکی مدیر محصوالت سرد 
شــرکت فوالد مبارکه با اعــالم رکورد 
ماهیانه ۱۳۱ هــزار و ۱۳۱ تــن در ماه 
۳۰ روزه )با یک روز کاری کمتر( تصریح 
کرد: رســیدن به این مهم لبیک به پیام 
مقام معظــم رهبری در ســال »تولید، 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« و در شرایط 
دشــوار تحریم های ظالمانه بوده است. 
وی افزود: دســت یابی به ایــن رکورد در 
مــاه ۳۰روزه و با تولیــد گریدهای ویژه، 
مستحکم و کیفی، نشان از همدلی و انگیزه 
کارکنان شاغل در تاندم مداوم ناحیه نورد 
سرد و واحدهای مرتبط در فوالد مبارکه 

دارد.
مدیر محصوالت ســرد شــرکت فوالد 
مبارکه تأکید کرد: خــط تاندم مداوم در 
ناحیه نورد سرد شــرکت فوالد مبارکه 
به عنوان تنها خط نورد پنج قفســه ای در 
تولید ورق سرد نوردیده در کشور به منظور 
پاســخگویی به نیاز صنایع پایین دست، 
به خصــوص صنایــع خودروســازی و 
لوازم خانگی ورق هــای گالوانیزه و رنگی 
و ورق های ســرد مورد مصرف در کشور 
است. وی عنوان داشــت: در سال ۱۳۸۴ 
با اجرای ریومپ و اضافه شدن تجهیزات 
جانبی به خط تاندم مداوم، این خط ارتقا 
یافت و ظرفیت تولید اسمی سالیانه از ۷۵۰ 
هزار تن به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن ارتقا 
پیدا کرد. وی ابراز داشت: رکورد قبلی این 
خط در مردادماه ۱۳۹۹ با تولید ۱۲۷ هزار 
و ۵۰۰ تن بوده که امید اســت با حمایت 
مدیران مربوطه و تالش و همدلی کارکنان 
صادق و شایسته مجموعه نورد سرد شاهد 
توفیقات روزافزون و رسیدن به رکوردهای 

تولید کمی و کیفی بیشتری باشیم.
مدیر محصوالت ســرد شــرکت فوالد 
مبارکه اضافه کرد: وابســتگی خطوط 
پایین دست ناحیه نورد ســرد و افزایش 
نیاز بازار به ورق های استراتژیک تولیدی 
در این خط نشــان از اهمیت خط تاندم 
مــداوم فوالد مبارکــه در کشــور دارد. 
مواد مورداســتفاده در ورودی این خط، 
کالف های گرم اسیدشویی شده هستند 
که در خطوط اسیدشویی نورد سرد تولید 

و به این خط تحویل داده می شوند.

industry

تعمیرات برنامه ریزی شده واحد گندله سازی شرکت فوالدمبارکه با موفقیت  انجام شد. به 
گزارش نوسان و به نقل از روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان، با حمایت معاونت 
بهره برداری، مدیران ناحیه آهن سازی، تعمیرات مرکزی، مرکز تعمیرات نسوز و مجموعه 
خدمات فنی و پشتیبانی این شرکت، تعمیرات ۱۴ روزه واحد گندله سازی با آماده سازی ها 
و هماهنگی های الزم، با پیگیری های مستمر و با انجام حدود ۱۱۰ هزار نفر ساعت فعالیت 

تعمیراتی، با نظم و انضباط و با کیفیت و بدون بروز حادثه انجام شد.

انجام موفق تعمیرات برنامه ریزی شده در فوالدمبارکه
درآمد حاصل از فروش شــرکت فوالد مبارکه در ۶ ماه ســال جاری به میزان ۶۶۰هزار  
میلیارد ریال بود که رشد ۱۴۲درصدی نســبت به مدت مشابه سال گذشته را به ثبت 
رسانده اســت. همچنین درآمد حاصل از فروش داخلی این شرکت، ۵۶۵هزار  میلیارد 
ریال بود که نسبت به ۶ ماه اول ۱۳۹۹ رشدی ۹۶درصدی داشته است. در بخش صادرات 
نیز در ۶ ماه سال جاری این شرکت شاهد فروش ۸/ ۹۴ هزار میلیارد ریالی بود که نسبت 

به ۶ ماه سال گذشته رشدی ۳۷۵ درصدی داشته  است.  
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ثبت رکورد تاریخی
تولید ورق های نورد سرد تاوان کمبود انرژی برای فوالدسازان

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در یادداشت زیر با تاکید بر 
ضرورت توسعه درون زای زنجیره فوالد تاکید دارد که به کارگیری 
دانش فنی در سطح گسترده توسط شرکت های بخش خصوصی، 
توانسته انباشت دانش آکادمیک در میان نخبگان و تحصیل کردگان 
رشــته های صنعتی را وارد میدان کند و ظرفیت های بالقوه آن ها 
را بالفعل ســازد. از جانب دیگر، با توجه به رقابت تنگاتنگی که در 
مارکت جهانی فــوالد برای افزایش مزیت های نســبی هرکدام از 
حوزه های جغرافیایی یا اقتصادی تولیدکننده و مصرف کننده فوالد و 
محصوالت منتج از آن وجود دارد، ورود ایران به مثابه یکی از بازیگران 
نوپا در زنجیره جهانی تأمین فوالد، توانسته جایگاه تجاری و توانایی 
کشور در حوزه هایی همچون تولید کاالهای واسطه ای فوالد برای 
صنایع پایین دست یا صدور خدمات فنی - مهندسی در حوزه فوالد 
را گســترش دهد و به نوعی با تقویت اهرم برندینگ ایرانی، زمینه 

پایداری توسعه درون زا را به وجود آورد.
با توجه بــه رقابت تنگاتنگــی که در مارکــت جهانی فوالد بــرای افزایش 
مزیت های نسبی هرکدام از حوزه های جغرافیایی یا اقتصادی تولیدکننده و 
مصرف کننده فوالد و محصوالت منتج از آن وجــود دارد، ورود ایران به مثابه 
یکی از بازیگران نوپا در زنجیره جهانی تأمین فوالد، توانســته جایگاه تجاری 
و توانایی کشــور در حوزه هایی همچــون تولید کاالهای واســطه ای فوالد 
برای صنایع پایین دســت یا صدور خدمات فنی- مهندسی در حوزه فوالد را 
گسترش دهد و به نوعی با تقویت اهرم برندینگ ایرانی، زمینه پایداری توسعه 

درون زا را به وجود آورد.
شــاید در دهه های گذشــته، صحبت کردن از زنجیره فوالد شبیه آرزویی 
دوردســت بود که باوجود درآمدهای حاصل از صادرات نفت اصوال نیازی به 
تکمیل آن احساس نمی شــد. پارادایم اصلی حاکم بر تفکر مدیریت سنتی 
حکم می کرد هر کاالیی با قیمت و کیفیت مناســب، قابلیت واردات دارد. در 
این تفکر بدون در نظر گرفتن آثاری که توســعه صنایع باالدســتی بر رشد، 
پیشــرفت و درنهایت توســعه صنایع پایین دارد، تصمیم گرفته می شــد 
که واردات مثال لولــه و پروفیل موردنیــاز در صنایع نفتی یــا توربین های 

نیروگاه های سیکل ترکیبی از کدام کشور به صرفه تر است.
 شــبه پارادایم های ســنتی تنها با مرور صورت وضعیت ها و ســیاهه منابع و 
مخارج، به نوعی، امضاکننده اســناد مالی اقالم وارداتی می شدند و حتی گاه 
در سطح کارشناســی با مرتبط کردن زیرساخت های توسعه زنجیره فوالد یا 
هر صنعت دیگر با آنچه خودکفایی، ممنوعیت واردات یا انحصارِ رقابت ناپذیر 
تعرفه ای خوانده می شــود، نقدهای همه پسندی به حامیان توسعه فرایندی 
در زنجیره های صنعتی وارد می کردند.بااین همه، تحریم ها همچون ضربه ای 
هوشیارکننده بر پیکر مدیریت سنتی، توفیقی اجباری را نصیب صنعت کشور 
به خصوص صنایع فوالدی کرد. حاال دیگر کلیدواژگانی مانند سرمایه گذاری 
در زنجیره فوالد، تأمین پایدار مواد اولیه، ایجاد ارزش افزوده یا ارزش آفرینی 
خالقانه در جهت خلق ثروت، جای ارقام و اعداد در ســامانه های حسابداری 
سنتی را گرفته اند و دیگر کمتر می توان کسی را پیدا کرد که نام زنجیره فوالد 

یا زنجیره معدن تا مصرف را نشنیده باشد.
امروز تقاضــا برای ســرمایه گذاری در حلقه هــای مختلف زنجیــره فوالد 
برخالف سال های گذشته رشد قابل توجهی از خود نشــان داده تا جایی که 
بخش بزرگی از بار توسعه صنعتی کشــور به تنهایی بر دوش صنایع فوالدی 

قرارگرفته است. بااین حال ثمره و حاصل  چنین رشدی چیست و کجاست؟
افزایش اشــتغال مولد به واســطه امکان تولید کاال با ارزش افزوده بیشتر را 
می شود ازجمله نتایج اولیه توســعه زنجیره فوالد در کشور خواند، اما مهم تر 
از آن به کارگیری دانش فنی در ســطح گسترده توســط شرکت های بخش 
خصوصی اســت که توانســته انباشــت دانش آکادمیک در میان نخبگان و 
تحصیل کردگان رشــته های صنعتی را وارد میدان کند و ظرفیت های بالقوه 
آن ها را بالفعل سازد.از جانب دیگر، با توجه به رقابت تنگاتنگی که در مارکت 
جهانی فوالد برای افزایش مزیت های نسبی هرکدام از حوزه های جغرافیایی 
یا اقتصادی تولیدکننده و مصرف کننده فوالد و محصوالت منتج از آن وجود 
دارد، ورود ایران به مثابه یکی از بازیگران نوپا در زنجیره جهانی تأمین فوالد، 
توانسته جایگاه تجاری و توانایی کشور در حوزه هایی همچون تولید کاالهای 
واسطه ای فوالد برای صنایع پایین دست یا صدور خدمات فنی- مهندسی در 
حوزه فوالد را گسترش دهد و به نوعی با تقویت اهرم برندینگ ایرانی، زمینه 

پایداری توسعه درون زا را به وجود آورد.
به عبارت دیگر، اگرچه سایه تحریم بر سر توسعه داخلی، سنگینی فزاینده ای 
را اعمال کرد، اما افق تازه ای را گشود که ازقضا زمینه شکل گیری پارادایم های 
نوین مدیریتی و تالش برای گذار از مدیریت ســنتی به سوی مدیریت نوآور 
و فناوری محور در کشــور را فراهم کرد؛ پس نباید از یاد برد اگرچه در برخی 
موارد استانداردهای سخت گیرانه زیست محیطی یا لزوم رعایت اصول حاکم 
بر بروکراسی باعث شده تا مسیر تکمیل زنجیره فوالد با سختی هایی مواجه 
شــود، اما مزیت های مترتب بر توســعه این زنجیره آن چنان غالب است که 

انگیزه و توان برای هموار کردن این مسیر را دوچندان می کند.
حاال دیگر جایی برای شوخی بر ســر مفاهیم توسعه پایدار باقی نمانده است. 
جمِع تصمیم گیران و تصمیم ســازان کشــور بر ســر لزوم حرکت در مسیر 
توســعه پایدار زنجیره فوالد و توجه همه جانبه به ارکان و اجزای این زنجیره 
دیدگاه مشــترکی دارند؛ اشــتراک نظری که می تواند در عمل با سرایت به 
دیگر حوزه های اقتصادی، الگوی رشــد مبتنی بر پارادایم های توسعه پایدار

 را رقم بزند.

ضرورت توسعه درون زای
زنجیره فوالد

تحریم ها، افق تازه ای را  پیش روی صنعت فوالد گشود؛

کمبود مواد اولیه و انرژی به دغدغه اصلی تولیدکنندگان فوالد تبدیل شده است؛

۲5۰ کارخانه فوالدی باید به سمت سهمیه بندی گاز بروند تا دولت بتواند گاز خانگی را تأمین کند
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 نوسان: ممیــزی خارجی سیستم های 
مدیریت یکپارچه شرکت فوالد مبارکه، از 
۸ آبان  تا ۲ آذرماه توسط ۷ نفر از ممیزین 
شرکت SGS ســوئیس در ایران برگزار 
شد و این شــرکت برای نخســتین دوره 
 ISO10015 موفق به اخــذ گواهینامه
ویرایــش ۲۰۱۹)مدیریت شایســتگی و 

توسعه افراد( گردید.
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، 
با حضور در این دوره، ضمن اشاره به اهمیت 
بهبود در این شرکت، مدیریت تغییر را کلید 

تحول در کســب وکار اعالم کــرد و از کلیه 
معاونان و مدیران خواســت که این موضوع 
در تمامــی فرایندهــا و فعالیت ها با جدیت 

پیاده سازی شود. 
مراکــز  پتانســیل  از  اســتفاده  وی 
دانش بنیــان و دانشــگاهی به  منظور حل 
مشــکالت و توجه بیشــتر بــه پروژه های 
محیط زیســتی را خط مشــی شــرکت 
به منظور ســاخت آینــده بهتر دانســت. 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه همچنین 
استفاده از سیستم مدیریت اقدام به منظور 

نظارت بر اجــرای اقدامــات را امری حیاتی 
در زمینــه بهبــود مســتمر عنــوان کرد.
بازنگری، اجــرا و آموزش دســتورالعمل ها 
و گردشــکارها، تعیین تکلیف اقدامات در 
سیســتم مدیریت اقدام، کنترل پروژه های 
بهبود یا اقدامات اصالحی مرتبط با کیفیت 
محصول، اقدامات تعیین شده برای کاهش 
مصرف انــرژی، میــزان تحقق اهــداف و 
پروژه های زیست محیطی، اقدامات مرتبط با 
کاهش ریسک ها )ایمنی و بهداشت شغلی(، 
کنترل اقدامات اقتضایی و پیشگیرانه مرتبط 

با بیماری کووید ۱۹ و برنامه هــا و اقدامات 
تعریف شده مرتبط با صرفه جویی در مصرف 
آب، حوزه های مورد تمرکز ایــن دوره بوده 
اســت. در پایان پس از ارائه گزارش ممیزی 
 SGS و با توجه به یافته های آن، شــرکت
توصیه صدور مجدد و تمدید اعتبار برای ۱۰ 

گواهینامه را صادر کرد. 
گفتنی اســت شــرکت فوالد مبارکه برای 
نخســتین دوره موفق به اخــذ گواهینامه 
ISO10015 ویرایــش ۲۰۱۹)مدیریت 

شایستگی و توسعه افراد( گردید.

مدیرعامل فوالد مبارکه پس از انجام ممیزی خارجی سیستم های مدیریت یکپارچه مطرح کرد:

تاکید بر استفاده از مراکز دانش بنیان و دانشگاهی 

تولیدکنندگان بزرگ فوالد کشور با وجود بحران انرژی موفق به ثبت رشد در آمارهای فروش و صادرات 
خود شدند اگرچه به نظر می رسد تولید آنها رشدی را شاهد نبوده است. در واقع تولیدکنندگان سعی 
داشته اند بازارهای صادراتی را از دست ندهند. متاسفانه در سال های اخیر به ویژه سال جاری چالش هایی همچون 
کمبود مواد اولیه و انرژی به دغدغه اصلی تولیدکنندگان فوالد تبدیل شد. نگرانی از بابت تامین انرژی به حدی رسیده 
که فوالدیازان خود برای ساخت نیروگاه وارد کار شده درخواست همراهی وزارت نیرو برای ارائه مجوز های الزم را 
داشتند. حاال گفته می شود ۲5۰ کارخانه فوالدی باید به سمت سهمیه بندی گاز بروند و از مصرف گاز خود بکاهند تا 

دولت بتواند گاز خانگی را تأمین کند.

هفته نامه نوسان
گروه صنعت
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محمد خدابخشی، نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از پیشنهاد 
پرداخت وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی به سهامداران ُخرد در قبال قرارگرفتن سهام به  عنوان 
وثیقه خبر داد. وی با اشاره به ضرر و زیان سهامداران خرد در بازار سرمایه گفت: با توجه به 
ضرر سهامداران حقیقی خرد در بازار سرمایه، در جلسه با رییس سازمان بورس پیشنهاد 
دادم در قبال ارزش تابلو سهامی به عنوان وثیقه لحاظ، تا وام قرض الحسنه ای بین ۵۰ تا صد 

میلیون تومان به آنها پرداخت شود. 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی طی گزارشی به بررسی عملکرد قانون بودجه 
و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۹ پرداخت. در این گزارش تصریح شده: سهم واگذاری 
دارایی های مالی یا انتشار اوراق مالی اسالمی که منابع ناپایدار درآمدی بودجه محسوب 
می شوند حدود ۴۲ درصد منابع بودجه عمومی را شامل می شود. کسری تراز عملیاتی 
بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۷۱ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۴۷ 
هزار میلیارد تومان افزایش یافته و رقمی بی سابقه در تاریخ بودجه ریزی کشور بوده است. 

کاهش 12درصدی  درآمدهای گمرکی پیشنهاد عجیب برای جبران زیان سهامداران بورس
 گزارش

 نوسان : جلسه روسای تشــکل های پلیمری با هیئت مدیره 
انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به میزبانی انجمن صنایع پلیمر 
اصفهان برگزار شد. به گزارش نوســان و به نقل از روابط عمومی 
انجمن صنایع پلیمر و پالستیک اصفهان، در این جلسه رییس 
هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایــران اظهار کرد: حرف 
صنایع پایین دستی این است که دولت برای اجرای طرح هایی 
که ارائه می کند به صنایع پایین دســتی توضیح دهد تا قبل از 
اجرا این طرح ها بررســی شــوند، ما صفر تا صد این طرح ها را 
نمی پذیریم و این طرح ها باید از ابعاد مختلف بررســی شوند.

لزوم هم   خوانی نظرات دولت با ایده   های صنعتگران و فعاالن حوزه   های مختلف 
اقتصادی یکی از بدیهی   ترین اصول در تصمیم   سازی   هاست، ولی هنوز مورد 
بحث و بررسی قرار می گیرد؛ آن هم در شرایطی که به تازگی به یکی از ابهامات 

جدید تبدیل شده است. 

صنعت پلیمر 
به نابودی می رود

چندی پیش وزارت صمت در بخشنامه ای اعالم کرد که خریداران محصوالت 
پتروشــیمی، پس از تولید، فروش و ثبت فاکتورهای فروش خود در سامانه 
جامع تجارت، باید برای ۷۰ درصد فاکتورهای خود از خریدار تایید بگیرند؛ در 
غیر  این صورت اجازه خرید از بورس کاال را نخواهند داشــت. در این خصوص 
در نشستی که با حضور روسای تشکل های پلیمری کشور در استان اصفهان 
برگزار شد، حضار بر این باور بودند که این دستورالعمل به هیچ عنوان قابلیت 

اجرا ندارد و اگر هم اجرا شود، صنعت پلیمر را به نابودی خواهد کشاند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پالســتیک و پلیمر استان اصفهان در این 
گردهمایی گفت: به نظر می رسد این دســتورالعمل بدون کمترین میزان از 
کارشناسی به مرحله اجرا رسیده و این گونه که نشان می دهد، تدوین گران و 

تنظیم کنندگان این طرح هیچ شناختی از بازار و اصناف کشور ندارند. 
مســعود جمالی در ادامه افزود: چگونه می توان خریدارانی را که هیچ تعهدی 
نسبت به فروشنده ندارند، مجاب کرد در سامانه جامع تجارت ثبت نام کرده 
و پــس از تکمیل اطالعات خود فاکتورهای فروشــنده را تاییــد کنند؟ این 
فعال صنعت پلیمر اظهار کرد: این در شرایطی اســت که در بسیاری از موارد 
خریداران حتی تمایلی به دریافت فاکتور رســمی ندارنــد، بنابراین چنین 

دستورالعملی به هیچ عنوان در شرایط فعلی کشور قابل اجرا نیست.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پالســتیک و پلیمر استان اصفهان تصریح 
کرد: نکته مهمی که باید در خصوص این دســتورالعمل به آن پرداخت، این 
اســت که چنین رویکردی از لحاظ قانونی دچار مشکل است و اینکه به دلیل 

سهل انگاری خریدار، فروشنده مجازات شود از دید قانون نادرست است.
 وی ادامه داد: با این اوصاف همچنان بر اجرای این دستورالعمل تاکید می شود 
و دولت تــالش دارد عرصه را بــرای صنعتگران حوزه پلیمر تنگ تر ســازد. 
این فعال صنعت پلیمــری گفت: در ســال های اخیر شــاهد بوده ایم که با 
حضور دولت   هــای مختلف دســتورالعمل ها و شــیوه های مدیریت به طور 
کلی تغییر می کننــد و تولیدکنندگان و بخش خصوصی بایــد خود را با این 
دستورالعمل ها وفق دهند، در حالی که تولیدکنندگان همیشه برای پیشرفت 

کشور تالش کرده   اند.

طرح جدید 
باعث التهابات جدی می شود

جمالی در خصوص طرح جدید وزارت صمت برای مدیریت بازار نیز توضیح 
داد: این طرح می تواند التهابات جدی برای بازار ایجاد کند؛ همان گونه که در 
روزهای اخیر و اجرای این طرح برای گریدهای پلی اتیلن که همیشــه دارای 
مازاد بوده اند، شاهد بودیم که سیگنال هایی از التهاب در این گریدها ایجاد شده 
است؛ اگر برای گریدهای پرتقاضا اجرا شــود، نمی توان پیش بینی کرد تا چه 

میزان بازار ملتهب خواهد شد. 
وی در پایان خاطرنشــان کرد: هنوز طرح های قبلی مدیریت بازار به صورت 
کامل اجرا نشده اند و یک طرح جدید رونمایی شده و ممکن است تا این طرح 
نیز اجرا شود، با تغییر مدیران، طرحی جدید ایجاد شود. برای مثال، قرار است 
ایجاد پایانه های فروشگاهی از سال ۹۸ اجرا شود که می تواند شفافیت را برای 
صنعت به همراه داشته باشــد و درآمدهای مالیاتی دولت را بهبود بخشد، با 

وجود این هنوز اجرا نشده است.
در این نشست، رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز حضور 
داشت. سعید ترکمان، با تایید اظهارات تولیدکنندگان استان اصفهان، گفت: 
دولت قول داده بود تصمیم گیری پشــت درهای بســته را متوقف سازد، اما 
متاسفانه باز هم شاهد هستیم که چنین اقداماتی صورت می گیرد و تصمیمات 
بدون مشــورت با بخش خصوصی گرفته و در مرحله اجرا بــه آنها خبر داده 

می شود.
 وی در ادامه افزود: دولت باید بدانــد که بخش خصوصی در مقابل دولت قرار 
نگرفته و در کنار آن قرار است و تالش دارد با ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، چرخ 
اقتصادی کشور را در این شرایط دشــوار بگرداند؛ اما در این بین بدسلیقگی 

می تواند تنش های بسیاری جدی ایجاد کند. 
رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران همچنین در خصوص طرح 
جدید وزارت صمت برای مدیریت بازار اظهار کرد: این طرح نقاط مثبت و منفی 
بسیاری دارد، اما همچنان دارای ابهامات زیادی نیز هست؛ از این رو در صورت 
موافقت تشکل های بخش خصوصی باید وارد فاز اجرایی شود. از ابهامات مهم 
آن می توان به شیوه واردات مواد اولیه دارای کمبود اشاره کرد که ممکن است 

به التهابات جدی در بازار منجر شود.

دستورالعمل   های یک شبه 
برای صنعت پلیمر

تشکل های پلیمری از طرح های جدید صمت انتقاد کردند:

 نوسان:  مدیرکل گمرکات استان 
اصفهان گفت: در هشــت ماهه 
ابتدای امسال  7 میلیون و 77 هزار 
دالر و به وزن 76۹ تن تشریفات 
صادرات از طریق  کارگو ترمینال 
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی 
اصفهان  انجــام پذیرفته که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
از نظــر ارزش3۲ درصد کاهش  و 
از لحاظ وزنــی 6۱ درصد کاهش  

داشته است. 
رســول کوهســتانی پــزوه اضافــه 
کرد: درهشــت ماه اول ســال۱۴۰۰ 
تشــریفات صادرات ۱۸ هزار و ۷۱۳   
فقره اظهارنامه به وزن یک میلیون و  
۴۰۰ هزار و ۹۷۸  تــن کاال به ارزش 
۸۶۵  میلیــون و ۳۸۲  هزار دالر در ۵ 
گمرک استان اصفهان انجام پذیرفته 
اســت که در مقایسه با ســال قبل از 
نظر تعداد ۲۰ درصــد ، از حیث وزن 
۲۰ درصد واز لحاظ ارزش ۷۱  درصد 

رشد داشته است. 
وی در خصــوص فعالیــت گمرکات 
استان اصفهان به تفکیک هر گمرک 
در هشــت ماهه۱۴۰۰ ، اظهار داشت 
: اظهارنامــه هــای صادراتی گمرک 
اصفهان به ارزش ۴۲۸ میلیون و ۸۳۵  
هزار دالر و وزن ۸۷۲   هــزار و ۲۲۴ 
تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل از حیث ارزش ۷۰ درصد و 
نظر وزنی ۲۱ درصد رشد داشته است. 
مدیــرکل گمرکات اســتان اصفهان 
در خصوص صادرات گمرک کاشــان 
اذعان داشــت : در هشت ماهه۱۴۰۰ 
به ارزش ۲۹۴ میلیــون و ۳۵۱  هزار  
دالر و بــه وزن   ۳۴۸ هزار و ۲۴۲  تن 
کاال تشــریفات صــادرات از طریق 
گمرک کاشــان انجام پذیرفته که در 
مقایسه با مدت مشابه ســال قبل از 
حیث ارزش ۹۰ درصــد و از نظر وزن 

۴۱ درصد  رشد داشته است .
دکتر رسول کوهستانی پزوه در زمینه 
صادرات گمــرک اختصاصی مجتمع 
فوالد مبارکه گفت : در هشــت ماهه  
امســال به ارزش ۵۴ میلیون و ۷۵۸  
هزار  دالر و بــه وزن ۵۷ هزار و ۱۲۹ 
تن کاال تشــریفات صادرات از طریق 
گمــرک اختصاصی مجتمــع فوالد 
مبارکه انجام پذیرفته که در مقایسه 
با مدت مشابه ســال از نظر ارزش ۲۶ 
درصد  رشــد  و حیث وزن ۳۶ درصد 

کاهش داشته است . 
وی در زمینــه صــادرات گمــرک 
اختصاصی  ذوب آهن گفت : طی این 
مدت  ، ۸۰  میلیون و ۳۶۱ هزار دالر و 
به وزن ۱۲۲ هزار و ۶۱۴  هزار تن کاال 
تشــریفات صادرات از طریق گمرک 
اختصاصی  ذوب آهن انجام پذیرفته 
که در مقایســه با مدت مشــابه سال 
قبل از نظــر ارزش ۷۸ درصد و لحاظ 

وزنی ۱۱ درصدافزایش داشته است .
مدیرکل گمرکات استان اصفهان در 
خصوص صادرات گمــرک فرودگاه 
بین المللی شهید بهشــتی اصفهان 
گفت : در هشت ماهه ابتدای امسال  ۷ 
میلیون و ۷۷ هزار دالر و به وزن ۷۶۹ 
تن تشریفات صادرات از طریق  کارگو 
ترمینال فرودگاه بین المللی شــهید 
بهشتی اصفهان  انجام پذیرفته که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر 
ارزش۳۲ درصد کاهــش  و از لحاظ 

وزنی ۶۱ درصد کاهش  داشته است.

با اعالم مرکز آمار ایــران، منظور از نرخ تورم 
نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، 
نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. نرخ 
تورم نقطــه ای در آبان مــاه ۱۴۰۰ به عدد 
۳۵.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای 
کشــور به طور میانگین ۳۵.۷ درصد بیشتر 
از آبان ۱۳۹۹ برای خریــد یک »مجموعه 
کاالها و خدمات یکســان« هزینه کرده اند. 
نرخ تورم نقطــه ای آبــان مــاه ۱۴۰۰ در 
مقایسه با ماه قبل ۳.۵ واحد درصد کاهش 
یافته اســت. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی¬ها و دخانیات« با 
کاهش ۱۴.۱ واحد درصدی به ۴۶.۴ درصد 
و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با 
افزایش ۰.۷ واحد درصــدی به ۳۰.۲ درصد 
رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم 
نقطه ای برای خانوارهای شهری ۳۵.۳ درصد 
می باشد که نسبت به ماه قبل ۳.۱ واحد درصد 
کاهش داشته است. هم چنین این نرخ برای 
خانوارهای روســتایی ۳۷.۴ درصد بوده که 
که نسبت به ماه قبل ۶.۵ واحد درصد کاهش 

داشته است.

کاهش نرخ تورم 
ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می باشد. 
نرخ تورم ماهانه آبــان ۱۴۰۰ به ۲.۵ درصد 
رســیده که در مقایســه با همین اطالع در 
ماه قبــل، ۱.۲ واحد درصد کاهش داشــته 
اســت. تورم ماهانه بــرای گروه های عمده 

»خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیات« و 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب 
۳.۱ درصــد و ۲.۱ درصــد بوده اســت. این 
در حالی اســت که نــرخ تــورم ماهانه برای 
خانوارهای شــهری ۲.۴ درصد می باشد که 
نســبت به ماه قبل ۱.۲ واحد درصد کاهش 
داشــته اســت. هم چنیــن این نــرخ برای 
خانوارهای روســتایی ۲.۷ درصــد بوده که 
نســبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد کاهش 
داشــته اســت.در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« بیشترین افزایش 
قیمت نســبت به ماه قبل مربــوط به گروه 
»ادویه و چاشنی« )رب گوجه فرنگی، زعفران 
و ســس گوجه فرنگی(، گروه »سبزیجات« 
)گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای و سیب زمینی( 
و گروه »انواع گوشت« )گوشت مرغ، کالباس و 
سوسیس( می باشد. در گروه عمده »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات«، گروه »حمل و نقل« 
)انواع خودروی ســواری و الستیک خودرو(، 
گروه »پوشــاک و کفش« )انواع پوشــاک( و 
گروه » هتل و رستوران« )غذاهای سرو شده 
در رستوران( بیشترین افزایش قیمت را نسبت 
به ماه قبل داشته اند. دامنه تغییرات نرخ تورم 
ســاالنه در آبان ماه ۱۴۰۰ برای دهک های 
مختلف هزینه ای از ۴۴.۰ درصد برای دهک 

هشتم تا ۴۷.۲ درصد برای دهک دوم است.

کاهش نرخ تورم ساالنه 
خانوارهای کشور

منظور از نــرخ تورم ســاالنه، درصد تغییر 
میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال 

منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل 
از آن می باشد. نرخ تورم ساالنه آبان ماه ۱۴۰۰ 
برای خانوارهای کشور به ۴۴.۴ درصد رسیده 
که نســبت به همین اطالع در ماه قبل، ۱.۰ 
واحد درصد کاهش نشان می دهد. هم چنین 
نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای شــهری 
و روســتایی به ترتیب ۴۳.۶ درصد و ۴۸.۳ 
درصد می باشد که برای خانوارهای شهری 
۱.۱ واحد درصد کاهــش و برای خانوارهای 
روســتایی ۱.۳ واحد درصد کاهش داشته 

است.

با وجود گرانی ها تورم کم شد؟
اما چــرا با وجــود گرانی های کمرشــکن 
قیمت ها، نــرخ تورم در ســطح پایینی قرار 
دارد؟ کارشناسان می گویند، کاهش تورم به 
معنای افت قیمت ها نیست، بلکه به معنای 
کاهش سرعت رشد قیمت هاست. یعنی این 
اعداد نشان می دهد که میزان رشد قیمت ها 
در آبان ماه کمتر از میزان افزایش آنها در مهر 
بوده است. البته که یکی از دالیل آن تبعیت 
از الگوی فصلی اســت. در واقع در مهر ماه به 
دلیل تغییر فصل، شروع مدارس و دانشگاه ها 
معموال تــورم افزایش می یابــد و طبیعتا با 
کاهش تب خرید یا افزایــش تولید برخی 
میوه ها و سبزیجات نوبرانه در آبان قیمت ها 

قدری افت می کند.
اما عامل دیگر ریشــه در جهش تورمی دارد 
که از اوایل سال ۹۹ در کشــور تجربه شده 
اســت، در واقع افت تورم نقطه ای در ســال 
جاری ادامه الگویی است که در ۴ سال اخیر 

تکرار شده است. به این معنا که در یک سال، 
تورم نقطه ای به شدت افزایش می یابد و در 
سال بعد از آن رو به کاهش می گذارد. دلیل 
این مسئله نیز فرمول محاسبه تورم نقطه ای 
است که در واقع از مقایسه قیمت ها در یک 
سال نسبت به سال قبل آن به دست می آید. 
در شــرایطی که تورم در یک سال به شکل 
چشم گیری زیاد بوده، رشد نسبی قیمت ها 
در ســال بعد از آن کمتر اســت. آنچه در دو 
سال گذشته در آمار تورمی رخ داده نیز این 
بوده که در ســال ۹۹ از ابتدای ســال روند 
افزایشی نرخ تورم آغاز شد. در حالی که تورم 
ماهانه در مهرماه به اوج خود رسید و در آبان 
۹۹ همزمان با شکست ترامپ در انتخابات 
آمریکا در مسیر کاهشــی قرار گرفت، رشد 
تورم نقطه ای )که در واقع مقایسه قیمت ها با 
ماه مشابه سال قبل است( تا فروردین ماه سال 

جاری ادامه یافت.
اما از اردیبهشــت ماه روند کاهشــی تورم 
نقطه ای شروع شــده و احتماال این روند تا 
پایان سال جاری ادامه یابد. برخی کارشناسان 
پیش بینی می کنند، نرخ تــورم نقطه ای تا 
پایان سال به حدود ۳۰ درصد برسد، این در 
حالی است که این نرخ در فروردین ماه حدود 
۵۰ درصد بود. این درست الگوی است که در 
دو ســال ۹۷ و ۹۸ نیز رخ داد. در سال ۹۷ با 
خروج ترامپ از برجام کشور با شوک تورمی 
مواجه شد. هرچند کاهشی در قیمت اقالم 
کاالیی در ســال ۹۸ رخ نداد، اما ایجاد ثبات 
نسبی موجب شــد که تورم نقطه ای مسیر 
کاهشی را طی کرد. تورم در سالهای ۹۱ و ۹۲ 

نیز الگوی مشابهی داشته است.

کاهش تورم خوراکی ها
اما از دیگر نکات قابل توجه گزارش آبان مرکز 
آمار از تورم، کاهش چشم گیر نرخ تورم اقالم 
خوراکی  اســت. اقالم خوراکی چه در تورم 
ماهانه و چــه در تورم نقطه ای افت نســبتا 
چشم گیری نسبت به مهر ماه داشته اند. تورم 
ماهانه اقالم خوراکی در آبان ۳.۱ درصد بوده، 
در حالی که این عدد در مهر ۱۴۰۰ حدود ۵ 
درصد بوده است. همچنین تورم نقطه ای به 
۴۷ درصد رسیده در حالی که این رقم در مهر 
۱۴۰۰ بیش از ۶۱ درصد بوده است. افزایش 
میوه و سبزیجات فصلی است. به طور مثال 
میوه هایی چــون نارنگی و پرتقــال در آبان 
ارزانتر از مهرماه هستند. اینگونه موارد موجب 
شــده که تورم میوه ها که در مهر بیش ۱۲ 
درصد بود در آبان حــدود ۱۰ درصد کاهش 
یافته و به ۲ درصد برســد. تورم سیبزیجات 
نیز در آبان نسبت به مهر کاهشی بوده است. 
یکی دیگر از مسائلی که موج افزایش نسبتا 
شدید تورم خوراکی ها در مهرماه شد، افزایش 
نرخ برخی محصوالت لبنی بود که تورم این 
گروه را به ۷.۳ درصد رسانده بود، اما با اعمال 
این قیمت ها در مهرماه روند رشد قیمت این 
گروه در آبان کاهش یافت و تورم آن به حدود 

۲.۶ درصد رسیده است.

تراز ناتراز تورم
وضعیت تورم کشور براساس گزارش آبان ماه مرکز آمار ایران بررسی شد؛  گزارش

افزایش71 درصدی
صادرات از اصفهان

citizen

کاهش چشم گیر نرخ تورم اقالم خوراکی، از  نکات قابل توجه گزارش آبان ماه است

 نوســان :  معاون بهره برداری ذوب آهن 
اصفهان گفت: باید استانداردهای داخلی در 
تولید محصوالت فوالدی همانند محصوالت 
غذایی اجباری شود تا هیچ تولیدکننده ای 
نتواند محصول خود را خارج از اســتاندارد 

مشخص برای فروش در کشور عرضه کند.
مهرداد توالئیان با اشــاره به اهمیت موضوع 
کیفیت و تطابق با استانداردهای ملی و بین 
المللی بــه خصوص در تولیــد محصوالت 
فوالدی، اظهار کــرد: ذوب آهن اصفهان در 
صنعت فوالد به خصوص تولید محصوالت 
طویل به عنوان شاخه تخصصی این شرکت، 

در حوزه کیفیت زبانزد است و همواره اولویت 
آن تولیــد محصول باکیفیت اســت. وی با 
تاکید بر این که مالک کیفیت در ذوب آهن 
انطباق با استانداردهای داخلی و بین المللی 
اســت، افزود: ذوب آهن در فرایند کیفیت 
تولید محصول حدود ۳۰۰ نفر پرسنل دارد 
تا اطمینــان حاصل کند  محصولــی که از 
کارخانه خارج می شود، مطابق با استانداردها 
باشــد. توالئیان با بیان این که بین ۴۰ تا ۵۰ 
درصد محصوالت ذوب آهن صادر می شود، 
گفت: صادرات نشانده اهمیت آن صنعت به 
موضوع کیفیت و تطابق با اســتانداردهای 

جهانی است. وی با اشاره به اهمیت کیفیت 
در تولید محصوالت فوالدی، اظهار کرد: وقوع 
حوادث زلزله در کشــور و آمار باالی تخریب 
منازل مســکونی و مرگ هموطنانمان طی 
سال های گذشته نشان داده که بحث کیفیت 
و رعایت اســتانداردها در تولید محصوالت 
فوالدی بسیار اهمیت دارد. وی یادآور شد: با 
توجه به این که بیشتر محصوالت ذوب آهن 
در ساختمان به کار می رود، رعایت کیفیت 
و استانداردها بســیار اهمیت حایز اهمیت 
است. معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان 
تاکید کرد: با توجه به اینکه الزام اجباری در 

بازار برای رعایت اســتانداردها وجود ندارد، 
متاسفانه برخی تولیدکنندگان محصوالت 
فوالدی محصول خــود را با کیفیت پایین از 
نظر وزن واحد طول و یا جرم حجمی به بازار 

عرضه می کنند.
وی گفت: با توجه به اینکــه در بازار تیرآهن 
و میلگرد شــاخه فروشی می شــود توزیع 
کنندگان کوچــک آهن و مــردم به دلیل 
بی اطالعی از محصول بی کیفیــت و ارزان 
اســتقبال می کنند و در این شرایط شاهد 
رقابت منفــی در حوزه فــروش محصوالت 

فوالدی بی کیفیت هستیم.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان تاکید کرد؛

رقابت منفی در حوزه فروش محصوالت فوالدی بی کیفیت

داده های مرکز آمار ایران از وضعیت افزایش قیمت کاالها و خدمات مصرفی برای خانوارهای ایرانی 
نشان می دهد که در آبان ماه امسال وضعیت دو شاخص تورم نقطه ای و ساالنه بدتر شده و فقط 
کمی از شدت رشد تورم ماهانه کاسته شده است. در بین کاالهای خوراکی تورم نقطه ای گروه 
سبزیجات با ۹۱٫8 درصد و در بین خدمات بخش حمل ونقل با تورم ۹6٫5 درصد بیشترین مقدار را در آبان امسال 
ثبت کرده اند. کمترین تورم نقطه ای نیز در بخش انرژی با رقم ۹٫7 درصد ثبت شده است. اما چرا با وجود گرانی  

کمرشکن قیمت ها، نرخ تورم در سطح پایینی قرار گرفت؟
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گروه بازرگانی
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کشـور ژاپن در بهداشت و سـالمت، یکی از بهترین شاخصهای جهانی 
را داراسـت. در آمـوزش، موفق شـده سـاختار آموزشـی متناسـب با 
فرهنـگ، ژن و تاریـخ ژاپنی را نهادینـه کند. ولی با وجـود همه اینها، 
میـل به "فرزنـدآوری" عمومیت نـدارد . برعکس آنچـه عمومیت دارد 

میل بـه فرزند نیاوردن اسـت. اما چـرا؟...
افراد اول: نگاه به آمار 

ارقـام تولـد و ازدواج ۲۰۲۰ در ژاپـن باعث حیرت اسـت:  پایین ترین آمار تولد 
نـوزاد از زمـان جنـگ جهانـی دوم تا کنون، در سـال ۲۰۲۰ ثبت شـده اسـت) 
ایـن بـه دلیـل کرونـا نبوده اسـت چون کـه از سـال ۲۰۱۶ گفته می شـود که 
امسـال پاییـن ترین آمـار تولـد از زمان جنـگ دوم جهانی بود، ولی سـال بعد 

مجـددا آمار "کمتر" می شـود!(
کل تعـداد نـوزادان متولـد شـده ۸۴۰.۸۳۲ بوده )کـه ۲۴.۴۰۷ تولـد، کمتر از 

۲۰۱۹ بـوده. یعنـی ۲.۸ درصـد کاهش(
در سرتاسـر کشـور در سـال گذشـته فقط ۵۲۵.۴۹۰ ازدواج ثبت شـد )آن هم 
در شـرایطی کـه ۱۹۳.۲۵۱ طالق هم ثبت شـد(. پنج سـال پی در پـی ازدواج 

رونـد نزولـی دارد و طـالق روند صعودی.
بـه دلیـل کاهـش نـرخ ازدواج، انتظار مـی رود که نـرخ تولد در سـالهای آینده 
هـم نزولـی باشـد.با وجـود تمـام سیسـتمهای حمایتی دولـت و به رغـم تمام 
ُمشـوقهایی که دولت )های چند سـال اخیـر( ژاپن برای فرزندآوری قائل شـده 
بودنـد، سـال ۲۰۲۰ بدتریـن و پایین ترین آمـار ازدواج/تولد نـوزاد در ژاپن بود. 
چندین سـال اسـت که دولت به هرکسـی که صاحب فرزند شـود ۳۵۰۰ دالر 
]سـیصدوده هـزار یـن[ جایـزه مـی دهـد و عـالوه بـر آن ماهیانه حـدود ۱۵۰ 
دالر کمـک هزینـه مهدکودک، لباس، تغذیـه و ... را "تا هفت سـالگِی" کودک 

متقبل می شـود( 

دوم: ماجرا، دستوری نیست. 
"بخشـنامه ای" نیسـت. ابالغـی نیسـت. چنیـن نیسـت کـه امپراطـور )یـا 
نخسـت وزیـر ژاپـن یا معاون نخسـت وزیر( بخواهند و بشـود. ماجـرا مرتبط با 

"واقعیتهـاِی جامعـه ژاپنی" اسـت. 

سوم: واقعیتهای جامعه ژاپن چیست؟
اقتصـاد ژاپـن )بـدون هیـچ منابـع نفت یـا گازی( بیـش از پنـج برابـر اقتصاد 
ایـران است.اشـتغال )بـه دلیـل وجـود "تولیـد" و کارخانه های قـوی همچون 
تویوتا، پاناسـونیک، هوندا و...( مشـکل "نیسـت".در بهداشـت و سـالمت، یکی 
از بهتریـن شـاخصهای جهانـی را داراسـت. در آمـوزش، موفق شـده سـاختار 
آموزشـی متناسـب بـا فرهنگ/ژن/تاریـخ ژاپنـی را نهادینه کند.  ولـی با وجود 
همـه اینهـا، میـل بـه "فرزنـدآوری" عمومیت نـدارد . برعکس آنچـه عمومیت 
دارد میـل بـه فرزنـد نیاوردن اسـت. چرا؟ چون زندگی "پیچیده" شـده اسـت. 
اشـتغال هسـت، درآمـد هسـت، امنیـت و بهداشـت هسـت ولی زندگی شـاد 
نیسـت. لـذا جامعه بـا نوعی "خودآگاهـی" در اضافه کردِن "یـک نفر دیگر" به 

ایـن دنیـا "احتیاط" مـی کند. 

چهارم: مدل مقایسه ای با اصفهان 
اصفهان، خشکسـالی زاینده رود و اعتراض ها به آن مجددا باعث شـد تا بحث 
حکمرانـی آب و اهمیـت "مدیریـت منابـع آب" مـورد توجه اذهان واقع شـود. 
اما این فقط اصفهان نیسـت که مشـکل دارد. دشـتهای جنوب و شـرق استان 
فارس، نخلسـتانهای جهرم و بوشـهر، چه خبر اسـت؟ اسـتانهای دیگر چطور؟ 
اصفهـان )حسـب اتفـاق( این شـانس را داشـته که چندین سـال اُسـتاندار آن 
یکی از مدیران باسـابقه منابع آب کشـور بوده )رسـول زرگرپور(، ولی مشـکل، 
ریشـه دارتـر از ایـن حرفهاسـت. در واقـع سـوال اساسـی تـر این اسـت که آیا 
اقلیـم ایـران زمین ظرفیِت این میـزان بارگذاری روی منابـع طبیعی محدود و 
محیط زیسـتش را دارد؟ اساسـا آیا توصیه به افزایش جمعیت و فرزندآوری در 
چنیـن اقلیمـی صحیح اسـت؟ ممکن اسـت گفته شـود: بله اگر کـه مدیریِت 
منابـع آب صـورت گیـرد مشـکلی نداریـم! ولـی "اگـر"؟ ایـن چه جـور اگری 

اسـت؟! و ایـن چـه طور نتیجه گیـری بی احتیاط اسـت؟ 

پنجم: به تجربه دیگران احترام بگذاریم
مـا در بهتریـن "شـرایط تولیـد" و توسـعه )اقتصـاد( در کشـورمان، حتـی تـا 
چنـد دهـه آینده هـم به اقتصـاد ژاپن نخواهیم رسـید. همچنین در اشـتغال، 
بهداشـت و آمـوزش. امـا فـرض کنیـم که با یـک معجـزه ناگهانـی از "ابالغیه 
هـا" )ی اسـحق جهانگیـری و محمـد ُمخبر( ظرف یـک دهه #ژاپن شـویم و 
هیچ مشـکلی برای اشـتغال و اقتصاد نداشـته باشـیم )فـرض!(، اما آیـا افزودِن 
جمعیـت به این فالت خشـک )با زمینهـای محدودش برای آمایش سـرزمین 
و زیسـت( صحیح اسـت؟ چرا وقتی واقعیتها اینقدر عریان اسـت، احتیاط نمی 

کنیـم؟ چرا بـه تجربه دیگـر جوامع انسـانی احترام نمـی گذاریم؟
آیـا وقـت آن نیسـت که بـاور کنیم بایـد برای حفظ تمـدن ایرانـی )یا همانکه 
محسـن رنانـی "گوهر ایران" خطابش مـی کند( به خانواده هـای کوچک ولی 
بـا کیفیـت فکر کنیم؟ مسـاله فقط آب نیسـت.  مسـاله کیفیت زندگی اسـت. 
مسـاله سـعادتمندی نسـل اسـت. )ایرادی نیست اگر کسـی در حوزه شخصی 
اش گمـان مـی کنـد امکاِن سـعادتمند کـردن یک خانـواده بزرگ را داراسـت 
ولـی( به شـکل عمومی وقتی که با ایـن میزان محدودیت آب، هوای مناسـب، 
اشـتغال پایدار، برق... )و اساسـا "منابع"( مواجهیم، توجه به کیفیت بخشـیدن 
بـه خانـواده کوچـک ضـروری اسـت. مشـکِل آب اصفهـان، تلنگری اسـت که 

قـدری به "واقعیت"ها و "محدودیت"هایمان بیاندیشـیم.

در خبر ها بود که این قانون 
تصویــب شــده تــا انگیزه 
ایجاد کند بــرای زاد و ولد. 
اگر صحیح باشــد یک مورد 
اضافه می شــود به قوانین 

ضعیف موجود.
یکــم این کــه مــن هنوز 

نفهمیدم چرا باید جمعیت کشور زیاد شود؟
 این توضیح ها که چند سال دیگر جمعیت پیر می شود و 

جوان ها نمی توانند پیر ها را تامین کنند بهانه است.
 این موج های جمعیتی رخ می دهد و فقط به مرور زمان 

تصحیح می شود.
دوم این که یک اقتصاد شــکوفا جواب مشکل را می دهد 
یک اقتصاد درحال تنزل همین جمعیت چه پیر چه جوان 

را نمی تواند حمایت کند.
سوم امروزه بسیاری جوانان وابســته به مسن ها هستند 
که از اندوخته صرف جوان هــای خانواده می کنند، چون 

اقتصاد به تعداد کافی شغل ایجاد نمی کند.
چهارم مگر مشــکل کم آبی و آلودگی محیط زیســت و 
انباشــت و تمرکز خطر ناک جمعیت در شهرها را عنایت 
نمی کنید. به یک معنی این مشــکالت مربوط به افزایش 
جمعیت است. ســد ها و تدارک های مختلف برای تامین 

آب وخوراک همین جمعیِت در حال افزایش بوده است.
پنجم این سرزمین حد اقل از دوازده هزار سال پیش مورد 

سکونت بوده و محیط زیســت آن بشدت فرسوده شده از 
جمله پوشــش گیاهی، و خاک نیز به دلیل بهره برداری 

ظرفیت خود را از دست داده است.
 ششم، نظر این فدوی اســت که با پیشرفت تکنولوژی و 
اســتفاده بهینه از منابع و تغییر رویه اساسی در مصرف، 
این سرزمین حدود پنجاه میلیون جمعیت را می تواند به 
صورت پایدار نگهداری کند. نگران این باشید که مهاجرت 

های عظیم با پای پیاده به ابعاد آخر الزمانی رخ دهد.
هفتم، در منطقه خاور میانه ســیکل های خشک سالی 
با ادوار مختلف رخ داده. با ســیکل سی ســاله همه آشنا 
هســتند. اما بین ســال ۱۱۰۰ تا ۹۰۰ قبل از میالد یک 
خشک سالی سیصد ساله ظاهر شــده است. که موجب 
بحران های عظیم و ســرنگونی تمدن های بزرگ شد که 
هر گز از زمین بلند نشــدند مانند، حیاطلــه، کلدانیان و 
کنعانیان و تمدن های دریــای اژه و با فاصله زمانی مصر و 
تمدن مصر تنها موردی است که پس از بحران به صورت 

ضعیف شده به حیات خود ادامه داد. 
این را باســتان شناسان در کشــور های مختلف ازطریق 
بررسی آثار باســتانی و یا بازمانده چوب در حفاری های 

مناطق مختلف تعیین کرده اند.
 بســیار بایــد نگــران بــود و بلکــه عاقالنه اســت که 
بدترین ســناریو را تصور کنیم که خشک ســالی تداوم 
خواهد یافت و بدتر خواهد شــد و براساس این سناریو به 

جد برنامه ریزی کنیم.

احمد شریفان، رییس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا از تعطیلي کارخانه چوب و 
کاغذ مازندران خبر داد و علت کمبود کاغذ روزنامه را همین مساله عنوان کرد و 
گفت: همین االن قیمت کاغذ روزنامه در بازار آزاد به ۳۰ هزار تومان رسیده است. 
اگر ارز دولتي حذف شود احتماال قیمت ها به ۶۰ هزار تومان مي رسد و روزنامه ها 
کال تعطیل مي شوند. این در حالي است که سال گذشته در زمان مشابه قیمت 

کاغذ روزنامه حدود ۱۶ هزار تومان بود. 

علی اکبر عبدالملکی، رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران می گوید: برآوردها نشان 
می دهد که در عرصه جهانی، ۱۱ درصد از کل اشتغال کشورها در حوزه گردشگری تعریف 
شده است و از این رو فعال کردن ظرفیت های ایران در این حوزه باید به عنوان یک اولویت 
جدی در نظر گرفته شود. وی افزود: برآوردها نشان می دهد که ورود هر گردشگر خارجی 
به ایران، حدود ۱۰۰۰دالر ارزآوری برای کشور دارد و در شرایطی که ما با محدودیت های 
تحریمی مواجه هستیم، این فرصتی مطلوب برای دسترسی به منابع ارزی جدید است.

هر گردشگر چقدر برای ایران پول می آورد؟چرا كاغذ روزنامه كمياب شد؟

فرزندآوری
خشکسالی و افزایش جمعیت؟

   توسعه 
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قانون جوانی جمعیت؟
نگاره

اقتصادنامه

طی دوران همکاری با کمپانی مرســدس بنز وقتی از قائم مقام شــرکت 
در خصوص کشورمان در قالب تاسیس شــرکت تاپ خودرو با مشارکت 
ایران خودرو و احداث سایت مونتاژ E کالس ریسکها را جویا شدم  پاسخ داد: 
»اگر این ترس را داشتیم، اصال این کار را شروع نمی کردیم! به خاطر اینکه 
تصویری که مرســدس بنز قصد دارد در ایران داشته باشد، مسلما بازتاب 
بزرگی در تمام دنیا خواهد داشــت. ما در ویتنــام، آفریقای جنوبی و هند 
تجربه های مونتاز مرسدس بنز را داریم و...« طبق صحبت های او،  پروژه  بنز 
تقریبا مو به مو در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی و هند پیاده شده بود. 
در هند سرمایه گذاری این شرکت برای احداث کارخانه خودروی سواری 
به مساحت ۱۰۰هکتار در سال ۱۹۹۴ تاکنون سبب اشتغال یک هزار نفر 
و تولید ۹کالس مرسدس بنز از جمله S کالس و مایباخ Sکالس و تولید 
بیش از ۱۸ هزار دستگاه خودرو در سال شده است؛ بعدها متوجه شدم که 
»دایملر« تمایل داشت، در صورت موفقیت طرح خود در ایران، کشورمان 
را به مرکز پایلوت در منطقه برای صادرات بنزهای تولیدی به همسایگان ما 
تبدیل کند! در کنار طرح ناموفق مونتاژ، این شرکت توانست پس از دهه ها، 
 E،، در کالس های CBU ســرانجام به صورت مســتقیم اقدام به واردات
C، S، SL SLK  و... کند و به رقیبی برای محصــوالت »ب ام و« در بازار 
کشور تبدیل شود. بیش از ۱۵سال از آن روزها گذشته و رویدادهای سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و...، شرایط حال حاضر کشــور را به گونه ای متفاوت 
از گذشته رقم زده است و کشوری که قرار بود صادر کننده مرسدس بنز به 
کشورهای همجوار باشــد، حاال در تالش صادرات موفق پراید و... به عراق، 

سوریه و جمهوری آذربایجان است !
به تازگی »طرح واردات خودرو« به شــرط صادرات خودرو و قطعه، بدون 
درگیر کردن منابع ارزی برای انتقال پول در مجلس تصویب شده و در  یک 

بند مهم آن میزان واردات، از سوی وزارت صمت و هیات وزیران تعیین خواهد 
شد! با بررسی شــرایط حاکم بر اقتصاد و به ویژه صنعت خودرو کشور این 
پرسش مطرح میشود که قدرت صادراتی خودروسازان ما به صورت منطقی 

و واقع بینانه چه میزان است؟
در حالی تعیین ســقف واردات خودرو به وزارت صمت سپرده شده است 
که وزیر صمت، خود یکی از مخالفان واردات خودرو، حداقل تا یک ســال 
پیش روست! به اضافه اینکه با توجه به وجود محدودیت های گذشته در این 
طرح که شامل واردات خودرو تا سقف قیمتی ۴۰ هزار دالر و با پیشرانه ای 
کمتر از حجم ۲۵۰۰سی سی می شــود، اگر یکی از ارزان ترین خودروهای 
وارداتی را »تویوتا کروال ۲۰۲۲« با قیمت جهانی حدود ۲۰هزار دالر در نظر 
بگیریم، حداقل سه دستگاه پراید حدود ۷ هزار دالری باید صادر شود تا در 
مقابل آن، یک دستگاه کروال وارد شود! بازار کشــور حدودا به واردات ۶۰ تا 
۷۰ هزار دستگاه خودرو به صورت میانگین در طول سال نیاز دارد تا تعادلی 

نسبی را تجربه کند. برای واردات حداقل ۷۰ هزار خودروی ۲۰ هزار دالری، 
باید ۲۱۰ هزار دستگاه پراید ۷ هزار دالری صادر شود تا ارز مورد نیاز واردات 
این خودروها به کشور تامین شود؛ این یعنی به جز نیاز بازار داخلی کشور به 
خودروی داخلی که حدود ۲/ ۱ تا ۳/ ۱میلیون دستگاه است و خودروسازان 
تا این لحظه توانسته اند تنها به عدد ۹۰۰ هزار دستگاه برسند، در حالت نرمال 
باید ساالنه خودروســازان داخلی، مجموعا ۵/ ۱ تا ۶/ ۱میلیون دستگاه )با 
مجموعه خودروهای صادراتی( با چنین زیان انباشته و مشکالت متعدد 

تولید و تامین قطعه، تولید کنند!
از این گذشــته تحریم های ســنگین و نپذیرفتن FATF عمال داشتن 
تجارت شفاف و آسان با کشورهای دنیا حتی در قالب خرید خودرو را تقریبا 
غیرممکن کرده است. پاشنه آشــیل دیگر این موضوع، قیمت دالر برای 
ارزش گذاری این خودروها در بازار فروش داخلی اســت؛ بازاری که همین 
امروز، یک دســتگاه »ب ام و ۷۳۰« مــدل ۲۰۱۸ صفر کیلومتر نزدیک به 
۸میلیارد تومان است؛بســیاری از خودروهای وارداتی در بازار کشورمان با 
دالر ۴۰هزار تومان فروخته می شوند، نه ۲۸ هزار تومان! درصورتی که قیمت 
مدل ۲۰۲۲ ســری ۷ چیزی نزدیک به ۱۲۰ هزار دالر اســت که ضرب در 
دالر ۴۰ هزار تومان نزدیک به ۵میلیارد تومان خواهد شــد! کاهش قیمت 
خودروهای داخلی، نیازمند مولفه های دیگری همچون کاهش قیمت ارز به 

دلیل تامین مواد اولیه تولید قطعات خودرو  است .
 اگر همه چیز طی این ۱۵سال به آرامی پیش می رفت، حاال نه تنها به جای پراید، 
در حال صادرات مرسدس بنز بودیم، بلکه اصوال با فروش این خودروها، ارز آوری 
برای کشور ایجاد می شد و اثر مثبت جهانی آن، سبب ورود دیگر بزرگان صنعت 
خودروسازی جهان به ایران می شد. همه اینها در حال حاضر شبیه یک چیز 
است: اثر جاودانه نویسنده شــهیر »چارلز دیکنز« با نام »آرزوهای بزرگ«.

آرزوهای بزرگ

فرودسـت،  طبقـه  سرنوشـت 
بـازی بـزرگ طبقـه فرادسـت 

شیشه شکسته
اقتصاد ایران

سال هاسـت  ایـران  در  تصمیم گیـران 
معضـالت  و  چالش هـا  از  عبـور  راه  کـه 
اقتصـادی را افزایـش مداخـالت دولـت در 
اقتصـاد می داننـد و بـا وجود شکسـت های 
پی در پـی، عالقه ای به تغییـر رویکرد و تفکر 
سیاسـتگذاری از خـود بـروز نمی دهنـد. 

کـه  اقتصـادی  از  روشـن  نمونـه  یـک 
مکانسـیم اقتصـاد آزاد را دنبـال می کنـد 
امـا در دام چالش هـای یـک اقتصـاد دولتی 
گرفتار شـده کشـور ترکیه اسـت. بـا وجود 
پیشـرفت های چشـمگیری کـه ترکیـه در 
زمینه هـای مختلـف اقتصـادی بـه دسـت 
آورده، امـا تنهـا بـه واسـطه مداخلـه دولت 
در تعییـن نرخ بهره و مکلف سـاختن بانک 
مرکـزی بـه تعییـن نـرخ بهـره بـر اسـاس 
دسـتورات رییس جمهور)حـال آنکـه بانـک 
مرکزی مغز متفکر سیاستگذاری های پولی 
اسـت(، شـاهد عقبگرد اقتصادی این کشور 
هسـتیم. ایـن همان کشـوری اسـت کـه از 
سـال ۲۰۰۲ تـا ۲۰۱۶ قدم هـای بزرگـی در 
حـوزه سیاسـتگذاری اقتصـادی برداشـت و 
تولید ناخالص داخلی اش را به دو برابر تولید 
ناخالـص داخلی ایران رسـاند، امـا اکنون در 
سـایه مداخالت دولتـی، ارزش پول ملی آن 
در سراشـیبی سقوط گرفتار شـده است.این 
اتفـاق مشـابه سال هاسـت در زمینـه نـرخ 
بهـره، نـرخ ارز، کسـری بودجـه، تحریم هـا 
و انـواع و اقسـام حوزه هـای اقتصـادی در 
ایـران تکـرار می شـود و بـا تغییـر دولت هـا 
دسـتخوش هیچ گونـه اصالحـی نمی شـود. 
بـه نظـر می رسـد گرفتار شیشـه شکسـته 

» هازلیـت« شـده ایم.
هنـری  هازلیت، اقتصاددان آمریکایی اسـت 
که در کتاب »اقتصاد در یک دسـت« تاکید 
می کند کـه چگونه رویکردهـای کوتاه مدت 
می توانـد از بین برنـده رویکردهای درسـت 
در طوالنی مـدت باشـد. از نـگاه  هازلیت، دو 
نوع تلقی متفاوت در خصوص اقتصاد وجود 
دارد؛ اقتصـاد بد و اقتصـاد خوب، اقتصاددان 
بـد و اقتصاددان خوب. اقتصـاددان بد از نگاه 
وی فردی اسـت که تصمیماتی را برای رفع 
و رجـوع کـردن چالش هـا در کوتاه مـدت 
می گیـرد و عوامـل و تاثیـرات بلندمـدت را 
نفـی می کنـد و تنهـا کلیـت اقتصـاد را در 
نظر مـی آورد. اما اقتصاددان خوب را کسـی 
می دانـد کـه رویکـرد بلندمـدت را می بیند، 
تاثیـر سیاسـتگذاری را بـر کلیـت جامعه و 
اقتصـاد درک می کنـد و تـالش نمی کنـد 
بـا اقدامـات کوتاه مـدت که تاثیـر منفی در 
بلندمـدت دارد، هزینـه تصمیم گیری هـای 

نادرسـتش را بـه جامعـه تحمیل کند.
نوع نگـرش سیاسـتگذاران و تصمیم گیران 
در ایـران در چنـد دهـه گذشـته مبتنی بر 
یک اقتصـاد دولتی بـوده، رویکـردی که در 
آن دولـت بـه عنـوان دارنـده منابـع ریالـی 
و ارزی همـواره بـه عنـوان ناجـی اقتصـاد 
تلقـی شـده اسـت. در ایـن رویکـرد و تفکر 
دولتی، جانشـین دیگری وجـود ندارد و نگاه 
همگان نیـز در مواجهه با چالش ها معطوف 
بـه اقدامـات دولـت می شـود. امـا رسـالت 
اصلـی یـک دولـت نـه مداخلـه در اقتصـاد 
و سیاسـتگذاری اقتصـادی، بلکـه کنتـرل 
ناترازی بودجه اسـت، حال آنکه از سـال ۹۰ 
به بعد کسـری تراز عملیاتـی بودجه به طور 
مـداوم در حـال افزایش بوده و در سـال های 
نیـز شـدت زیـادی گرفتـه اسـت،  اخیـر 
بنابراین به نظر می رسـد کـه تصمیم گیران 
ایـران در یـک دام ذهنـی گرفتـار شـده اند؛ 
دامـی کـه چینی ها با تغییر رویکـرد و تفکر 
سیاسـتگذاری راه خـروج از آن را برای خود 

کرده اند. همـوار 

 احسان گنجی

  پیمان مولوی/  اقتصاددان

جامعه

اول:  هـر افزایشـی در عرضـه پول 
خودبـه خـود بـه تـورم منجـر می 
افزایـش  نیسـت؛  چنیـن  شـود: 
عرضـه پـول باید بیشـتر از افزایش 
تقاضـا بـرای پـول باشـد تا شـاهد 
در  هـا  قیمـت  )افزایـش  تـورم 
سـطح کل اقتصاد( باشـیم؛ منظور 
از تقاضـای پـول نیـز همـان تقاضا 
بـرای پـول نقـد یـا جانشـین هـای نزدیـک آن مثـل سـپرده 

هـای دیـداری اسـت.
دوم: افزایـش عرضـه پـول بیش از تقاضـای آن باعث تورم می 
شـود: بـاز هم لزومـا چنین نیسـت، باید بین دو مفهوم سـطح 

عمومـی قیمـت هـا و تـورم تفـاوت گذاشـت، سـطح عمومـی 
قیمـت هـا اشـاره بـه شـاخص هـای آمـاری قیمتی اسـت که 

بـرای سـبدی از کاالهـا و خدمات محاسـبه می شـود. 
تـورم امـا نـه خـود ایـن شـاخص بلکـه نـرخ تغییر آن اسـت. 
اگـر افزایـش غیرمنتظـره و ناگهانـی عرضـه پـول را داشـته 

باشـیم سـطح عمومـی قیمـت هـا بـاال مـی رود. 
امـا اگـر انتظـار ادامـه آن را نداشـته باشـیم تورمـی در آینده 

داشـت. نخواهیم 
بـه بیـان بهتـر در ایـن مـوارد شـاید نوعـی »تـورم آنـی!« 
)افزایـش قیمـت ناگهانـی( را شـاهد باشـیم ولـی پـس از آن 
دوبـاره »تـورم« افـت مـی کنـد و بـه همـان رونـد قبلـی بـر 

مـی گـردد.

سـوم: تـورم همیشـه پدیـده ای پولـی اسـت: حتـی فریدمـن 
هـم بـه خوبی مـی دانسـت عوامـل غیرپولـی هم باعـث تورم 

شـوند. می 
 مـی دانیـم که وقتی پول نسـبت بـه کاال و خدمات در اقتصاد 
بیشـتر باشـد قیمـت آنهـا هم باالتر مـی رود ولـی حتی بدون 
تغییـر حجـم پـول با کاهش عرضـه کاال و خدمـات نیز همین 
اتفـاق مـی افتد. ایـن را حتی با معادلـه )اتحـاد( مبادله یعنی 

PY=MV هـم می توان به سـادگی نشـان داد. 
تـورم در بـاال بـا همـان تعریـف رایـج یعنـی )نـرخ( افزایـش 
ولـی اسـت  گرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مـورد  عمومـی  سـطح 

 اتریشـی جماعـت خـود افزایش عرضه پـول را »تورم« تعریف 
می کنـد، واهلل اعلم.

سه افسانه در باب تورم
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مقایسه اصفهان و ژاپن در شاخص های اجتماعی؛


