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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

  گزارش

فوالد در خدمت اقتصاد ملی
اقتصاد ایــران در ســال 99 بیــش از هر زمان 
دیگری به توســعه و پیشــرفت نیاز دارد. فشار 
تحریم ها، موانــع داخلی و هیــچ عامل دیگری 
نبایــد در مقابــل تحقق نیاز اساســی کشــور، 
یعنی جهــش تولید بایســتد. اقتصــاد ایران با 
برخورداری از نیروهای جــوان و تحصیل کرده، 
دسترســی به بازار 400 میلیــون نفری منطقه، 
وجود پتانســیل های درونی، ماننــد معادن، و 
وجود راه های اســتراتژیک نبایــد در دام رکود 

قرار گیرد. البته فشارهای خصمانۀ ....
۰۶

  تحلیل

رشد نقدینگی، تورم زاست
رییــس دانشــکده مدیریت و اقتصاد دانشــگاه 
شریف گفت: افزایش نرخ ســهام در بازار بورس 
مقدمه ای برای تبدیل نقدینگی به تورم اســت. 
مســعود نیلی در دومین همایش مجازی چشم 
انــداز اقتصاد ایران در ســال 99  کــه به همت 
کمیســیون توســعه و بهبود محیط کسب و کار 
اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شــد، با بررســی 
روند تولید ناخالص درآمد ســرانه کشوراز سال 
۸۳ تا 9۵ گفــت: در دور نخســت تحریم های 

یکجانبه آمریکا علیه ایران ...
۰5

بیم و امید صنعت
اگرچه ایران پتانسیل باالیی در حوزه تولید دارد و طی سالیان گذشته در برخی بخش ها به مرز خودکفایی رسیده، اما امروز صنایع به دلیل برخی 
مشکالت، تشدید تحریم ها و تالطم بازارها قادر به نوسازی نیستند و با توجه به نوسانات شدید ارز از آینده خود نگرانند. رئیس خانه صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان، همزمان با روز ملی صنعت و معدن تاکید دارد: آیا صنعت با وجود مشکالت عدیده اقتصادی، توان به روزرسانی 
دارد و یک صنعتگر و معدنکار می تواند برنامه صادراتی برای ســال آینده خود طراحی کند؟. عبدالوهاب سهل آبادی در عین حال تصریح
 می کند: اگر امروز تولیدکنندگان قطعات در کشور فعال نبودند، به طور قطع در شرایط تحریم چرخ بسیاری از واحدهای صنعتی نمی چرخید.

گزارش

۰۲

مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در حاشیه روزهای پرتالطم بازار برگزار شد؛
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نایب رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان با 
تاکید بر اینکه نرخ واقعی بازپرداخت تسهیالت بانکی ۳0 تا ۳۷ درصد است، از نرخ های 
متفاوت اجرت جابه جایی پول توسط بانک ها انتقاد کرد. اصغر اخوان مقدم در پنجمین 
جلسه کمیته امور بانکی با انتقاد از نرخ های متفاوت اجرت جابه جایی پول توسط 
بانک ها، خواستار رسیدگی به این موضوع توسط وزارت صمت شد. وی ستاد تسهیل 
استانداری را یک پتانسیل قوی برای پیگیری مشکالت بانکی فعاالن اقتصادی دانست.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان از برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو با حضور شرکت های برجسته کشور در اصفهان خبر داد. 
علی یارمحمدیان با بیان اینکه نمایشگاه قطعات خودروی اصفهان در مساحتی بالغ بر ۸000 مترمربع و در 
قالب سه سالن نمایشگاهی برپا می شود، افزود: شرکت های فعال در حوزه طراحی و تولید قطعات خودرو، 
فعاالن حوزه واردات، توزیع و فروش قطعات خودرو، ارائه کنندگان خدمات آموزشی در زمینه خودرو و 
تعمیرات و اپلیکیشن های خدماتی خودرو در این نمایشگاه به ارائه توانمندی های خود پرداخته اند.

بانک مرکزی،  نوسان: طبق اعالم   
گرفته  انجام  محاسبات  اساس  بر 
توسط اداره بررسی ها و سیاست های 
اقتصادی این بانک، حجم پایه پولی 
در پایان خرداد ۱۳۹۹ به ۳۸۳.۵ هزار 
در  که  است  رسیده  تومان  میلیارد 
مقایسه با پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۸.۸ 
درصد رشد نشان می دهد. شایان ذکر 
است رشد پایه پولی در خرداد ۱۳۹۸ 
نسبت به پایان سال ۱۳۹۷، فقط ۳.۳ 

درصد بوده است. 
از نکات مهم در مورد رشد این متغیر 
پایه پولی  این است که حجم  پولی 
در پایان خرداد ۱۳99 نسبت به پایان 
خرداد ۱۳9۸ به حدود ۳9.۷ درصد 
رسیده است. این در حالی است که 
نرخ رشد پایه پولی در خرداد ۱۳9۸ 
نسبت به خرداد ۱۳9۷، حدود ۲۵.۵ 
حجم  همچنین  است.   بوده  درصد 
به  پایان خرداد ۱۳99  نقدینگی در 
رسیده  تومان  میلیارد  هزار   ۲۶۵۱
است که نسبت به پایان خرداد ۱۳9۸ 

رشد ۳۳.9۱ درصدی داشته است. 
روزها  این  در  اقتصادی  کارشناسان 
چند نکته را برجسته کرده اند. نخست 
آنکه، این کارشناسان، رشد نقدینگی 
سال 9۸ و سه  ماهه اول 99 را بسیار 
سال  پولی  پایه  رشد  می دانند.  زیاد 
سال  متوسط۵0  از  بیش  گذشته 
اقتصاد بوده است. اما، علیرغم کسری 
فاصله  دولت،  توجه  قابل  بودجه 
چندانی با آن متوسط نداشته است و 
رشد ۸.۸ درصد آن در سه ماهه اول 
سال99 نیز، چندان فاصله معناداری 
قبل  سال های  فصلی  رشدهای  با 
همواره  نقدینگی  رشد  البته  ندارد. 
یک پدیده ساختاری در اقتصاد ایران 

بوده است.
حجم  که،  است  این  مهم  نکته  
نقدینگی موجود و حتی، رشد کنونی 
آن، نمی تواند موجب آن تورم باالیی 
بشود که پیش بینی می کنند، چراکه، 
موجود،  نقدینگی  همین  از  بخشی 
استفاده  بودجه  کسری  تامین  برای 
خواهد شد. در واقع، فروش دارایی و 
انتشار اوراق دولت و تأمین مالی کسر 
استفاده  معنی  به  اوراق،  از  بودجه 
است،  اقتصاد  موجود  نقدینگی  از 
بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد 
سیاست های  است  الزم  البته،  شود. 
بخش های  بقیه  در  کالن  احتیاطی 
تا  شود  اعمال  بادقت  کالن  اقتصاد 
از انباشت ریسک های سیستماتیک 
جلوگیری شده و اقدامات ثبات ساز 

بانک مرکزی خنثی نشود.
همه اینها در شرایطی است که رئیس 
کند:  می  تاکید  مرکزی  بانک  کل 
حجم نقدینگی موجود و حتی رشد 
تورم  موجب  تواند  نمی  آن  کنونی 
باالیی بشود؛ چرا که بخشی از همین 
نقدینگی موجود برای تامین کسری 
رئیس  شد.  خواهد  استفاده  بودجه 
یادداشتی  طی  مرکزی  بانک  کل 
فضای  در  خود  شخصی  صفحه  در 
مجازی نوشت: رشد نقدینگی همواره 
یک پدیدهٔ ساختاری در اقتصاد ایران 
که  است  این  مهم  است.نکته   بوده 
حجم نقدینگی موجود و حتی رشد 
کنونی آن ، نمی تواند موجب آن تورم 
باالیی بشود که پیش بینی می کنند، 
نقدینگی  همین  از  بخشی  چراکه 
بودجه  کسری  تامین  برای  موجود، 

استفاده خواهد شد. واهلل علم

برپایی نمایشگاه قطعات خودرو اصفهان 30 تا 37 درصد؛ نرخ واقعی تسهیالت بانکی 
اصفهان نامه

   گزارش

رشد 34درصدی نقدینگی 
در خرداد ماه 1399

Is fahan

اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:"زاینده رود مشروط باز گشایی شد". این را معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری اصفهان اعالم و تاکید کرد: نخستین تعهد 
و شرط بازگشایی این است که در صورتی که میزان ذخیره پشت 
سد به خط قرمز آب آشامیدنی رسید، مجددا آب کشاورزی قطع 
شود. بااین اوصاف زاینده رود، در سه ماه آینده با حدود ۴۲۰ میلیون 
مترمکعب آب برای بخش کشاورزی و محیط زیست بازگشایی می 
شود و تا رسیدن به خطر قرمز ۲۰۰ میلیون مترمکعبی همچنان 
برقرار است. در کنار این رویداد، بهره برداری از چهار طرح صنعتی 
وزیر  معاون  با حضور  اعتبار  تومان  میلیارد  با سرمایه گذاری ۴۰۰ 
صمت، اجرای نسوز بدنه کوره بلند در ذوب آهن و  معرفی برگزیدگان 
دومین جایزه جمالزاده از دیگر رویدادهایی بودند که در هفته گذشته 

بر اصفهان گذشت؛
زاینده رود مشروط باز گشایی شد!

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: به درخواست کشاورزان 
استان، زاینده رود با تصمیم کارگروه ملی و استانی سازگاری با کم آبی بصورت 
مشروط باز می شود. حجت اهلل غالمی افزود: با توجه به درخواست کشاورزان 
استان مبنی بر بازگشایی آب، جلسه ای با آنان برگزار و نتیجه آن در نشست 
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با حضور استاندار ارائه شد. معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری اصفهان افزود: نخستین تعهد و شرط بازگشایی این است که 
در صورتی که میزان ذخیره پشت سد به خط قرمز آب آشامیدنی رسید، مجددا 
آب کشاورزی قطع شود. وی ادامه داد: همچنین کشاورزان در قبال این بازگشایی 
متعهد شدند که اگر در پاییز میزان ذخیره آب پشت سد به حد الزم برای کشت 
نرسید، آب برای کشت پاییزه جاری نشود. غالمی افزود: در سه ماه آینده حدود 
4۲0 میلیون مترمکعب آب برای بخش کشاورزی و محیط زیست بازگشایی 
خواهد شد بنابراین با احتساب مصرف آب آشامیدنی و صنعت الزم است میزان 
ذخیره پشت سد بیش از ۲00 میلیون مترمکعب در شهریور باشد یعنی خطر 

قرمز معادل ۲00 میلیون مترمکعب است.
بهره برداری از 

۴ طرح صنعتی در اصفهان
بهره برداری چهار طرح صنعتی با سرمایه گذاری 400 میلیارد تومان اعتبار با 
حضور معاون وزیر صمت و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان شهرک ها و 
صنایع کوچک ایران در استان اصفهان آغاز شد. رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان گفت: با بهره برداری این طرح ها ۱۱۵ نفر مشغول به کار شدند. 
ایرج موفق اظهارداشت: این طرح ها همزمان با بزرگداشت دهم تیرماه روز 
صنعت و معدن توسط بخش خصوصی در شهرهای کمشچه،  نطنز ، کاشان و 
چادگان افتتاح شد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان افزود: اولین 
واحد، شرکت تولیدکننده محصوالت بسته بندی تا 9 الیه، پوشش آلومینیومی 
بسته بندی مواد غذایی آرایشی بهداشتی و همچنین چاپ لمینیت و پاکت های 
بسته بندی که در شهرستان برخوار است که با اعتبار ۲00 میلیارد تومان زمینه 
اشتغال ۷0 نفر را به صورت مستقیم فراهم کرده است. شایان ذکر است، اصفهان 
با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از 9 هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ 
با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸40 معدن در 
حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از ۱0 هزار میلیارد ریال و حدود ۱۸0 

هزار واحد صنفی صنعتی ترین استان کشور بشمار می آید. 
افزایش ۴۰ درصدی مصرف آب اصفهان

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: با شروع فصل گرم و شیوع بیماری 
کرونا مصرف آب شرب و بهداشت با افزایش ۳0 تا 40 درصدی همراه است که 
با توجه به محدودیت منابع آبی و تأسیسات آبرسانی از زاینده رود، الزم است 
شهروندان با پایبندی به مسئولیت اجتماعی و مصرف بهینه آب در حفظ این 
کاالی باارزش بکوشند. هاشم امینی، شیوع بیماری کرونا را در افزایش مصرف 
آب شرب و بهداشت مؤثر دانست و اظهار کرد: با شروع فصل گرم و شیوع بیماری 
کرونا مصرف آب شرب و بهداشت با افزایش ۳0 تا 40 درصدی همراه شده است 
که با توجه به محدودیت منابع آبی و تأسیسات آبرسانی از زاینده رود، الزم است 
شهروندان با پایبندی به مسئولیت اجتماعی و مصرف بهینه آب در حفظ این 

کاالی باارزش بکوشند.
اجرای نسوز بدنه کوره  بلند 

در ذوب  آهن اصفهان
برای نخستین بار در کشور طراحی نسوز بدنه کوره  بلند به همت متخصصین 
و کارشناسان مدیریت نسوز در شرکت ذوب  آهن اصفهان انجام شد. این تغییر 
طرح که پس از تغییر طرح خنک  کننده های بدنه کوره  بلند انجام گرفت، نشان 
از توان باالی فنی و به  روز در مجموعه کارشناسی شرکت است که می تواند نوید 
بخش روزهای روشنی برای شرکت باشد. مدیر نسوز شرکت با اعالم این خبر، 
دستیابی به دانش فنی طراحی نسوز کوره  های بلند را یک دستاورد بزرگ برای 
این شرکت دانست که تجربیات حاصل از آن می  تواند در تغییر طرح های آتی 

شرکت نیز کمک کننده باشد.
معرفی برگزیدگان دومین جایزه جمالزاده

اختتامیه دومین دوره جایزه ادبی محمدعلی جمالزاده به صورت زنده در بستر 
فضای مجازی برگزار شد و برگزیدگان این جایزه معرفی شدند. مراسم اختتامیه 
دومین دوره جایزه ادبی محمدعلی جمالزاده، دیروز به صورت زنده در بستر فضای 
مجازی در صفحه اینستاگرام این جایزه برگزار شد. چندی پیش دبیر این جایزه 
از ارسال ۱4۳۸ اثر به دبیرخانه خبر داده بود که بیشترین تعداد اثر ارسالی مربوط 
به بخش داستان آزاد بوده است؛ با ۸۶9 داستان. در بخش ویژه کرونا ۲94 اثر 
ارسال شده، در بخش داستان اصفهان نیز ۱۸۸ اثر شرکت داشته اند. همچنین 
تعداد ۸۷ اثر در بخش زندگی نگاره های اصفهان ثبت شده که مجموع این آثار 
در مقایسه با آثار ارسال شده به دیگر جوایز ادبی کشور رقمی قابل توجه بوده و 
تقریباً برابر با دوره اول جشنواره است و نشان از اقبال عمومی عالقه مندان ادبیات 

به برگزاری جایزه جمالزاده در اصفهان و جایگاه قابل قبول جایزه دارد.

خطر قرمز
 ۲۰۰ میلیون مترمکعبی

رییس خانه،صنعت و معدن ایران در  بیست 
و چهارمین مراسم روز ملی صنعت و معدن 
با بیان اینکه با گذشت هفت سال از آغاز به کار 
دولت کنونی تابحال فکر اساسی برای نجات 
صنعت کشور نشده افزود: حل مشکالت 
صنعت و معدن نیاز به یک قیام داشت که  
اتفاق نیفتاد با این وجود در شرایطی که دولت 
به واسطه تحریم ها با مشکالت دوچندانی 
مواجه شده و کمر صنعت به واسطه تحریم 
ها شکسته، جامعه کار، تولید وصنعت کشور 
در مدیریت تحریم از هیچ تالشی فروگذار 
نکرده اند. سید عبدالوهاب سهل آبادی گفت: 
ما از مشکالت کنونی دولت آگاه هستیم ولی 
می دانیم وزارت صمت نمی تواند به تنهایی 
صنایع و معادن کشور را نجات دهد و باید 
تمامی وزراتخانه ها در این حوزه عزم جدی 

داشته باشند. 

فقدان برنامه ریزی 
در وزارت صنعت

سهل آبادی تاکید کرد: نبود برنامه ریزی 
وزارت صمت برای صنایع، یکی از مشکالت 
حوزه صنعت است و حتی امروز در شرایط 
کرونا و ایجاد اختالل در این حوزه، برنامه ویژه 
ای برای صنعت ریخته نشده است و باید دید 
آیا وزارت صنعت در شرایط اقتصادی کنونی 
و گرانی ارز چه برنامه ای دارد و در این شرایط 
صنعت نگران آینده خود است. وی همچنین 
با اشاره به پتانسیل کشور در حوزه معدن، 

تاکید کرد: به طور قطع معدن می تواند 
جایگزین نفت شود، اما متاسفانه برای این 
حوزه برنامه ای نداریم و معدن کار نمی تواند 
با ابزار دوره ۱9۷0 و ۱9۷۵ میالدی کار کند، 
همچون هزینه یک دستگاه بیل مکانیکی 
دست چندم، به عنوان یکی از نیازهای بخش 
معدن، ۵ میلیارد تومان است، در حالیکه از 

این حوزه انتظار صادرات داریم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
با طرح سواالتی، گفت: باید دید آیا صنعت 
با این مشکالت اقتصادی کنونی  فراوری 
توان به روزرسانی دارد و یک صنعتگر و معدن 
کار در فضای کنونی می تواند برنامه صادراتی 
برای سال آینده خود طراحی کند؟ سهل 
آبادی با تاکید بر اینکه امروز تنها با برنامه 
ریزی صحیح و درست می توان به داد بخش 
صنعت رسید، تصریح کرد: متاسفانه وزارت 
صمت در طول سال هیچ برنامه ای برای 
بخش صنعت ندارد و از سوی دیگر این بخش 
درگیر خودتحریمی ها و فساد در بعضی از 
بخش هاست، در این شرایط برای صنعتگر 
اشتیاقی برای ادامه کار باقی نمی ماند. وی 
با تاکید بر ضرورت مبارزه با فساد در کشور، 
گفت: مبارزه با فساد وظیفه دولت بوده و این 

نیاز به همفکری دارد.

بخش خصوصی باید 
میدان دار واقعی باشد

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور 

نیز در این مراسم  با بیان اینکه توسعه صنعتی 
و فراتر از آن توسعه اقتصادی متأثر از محیط 
این  اظهار داشت:  پیرامونی کشورهاست، 
محیط پیرامونی است که مشخص می کند 
در هر دوره ای باید چه سیاست های صنعتی 
و اقتصادی را در پیش بگیریم  امروز حوزه 
های فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی 
نقش اثرگذاری در تعیین جهت گیری های 
صنعتی و اقتصادی کشور دارند. وی با تاکید 
بر اینکه جمهوری اسالمی ایران نیز باید 
جایگاه خود را در اقتصاد دنیا متناسب با 
شرایط پیرامونی تعریف کند، گفت: دولت 
تدبیر و امید در سال 9۲ سیاستگذاری خود 
را شناسایی کرد  و اولویت های اصلی کشور 
و حرکت در جهت دستیابی به آن اهداف را 

برگزید.
جهانگیری گفت: ما معتقد هستیم که بخش 
باید میدان دار واقعی سیاست  خصوصی 
ما  افزود:  اقتصادی کشور شود. وی  های 
سیاست مقاومت در برابر فشارهای خارجی 
را برگزیدیم و به دنبال ایجاد ساز و کاری 
برای افزایش تاب آوری و حفاظت از معیشت 
در  شتاب  سیاست  بنابراین  بودیم  مردم 
رشد و توسعه کشور تبدیل به سیاست تاب 
آوری شد. وی افزود:ما باید قدردان کسانی 
باشیم که برای رفع نیازهای کشور در حوزه 
صادرات و واردات تالش می کنند و جفاست 
اگر با پرونده سازی های نادرست آنها را از 
آینده ناامید کنیم.  جهانگیری با بیان اینکه 

متأسفانه شرایط کشور از اسفند سال گذشته 
و با اضافه شدن موضوع کرونا، در وضعیت 
دشوارتری قرار گرفت که البته این وضعیت 
کرد:  نیست،تصریح  ایران  مختص  فقط 
صادرکنندگان کشور در این شرایط که رکود 
بر اقتصاد دنیا حکمفرما شده و اقتصاد جهانی 
به خاطر کوچک شدن، تقاضای کمتری برای 
محصوالت دارد، برنامه ریزی مناسبی انجام 
دهند تا بتوانند جایگاه خود را در بازارهای 
فروش حفظ کنند.  جهانگیری تاکید کرد: 
باید تالش کنیم سالمت مردم دچار آسیب 
نشود و هر موضوعی که با سالمت مردم در 
تضاد باشد باید کنار گذاشته شود. وی گفت: 
دولت تدبیر و امید در این دوره ۳٫۵ میلیون 
فرصت شغلی یعنی حدودا ساالنه ۵00 هزار 
شغل ایجاد کرده است و این در شرایطی 
است که با محدودیت منابع مواجه بود و باید 
این میزان اشتغال ایجاد شده را با دوره های 
گذشته قیاس کنیم. جهانگیری اظهار داشت:  
دولت برای تامین کسری بودجه نیز سیاست 
های خود را به شکلی تنظیم کرد که منجر 
به افزایش پایه پولی،  افزایش نقدینگی و تورم 

نشود.

تامین ارز مورد نیاز کشور 
بر عهده صادرکنندگان 

معاون اول رییس جمهورتاکید کرد:انتظار 
دولت از صنعتگران این است که همچنان 
تولید و تامین نیازهای کرونا را در دستور 
کار داشته باشند و در عین حال حفاظت از 
پرسنل خود را نیز بعنوان نیروی کار صنعتی 
کشور به عنوان یکی از مهمترین برنامه ها 
دنبال کنند. وی در پایان تصریح کرد:امروز که 
فشار سنگینی بر درآمدهای نفتی کشور وارد 
شده است، تامین ارز مورد نیاز کشور بر عهده 
صادرکنندگان است و انتظار داریم که صادر 
کنندگان و صنعتگران کشور مردانه پای کار 
بیایند و ضمن تحقق صادرات غیرنفتی 4۱ 
میلیارد دالری، ارز حاصل از صادرات را به 

چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.
همچنین  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
بسیار  داخلی  تولید  موضوع  اینکه  بابیان 
جدی است، اظهار کرد: تحریم و کرونا باعث 
شده تا واردات دو هزار و ششصد قلم تعرفه 
ممنوع شود؛ بر اساس قانون دولت اجازه 
ندارد واردات کاالیی را ممنوع کند. اما در 
این شرایط با اختیاری که به وزیر صمت داده 
شده، این تصمیمات اتخاذ شده است؛ این 
تصمیم از یک طرف سیاست گذاری اداری 
است و ممکن است عده ای نسبت به آن انتقاد 
داشته باشند، اما از طرف دیگر فرصتی برای 
صنعتگران کشور ایجاد کرده است و برای 
صنعتگران فرصتی برای تولید و عرضه  کاال  
است. جهانگیری با تاکید بر اینکه صنعتگران 
می توانند به ساخت داخل تکیه کنند، خاطر 
نشان کرد: امروز حتی برای اجرای یک فاز 
پارس جنوبی می توان به شرکت های داخلی 
تکیه کرد. امروز ایران تبدیل به کشوری 
توانمند در صنعت شده است و صنعتگران 
ایران امروز خدمات فنی و مهندسی خود را 

به خارج از کشور صادر می کنند.

مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در حاشیه روزهای پرتالطم بازار برگزار شد؛

بیم و امید صنعت
سهل آبادی: با این شرایط اقتصادی، چگونه یک صنعتگر و معدنکار می تواند برنامه صارداتی برای خود طراحی کند؟

اگرچــه ایــران پتانســیل باالیــی در حــوزه تولیــد و صنعــت دارد و طی ســالیان گذشــته در  
برخــی بخــش هــا حتــی بــه مــرز خودکفایــی رســیده، امــا امــروز صنایــع بــه دلیــل برخی 
مشــکالت، تشــدید تحریــم هــا و تالطــم بازارها قــادر به نوســازی نیســتند و با توجه به نوســانات شــدید 
ارز از آینــده خــود نگراننــد. رئیــس خانــه صنعــت، معدن و تجــارت اســتان اصفهــان، همزمان بــا روز ملی 
صنعــت و معــدن تاکیــد دارد: آیــا صنعــت بــا وجــود مشــکالت عدیــده اقتصــادی، تــوان بــه روزرســانی 
دارد و یــک صنعتگــر و معدنــکار مــی توانــد برنامــه صادراتــی بــرای ســال آینــده خــود طراحــی کنــد؟. 
عبدالوهــاب ســهل آبــادی در عیــن حــال تصریح مــی کند: اگــر امــروز تولیدکننــدگان قطعات در کشــور 
فعــال نبودنــد، بــه طــور قطــع در شــرایط تحریــم چــرخ بســیاری از واحدهــای صنعتــی نمــی چرخیــد.

گزارش
گروه   صنعت

 نوسان:  معاون بهــره برداري ذوب آهن 
اصفهان با بیان این که بــراي تأمین ریل 
پروژه قطار سریع السیر اصفهان_تهران 
اعــالم آمادگي کرده ایم، گفــت: اولویت 
نخســت ذوب آهن اصفهان، تأمین ریل 
داخل کشــور اســت، اما بعــد از تأمین 
تعهــدات داخل، بــه طــور ۱00 درصد 

صادرات ریل خواهیم داشت.
مهرداد توالئیان، اظهار کرد: در سال جاري 

مجموعه ذوب آهن اصفهان ماهیانه بین 
۷ تا ۱0 هزار تن ریل تولید کرده و امکان 

تولید ساالنه ۲00 هزار تن ریل را دارد.
 معاون بهره بــرداري ذوب آهن اصفهان 
با تأکید بر این که آنچــه به عنوان ریل راه 
آهن با اســتانداردهاي جدیــد تولید مي 
شود اکنون در انحصار این شرکت است، 
گفت: به غیــر از قراردادهاي موجود ذوب 
آهن اصفهان با شــرکت زیرساخت، طي 

قراردادي بــا قرارگاه خاتــم النبیاء)ص( 
تأمین ریل مــورد نیاز خطــوط راه آهن 
چابهار_زاهــدان در دســتور کار ایــن 

مجموعه است. 
توالئیان دربــاره این که آیــا ذوب آهن 
اصفهان تأمین ریل قطار ســریع الســیر 
اصفهان_تهران را انجام خواهد داد، گفت: 
براي تأمین ریل پروژه قطار ســریع السیر 

اصفهان_تهران اعالم آمادگي کرده ایم.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

آمادگي ذوب آهن براي تأمین ريل قطار اصفهان - تهران 



سال ششم/ شماره ۱۳۴/  ۱۷ تیر ۱۳۹۹/ ۱۵ ذوالقعده۱۴۴۱

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

www.eghtesadbazar. ir

7  July   2020 No.134

info@eghtesadbazar. ir

نوسان:  معاون معماری و شهرسازی 
شهر  گفت:  اصفهان  شهرداری 
اصفهان با گذراندن موفقیت آمیز 
مرحله پایلوت، یک گام دیگر به 
دریافت لوگوی کاندیداتوری شهر 

دوستدار کودک نزدیک شد.
سید احمد حسینی نیا با اشاره به اینکه 
دوستدار  شهر  پایلوت  مرحله  اصفهان 
کودک را گذرانده و اکنون درحال دریافت 
لوگوی کاندیداتوری شهر دوستدار کودک 
است، اظهار کرد: شهر اصفهان دو سال 
پایلوت شهر  نخستین  عنوان  به  پیش 
دوستدار کودک از سوی یونیسف انتخاب 
شد. وی ادامه داد: اصفهان اولین شهری 
بود که زمینه تعامل بین دولت و دیگر 
و  حقوقی  ساختار  ایجاد  با  را  ذینفعان 
جمله  از  کرد.  فراهم  سنجی  وضعیت 
به  توان  می  موضوع  این  بران  سهم 
ها،  رسانه  ها،  دانشگاه  مدنی،  نهادهای 
بخش خصوصی و سازمان هایی که با 
حوزه کودکان و نوجوانان مرتبط هستند، 

اشاره کرد.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری 
اصفهان افزود: در نتیجه تعامل شهرداری 
با دستگاه ها و بخش های مرتبط با این 
به  یافت  ارتقا  حوزه، مشارکت کودکان 
گونه ای که شفاف سازی فرآیند ایجاد 
مراحل  همه  در  کودک  دوستدار  شهر 
تعیین  اجرا،  اهداف،  تعیین  ارزیابی، 
کودک  دوستدار  شهر  های  شاخص 
سبب شد تا برنامه اقدامات اجرایی شهر 
دوستدار کودک و ابزارهای پایش آن با 
مشارکت کودکان و همه سهم بران به 

تصویب بخش های مرتبط برسد. 
شهر  ایجاد  روش  اینکه  بیان  با  وی 
دوستدار کودک از سوی یونیسف طی 
فرآیندهای مشخصی تدوین می شود، 
با  کودک  دوستدار  شهرهای  گفت: 
مراحلی از جمله نظارت و ارزیابی شهرها، 
تصمیم گیری و تدوین برنامه و ارزیابی 
تاثیرات این برنامه ها در زندگی کودکان 

ایجاد می شود.
در  شیوه،  همین  با  افزود:  نیا  حسینی 
سال اولی که شهرها وارد فرآیند الحاق 
به شبکه شهرهای دوستدار کودک می 
شوند، ساختارهای هماهنگی و مدیریتی 
در این خصوص شکل می گیرد. وی با 
اشاره به اینکه براساس برنامه عملیاتی 
هر شهر، وضعیت کودکان در حوزه های 
مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد، اظهار 
کرد: برنامه های عملیاتی باید طی دو تا 
پنج سال اجرایی شود که در این مدت 
براساس شاخص ها، میزان دستیابی به 

هدف ها پایش می شود.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: در مرحله بعد، با 
به  انتخاب شده  یونیسف، شهر  نظارت 
عنوان شهر دوستدار کودک به رسمیت 
شناخته می شود. حسینی نیا افزود: برند 
سوی  از  زمانی  کودک  دوستدار  شهر 
یونیسف به شهرها اعطا می شود که شهر 
همه مراحل را با موفقیت گذرانده باشد 
به این معنا که بعد از طی کردن مرحله 
کاندیداتوری،  نشان  دریافت  و  پایلوت 
شبکه  به  نظر  مورد  شهر  نهایت  در 
می  ملحق  کودک  دوستدار  شهرهای 
شود. وی تصریح کرد: چشم انداز ابتکار 
شهر دوستدار کودک این است که همه 
کودکان و جوانان باید بتوانند از کودکی و 
جوانی خود لذت ببرند و از طریق احقاق 
حقوق خود در شهر و اجتماع محلی خود، 
توانایی  های بالقوه خود را به طور کامل 

بالفعل کنند.

 آیت اهلل طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان در خطبه هــای این هفته نماز جمعه به 
مناسبت ۱4 تیر، روز شــهرداری ها و دهیاری ها گفت: در شهری مثل اصفهان، انصافا 
گردشــگران از نظافت و خرمی اصفهان، لذت می برند. وی ادامــه داد: من هم تأیید 
می کنم که در این دو سه سال و این دوره شــهرداری، اقدامات خوبی انجام شده، هم 
مساله مترو، پیشرفت خوبی داشته، هم ســالن اجالس و هم مرکز نمایشگاه اصفهان، 

سالن حسینی گلستان شهدا هم پیشرفت خوبی داشته است.  

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: نیازی نداریم دیگران را به نقد بکشیم و بدین 
وســیله خود را مطرح کنیم بنابراین نباید از نردبان تخریب دیگران باال برویم چون در 
انجام وظایفی که داریم دست خالی نیستیم.علیرضا نصراصفهانی با بیان اینکه سطح 
توقعات مردم از مدیریت شــهری روزبه روز افزایش پیدا می کند، تصریح کرد: در سال 
گذشته پیشرفت مطلوب پروژه های عمرانی و مأموریت های منطقه ای را شاهد بودیم و 

با اقدامات شده، تحصیل بودجه سال 9۸ به 9۶ درصد رسید.

نیازی به تخریب دیگران نداریمپیشرفت پروژه های عمرانی در دوره مدیریت شهری

گزارش

گزارش

یک گام دیگر به سمت
شهر دوستدار کودک

شهردار اصفهان در چهارمین برنامه "هر یکشنبه یک افتتاح" مطرح کرد؛

وی با بیان اینکه سه گونه زمین در ناژوان وجود 
دارد، ادامه داد: دسته اول زمین هایی که در 
حریم رودخانه زاینده رود قرار دارد که تصمیم 
گیری در مورد این نوع زمین ها با وزارت نیرو 
است. مدیر طرح ساماندهی ناژوان شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: سایر زمین ها در اختیار 
شهرداری و دسته سوم هم زمین های متعلق 
به کشاورزان و باغداران منطقه است. وی با 
اشاره به اینکه ۲00 هکتار از زمین های ناژوان 
در تملک شهرداری و ۸00 هکتار در اختیار 
باغداران و کشاورزان است، گفت: زمین های در 
اختیار شهرداری به بیشه زار تبدیل شده است و 
هر زمینی هم که شهرداری تملک کند با همین 

کاربری حفظ می شود.
هاشمیان با بیان اینکه جمعا یک هزار و ۲00 
هکتار جزو ریه های شهر اصفهان به شمار می 
رود و در محدوده حفاظتی ناژوان تعریف شده 
است، ادامه داد: یکی از اقدامات ما برای حفظ 
فضای سبز احداث مخزن آب و خط کلکتور 
است.  ناژوان  شمال  در  کیلومتری  هشت 
همچنین دراین زمینه یک مخزن بتنی هم در 
حال احداث است. وی با بیان اینکه با همفکری 
مدیریت ناژوان و سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان گونه های مقاوم به کم آبی 
در ناژوان کاشته شده است، گفت: وصل شدن 
به شبکه آب اصفهان و اجرای آبیاری قطره ای 

نمونه ای از نتایج این تعامل است.

پر آب شدن همه 
مادی های ناژوان

مدیر طرح ساماندهی ناژوان افزود: در ناژوان ۵۲ 
کیلومتر مادی امتداد دارد که خوشبختانه همه 
مادی ها در این قسمت آبگیری شد و اکنون با 

مشکل کم آبی در ناژوان مواجه نیستیم. برخی 
از این مادی ها بعد از سالها آبگیری شد. وی با 
بیان اینکه با صاحبان امالک در ناژوان تعارضی 
نداریم، تصریح کرد: در این زمینه تعامالتی با 
سازمان جهاد کشاورزی داشتیم و سال گذشته 
در همین راستا نشستی مشترک بین شهرداری، 
شورای شهر و سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان برگزار و به این توافق دست پیدا کردیم 
که کشاورزانی که می خواهند باغات خود را 
احیا کنند از طرف شهرداری به جهاد کشاورزی 
معرفی شوند. هاشمیان به تعطیلی مجموعه 
های گردشگری ناژوان در ایام کرونا به عنوان 
اولین مجموعه اشاره و اظهار کرد: هرچند با این 
کار ضربه زیادی به مراکز گردشگری ناژوان وارد 

شد اما چاره ای جز این وجود نداشت. 
ویژه  به  اصفهان  راستا شهرداری  در همین 
معاونت مالی و اقتصادی شهرداری حمایت های 
خوبی را از این مجموعه برای جبران خسارت ها 
انجام داد. وی با تاکید بر اینکه توسعه و نگهداری 
فضای سبز ماموریت و هدف اصلی ما در ناژوان 
است، گفت: با دستور و تاکید و دغدغه ویژه 
شهردار اصفهان، دیگر بنا نداریم سازه سخت 
مانند آکواریوم و ... در ناژوان احداث کنیم و از این 
به بعد با احترام کامل به طبیعت، دیگر احداث 
مجموعه هایی مانند باغ خزندگان، آکواریوم و .... 

در ناژوان دیده نخواهد شد. 

ساماندهی ترافیکی ناژون 
برای تردد گردشگران 

مدیر طرح ساماندهی ناژوان در مورد ساماندهی 
ترافیکی ناژون برای تردد گردشگران نیز تصریح 
کرد: بار ترافیکی منطقه روی خیابان باغ فردوس 
است که طی تعاملی که با شهرداری های 

مناطق ۱۳ و 9 داشتیم، قرار است کوچه زاینده 
رود در محله نصرآباد تعریض تا بار ترافیک باغ 
فردوس کاسته شود. وی بیان کرد: برای تعریض 
خیابان های اطراف ناژوان محدودیت داریم؛ 
اکثر زمین های اطراف این منطقه با کاربری 
کشاورزی است و تغییر کاربری آن کار دشواری 

است.
هاشمیان به تعامل شهرداری با پلیس به ویژه 
کالنتری های مستقر در منطقه ناژوان برای 
حفظ امنیت این منطقه اشاره و اظهار کرد: با 
توجه به اینکه ناژوان یک محیط خانوادگی 
است باید امنیت آن به لحاظ اخالقی تامین 
شود. وی همچنین از احداث جاده ای مخصوص 
پیاده روی در ناژوان خبر داد و گفت: هم اکنون 
از جاده سالمت برای پیاده روی و دوچرخه 
سواری استفاده می شود که باید محلی به پیاده 
روی اختصاص داده شود. متاسفانه مردم عادت 
کرده اند با خودروهای خود در ناژوان تردد 
کنند اما این فضا به گونه ای است که بهتر است 
خودروهای خود را در پارکینگ ها پارک و از این 

محیط برای پیاده روی استفاده کنند. 

جمع آوری ۳۰ هزار تن برگ 
برای تبدیل به کود

وی در مورد بازیافت برگ ها و چوب های 
درختان ناژوان هم افزود: از ابتدای پاییز تا اواخر 
دی ماه حدود ۳0 هزار تن برگ در ناژوان جمع 
آوری می شود که به منظور تولید خاکبرگ به 
سیلوها منتقل و سال بعد برای کوددهی و حفر 
چال کود مورد استفاده قرار می گیرد. مدیر طرح 
ساماندهی ناژوان اظهار کرد: در هرس زمستانه 
سرشاخه درختان هم این ضایعات تبدیل به 
چیپس چوب شده و برای مصارفی مانند کود 

آلی و تزیین مسیرهای پیاده روی مورد استفاده 
قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: همچنین درختانی که طی 
تشخیص با دستگاه توموگرافی نیاز به قطع 
شدن داشته باشند بعد از قطع در بخش های 
گردشگری ناژوان به عنوان صندلی و نرده مورد 
استفاده قرار می گیرد. هاشمیان به کاشت 
ساالنه ۱۸ هزار اصله درخت در ناژوان اشاره و 
بیان کرد: در این بین سه هزار درخت مقاوم به 
خشکی در بدنه مادی ها کاشته می شود. وی در 
مورد اشکاالت محیط زیستی به مجموعه هایی 
مانند باغ خزندگان و آکواریوم ناژوان هم گفت: 
در این خصوص مشکالتی وجود داشت که با 
تعامل شهرداری و سازمان محیط زیست، 90 
درصد اشکاالتی که محیط زیست وارد دانسته 
بود برطرف شد. مدیر طرح ساماندهی ناژوان 
افزود: ما از حضور سرمایه گذاران استقبال می 
کنیم؛ زمینه های سرمایه گذاری در بخش 
کاشت گیاهان دارویی و گل ها در ناژوان فراهم 
است و سرمایه گذاران می توانند در این خصوص 
ما  با  اختیار شهرداری  در  زمین های  روی 

همکاری کنند.
هاشمیان هزینه نگهداری مستقیم ناژوان در 
سال 9۸ را ۳0 میلیارد تومان دانست و افزود: در 
این منطقه ساخت و ساز خالف وجود ندارد اما از 
آنجا که مرز بین ناژوان و منطقه ۱۳ و 9 مشترک 
است، ممکن است برخی تصور کنند ساخت و 
ساز خالف در ناژوان صورت گرفته است که 
این چنین نیست. وی تعداد موارد قطع درخت 
در ناژوان طی سال گذشته توسط برخی افراد 
را سه مورد عنوان و اظهار کرد: این موارد هم با 
شکایت شهرداری در دستگاه قضایی در دست 
پیگیری است و این افراد قطعا مجازات می 
شوند. مدیر طرح ساماندهی ناژوان افزود: تعداد 
بازدیدکنندگان از باغ پرندگان در سال گذشته 
۵00 هزار نفر بوده است و با توجه به اینکه ناژوان 
مورد توجه مردم اصفهان و گردشگران است، 
برای تامین روشنایی آن مذاکراتی با شرکت 

برق داشتیم. 

مدير طرح ساماندهی ناژوان شهرداری اصفهان:

ریه های اصفهان باز می شوند!
با دغدغه ویژه شهردار، دیگر هیچ سازه سختی به ناژوان اضافه نمی شود

citizen

 نوسان:در ادامه برنامه های "هر یکشنبه یک افتتاح" و همزمان 
با دهه کرامت و میالد امام رضا )ع( و حضرت فاطمه معصومه )س( 
چندین طرح سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان با حضور 
شهردار اصفهان، اعضای شورای شهر و چند تن از معاونین و مدیران 
شهرداری به بهره برداری رسید. احداث پمپ گازوئیل در پایانه صفه، 
اتوماسیون بار در پایانه مسافربری صفه، احداث انبار مرکزی سازمان 
و اصالح هندسی از جمله پروژه های عمرانی و خدماتی سازمان پایانه 
های مسافربری شهرداری اصفهان بود که در ادامه سری برنامه های 

اصفهان در مسیر امید به بهره برداری رسید. 

پروژه های هزار میلیارد تومانی 
در نوبت افتتاح

شهردار اصفهان در حاشیه بهره برداری از این پروژه ها با بیان اینکه این برنامه 
در راستای ادامه برنامه های "هر یکشنبه یک افتتاح" برگزار می شود، اظهار 
کرد: این پایانه نیاز به انبار بزرگ، پمپ گازوئیل و نیاز به اتوماسیوني داشت 
تا بتواند هر آنچه وارد این پایانه می شود را ثبت کند، همچنین نیاز به یک 

اصالح هندسي داشت تا حرکت خودروها در آن روان شود.
قدرت اله نوروزی تصریح کرد: از این پس رانندگان عزیز می توانند پس از طی 
یک مسافت طوالنی در همین ترمینال ماشین های خود را گازوئیل زده و از 
رفتن به داخل شهر و طی مسافت طوالنی آسوده شوند. وی ادامه داد: امروز 
نیاز مسافریني که دارای بار هستند و قصد دارند این بار را به امانت سپرده 
و در شهر دیگر تحویل بدهند، تامین شده است؛ همچنین انباری که نیاز و 
الزمه یک پایانه به شمار می رود، احداث شده است. شهردار اصفهان با بیان 
اینکه اصالح هندسی پایانه صفه، حرکت را برای رانندگان تسهیل کرده است، 
تاکید کرد: این اصالح هندسی تردد در پارکینگ را روان و دسترسی مردم 
را آسان کرده است. وی افزود: در هر یکشنبه قرار است پروژه های یک هزار 
میلیارد تومانی و ملي مانند نمایشگاه، جاده فرزانگان، پل آفتاب و ... افتتاح 
شود. امیدواریم سالن اجالس سران نیز تا پایان سال با هزینه ای بالغ بر ۷00 

میلیارد تومان به بهره برداری برسد.
نوروزی ضمن تاکید بر اینکه اصفهان در آستانه انقالب عمرانی است، اضافه 
کرد: در سال گذشته دو هزار و ۵00 میلیارد تومان هزینه عمرانی در شهر 
صورت گرفته است. برنامه "هر یکشنبه، یک افتتاح" نیز دسترنج مهندسان، 
مدیران و کارگران شهرداری و همچنین اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان 

در سه سال گذشته است. 

حمل و نقل محور توسعه اصفهان
وی با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل کارهای مهمی در اصفهان در حال انجام 
است، گفت: به زودی شاهد بهره برداری از پارکینگ کنار پایانه صفه خواهیم 
بود که کار بسیار بزرگی است، همچنین به زودی بهره برداری از ۱00 دستگاه 
اتوبوس انجام و در ادامه یکی از بزرگترین پروژه های حمل و نقلی یعنی تراموا 

امسال کلنگ زنی می شود. 
شهردار اصفهان تاکید کرد: در همین روزها هزار کارگر در زیر زمین مشغول 
فعالیت هستند تا خط دوم مترو هر چه زودتر در اختیار شهروندان قرار بگیرد. 
وی گفت: اجرای برنامه "هر یکشنبه، چند افتتاح" کار کوچکی نیست و 
امیدوارم این برنامه ها گام هایی برای آسان تر شدن زندگی مردم بوده و باعث 
آرامش روانی شهروندان و ارائه خدمات به صورت ارزان برای شهروندان شود.

برنامه های "هر یکشنبه یک افتتاح" 
نشان از سرزندگی و پویایی شهر

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در ادامه این برنامه اظهار کرد: ویژه 
برنامه های "هر یکشنبه، یک افتتاح" ثمره همکاران ما در شهرداری است و 
نشان می دهد شهر پویایی و سرزندگی داشته و با وجود مشکالت اقتصادی 

کشور همچنان مسیر توسعه خود را طی می کند.
علیرضا نصراصفهانی با بیان اینکه چهار ترمینال به نام هاي زاینده رود، جي، 
کاوه و صفه در اصفهان وجود دارد، تصریح کرد: به منظور رعایت شأن و منزلت 
مردم باید شرایطی را فراهم کنیم تا به بهترین شکل ممکن همه میهماناني که 
به شهر اصفهان می آیند با کمترین زحمت در این پایانه ها بتوانند امور خود 
را دنبال کنند. وی ادامه داد: به دلیل اینکه در جریان اقدامات سازمان پایانه 
های شهرداری اصفهان قرار داشتم شاهد زحمات مدیران این سازمان بوده ام 

و ثمره بخشی از این زحمات امروز به بهره برداری رسیده است.

حذف تردد اتوبوس های 
بین شهری تا پایانه کاوه 

مدیرعامل سازمان پایانه  های مسافربری شهرداری اصفهان نیز در این آئین، 
هزینه احداث پمپ گازوئیل در پایانه صفه، احداث انبار مرکزی سازمان، اصالح 
هندسي و اتوماسیون بار را ۲۵ میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: احداث پمپ 
گازوئیل در پایانه صفه باعث جلوگیری از آلودگی هوا، تسهیل امور رانندگان 
و شرکت  های مسافربری، جلوگیری از اتالف وقت رانندگان و افزایش ایمنی 
سفر می  شود و از این پس نیاز نیست رانندگان اتوبوس  های بین شهری برای 

سوخت گیری مسیر ۲0 کیلومتری را به سمت پایانه کاوه طی کنند.
عباس محبوبي با بیان اینکه جایگاه پمپ گازوئیل صفه با صرف هزینه ای 
معادل ۱0 میلیارد و ۷۵0 میلیون ریال در کمتر از چهار ماه افتتاح شد، 
تصریح کرد: جایگاه پمپ گازوئیل پایانه صفه در زمینی به وسعت یک  هزار 
مترمربع ساخته شد و مورد بهره  برداری قرار گرفت، در این جایگاه دو مخزن 
4۵ هزار لیتری قرار گرفته که ۳00 دستگاه اتوبوس بین شهری می  توانند در 

آن سوخت  گیری کنند. 
وی ادامه داد: در جایگاه پمپ گازوئیل پایانه صفه بخشی از اتوبوس  های 
شرکت واحد اتوبوسرانی نیز قادر به سوخت گیری خواهند بود. محبوبی بیان 
داشت: طرح اصالح هندسی در پایانه صفه در سه هزار متر مربع زمین انجام 
و فضای مناسبی برای پیاده شدن مسافران در نظر گرفته شده است، برای 

اجرای این طرح هندسی ۳۵0 میلیون تومان هزینه شده است.

اصفهان در آستانه انقالب عمرانی

مدیر طرح ساماندهی ناژوان شهرداری اصفهان با بیان اینکه از اقدامات خوب این دوره شورای شهر اصفهان 
تصویب عوارض فضای سبز بود، گفت: درآمد حاصل از این عوارض که سه درصد از مبلغ تراکم همه پروانه های 
ساختمانی را شامل می شود، صرف گسترش زیرساخت های فضای سبز، توسعه و نگهداری آن خواهد شد. رسول هاشمیان در 
پنجاه و پنجمین نشست از »سلسله نشست های خبری سه شنبه ها با رسانه « در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در دوره پنجم 
مدیریت شهری اصفهان حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز ناژوان در اولویت قرار دارد، اظهار کرد: امسال ردیف بودجه تولید 

اکسیژن برای ناژوان در شورای شهر تصویب شد و این بودجه صرف توسعه فضای سبز این منطقه خواهد شد.

گزارش
گروه شهری

هزینه  گفت:  اصفهان  شهردار  نوسان: 
کردن میلیاردها تومان در زیرزمین برای 
ساخت خط دو قطار شهری اصفهان، نشان 
از توجه مدیریت شهری به عدالت فضایی و 

توسعه متوازن دارد.    
قدرت اله نوروزی در ارتباط زنده رادیویی 
با برنامه »سالم اصفهان« اظهار کرد: اداره 
شهر در شرایط اقتصادی کنونی و چند برابر 
شدن قیمت تجهیزات و مصالح، کار سختی 
است اما با زحمات کارگران و مهندسان و 
حمایت مردم در مجموعه شهرداری به نقطه 

خوبی رسیده ایم که بخشی از آن از طریق 
تریبون نماز جمعه به اطالع مردم رسید. 
وی با بیان اینکه عدالت فضایی به عنوان یک 
رویکرد محوری مورد تاکید و توجه جدی 
ما در شهرداری است، تصریح کرد: پروژه 
های عمرانی که امسال افتتاح می شود و 
سرمایه گذاری سنگینی که روی پروژه های 
محرک توسعه در حال انجام است همه در 
راستای همین رویکرد عدالت فضایی است. 
شهرداری در دو، سه سال گذشته میلیاردها 
تومان را در مناطق مختلف سرمایه گذاری 

کرده تا این مناطق به عدالت در فضا و 
امکانات نزدیک تر شوند.

وی افزود: مناطق کمتربرخوردار، برخوردار 
مردم  و  پرتالش  جوانان  و  استعدادها  از 
شریف است. خط دو مترو از دارک و زینبیه 
و  دارک  به  را  توسعه  مترو،  شروع شده، 
زینبیه و همه نقاط دیگر می برد، مترو می 
تواند جوانان این نقطه را به دانشگاه ها و 
نقاط مختلف شهر برای کار و تالش جابجا 
و کسب و کارهای کوچک را در کنار خود 

فعال کند. 

شهردار اصفهان همزمان با روز شهرداری ها و دهیاری مطرح کرد:

عدالت فضايی رويکرد مورد توجه شهرداری است
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 گفت و گو

  نوسان:  همزمان بــا ایام گرامی داشت 
هفتۀ صنعت و معدن، برخی نمایندگان 
مجلس با حضور در فوالد مبارکه و دیدار با 
مدیرعامل و معاونان این شرکت، از زحمات 
کارکنان این مجتمع صنعتــی تقدیر و 

قدردانی کردند.
دکتر پرویــن صالحی، نماینــدۀ مردم 
شهرســتان مبارکه در مجلس شــورای 
اسالمی، با اشاره به اینکه در سال جهش 
تولید، توسعه های فوالد مبارکه و سرمایه 
گذاری های این شــرکت در عرصه های 
ملی از یک سو باعث پویایی صنعت کشور 
می شــود و از دیگر ســو زمینۀ اشتغال 
بســیاری از جوانــان را فراهم مــی آورد 
گفت: به عنوان نمایندۀ مردم در مجلس 
شورای اسالمی به همراه سایر نمایندگان 
و مســئولین کشــور ضمن قدردانی از 
دستاوردهای این شرکت، از اجرای پروژه 
های در دســت اقدام فــوالد مبارکه نیز 
حمایت خواهیم کرد و برای به بار نشستن 
هرچه ســریع تر آنها از هیــچ اقدامی در 
چهارچوب قوانین کشور فروگذار نخواهیم 

کرد.
همچنین حـجت االسـالم و المسلمـین 
دکتر جعفــری، نمایندۀ مردم شــریف 
شهرســتان بروجن، از خطــوط تولید و 
پشتیبانی شرکت ورق خودرو بازدید و از 
نزدیک با مدیران و کارکنان این شــرکت 
دیدار و گفــت وگو کرد. در ایــن بازدید، 
اصغر اســماعیلی مدیرعامل شــرکت 
ضمن خیرمقدم به میهمانان در خصوص 
فعالیتهای کاری، مأموریت و چشــمانداز 
شرکت در شــرایط خاص کنونی، میزان 
و تنوع تولید، تأمین بازارهــای داخلی و 
صادرات، تعهدات مرتبط با خودروسازان 
داخلی و سهم شرکت در قطع وابستگی 
صنایع خودروســازی و لــوازم خانگی به 
خارج از کشور مطالبی ارائه کرد. وی اظهار 
امیدواری کرد با برنامه ریزی های صورت 
گرفته، توسعه های زیر سقف شرکت در 
ســال جهش تولید اجرا و شرایط تأمین 
حداکثری نیازهای خودروسازان به ورق 
رویه و همچنین زمینــۀ خودکفایی در 
صنعت خودروسازی کشور فراهم گردد. 
در ادامۀ ایــن بازدید دکتر جعفری ضمن 
ابراز خرســندی از این بازدیــد و دیدار با 
مدیران و کارکنان تالشــگر این شرکت 
گفت: امیدواریم با همکاری و مســاعدت 
دســتگاه های اجرایی با بخــش تولید و 
صنعت و اصالح قوانیــن و آئین نامه های 
مربوطه، شــاهد رفع موانع تولید، توسعۀ 
فناوری و استفادۀ حداکثری از توانایی ها و 

ظرفیتهای موجود در کشور باشیم.
محمدمهدی دهقانی، رئیس اداره صنعت، 
معدن و تجارت لنجان نیز به همراه جمعی 
از کارشناســان این اداره، ضمن دیدار با 
مصطفی عطایی پور، مدیر مجتمع فوالد 
سبا و بازدید از خطوط تولید این شرکت، بر   
اهمیت حمایت از صنعت تأکید کرد.در این 
دیدار، مهندس عطایی پور نیز ضمن خیر 
مقدم گزارش مبسوطی از وضعیت تولید، 
ظرفیت فوالد سبا و طرحهای توسعه در 
دســت اجرای این ناحیه ارائه و بر اهمیت 
همکاری متقابل شهرستان لنجان و فوالد 

سبا تأکید کرد.
در این جلســه، با غالمرضا ملکوتی خواه، 
مدیر اداری و تدارکات مجتمع فوالد سبا، 
راه کارهای تسهیل در امر تحویل سوخت 
موردنیاز مجتمع فوالد سبا، تهیۀ مواد اولیه 
و راهکارهای تســهیل صادرات فوالد نیز 
مورد بررســی و تبادل نظر قرار گرفت. در 
ادامه، دهقانی تصریح کــرد: ادارۀ صنعت 
معدن و تجارت زرینشــهر در چارچوب 
الزامات قانونی تمامی توان خود را برای حل 
مشــکالت این ناحیه به کار خواهد بست.

 نگاه     

تفاهمنامــۀ »احــداث خــط دوم راه آهــن ســنگان- تربــت حیدریه-جندق-بافــق« و »حمــل ریلــی مواد 
گزارش

گروه   صنعت
اولیــۀ معدنــی و محصــوالت صنایــع معدنــی ســنگان« با حضــور سرپرســت وزارت صمــت، وزیــر  راه و 
شهرســازی، رئیــس هیئــت عامــل ایمیــدرو، مدیرعامــل گروه فــوالد مبارکــه، مدیرعامــل راه آهــن جمهوری اســالمی 
ایــران و شــهردار تهــران بــه امضــا رســید. در ایــن تفاهمنامــه کــه بــه امضــای رئیــس هیئــت عامــل ایمیــدرو، مدیر 
عامــل فــوالد مبارکــه و مدیــر عامــل راه آهــن جمهــوری اســالمی ایــران رســید، از ایــن پــروژه ۸ هــزار میلیــارد 
تومانــی بــه عنــوان شــاخصترین خــط ریلــی کشــور نــام بــرده شــد و مقــرر اســت ســرمایه گــذاری آن از ســوی 
شــرکتهای فعــال در ناحیــۀ معدنــی ســنگان انجــام گیــرد و راهبــری پــروژه بــر عهــده فــوالد مبارکــه باشــد. در این 
مراســم، مــدرس خیابانــی، سرپرســت وزارت صمــت تصریح کــرد: فــوالد مبارکــه دو هفته پیــش با حضور رئیـــــس 

جمهوری، فاز اول گنــدله ســازی سنگان را  آغاز کرد و  امروز  نیز شاهد آغاز توسعۀ حمل ریلی هستیم.

امیرحسین نادری، مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران در بازدید از کارخانۀ فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیاری که به منظور پیگیری و تسریع روند تکمیل طرح های هفتگانۀ فوالدی 
انجام شد، پس از بررسی از واحدهای تصفیه خانه، پمپ خانۀ مرکزی، آهن سازی و انباشت و 
برداشت، از اقدامات صورت گرفته به منظور اجرای پروژۀ انتقال پساب شهر بروجن به شرکت 
فوالد سفیددشت و همچنین اجرای واحد تصفیۀ اولترافیلتراسیون ابراز خرسندی کرد و 
روند افزایش تولید ساالنۀ آهن اسفنجی از سال 9۵ تا 9۸ در این شرکت را مطلوب دانست.

تاکید بر ارزش افزوده باالی فوالد سفیددشت 
برای اولین بار در کشور، با حمایت و همکاری شرکت فوالد مبارکه و شرکت دانش 
بنیان زاگرس صنعت آرکا، ربات مکنده که کار تخلیۀ کاتالیست ها در واحد احیا 
مستقیم را بر عهده دارد، طراحی و ساخته شد و به بهره برداری رسید. سعید مرادی، 
مهندس فرایند دفتر فنی تولید فوالد سبا گفت: دانش ساخت این ربات، قبل از این 
تنها در اختیار سه کشور بود و با اجرای این پروژه، ایران به جمع کشورهای دارای این 

توانایی ملحق شد.

ایران به جمع سازندگان ربات های مکندۀ کاتالیست پیوست

گرامی داشت 
روز صنعت و معدن درآمدهای معدنی؛ جایگزین درآمدهای نفتی

راهبری شاخص ترین پروژه خط ریلی کشور بر عهده فوالد مبارکه گذاشته شد

در آيین امضای تفاهم نامۀ احداث خط دوم راه آهن سنگان- تربت حیدريه-جندق-بافق مطرح شد؛

سرپرست وزارت صمت ضمن قدردانی از اقدامات 
ایمیدرو برای توسعۀ ریلی سنگان تصریح کرد: 
تحول عظیمی در حوزۀ فوالد مبارکه و خوزستان 

و ذوب آهن انجام گرفته است.
حسین مدرس خیابانی در ادامه به وجود ۶۸ نوع 
مادۀ معدنی در  کشور  و سهم ۲ درصدی ایران 
از کل ذخایر معدنی جهان اشاره کرد و گفت: 
معتقدم بخش معدن می تواند جایگزین بخش 
نفت باشد و هم اکنون نیز درآمدهای معدنی بار 
کاهش درآمدهای نفتی را به دوش می کشد. وی 
بیان داشت: سال گذشته درمجموع ۵۷ میلیون 
تن از تولیدات زنجیرۀ فوالد صادر شد که نیاز به 

حمل ونقل و برنامه های توسعۀ زیرساخت دارد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 
خاطرنشان کرد: شاید مهمترین موضوع در 
زنجیرۀ فوالد، لجستیک و حمل ونقل آن باشد، 
و  اند  پراکنده  مربوطه در کشور  زیرا معادن 
دسترسی به مراکز تولید و مصرف دشوار است. به 
گفتۀ مدرس خیابانی سهم حمل ریلی در کشور 
به شدت کم است و به دالیلی همچون صرفه 
جویی در مصرف سوخت، کاهش تصادفات 
جادهای، دسترسی آسان و...  به شدت به افزایش 

این سهم نیازمندیم.

تولید بدون زیرساخت 
امکان توسعه ندارد

مدرس خیابانی یادآور شد: این طرح های توسعه 
ای، کمک لجستیکی به بخش تولید است و تولید 

بدون توسعۀ زیرساختهای لجستیکی و زیرساخت 
های تجاری امکان نخواهد داشت. وی اظهار 
داشت: درحالیکه مجموع ذخایر معدنی جمهوری 
اسالمی ایران حدود ۵۳ میلیارد تن است، اما 
فقط برای ۷00 میلیون تن آن مجوز بهره برداری 
داشته ایم و تنها  از ۵00 میلیون تن آن بهره برداری 
میشود که حمل همین مقدار نیز از طریق جاده 
ای امکانپذیر نیست و بر این اساس توسعۀ ریلی 
از اهمیت زیادی برخوردار است.سرپرست وزارت 
صمت افزود: در همۀ حوزه های صنعتی، وابستگی 
به خارج و ارزبری وجود دارد که قابل دفاع نیست و 
امروز توسعۀ داخلی سازی یکی از مهمترین برنامه 
های وزارت صنعت است. برنامۀ امسال، کاهش 
ارزبری ۳.۲  میلیارد دالری در بخش صنعت و 
معدن است. وی در پایان تأکید کرد: راه نجات 
اقتصاد کشور، تولید است که با  اتکا به داخلی 
سازی و بومی سازی،  و تکیه بر جوانان، مراکز 
تحقیقاتی و مراکز دانشبنیان میسر می شود.

 
کاستی های زیرساخت های 
لجستیک برطرف می شود

وزیر راه و شهرسازی نیز در این مراسم گفت: با 
حرکت جهشی سعی داریم کاستی های بخش 
لجستیک و زیرساخت حمل ونقل را رفع کنیم؛ 
اگرچه در این فرایند، با مزاحمتهای دشمنان 
مواجهیم. محمد اسالمی با اشاره به تفاهمنامۀ 
راه آهن با شرکتهای سرمایه گذار سنگان برای 
ساخت ۸00 کیلومتر خط دوم ریلی با اعتبار 

۸ هزار میلیارد تومان در شرق کشور افزود: این 
خط موجب میشود ظرفیت ۷ میلیون تنی جابه 
جایی بار در این منطقۀ معدنی به ۲0 میلیون تن 
افزایش یابد. اسالمی گفت: ظرفیت جابه جایی 
بار از سنگان به سمت نقاط مصرف )شرکتهای 
معدن و صنایع معدنی( که تا   ۱۱00 کیلومتر 

مسیر را شامل می شود، افزایش می یابد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای ساخت 
خط دوم این محور ریلی درستترین تصمیم را 
گرفته ایم، گفت: این مسیر  ریلی جدید با سرمایه 
گذاری شرکت داخلی ساخته می شود و خبری 

از خارجی ها  نیست.
 

فوالد مبارکه، راهبر شاخصترین 
پروژۀ خط ریلی کشور

خداداد غریب پور رئیس هیئت عامل ایمیدرو 
دیگر سخنران حاضر در این آئین گفت: فوالد 
مبارکه، راهبر شاخصترین پروژۀ خط ریلی کشور 
است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه فوالد مبارکه در احداث پروژۀ فوق به عنوان 
راهبر عمل خواهد کرد، افزود: فوالد مبارکه 
9 میلیون تن از فوالد کشور  را تولید می کند و 
برنامۀ افزایش سرمایۀ ۱0 هزار میلیارد تومانی را 

در دستور کار دارد.
غریب پور اظهار داشت: ایمیدرو برنامۀ افزایش 
سرمایۀ شرکتها از محل سود انباشته به منظور 
تأمین مالی طرحهای توسعه ای را هدفگذاری 
کرده است. وی افزود: مبارکه ۲ میلیارد یورو 

سرمایه گذاری پیش رو دارد و این مهم از محل 
افزایش سرمایۀ این شرکت محقق خواهد شد. 
با راه اندازی مسیر سنگان - بافق، 40 درصد از 

حمل ریلی کشور از سنگان انجام می شود.
غریب پور افزود: در منطقۀ سنگان ۲0 میلیون 
تن محصول تولیدی خواهیم داشت که عمدتا به 
مرکز   و جنوب کشور )شرکتهای مبارکه، فوالد 
خوزستان، فوالد کاوه جنوب و...( منتقل خواهد 
شد. با راه اندازی این پروژه، انتقال محصوالت 
تولیدی سنگان به شرکت های مصرف کننده 

تسهیل می شود.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در بخش دیگری از 
سخنانش یادآور شد: برنامۀ احداث جادۀ تربت-
سنگان به طول ۱۵۱ کیلومتر و همچنین اتوبان 
المرد به پارسیان به طول 40 کیلومتر از پروژه 
های مشترک معدن و صنایع معدنی و  وزارت راه 

و شهرسازی است.
وی افزود: در بخش زیربناها نیاز به 9 میلیارد 
یورو سرمایه گذاری است که به همت بخش 
خصوصی تأمین می شود و این رویه حاکی از 
مشارکت شرکت ها و دولت است. غریب پور 
تأکید کرد: ایمیدرو زمینه ساز توسعه با مشارکت 

بخش خصوصی است.

تحقق اهداف چشمانداز 
۱۴۰۴ در صنعت فوالد

احداث خط دوم راه آهن سنگان- تربت حیدریه-
جندق-بافق، تحقق اهداف چشم انداز ۱404 در 
صنعت فوالد و دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن 

فوالد را تسهیل خواهد کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در این خصوص گفت: 
توسعۀ متوازن از   راهبردهای اصلی مدیریت 
شرکت است، به ویژه اینکه توسعۀ ریلی مزایای 
زیادی دارد، ازجمله  تسهیل دستیابی به اهداف 
افق ۱404 و تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در کشور.

وی در ادامه گفت: امروز با امضای تفاهمنامۀ 
توسعۀ ریلی، در کوتاهترین زمان ممکن شاهد 

کاهش قابل توجه قیمت تمام شدۀ محصول، 
کاهش حجم ترافیک جادهای و  افزایش سرعت 

حمل مواد اولیه خواهیم بود.
حمایت  و  همراهی  از  قدردانی  ضمن  وی 
مسئولین اظهار داشت: نگاه فوالد مبارکه به 
توسعۀ ملی است . به طور قطع این پروژه ۸00 
کیلومتری در مسیر خود، اتفاقات خوبی را برای 
معادن و صنایع ذیربط رقم خواهد زد و  زمینۀ 
انتقال محصوالت تولید سنگان به شرکت های 
فوالد  مبارکه، فوالد خوزستان، فوالد کاوه جنوب 

را فراهم خواهد کرد.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
مجتمع فوالد  سنگان برنامۀ تولید ۱۷ میلیون 
تن کنسانتره و ۱۵ میلیون تن گندله را در دستور 
کار دارد و این خط ریلی تأثیر قابل توجهی در 

دستیابی به این هدف دارد.

 نوســان: وزیر نفت با بیان اینکه ساخت 
بسیاری از تجهیزات طرح پایانۀ صادراتی نفت 
از جاسک برای نخستین بار محقق شده است، 
از ورق های ویژه و عریض به عنوان مهمترین 
تجهیز این خط لوله نام برد و یادآوری کرد: 
قرارداد ساخت این تجهیز که سابقۀ ساخت 
آن در کشور وجود ندارد با شرکتهای خارجی 
منعقد شده بود؛ اما پس از تحریم ها با وجود 
تالش های بسیار، به آن عمل نشد. سرانجام 
با کوشش فراوان، پس از ۱0 ماه )از سال 9۷ تا 
اواسط سال 9۸(، ساخت این ورق ها به فوالد 

مبارکه و فوالد اکسین خوزستان سپرده شد.
بیژن زنگنه با اشــاره به عملکرد درخشان 
شــرکتهای فوالد مبارکه و فوالد اکســین 
خوزستان گفت: فوالد مبارکه از 4۲0 هزار 
تن تختال، ۳۲0 هزار تن و اکسین خوزستان 
نیز از ۳۸۵ هزار تن ورق ۲۵0 هزار تن را تولید 
کرده و تحویــل داده اند. لوله ســازها هم از 
۱000 کیلومتر، 440 کیلومتر را تولید کرده 
اند که ۳۵0 کیلومتر به سایت ها حمل شده 
و در حال جوشکاری و کار است. وی تصریح 
کرد: فوالد مبارکه برای نخستین بار تختال 

موردنیاز این ورق و شــرکت فوالد اکسین 
خوزســتان نیز برای نخســتین بار چنین 
ورقهای عریضی را پس از تالش های بسیار 
ساختند.وزیر نفت میزان سرمایۀ موردنیاز 
برای تکمیل خط لولۀ انتقال نفت خام گوره-

جاســک را ۸00 تا ۸۵0 میلیون دالر عنوان 
کرد و گفت: انشــاءاهلل صادرات نفت از پایانۀ 

جاسک تا پایان امسال آغاز شود.
 وی اظهار امیدواری کرد صــادرات نفت از 
پایانۀ جاسک به عنوان استراتژیکترین طرح 

دولت تا پایان امسال آغاز شود.

وزیر نفت اعالم کرد:

عملکرد درخشان فوالد مبارکه در اجرای استراتژيکترين طرح دولت

عظیمیان: احداث خط دوم راهآهن سنگان- تربت 
چشمانداز  اهداف  تحقق  حیدریه-جندق-بافق، 
۱۴۰۴ در صنعت فوالد و دســتیابی به تولید ۵۵ 

میلیون تن فوالد را تسهیل خواهد کرد

معاون بهره برداری فوالد مبارکه تشریح کرد؛

 نوسان: اینکه چـــرا احــداث خــط نــورد گرم ۲ فـــوالد 
مبارکه برای توســعۀ صنــعت فـــوالد کشـــور و ایجاد ارزش 
افزوده بیشتر مهم است و اساسا این خط تولید تا چه اندازه میتوانــد 
در توسـعۀ اقتصادی و خودکفایی کشور نقش داشته باشد پرسش هایی 
است که از مختـار بخــشیان، مــعاون بهره برداری فوالد مبارکه جویا 

شدیم. با ماه همراه باشید تا دربارۀ این ابرپروژه بیشتر بدانیم.

کلنگ زنی خط نورد گرم شمارۀ ۲ در مجتمع فوالد مبارکه آغاز شده 
است. دربارۀ این طرح و ضرورت های آن توضیح دهید؟

در سال ۷۱ که فوالد مبارکه به بهره برداری رسید، طراحی آن کامال به روز 
بود و ما می توانستیم تمام فوالدهای دستۀ low carbon میکروآلیاژی 
را که در اسکوپ کار فوالد مبارکه است با تکنولوژی روز تولید کنیم، ولی در 
این سی سالی که از عمر فوالد مبارکه گذشته، فوالد هم مثل همۀ صنایع 
دیگر توسعه یافته و پیشرفت های قابل مالحظه ای در زمینۀ کیفیت فوالد 
رخ داده است. این پیشرفت ها عمدتا حرکت به سمت فوالدهای سبکتر، اما 
مستحکم تر و عریض تر بوده است و این امر شامل همۀ صنایع، چه صنایع 
خودرویی، چه لوازم خانگی، چه نفت و گاز و صنایع فلزی می شود؛ زیرا ما 
باید هم مواد کمتری استفاده کنیم، هم مصرف انرژی را مدیریت کنیم و 
هم بهره وری نیروی انسانی و کار را در نظر بگیریم. همۀ اینها موتور محرکۀ 
فوالد  در این مسیر بوده و پیشرفت های قابل توجهی هم به دست آمده 
است. در آن زمان مثال در یک خودرو 4 یا ۵ گرید کیفیت استفاده می شد؛ 
اما امروز در یک خودرو بیش از ۳0 گرید مختلف استفاده می شود و پشت 
هر قسمت خودرو دانشی هست که براساس آن ایمنی افزایش یابد، انرژی 
کمتری مصرف شود و ماشین سبکتر باشد. فوالد مبارکه هم برای اینکه از 
این قافله عقب نماند، از همان ابتدا متوجه این حرکت بوده و دنبال توسعه 
ها و بهینه سازی خط تولید خود بوده است. ما تا مرحلۀ تولید اسلب حدود 
400 میلیون یورو سرمایه گذاری کردهایم؛ کوره هایمان را توسعه داده ایم؛ 
ایستگاه گاززدایی تولید فوالدهای تمیزتر و باکیفیت تر را ایجاد کرده ایم، 
واحد سولفورزدایی احداث کرده ایم و ماشین ریخته گری شماره ۵  را در 
سال 9۵ ساختیم. نورد گرم هم جزو پروژه هایی است که اجرای آن قرار بود 
از ۱۲سال پیش شروع شود، ولی متأسفانه به دلیل شرایط سیاسی و تحریم 
ها و مسائل پیش آمده، هر بار که ما به نقطۀ عملیاتی شدن رسیدیم متأسفانه 
کار متوقف شد. سرانجام با همت مهندس عظیمیان و تصمیم گیری بر این 
مبنا که به هر شکل ممکن ما نباید عقب بمانیم و امید بستن به شرکت 
های صاحب نام عمدتا اروپایی شاید توجیه نداشته باشد، ما به سمت شرق 
رفتیم و خوشبختانه این پروژه آغاز شد. ما در وضعیتی قرار داریم که می 
توانیم اسلب هر نوع فوالد low carbon میکروآلیاژی را تولید کنیم، ولی 
نمیتوانیم آن را تبدیل به محصول قابل استفاده و نهایی کنیم و مجبوریم این 
اسلب را به صورت فوالد خام بفروشیم و ورقی  راکه نیاز داریم وارد کنیم. این 
در حالی است که بیشترین مصرف انرژی از آب و برق و گاز و سایر مصارف، 
عمدتا تا مرحلۀ اسلب است و ارزش افزوده و صرف کمترین انرژی و کسب 
بیشترین بازدهی در نورد گرم است. طبق پیش بینی هایی که در زمینۀ این 
نوع فوالد شده، فوالد مبارکه همه نیازهای کشور را در این حوزه برطرف می 
کند. حتی در چشم انداز ما تا ۱0 سال آینده، امکان تولید گریدهای جدیدی 
را هم که به بازار فوالد عرضه می شود خواهیم داشت. در نورد فعلی حداکثر 
نیرویی که قفسه های نورد می توانند اعمال کنند ۳000  نیرو است، ولی در 

نورد جدید می توانیم تا ۵000 نیرو را در هر قفسه اعمال کنیم.

حاال که طرح کلنگزنی شده، دیگر توقفی در آن نخواهد بود؟
انشاءاهلل خیر. با این همتی که وجود دارد، بعید می دانم این بار وقفه ای در 
کار ایجاد شود. همین اآلن هم با وجود شرایط سخت کرونایی و مشکالت 

رفت وآمد کار خوب پیش می رود.

نقش شرکت های داخلی در راه اندازی این طرح چیست؟
یکی از بحث هایی که همیشه مطرح بوده نقش شرکت های داخلی در این 
پروژه است. نورد گرم پیشرفته ترین تکنولوژی را در زنجیرۀ فوالد دارد. اگر 
»از سنگ تا رنگ« را در نظر بگیریم، باید گفت پیچیده ترین مدل ها و 
پیشرفته ترین تکنولوژیها در همین نورد گرم است. طبیعتا با تجربه ای که ما 
در نورد فعلی داشتیم، در این چند سالی که تحریم ها اعمال شد، توانسته ایم 
بسیاری از تجهیزات این نورد را به خصوص در حوزۀ مکانیک، هیدرولیک و 
حتی برق بومی سازی کنیم. همین امر زمینه ای بوده تا بتوانیم در این پروژه 
این موضوع را لحاظ کنیم و اجازه ندهیم تجربۀ چند سال پیش تکرار شود 
و بتوانیم حداکثر ساخت داخل را در این پروژه به کار ببندیم. پیش بینی ما 
این است که حدود ۵۵ درصد تجهیزات پروژه ساخت داخل خواهد بود و 
بقیه ساخت خارج. بخش های خارجی عمدتا مربوط به مباحث تکنولوژیک 
و اتوماسیون و قطعاتی با متریال های خاص است که در ایران تولید نمیشود 
و حتی اگر ما ساخت داخلش هم بکنیم، شرکت داخلی باید مواد را  از خارج 
وارد کند. این یک ابرپروژه است و حجم بسیار زیادی کار وجود دارد؛ بنابراین 
به نظر می رسد تعداد زیادی از پیمانکاران در بخش ساخت و اجرا و نظارت 
درگیر شوند و این امر اشتغال گسترده ای در این شرایط سخت کشور در 

فوالد مبارکه ایجاد خواهد کرد.

  نکتۀ خاصی در نظر دارید که بیان کنید؟
در ارتباط با عملکرد سال 99، فوالد مبارکه امسال شروع خوبی در تولید 
داشت و ۳ ماه پیاپی علیرغم مشکالت زیاد موجود و موضوع شیوع ویروس 
کرونا، در بیشتر خطوط تولید رکورد ثبت کردیم و این ماه هم برای سومین 
ماه متوالی توانستیم در فوالدسازی رکورد تولید داشته باشیم.در اینجا الزم 
می بینم خدمت تمام کسانی که در خط تولید زحمت می کشند دست 

مریزاد و خداقوت عرض کنم.

نقش و اهمیت احداث 
خط نورد گرم شمارۀ ۲
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سامانه استعالم لحظه ای ارزش سهام عدالت به روز شد و ارزش سهام عدالت با ارزش 
اولیه ۵۳۲هزارتومانی به حدود ۱4میلیون و ۳40هزار تومان رسیده است. این رقم طی 
یک ماه گذشته بیش از ۶ میلیون تومان رشد داشته است. در پی صدور دستور آزادسازی 
سهام عدالت، سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با راه اندازی سامانه استعالم 
و آزادسازی سهام عدالت اقدام به ارائه جزئیات دارایی واقعی سهام عدالت مشموالن به  

تفکیک شرکت های بورسی و ارائه تعداد و ارزش هر سهم آنها کرد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان گفت: در پی جلسه ای که دیروز با مسئوالن سازمان 
حمایت داشتیم، سقف افزایش قیمت انواع سیمان ۲0 درصد تعیین شد. عبدالرضا شیخان 
افزود: نامه روز سه شنبه سازمان حمایت کن لم یکن تلقی شده. طبق توافقی که قبالً بین 
تولیدکنندگان سیمان صورت گرفته بود قیمت سیمان تیپ یک معادل ۲0 درصد و قیمت 
سیمان تیپ ۲ کمتر از۳0 درصد افزایش یافته بود که با توجه به حساسیت سازمان حمایت، 

افزایش قیمت سیمان تیپ ۲ نیز به ۲0 درصد برگردانده شد.

  نوســان: وزیر راه و شهرسازی با 
بیان اینکــه مصوبه تعیین ســقف 
اجاره بها مشــمول تمام واحدهای 
مسکونی در کل کشور است، گفت: 
وضعیت لجام گســیخته قیمت ها 
در بازار اجــاره با ورود دادســتانی 
برای کنترل قیمت ها در آگهی های 
اجاره و تمدیــد قراردادهای اجاره 
با نــرخ مصوب، آرام شــده اســت. 
محمد اســالمی روز چهارشنبه در 
حاشیه جلسه ســتاد مقابله با کرونا 
در خصــوص مصوبــه ســتاد برای 
ســاماندهی بازار اجاره، افزود: طبق 
مصوبه اخیر ستاد، حداکثر افزایش 
اجاره بهــا در تهــران ۲۵ درصد، در 
کالنشــهرها حداکثر ۲0درصد و در 

سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود.
وی بر دریافت کــد رهگیری هنگام 
ثبت تمام معامالت مســکن تأکید 
کرد و گفت: همه معامالت مســکن 
بایــد در ســامانه ثبــت معامالت 
ثبت شــود، چــه قراردادهایی که 
در دفترخانه هــا تنظیم می شــود و 
چه قراردادهایی کــه در بنگاه های 
امالکی تمدیــد یا جدید نوشــته 
می شــود؛ همه باید کــد رهگیری 

دریافت کنند.
وزیر راه به تالش دولت برای تمدید 
قراردادهای اجاره با هدف جلوگیری 
از شــیوع ویروس کرونا اشاره کرد 
و ادامــه داد: البتــه اگر مســتأجر 
تعهدات خود را عمل نکرده باشــد 
چنانچــه صاحبخانه حکــم دادگاه 
داشته باشد، مستأجر باید ظرف دو 
ماه خانه را تخلیــه کند و اگر مالک، 
خانه را بفروشد مستأجر باید تخلیه 
کنــد. وزیر راه و شهرســازی گفت: 
دامنه شــمول مصوبه ســتاد ملی، 
کل واحدهای مسکونی کشور است. 
سیاســت دولت ناظر بر این اســت 
که هیچ جابه جایی در این وضعیت 
صورت نگیــرد و عاملی نشــود که 

زمینه شیوع کرونا را فراهم کند.
به گفته وزیــر راه و شهرســازی تا 
ســه ماه بعد از دوره پایان کرونا که 
وزارت بهداشت آن را اعالم می کند 
این شرایط برای قراردادهای اجاره 
و واحدهای مســکونی استیجاری 
اجرا می شود و قراردادها با این نرخ 
اعالمی برای یکســال دیگر تمدید 
می شــود. وی توضیــح داد: بعد از 
یکســال اگر به نقطه ای رسیدیم که 
هنوز کرونا ادامه داشــته باشد، این 
مصوبــه همچنان قابل اجراســت و 
دوباره برای ســال بعد میزان آن را 

اعالم می کنیم. 

اقتصاد  و  مدیریت  دانشکده  رییس 
دانشگاه شریف صحبت های خود را بر 
رشد  یعنی  اقتصاد  اصلی  شاخص  سه 
اقتصادی،اشتغال و تورم بنا کرد و افزود: 
و  خارجی  فشارهای  ادامه  صورت  در 
محدودیت های داخلی و ادامه مجموعه 
رشد  با  کنونی،  سخت  شرایط  عوامل 
اقتصادی منفی یک تا مثبت نیم مواجه 
تا  انتظار داریم در سال ۱۳99  بوده و 
۱400 به سکونی در سطح درآمد سرانه 

دست یابیم.

عمیق ترشدن ارتباط 
بین درآمد و مصرف 

نیلی در ادامه ضمن تشریح رابطه درآمد 
مصرف  افت  گفت:  خانوار  مصرف  و 
و   9۱ های  سال  در  سرانه  خصوصی 
9۲ در حالی بیش از ۶ درصد بود که 
اقتصادی  رکود  اخیر  دردوره  رقم  این 
کشور، نزدیک به ۱۳ درصد می باشد و 
این به معنای قوی تر شدن رابطه بین 
مصرف و درآمد و به این معناست که در 
این سال ها رکود آثاررفاهی عمیق تری 
دارد. وی همچنین با بیان اینکه بخشی 
خدمات  ارایه  به  وابسته  مردم  رفاه  از 
افت سطح مخارج  دولتی است، گفت: 
حالی  در  اخیر  رکود  دوره  در  دولت 
۳/۱۱ شده که این رقم در دوران رکود 
اول ۲/۶ بوده است. نیلی افزود: این تغییر 

به این معناست که اقتصاد ما نسبت به 
شوک قبلی آسیب پذیرتر شده و بر روی 
ایجاد  تری  عمیق  آثاررفاهی  خانوارها 

کرده  است.

کسب و کارهای کوچک
بخش بزرگ اشتغال کشور

بخش بزرگی از اشتغال ایجاد شده در 
کشور مربوط به کسب و کارهای کمتر 
از ۱0 نفراست. دکتر نیلی با بیان این 
اشتغال،  وضعیت  خصوص  در  مطلب 
ضمن مقایسه روند اشتغال کشور طی 
شاغلین  جمعیت   ،90 دهه  های  سال 
نفر  میلیون   ۲0 حالی  در  را   90 سال 
اعالم کرد که این رقم تاکنون به بیش 
نیلی  است.  رسیده  نفر  میلیون   ۲4 از 
تصریح کرد: در وضعیتی که سطح درآمد 
افزایش نیافته و تعداد شاغلین زیاد می 
شود، افزایش شاغلین منجر به افزایش 
دانشکده  رییس  شد.  نخواهد  درآمد 
با  شریف  دانشگاه  اقتصاد  و  مدیریت 
بیان اینکه بخش بزرگی از اشتغال ایجاد 
شده در کشور مربوط به کسب و کارهای 
کمتر از ۱0 نفر می باشد، تاکید کرد: 
ایران  اقتصاد  وضعیت  تحلیل  آمارهای 
حاکی است جمعیت قالب فقرای کشور 
را شاغلین تشکیل می دهند. نیلی چشم 
انداز آینده اقتصاد ایران را عدم افزایش 

قابل توجه در سطح درآمد عنوان کرد.

رشد نقدینگی 
تورم زاست

نیلی همچنین درادامه بر ضرورت توجه 
به افزایش تورم در شرایط موجود کشور 
با  که  شرایطی  در  افزود:  و  کرد  تاکید 
افت درآمدهای ارزی و کاهش نرخ سود 
بانکی مواجه هستیم، تورم زایی نقدینگی 
و  گذشته شده  از  بیشتر  ما  اقتصاد  در 
انتظار داریم هر عاملی که منجر به رشد 
نقدینگی شود، تورم ایجاد کند. نیلی در 
مقایسه نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد 
پایه پولی گفت: در اقتصاد ما از هریک 
واحد پایه پولی در حدود ۷ واحد نقدینگی 
به وجود می آید و در سال های اخیر عامل 
اصلی افزودن نقدینگی، رشد پایه پولی 
توجهی  قابل  افزایشی  شیب  که  است 
یافته است؛ پس هر عاملی مانند کسری 
بودجه که موجب زیاد شدن پایه پولی و 
افزایش نقدینگی شود، موجب ایجاد تورم 

بیشتری در اقتصاد خواهند شد.

جهش کنونی بازار سرمایه 
طبیعی نیست

خصوص  در  اقتصادی  تحلیلگر  این 
در  بورس  بازار  توجه  قابل  تغییرات 
که   شرایطی  در  گفت:  کنونی  شرایط 
بنگاه های اقتصادی با مشکالت عدیده 
ای مواجه هستند افزایش ارزش آنها در 

بازار بورس، معمایی با پیامدهای مهم 
در اقتصاد کشور است. نیلی همچنین 
حاکی  اقتصادی  های  بررسی  گفت 
است هنگامی که بازار ارز با نوسان قابل 
توجهی مواجه می شود، پس از مدتی با 
جهشی در بازار بورس روبرو خواهیم بود. 
وی افزود: به دلیل اینکه صنایع بورسی 
ما متکی به بخش نفت و گاز هستند، با 
افزایش نرخ ارز، در شرایطی که قیمت 
است،  ثابت  گاز  و  نفت  های  فراورده 
رانت بزرگی در بنگاه های صادرکننده 
این محصوالت ایجاد شده و این موجب 
پربازدهی بازار بورس خواهد شد. وی با 
بیان اینکه نسبت ارزش بازار سهام به 
نقدینگی و پایه پولی روند کامال متفاوتی 
یافته است، افزود: اتفاقات بازار سرمایه 
ایران در سال های 9۸ و 99 یک پدیده 

ویژه است.
 نیلی تصریح کرد: دو تحلیل نسبت به 
فعال شدن  بازار بورس وجود دارد که 
یکی حرکت نقدینگی به سمت تولید و 
در نهایت منجر شدن به افزایش سرمایه 
گذاری است و دیدگاه دیگر افزایش قابل 
توجه حجم نقدینگی در اقتصاد است که 
تبدیل نقدینگی به تورم به سرعت اتفاق 
نخواهد افتاد و در این فرایند زمانی این 
از مسیر بازار دارایی عبور می کند. نیلی 
رونق بازار سرمایه را مقدمه ای بر افزایش 
رابطه نقدینگی و تورم دانست و گفت: 
انتظار داریم این افزایش قابل توجه آثار 

تورمی قویتری از خود به جای بگذارد.

مساله امروز اقتصاد 
کنترل تورم است

اصلی  مساله  اقتصادی  تحلیلگر  این 
کنترل  را  کشور  کالن  اقتصاد  امروز 
تورم دانست و افزود: افزایش نرخ سهام 
بازار بورس مقدمه ای برای تبدیل  در 
نقدینگی به تورم بوده و الزم است بیشتر 
از قبل مراقب تورم و کنترل آن باشیم. 
نیلی گفت: با توجه به تحریم و کاهش 
درآمدهای نفتی، دولت باید به منظور 
کنترل رشد نقدینگی به سمت اصالح 

سیاست های مالی و بودجه ای حرکت 
نماید و از شرایط کنونی بازار سرمایه به 
از طریق  نحو مطلوب استفاده کرده و 
خود  منابع  افزایش  به  سهام  عرضه 
به  تواند  می  دولت  همچنین  بپردازد. 
دلیل پایین بودن و عدم جذابیت سپرده 
های بانکی،  اوراق قرضه جدید به بازار 
عرضه نماید تا بتواند به جبران کسری 
بودجه خود بپردازد.  وی تاکید کرد : در 
این شرایط اصالح نظام مالیاتی و اخذ 
مالیات بر عایدی هایی مانند بازار سهام 
برای تامین بودجه دولت در بلند مدت 

ضروری است. 

رشد نقدینگی، تورم زاست

سقف افزایش قیمت سیمان؛ 20 درصدارزش سهام عدالت 14.3میلیون تومان شد
 گزارش

با حضور دکتر مسعود نیلی  در دومین همايش مجازی چشم انداز اقتصاد ايران در سال ۹۹  عنوان شد؛  گزارش

کنترل نرخ های کاذب 
در آگهی های اجاره

رتبه ایران در نماگر »ورشکستگی و پرداخت دیون« در شاخص سهولت 
کسب وکار بانک جهانی در کمیسیون »بهبود محیط کسب وکار و رفع 
موانع تولید« اتاق بازرگانی تهران بررسی شد. رتبه ایران در گزارش ۲۰۲۰ 
بانک جهانی و در نماگر »ورشکستگی و پرداخت دیون« ۱۳۳ تعیین شده 
و با وجود اینکه امتیاز ایران در سال ۲۰۲۰ تغییری نکرده، اما جایگاه کشور 
دو رتبه تنزل یافته که این امر نشان دهنده آن است که برای بهبود این 

رتبه باید نسبت به بازنگری در مقررات کشور گام های اساسی برداشت.
اهمیت نظام ورشکستگی از این حیث است که کارآمدی سازوکارها و فرآیندهای این 
نماگر منجر به کاهش ریسک مشارکت اقتصادی می شود و انگیزه سرمایه گذاران برای 
ایجاد روابط تجاری بلندمدت را افزایش می دهد. بنابراین کارآمدی نظام ورشکستگی، 
بستر سرمایه گذاری اقتصادی مولد را فراهم می کند و نقش موثری در بهبود فضای 
کسب وکار دارد. از منظر اثرات کالن اقتصادی و اجتماعی، افزایش تعداد شرکت های 
ورشکسته عالوه بر کاهش تولید و اشــتغال منجر به زمین گیر شدن نظام بانکی نیز 
می شود. به اعتقاد فعاالن اقتصادی، وقتی یک بنگاه اقتصادی از پرداخت دیون خود 
ناتوان و مجموع بدهی های آن از دارایی هایش بیشتر شود، به مرحله ورشکستگی وارد 
می شود. مرحله ورشکستگی از حیث تشابه، مانند احیای یک فرد است که اقداماتی 
از سوی کادر درمان صورت می گیرد تا از مرگ فرد جلوگیری شود. بنابراین برخالف 
تصور رایج در کشور، مرحله ورشکستگی مترادف با مرگ یک بنگاه اقتصادی نیست 
و حاکمیت به واسطه طراحی قواعد مناسب و کارآمد، نقشی جدی در احیای دوباره 
بنگاه می تواند داشته باشد. با این تعریف، سازوکارهای مربوط به نظام ورشکستگی باید 
به نحوی طراحی شود که نخست بنگاه اقتصادی را از مرگ تجاری نجات دهد و دوم از 
تضییع حقوق طلبکاران جلوگیری کند. از سوی دیگر نماگر »ورشکستگی و پرداخت 
دیون« یکی از ۱0 نماگر شاخص سهولت کسب وکار محسوب می شود که تغییر در رتبه 
آن بر روند بهبود محیط کسب وکار تاثیر می گذارد. با توجه به اهمیت این نماگر، فعاالن 
بخش خصوصی در بیستمین نشست کمیسیون »بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع 
تولید« اتاق بازرگانی تهران به ارزیابی این نماگر پرداختند و راهکارهای بهبود رتبه ایران 

در این نماگر را به بحث گذاشتند.

رتبه ایران در نماگر ورشکستگی
در این جلسه  منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی پایش کسب وکار وزارت امور اقتصادی 
و دارایی با اشاره به اینکه رتبه ایران در گزارش ۲0۲0 بانک جهانی ۱۳۳ تعیین شده 
اســت، گفت: اگرچه امتیاز ایران ۱/ ۳۵ بوده و در ســال ۲0۲0 تغییری نکرده است، 
اما جایگاه کشــور دو رتبه تنزل یافته اســت. رتبه ای که ایران در این نماگر به دست 
آورده است، سبب شد تا فعاالن اقتصادی بر این نکته تاکید کنند که باید مولفه های 
ورشکستگی و پرداخت دیون بانک جهانی مورد بررسی قرار گیرد. به گفته معاون مرکز 
ملی پایش کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای ارتقای جایگاه کشور، گریزی 
از اصالح قوانین نیست و شرایط موجود از ضرورت بازنگری در مقررات کشور حکایت 
دارد و به همین منظور الیحه ای برای اصالح مقررات مربوط به ورشکستگی ذیل قانون 
تجارت به مجلس ارائه شده اســت که در نظر داریم، اصالحات مورد نظر را در همین 

الیحه اعمال کنیم.
مهدی تقوی، کارشناس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت 
امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن ارزیابی وضعیت ایران در نماگر ورشکستگی و پرداخت 
دیون، راهکارهای اصالحی برای بهبود جایگاه ایران در این نماگر را مورد ارزیابی قرار 
داد و گفت: اصالح اطالعات و انعکاس وضعیت واقعی کشور به بانک جهانی و اصالح 
قوانین و مقررات کشور از جمله تصویب الیحه اصالح موادی از قانون تجارت در زمینه 

ورشکستگی، می تواند رتبه ایران را بهبود ببخشد.

نبود استاندارد مشخص
حمیدرضا کاتبی، نماینده اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه نیز با اشاره به اینکه 
در کشور استاندارد مشخصی در مورد ورشکستگی وجود ندارد، ادامه داد: مرجع قانونی 
ورشکستگی در ایران، ماده 4۱۲ قانون تجارت است و همه به آن استناد می کنند؛ اما 
چند سالی است که با پیگیری های صورت گرفته، دو شــعبه 4 و ۵۵ در تهران، حکم 
ورشکستگی را به صورت تخصصی صادر می کنند. همچنین سید محمدعلی نوابی از 
اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه ورشکستگی در قانون 
تجارت از دو جنبه توقف ظاهری و واقعی برخوردار اســت، توضیــح داد: در توقف 
ظاهری، تاجر از پرداخت دیون خود عاجز است؛ اما رویه محاکم و دادگاه بدوی این 
است که توقف واقعی را لحاظ می کند. توقف واقعی زمانی رخ می دهد که ارزش اموال 
کمتر از ارزش بدهی فرد باشد و از نظر محاکم قضایی این فرد ورشکسته تلقی می شود. 
او به این نکته هم اشاره کرد که اگر الیحه اصالح موادی از قانون تجارت در خصوص 
ورشکستگی به تصویب برسد، بسیاری از مشکالت موجود در زمینه ورشکستگی حل 

خواهد شد.

وضعیت ايران در 
نماگر  ورشکستگی

 نوسان: بررســی آمارهای مرکز آمــار ایران نشان 
می دهد که اســتان های هرمزگان، تهــران و کرمان 
به ترتیب با ۲۸.۷ درصــد، ۲۵.۶ درصد و ۲4.۶ درصد 
بیشترین تورم نقطه به نقطه را در خردادماه داشته اند.

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در 
گزارشی با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران به درصد 
تغییرات شــاخص قیمت کل کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشــور در 
خردادماه پرداخته و نوشته است: نرخ تورم کل در دوازده ماهه منتهی به خرداد 
سال ۱۳99 برابر با ۲۷.۸ درصد بوده اســت. براین اساس استان های هرمزگان، 
تهران و کرمان درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده  اند. 
براساس این گزارش بیشترین نرخ تورم ماهانه متعلق به استان های کردستان، 
کرمانشاه و زنجان و کمترین نرخ تورم ماهانه را نیز استان های بوشهر، هرمزگان و 

سیستان و بلوچستان به خود اختصاص داده اند.

 نوسان: دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد  
دیجیتال و هوشمندسازی گفت: »توسعه زیرساخت 
ارتباطی کشور باعث شد با شیوع کرونا کسب وکارهای 
آنالین زمینگیر نشــوند و حتی برخی از آنها با رشــد 
یک هزار درصدی رو به رو شــوند.« مهــدی محمدی 
افزود: »در حوزه آموزش آنالین یک نمونه گیری اولیه 
انجام دادیم. در این نمونه گیری مشخص شد شرکت هایی داریم که تا  هزار برابر 
رشد کردند. در مجموع نیز به طور متوسط رشدهایی بین ۵00 تا ۶00 درصد در 
کسب وکارهای اینترنتی اتفاق افتاده است.« او با بیان اینکه توسعه زیرساخت های 
کشور از دو جهت قابل بررسی است، گفت: »شــکل اول توسعه زیرساخت های 
کشور مربوط به زیرساخت های مخابراتی اســت که در دو دولت آخر به صورت 
نمایی گسترش پیدا کرده است. بخش مهم دیگر توسعه شبکه ملی اطالعات است 
که باعث شده سرعت و دسترسی به اینترنت به  شدت گسترش پیدا کند. «

 نوســان: جزئیات صادرات به ۲0 کشور هدف 
صادراتی در سال گذشته نشــان می دهد که ایران 
بیشــترین صادرات را به کشــور چین داشــته و 
صادرات کشورمان به روســیه در سال 9۸ نسبت 
به 9۷ از نظر وزنی و ارزشــی رشــد داشته است. 
مهم تریــن بازارهای هــدف کاالهــای صادراتی 
ایران طی ســالهای ۱۳9۸ - ۱۳9۷ چین، عراق، ترکیــه، امارات متحده 
عربی، افغانستان، هند، پاکســتان و تایلند بوده است. ارزش صادرات ایران 
به چین در سال گذشــته 9 میلیارد و ۵۲0 میلیون دالر و ارزش صادرات 
به عراق در همین ســال ۸ میلیارد و 99۲ میلیون دالر بوده است.صادرات 
ایران به افغانستان که پنجمین شــریک تجاری ایران بوده، از نظر ارزشی 
۲ میلیارد و ۳۶۱ میلیون دالر بوده، که نشــان می دهد به لحاظ ارزشی در 
سال 9۸ نســبت به ســال 9۷ در مجموع ۲0 درصد کاهش داشته است.

 نوسان: در بهار امسال بیشــترین افزایش اجاره 
بها مربوط به استان لرســتان بوده، به طوری که 
اجاره بها در این اســتان در بهار امسال نسبت به 

بهار سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته است.
بر اســاس تازه ترین گزارش مرکز آمار، شــاخص 
قیمت اجاره بها واحدهای مســکونی خانوارهای 
شــهری در بهار امســال در حالی به بیش از ۱۷۵ واحد رسید که نسبت 
به بهار سال گذشته ۲۳٫۳ درصد افزایش داشــته است. در بهار امسال 
بیشترین افزایش اجاره بها مربوط به اســتان لرستان بوده، به طوری که 
اجاره بها در این اســتان در بهار امسال نســبت به بهار سال گذشته ۳۵ 
درصد افزایش داشته است.پس از لرستان بیشترین افزایش اجاره بها در 
بهار امسال مربوط به اســتان های چهارمحال و بختیاری، ایالم و تهران 

بوده است. 

باالترين و پايین ترين نرخ تورم استانی خردادماهاجاره در کدام استان ها بیشتر افزايش يافت؟جزئیات صادرات به ۲۰ کشور در سال ۹8رشد برخی کسب وکارهای آنالين در دوران کرونا 

 ها
ده

برا

capital

افزایش نرخ سهام در بازار بورس مقدمه ای برای تبدیل نقدینگی به تورم است

در کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق تهران بررسی شد:

رییـس دانشـکده مدیریت و اقتصاد دانشـگاه شـریف گفـت: افزایش نرخ سـهام در بازار بـورس مقدمه ای 
بـرای تبدیل نقدینگی به تورم اسـت. مسـعود نیلی در دومین همایش مجازی چشـم انداز اقتصـاد ایران در 
سـال ۹۹  که به همت کمیسـیون توسـعه و بهبود محیط کسـب و کار اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شـد، با 
بررسـی روند تولید ناخالص درآمد سـرانه کشـوراز سـال ۸۳ تا ۹۵ گفت: در دور نخسـت تحریم های یکجانبه آمریکا علیه 
ایـران بـا افـت ۲/۱۰دهم درصـدی مواجه بودیـم در حالیکه با اعمـال دور دوم تحریم ها و بحـران اقتصادی ناشـی از کرونا، با 

۱/۱۴ دهـم درصد کاهش درآمد سـرانه مواجه هسـتیم.

گزارش

گروه اقتصاد

نیلی: در اقتصاد ما از هریک واحــد پایه پولی در 
حدود ۷ واحد نقدینگی به وجود می آید



سال ششم/ شماره ۱۳۴/  ۱۷ تیر ۱۳۹۹/ ۱۵ ذوالقعده۱۴۴۱
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صنایع کشور 
به کدام سمت می روند؟

»جهــش تولیــد« اســتراتژی اصلی 
پیش روی کشــور اســت و با این شعار، 
بخش های صنعتــی و تولیدی می دانند 
که باید مســیری رو به توســعه را طی 
کنند. البتــه وضعیت کنونــی با نقطۀ 
مطلــوب فاصلــه دارد. متأســفانه در 
سه ســال گذشته، رشــد بخش واقعی 
اقتصاد کشــور منفی بــوده و صندوق 
بین المللــی پول پیش بینــی کرده این 
روند تا پایان ســال 99 در اقتصاد ایران 
ادامه یابد و رشد اقتصادی به ۵- درصد 
برســد. از منظر علمی، اقتصاد ایران در 
دورۀ رکــود تورمی قــرار گرفته و آنچه 
در این دورۀ زمانی نیاز کشــور اســت 
ســرمایه گذاری های جدید و توســعۀ 
صنایع مولد و باالدســتی اســت. البته 
با توجه بــه فراگیری بیمــاری کرونا و 
فشار ناشــی از تحریم ها، دولت احتماالً 
با ۱40 هــزار میلیارد تومان کســری 
بودجــه مواجه خواهد بــود. پیش بینی 
مرکز پژوهش های مجلس برای کسری 
بودجه عدد ۱۸۵ هــزار میلیارد تومان 
اســت. در کنار آن، تورم هــم در بخش 
تولید به ۳۶/۷ درصد رســیده و این رقم 
اثر تسهیالت پرداختی بانک ها را نیز کم 
کرده است. بنابر گزارش بانک مرکزی، 
طی ۱۲ماهۀ ســال ۱۳9۸ معادل 9۷۵ 
هزار میلیارد تومان تســهیالت از سوی 
بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی 
تخصیص داده  شــده که در مقایســه با 
دورۀ مشابه ســال قبل، ۲۶ درصد رشد 
داشته است؛ درحالی که رشد نقدینگی 
در این ســال بیــش از ۳۱ درصد، تورم 
تولیدکننده معادل ۳۶/۷ درصد و تورم 
مصرف کننده معادل ۳۶/۵ درصد اعالم  
شده؛ بنابراین میزان پرداخت تسهیالت 
مالی بانک ها به نرخ ثابت، نسبت به سال 
قبل حدود ۱0/۵ درصــد کاهش یافته 

است. علی رغم کاهش رشد ۷ درصدی 
تولید ناخالص ملی در سال 9۸، نسبت 
تســهیالت پرداختی بانک هــا به تولید 
ناخالص ملی از حــدود 40/۸ درصد در 
سال قبل به ۳9/۶ درصد تولید ناخالص 
ملی در ســال مذکور نیز کاهش  یافته 
است. این وضعیت نشان می دهد صنعت 
کشور، باوجود پتانسیل های قابل توجه، 
نیاز به حمایت های جدی و اساسی دارد. 
البته نکتۀ قابل تأمــل در مورد وضعیت 
تولید و صنایع کشور مربوط به تاب آوری 
صنایع اســت. صنایع با وجود تحریم ها 
و فشــارهای مالی طی دو سال گذشته 
ایســتادگی کرده اند و اجــازه نداده اند 
وضعیت اشتغال کشــور با بحران مواجه 
شود و همچنان نیز می توان به افق های 

جدید امیدوار بود.

رفع موانع تولید
 برای فوالد و صنایع باالدستی

شاید یکی از مهم ترین موضوعاتی که در 
یک دهۀ گذشته در اقتصاد ایران مطرح 
شــده موضوع شــیوۀ حمایت از صنایع 
اســت. برخی اقتصاددانــان معتقدند 
حمایــت از صنایــع به معنــای تزریق 
منابع به آن هاســت؛ یعنــی حمایت از 
صنعت را تنها در قالب موضوعات مالی 
می دانند. گروه دوم بــر این اعتقادند که 
صنایع بیش از منابع مالی، به رفع موانع 

تولیدی نیازمندند. 
شــاید یک دهه قبــل هرکــدام از این 
راهکارها می توانست به صورت جداگانه 
مؤثــر باشــد، ولــی امــروز و در میانۀ 
تحریم ها، صنایع نیازمند حمایت مالی 
و ســاختاری شــده اند. البته رفع انواع 
موانع تولید، مانند تسهیل شرایط تأمین 
اجتماعی، مالیاتــی، گمرکی و بانکی به 
نفع تولید و اشتغاِل بیشتر برای کشور، 
مقدم بر هر عملی اســت. دولت در این 
مقطع زمانی که فشــارهای ناشــی از 

تحریم ها بــر دوش صنایع ســنگینی 
می کند، باید به تغییــر روندها و رویه ها 
بیندیشــد؛ مخصوصاً این که تغییر این 
شــرایط نه نیازمند تأمین منابع است و 
نه به شرایط آن سوی مرزها و تحریم ها 
وابستگی دارد. نمونۀ آشکار این موضوع 
کاهــش 4۸ درصدی میــزان صادرات 
کاالیی کشور در فصل بهار است. کرونا 
و تحریم ها دلیل غالــب بوده، ولی موانع 
صادرات نیز نقش کمی نداشــته است. 
در ایــن موقعیت، جهــش تولید، ایجاد 
اشتغال و کمک به معیشت مردم درگرو 
رفــع موانع تولیــد قــرار دارد. از منظر 
اقتصاد کالن، موقعیــت صنعت فوالد با 
موقعیــت دیگر صنایع کشــور متفاوت 
نیست. البته فشار تحریم ها بر این صنایع 
به شدت سنگین شــده و یک نمونۀ آن 
اقدامــات خزانه داری آمریکاســت که 
می کوشد با شناسایی روندهای مالی، هر 
شخص و شــرکتی را که با صنعت فوالد 
ایــران در ارتباط اســت زمین گیر کند. 
بااین حال مسیر توسعه در این بخش نه 
متوقف  شــده و نه می توان آن را متوقف 
کرد. رســالت صنعت فوالد امروز کمک 
به افزایش رشد اقتصادی، حفظ اشتغال 
و به گردش درآوردن چرخ های اقتصاد 
ملی است و از این منظر، دوران حساسی 

پیش روی این صنعت قرار دارد.

فوالد چه کرد و چه می کند؟
توسعۀ صنعت فوالد کشــور در دورانی 
صورت می گیرد کــه از هر نظر موقعیت 
اقتصاد ملی حســاس اســت؛ هم کرونا 
روندهــا و رفتارها را تغییــر داده و هم 
تحریم ها مدام روی  هم تلنبار می شود. 
اما در این مقطع زمانی چندین دستاورد 
بزرگ در کارنامۀ صنعت فوالد کشــور 
ثبت  شــده اســت. یکــی از مهم ترین 
و اســتراتژیک ترین آن هــا مشــارکت 
قابل تحسین صنعت فوالد در راه اندازی 

خط لولۀ انتقال نفت گوره به جاســک 
اســت. برای اولین بار در تاریخ اقتصاد 
کشــور، لوله های فوالدی مناسب برای 
انتقال نفــت ترش در کشــور به کمک 
فوالد مبارکه و فوالد اکسین تولید شده 
اســت. همین اقدام موجب صرفه جویی 
چندین میلیون دالری در کشور شده و 
عالوه بر آن، صنعت فــوالد را نیز از نظر 
فناوری تولید و تجربۀ ساخت، چندین 

گام به پیش رانده است. 
هم زمان، راه اندازی ابــر پروژه نورد گرم 
شــمارۀ ۲ نیز موفقیت بــزرگ دیگری 
است که در کارنامۀ فوالد مبارکه و اساساً 
صنعت فوالد کشور به ثبت رسیده است. 
این اقدام »پویش تولید، تداوم و امید« 
برای فوالد مبارکه اســت. با راه اندازی 
ابر پــروژه نورد گرم شــمارۀ ۲ ظرفیت 
تولید کالف گرم در فوالد مبارکه به ۷.۲ 
میلیون تن  خواهد رسید و بر این اساس 
نه تنها از واردات بی نیاز خواهیم شــد، 
بلکه امکان صــادرات نیز خواهیم یافت. 
همین امــروز نیز بخشــی از ورق های 
موردنیاز صنایع خودروســازی، صنایع 
نفت و گاز و لوله سازی و لوازم خانگی در 

داخل تولید می شود. 
همچنیــن هم زمان بــا افتتــاح نورد 
گرم شــمارۀ ۲، اشــتغال قابل توجهی 
بــرای جوانان کشــور ایجاد می َشــود. 
خوشــبختانه صنعت فوالد، به خصوص 
فوالد مبارکه، با قدرت مســیر توسعه را 
ادامه می دهد و نمونۀ بارز آن رشد سود 
عملیاتی فوالد مبارکه است که در سال 
گذشــته به رقم قابل توجــه ۶۲ درصد 
رسید. ســال گذشــته فروش صادراتی 
فوالد هم رشــد ۱4۶ درصدی داشت و 
میزان فروش وزنی فوالد نیز با رشــد ۵ 
درصدی همراه بود و بــه رقم ۶ میلیون 
و ۱۳0 هزار تن رســید. در فرودین ماه 
امســال هم میــزان فروش فــوالد ۱۱ 
درصد رشــد کرد و حتی عملکرد سهام 
فوالد با بازدهی بیش از ۲40درصدی در 

سال جاری همراه بوده است. 
امــروز اقتصاد، رونــق تولیــد و بهبود 
وضعیت صنایــع به یکــی از مهم ترین 
موضوعات کشور بدل شــده و باید تمام 
الزامات برای تحقق اهداف باالدســتی و 
دست یابی به جهش تولید رعایت شود. 
اقتصاد ایران زمانــی از دام رکود خارج 
می َشــود که صنایع مهمی مانند فوالد 
مسیر رشد و توســعه را در پیش گیرند 
و به عنــوان پیــش ران اقتصــاد ملی با 
قدرت،کشــور را در مسیر پیشرفت قرار 

دهند.

اقتصادنامه

  گزارش

 نوســان: کارشناسی  ارشــد اقتصاد 
دانشگاه خاتم معتقد اســت: در ادبیات 
کالســیک فاینانس، وقتی قیمت یک 
دارایی به صورت قابل توجهــی فراتر از 
محدوده ی ارزش منطقی آن دارایی برود، 
می گوییم حباب قیمتــی در آن دارایی 
ایجاد شده است. از زمان نخستین حباب 
قیمتی قابل توجه ثبت شده  در تاریخ که 
قیمت گل های اللــه را در هلنِد قرن ۱۷ 
میالدی تا چندین میلیون دالر امروزی 
باال برد، هرازچندگاهی نقطه ای از جهان با 
این پدیده و اثرات مخرب ناشی از فروپاشی 

حباب دست به گریبان بوده است.
اســماعیل علی آبادی اضافه کرد: اما چه 
مکانیزم هایی وجــود دارد که می تواند 
قیمت یــک گل الله را در مــدت زمان 
کوتاهی تا چندین میلیون دالر باال ببرد 
و یا قیمت ســهام شــرکت راکد آقای 
ماورودی را طی چند ماه بیشتر از ۵0 برابر 
کند و در ادامه در مدت زمانی حتی کوتاه تر 
از زماِن رشــد، قیمت ها را به ســطوحی 
کم تر از مقدار اولیه برگرداند؟ دســته ای 
از مدل های اقتصادی کــه برای توضیح 
مشاهداِت مراحل مختلف شکل گیری، 
رشد، و فروپاشی حباب های قیمتی بسط 
پیدا کرده اند، توجه خــود را معطوف به 
یک ویژگی رفتاری انســان کرده اند و آن 
هم برون یابی آینده از مشاهدات گذشته 

است. 
او با اســتفاده از نتایج مدل ارائه شــده، 
کل پروسه ی شــکل گیری تا فروپاشی 
حباب هــای قیمتی را می توان در ســه 

مرحله توضیح داد:
در مرحله ی اول، با آمدن خبرهای خوب 
در مورد ارزش ذاتــی دارایی، قیمت آن 
به ســرعت افزایش می یابد. این افزایش 
قیمت، تقاضــای خرید شــدیدی را در 
ســرمایه گذارن برون یاب ایجاد می کند. 
با افزایش قیمت دارایی و نزدیک شــدن 
آن به ارزش ذاتی انتظاری، به تدریج کل 
سرمایه گذاران فاندامنتالیست دارایی های 
خــود را بــه ســرمایه گذاران برون یاب 

می فروشند و از بازار بیرون می روند.
در مرحله ی دوم، تنها ســرمایه گذاران 
برون یــاب در بازار حضور دارنــد. در این 
مرحله سرمایه گذارانی که وزن بیشتری 
برای انتظار خود از رشــد آینده ی قیمت 
قائل هســتند به تدریــج دارایــی را از 
سرمایه گذارانی که نیروی ترس از ریزش 
قیمت در آن ها غالب است می خرند. این 
مرحله نیز با افزایش قیمت دارایی و حجم 

معامله ی زیاد همراه است.
در مرحله ســوم و پس از پایــان یافتن 
جریان خبرهای خوب در مــورد ارزش 
ذاتی دارایی، ســرعت رشــد قیمت ها 
کاهش می یابد و این بــه تدریج حرارت 
ســرمایه گذاران برون یاب را برای خرید 
دارایی از بین می برد. با غالب شدن اثر ترس 
بر طمع، سرمایه گذاران برون یاب نیز اقدام 
به فروش دارایــی می کنند که این عمل 
موجب سقوط شدید قیمت ها خواهد شد. 
با نزدیک شدن قیمت ها به سطوح ذاتی 
انتظاری، دوباره به تدریج سرمایه گذاران 

فاندامنتالیست وارد بازار می شوند.
وی تاکید می کند: علی رغم این که این 
مدل تعدادی از مشاهدات گذشته همانند 
چرایی حجم زیاد معامــالت در مراحل 
مختلف توسعه حباب را به خوبی و بهتر 
از مدل های قبلی توضیــح می دهد، اما 
همچنان کاستی هایی در توجیه برخی 
یافته های پیشــین دارد که پرداختن به 

آن ها کارهای عمیق تری می طلبد.

industry

اقتصــاد ایــران در ســال ۹۹ بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه توســعه و پیشــرفت نیــاز دارد. 
دیدگاه

گروه اقتصاد
ــاز  ــق نی ــل تحق ــد در مقاب ــری نبای ــل دیگ ــچ عام ــی و هی ــع داخل ــا، موان ــار تحریم ه فش
ــا برخــورداری از نیروهــای جــوان و  ــران ب اساســی کشــور، یعنــی جهــش تولیــد بایســتد. اقتصــاد ای
ــی، ماننــد  ــازار ۴۰۰ میلیــون نفــری منطقــه، وجــود پتانســیل های درون ــه ب تحصیل کــرده، دسترســی ب
معــادن، و وجــود راه هــای اســتراتژیک نبایــد در دام رکــود قــرار گیــرد. البته فشــارهای خصمانــۀ آمریکا 
در ســه ســال اخیــر ســبب شــد رشــد اقتصــادی در کارنامــۀ اقتصــادی ایــران منفــی شــود، ولــی بدنــۀ 
تولیــد و صنعــت کشــور همچنــان اســتوار اســت و بــه راهــش ادامــه می دهــد و اتفاقــاً همین ایســتادگی 
ــتغال و  ــران، اش ــۀ ای ــروز جامع ــئلۀ ام ــر مس ــت. اگ ــران اس ــاد ای ــاب آوری اقتص ــاد ت ــزان زی ــاد می نم
معیشــت مــردم اســت، بایــد بــرای رفــع دغدغه هــای عمومــی، مســیر توســعۀ اقتصــاد ملــی را تســهیل 
ــق  ــی موف ــص داخل ــد ناخال ــش تولی ــا افزای ــدرت، در رشــد ی ــش ق ــدون افزای ــرد. هیــچ کشــوری ب ک
ــعار  ــز ش ــران نی ــاد ای ــود، در اقتص ــرایط موج ــوع و ش ــن موض ــا درک ای ــبختانه ب ــود و خوش نمی ش
ــاد  ــم ایج ــاز مه ــا نی ــه ت ــرار گرفت ــی ق ــادی و مل ــتراتژی های اقتص ــانی اس ــد« در پیش ــش تولی »جه

اشتغال و ثروت در کشور محقق شود.

مدیرعامل بورس تهران از راه اندازی بورس امالک خبر داد و گفت: هدف از این طرح پایین 
آمدن قیمت نهایی برای مصرف کنندگان است و همچنین ســرمایه گذاری و پس انداز 
ساالنه در مسکن به صورت متری خواهد بود. علی صحرایی گفت: این هفته بورس امالک و 
مستغالت و امتیازات راه اندازی خواهد شد که موظف است برای اقشار کم توانمند مسکن 
را فراهم کند. وی با اشاره به اینکه در این بورس امتیازات، پروژه ها و زمین الزم نیز عرضه 
می شود، افزود: کار تخصصی این بورس معامالت دارایی های مالی مبتنی بر امالک است.

مسکن صاحب بورس می شود
نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت: اگر مستأجران در قراردادها واقعیتی را درباره 
تعداد افراد یا نسبیت اعالم نکنند، قرارداد اجاره براحتی فسخ می شود. حسام عقبایی درباره 
امکان اعتراض به مستأجر گفت:  قاعدتاً در شرایطی مستأجر دروغی را مطرح کند، مدیر 
ساختمان به دلیل ارتباطاتی که با تمام ساکنان ساختمان دارد متوجه تعداد افراد ساکن یک 
واحد خواهد شد در این شرایط طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرای آن و قانون 
مالک و مستأجر؛ موجر می تواند براســاس این قوانین قرارداد اجاره را براحتی فسخ کند.

قرارداد مستأجران دروغگو فسخ می شود

برون یابی و 
حباب های قیمتی

نگاه مديرعامل گروه فوالد مبارکه به حرکت صنايع کشور در سال جهش تولید؛

فوالد در خدمت اقتصاد ملی
شعار »جهش تولید« در پیشانی استراتژی های اقتصادی و ملی قرار گرفته است
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می گوید:" هنوز همه فرصت ها برای اجتناب از تورم افسارگســیخته 
از دست نرفته است". این را دکتر مســعود نیلی در یادداشت مفصلی 
نوشت و نسبت به روند رو به رشــد قیمتها در بازارهای مختلف هشدار 
داد. اما در هفته گذشــته، گفته های دکتر محمد خوش چهره، اســتاد 
اقتصاد دانشگاه تهران نیز با واکنش های مختلفی همراه بود. وی دوستان 
اقتصاددان رییس جمهور را مورد عتاب قــرار داد و از قول آقای روحانی 
گفت: دوستان اقتصادی ما گفتند، بگذارید؛ نرخ ارز برود باال، تا صادرات 
افزایش یابد و تولید هم رونق پیدا می کند؛ این اتفاق افتاد اما نه صادرات 
تکان خورد و نه تولید رونقی پیدا کرد. خوش چهره اضافه کرد: هرچند 
آقای رییس جمهوری این عبارات را به شوخی و خنده مطرح می کردند اما 
واقعیت آن است که این افزایش قیمت ها در زندگی عمومی مردم نه باعث 

خنده و کمدی بلکه تراژدی است.

هشدار جهش بزرگ تورم
این هفته مسعودنیلی اقتصاددان و مشاورعالی پیشین رئیس جمهوری در یادداشتی 
با عنوان»معمای سرمستی بورس و کسادی اقتصاد« نسبت به رشد لجام گسیخته 
نقدینگی و پیامدهای آن هشدار داد. یادداشتی که با واکنش های بسیاری همراه بود. 

در بخشی از متن نوشته این استاد اقتصاد آمده است: گروهی خوشحالند به خاطر 
اینکه تصور می کنند نه تنها غول سرکش نقدینگی به زنجیر کشیده شده، بلکه حتی 
عرصه هدایت به پول هم تسری پیدا کرده و آن نیز سر به راه شده است. براساس این 
نوع نگاه، بازار سرمایه می تواند »منزلگاه« مطلوب نقدینگی باشد، با این امید که بتواند 
تولید را از تله کمبود منابع مالی خارج کند. ســال ها است این اشتباه بزرگ ترویج 
می شود که خلق نقدینگی در مقیاسی فراتر از رشد طبیعی اقتصاد، یعنی کمک به 
تامین مالی تولید و سرمایه گذاری. این برداشت نادرست، ضعف را فقط در هدایت 
نقدینگی می بیند. تصور می شود راهی وجود دارد که بتوان منزلگاه نقدینگی را از 
مصرف به تولید تغییر داد. در این تصور متوهمانه، هم مشــکل تورم حل می شود 
هم مشکل کمبود منابع مالی بنگاه های اقتصادی. در نوشته حاضر، به این مطلب 
پرداخته می شود که آیا بازار سرمایه »منزلی« برای استقرار نقدینگی است یا »پلی« 
برای عبور به تورم؟ او در ادامه می نویســد: عامل اصلی افزایش نقدینگی، کسری 
بودجه دولت است که به نظر نگارنده، نحوه مدیریت آن، در سال ۱۳99 نه تنها مانند 

همیشه به عاملی مهم، بلکه به عاملی سرنوشت ساز تبدیل شده است. 

فواید آزادی اقتصادی شهروندان
محمد ماشــین چیان در دنیــای اقتصاد نوشــت: عنوان »علــم ضدحال« 
)Dismal science( را بدوا توماس کارالیل، فیلسوف و سخنور و مترجم 
و ریاضیدان بریتانیایی در عصر ویکتوریا ضرب کرد. او که الهام بخش اصلی یکی 
از طرفدارانش، چارلز دیکنز، برای نوشــتن »داستان دو شهر« بود، نظریه های 
متنوع و بعضا محبوبی داشت؛ از جمله تاکیدش بر قهرمانان و قهرمان پرستی 
و اینکه تاریخ چیزی نیســت جز زندگی نامه مردان بزرگ. مقصودش از مردان 
بزرگ هم مرد سفیدپوســت بریتانیایی بود که او را ســرور و مالک بحق همه 
می دانست. او نژادپرست و طرفدار پروپاقرص برده داری بود. مثل بسیارانی در آن 
عصر، بدیهی می دانست که بهره وری برده بیش از نیروی کار داوطلب مزدبگیر 
اســت. اما اقتصاد ادعای او را نقش بر آب کرد و نشان داد که کار داوطلبانه برای 

نفع شخصی بهره وری باالتری از کار اجباری برای خیرجمعی دارد.
]از دیگر ســو اما[ "فیتزهیو" معتقد بود که تنها اقلیت کوچکی از مردم، شاید در 
حدود ۵ درصد یک جامعه، آن قدر باهوش هســتند که بتوانند در اقتصاد رقابتی 
خودشــان را باال بکشــند. لذا در بازاری آزاد، کارگر و کارفرما در جدالی ابدی در 
اصطکاک هستند و اکثریت 9۵ درصدی مردم آسیب پذیر و در معرض خطرند و 
نیازمند حمایت. اما حمایت نیازمند نظارت است و جز با برده داری نمی شود این 
تعارضات را حل کرد. می فرماید که: »در واقع همه سوسیالیســت ها موافقند که 
همه اعضای ضعیف تر جامعه به حمایت بیشتری از آنچه در حال حاضر دریافت 
می کنند، نیاز دارند. اما، برای محافظت از انســان ها، ما باید قدرت تاثیرگذاری و 
کنترل بر آنها را داشته باشــیم.« فیتزهیو بیانیه استقالل ایاالت متحده را »غلط 

زیادی« و مشتی خزعبالت می خواند...

شوخی و جدی
آقای رییس جمهور

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: شــخص آقای رییس جمهوری بعد از افزایش 
قیمت ارز از ۳ و ۲00 به محدوده ۱9 و ۲0 هزار تومان اشــاره کردند که دوســتان 
اقتصادی ما گفتند که بگذارید؛ نرخ ارز برود باال، صادرات افزایش پیدا می کند، تولید 
رونق پیدا می کند؛ آقای رییس جمهوری در ادامه گفتند اجازه دادیم تا ارز شد 4 هزار 
تومان؛ بعد شد ۸ هزار تومان، بعد هم ۱0هزار تومان را تجربه کردیم و ۱4هزار تومان 
و.... آقای روحانی همینطور اشاره کردند که دیدیم که قیمت دالر چند برابر شد اما نه 

صادراتمان تکانی خورد و نه باعث رونق تولید شد اما دالر گران شد.
دکتر محمد خوش چهره اضافه کرد: هرچند آقای رییس جمهوری این عبارات را 
به شوخی و خنده مطرح می کردند اما واقعیت آن است که این افزایش قیمت ها در 
زندگی عمومی مردم نه باعث خنده و کمدی بلکه تراژدی است. رییس جمهوری 
ریشه مشــکالت را خوب توضیح دادند اما این افرادی که یک چنین برنامه هایی را 
پیشنهاد میدادند امروز باید در پیشگاه ملت پاسخگوی عملکرد خود باشند و قبول 
کنند که اشتباه کرده اند. وی تصریح کرد: به نظر می رسد که جریاناتی در اتمسفر 
اقتصادی و مدیریتی کشــور وجود دارند که از بحرانی شدن فضای اقتصادی سود 
سرشاری می برند. من یکی از این مشاوران اقتصادی را می شناسم که از نقطه نظر 
تئوریک و نظری به یک باوری رسیده که بر اســاس همان باورها عمل می کند اما 
نمی داند که در اقتصاد ایران عوامل غیر اقتصادی وجــود دارند که به اندازه عوامل 

اقتصادی مهم و اثرگذار هستند.

تراژدی افزايش قیمت ها

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛
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آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران قائم جرقویه به شماره ثبت ۱4۷۳4 و شناسه 
ملی ۱400۵۸۳۱۵۸9 به استناد نامه شماره 4۱۶/۷۷9/۱۸4/۳/۲0۵ مورخ ۱۱/0۳/۱۳99 اداره 
تعاون روستائی شهرستان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱0/۱۱/۱۳9۸ 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- کلمه مستغالت به ماده ۵ اساسنامه به شــرح زیر الحاق گردید: موضوع و حدود عملیات شرکت 
عبارت اســت از باالبردن ســطح زندگی اعضاء تولید محصوالت زراعی و دامی بــا رعایت اهداف 
توسعه کشــاورزی وموازین تعاونی از طریق بهره برداری جمعی ومشــترک امالک و مستغالت و 

اراضی ملکی و یا استیجاری.
 - محل شرکت به نشــانی اســتان اصفهان شهرســتان اصفهان بخش جرقویه سفلی شهر نیک 
آباد شــهرک غدیر بلوار ایــت اله مالیوســف صانعی بلوار امــام خمینی پالک ۱۵۷ کدپســتی 
۸۳۷۷۱۳۱9۷4 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و 

امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )900۶۵۵(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی کشــاورزی مرغداران قائم جرقویه به شــماره ثبت ۱4۷۳4 و 
شناســه ملی ۱400۵۸۳۱۵۸9 بــه اســتناد نامــه شــماره 4۲۷/۷۷9/۱۸4/۳/۲0۵ مورخ 
۱۲/0۳/۱۳99 اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان اصفهان و صورتجلســه مجمع 

عمومی عادی مورخ ۱0/۱۱/۱۳9۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- اصغر نوذری به شــماره ملی ۵۶49۶۸۵0۲9، حســنعلی شــفیعی ینگابادی به شماره ملی 
۵۶49۶۶۲۲9۱۶، حســن نیکبخت به شــماره ملی ۱۵۶49۳4۸۶0۱، مصطفــی نوذری به 
شــماره ملی ۵۶499۵۵4۱۷، ســیدحمزه طباطبایی به شــماره ملــی ۱۲۷0۲4۲۸۸۱ به 
سمت اعضای اصلی هیئت مدیره، غالمرضا شفیعی به شــماره ملی ۵۶49۶0۲۳0۱ و علیرضا 
نیکبخت به شــماره ملی ۵۶49۷0۵۵۵0 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت 

سه سال مالی انتخاب شدند. 
- سیداسحاق حسینی قارنه به شماره ملی ۵۶49۷۳0۷۵۱ و ابوالحسن سلیمی به شماره ملی 

۵۶49۱۷009۶ به سمت بازرسین شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )900۶۵9(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی انحالل شرکت مهندسین مشاور آبخیز گســتران سایه سبز سهامی خاص به شماره ثبت 
۳۵9۷0 و شناســه ملی ۱0۸400۷۶۷4۸ به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 

مورخ ۱۸/0۳/۱۳99:
 شرکت مذکور منحل اعالم گردید و سمیه مرادیان زازرانی به کدملی ۱۱۱0۱4۶۷۷9 بسمت 
مدیرتصفیه برای مدت دو ســال انتخاب و نشــانی محل تصفیه اســتان اصفهان ، شهرستان 
فالورجان ، بخش قهدریجان ، شــهر زازران، محله بلوار امام خمینی ، کوچه شــهید غالمعلی 
شاه نظری ، کوچه شهیدمصطفی ایوبی ، پالک ۱4 ، طبقه همکف با کدپستی ۸4۶۷۱۳۳۷۶۲ 

اعالم گردید. 

اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری 
اصفهان )900۶۵۶(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت پیوند ســلیم شرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت ۲۶4۳۵ و 
شناسه ملی ۱0۲۶04۷۱۷90 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 0۷/0۳/۱۳99 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ماده ۱۸ اساســنامه بدین شــرح اصالح گردید : هیئت مدیره شــرکت مرکب از ۲ نفر خواهد 
بود که در مجمع عمومی عــادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین شــرکا انتخاب می شــوند. 
ضمنا مدیرعامل می تواند خارج از شــرکت و یا از بین شــرکا تعیین و انتخاب شــود. ماده ۱9 
اساســنامه بدین شــرح اصالح گردید : کلیه اوراق و اســناد مالی و تعهدات شــرکت با امضای 
مســتقل رئیس هیات مدیره به همراه مهر شــرکت معتبر اســت. خانم مریم حمیدی تبار به 
شــماره ملی ۱۲۸۵۸9۸۷0۲ به ســمت رئیس هیئت مدیره و خانم مائده سادات درخشانی به 
شماره ملی ۱۲۸۶0۱۶۶۵۷ به ســمت عضو هیئت مدیره و خانم نفیسه حمیدی تبار به شماره 
ملی ۱۲90۵۵4۸0۳ به ســمت مدیر عامل )خارج از شــرکا( به ســمت اعضای هیئت مدیره 
شرکت بمدت نامحدود انتخاب شدند. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )900۶۵۷(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشــاورزی مرغداران قائم جرقویه به شماره ثبت ۱4۷۳4 و شناسه ملی ۱400۵۸۳۱۵۸9 به اســتناد نامه شماره 4۱۷/۷۷9/۱۸4/۳/۲0۵ مورخ ۱۱/0۳/۱۳99 
اداره تعاون روستائی شهرستان اصفهان و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 0۷/0۳/۱۳99 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 - اصغر نوذری به شــماره ملی ۵۶49۶۸۵0۲9 به ســمت رئیس هیئت مدیره، حسینعلی شــفیعی ینگابادی به شــماره ملی ۵۶49۶۶۲9۱۶ به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدحمزه 
طباطبائی به شماره ملی ۱۲۷0۲4۲۸۸۱ به سمت منشی هیئت مدیره، حسن نیکبخت به شــماره ملی ۵۶49۳4۸۶0۱، مصطفی نوذری به شماره ملی ۵۶499۵۵4۱۷ به سمت اعضای اصلی 

هیئت مدیره و رضا شفیعی ینگابادی به شماره ملی ۵۶49۳۵۸9۶۶ به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند.
 - کلیه چکهاف قراردادها و اســناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شــرکت نماید و تمام یا قسمتی از حق شــرکت را منتفی سازد به اســتثنای مواردی که هیئت مدیره بمنظور اداره امور جاری 
شــرکت ترتیب خاصی داده باشــد پس از تصویب هیئت مدیره با امضای رئیس هیئت مدیره )اصغر نوذری( و مدیرعامل )رضا شــفیعی نیگابادی( و با مهر شــرکت معتبر خواهد بود. بر اساس 
تبصره ماده 4۳ اساســنامه در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او بر عهده نایب رئیس هیئت مدیره )حسینعلی شــفیعی( خواهد بود. )رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل حق امضا دارند( و اوراق 

عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل )رضا شفیعی ینگابادی( صادر خواهد شد. مگر مراسالت هیئت مدیره که با امضای رئیس هیئت مدیره )اصغر نوذری( صورت خواهد گرفت. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )900۶۵۸(

های  پروژه  وضعیت  تشریح  در  وی 
عمرانی گفت: حدود ۲۳ پروژه عمرانی 
که  ایم  کرده  اجرا  بهارستان  شهر  در 
و  گیر  پروژه های چشم  از  بانوان  باغ 
این شهر در جنوب محسوب  شاخص 
پیشرفت   درصد   ۸0 با  و  گردد  می 
فیزیکی، اکنون در مرحله تکمیل نما 

هستیم. ا
شهر  جمعیت  از  نیمی  افزود:  و 
دهند  تشکیل می  بانوان  را  بهارستان 
و باغ بانوان دارای ظرفیت مناسب برای 
۵0درصد  به  مناسب  دهی  سرویس 

جمعیت این شهر است.
دیگر  از  توضیحی  در  بحیرایی  داود 
به  بهارستان  عمرانی  های  پروژه 
خیابان  فرهنگسرای  یک  فاز  اجرای 
ایثار اشاره کرد که با اعتبار ۳ میلیارد 
و۶00میلیون تومان در مرحله تکمیل 
شکایات  متعاقب  همچنین،  است، 
مناسب،  زیرساخت  نبود  از  رانندگان 
شهر  سطح  آسفالت  روکش  عملیات 
انجام می شود.  بهارستان بطور کامل 
خیابان  آسفالت  روکش  افزود:  وی 
ولیعصر و لکه گیری های سطح شهر 

در فاز یک که جزو تعهدات شهرداری 
است، انجام شد و فازهای دو و سه نیز 
به درخواست شورای شهر و شهروندان 

را شروع کرده ایم. 
شهردار بهارستان از احداث پارکینگ 
های  خیابان  تردد  پر  نقطه  دو  در 
ولیعصر و الفت با ظرفیت ۱۱0 واحد 
خبر داد و گفت: پیاده رو سازی، احداث 
پاکینگ های حاشیه ای و فضای سبز 

مناسب شهری در حال اجراست. 
آینده  ماه  دو  تا  نور  تاالر  همچنین، 

تکمیل و بهره برداری می شود.

سومین ساختمان آتش نشانی
در بهارستان راه اندازی شد

وی با صحبت از مشکالت نقدینگی در 
تامین مصالح و تجهیزات مورد نیاز که 
انرژی زیادی را به شهرداری بهارستان 
کامل  بازسازی  از  کند،  می  تحمیل 
خبر  بهارستان  شهر  شورای  ساختمان 
داد و  افزود: بزودی شاهد بهره برداری 
و  نشانی  آتش  ساختمان  سومین  از 
بهارستان  در  دیگر  عمرانی  پروژه   ۱9
حوزه  در  بحیرایی  بود.  خواهیم 
پروانه  صدور9۲  و  تایید  از  شهرسازی 
۱۳هزارمترمربع  وسعت  به  ساختمانی 
از اول فروردین تا پایان خرداد خبر داد 
و گفت: این درحالی است که در مدت 
مشابه سال قبل ۶۵ پروانه صادر شد. در 
سال گذشته نیز، ۳۲0 پروانه با زیربنای 

۱۷0 هزارمتر مربع صادر شده است.
شهردار بهارستان به اجرای ۲۳ پروژه 

افزود:  و  کرد  اشاره  شهر  نورپردازی 
اجرای دیوار نگاره ها در شهر بهارستان 
که کمتر کار شده بود، به سازی دیواره 
های قدیمی در 4 نقطه از شهر، خرید و 
نصب مبلمان شهری با اعتبار ۸ میلیارد 
نصب  و  احداث  تومان،  میلیون   ۱۳0 و 
9 آب نما، نصب المان ها و نورپردازی، 
های  چراغ  و  ترافیکی  تابلوهای  نصب 
اقدامات  دیگر  از  رانندگی،  و  راهنمایی 

شهرداری بهارستان است.

۷ پروژه مشارکتی
در شهر بهارستان رقم خورد

پروژه  از  صحبت  در  بهارستان  شهردار 
های مشارکتی و سرمایه گذاری شهر، 
و  داریم  پروژه شاخص  اکنون ۷  گفت: 
سال قبل دو پروژه به بهره برداری رسید. 
فیبرنوری،  شبکه  اجرای  های  پروژه 
که  فدک  روز  بازار  و  ورزشی  مجموعه 
و  است  پروانه  صدور  مرحله  در  اکنون 
در صورت اجرا، مشابه بازارهای کوثر در 
اصفهان خواهد بود، بخشی از طرح های 
پروژه  از  برخی  البته  است.   مشارکتی 

های مشارکتی در مرحله فراخوان است.
 وی افزود: تسویه پساب برای فضای سبز 
شهر بهارستان در حال بررسی است و با 
اجرایی می شود. وی  پیمانکار  انتخاب 
تاکید کرد: آب پساب بهارستان باید در 

همین شهر توزیع شود..
گذشته  سال  بودجه  رقم  بحیرایی 
میلیارد   ۶۲ را  بهارستان  شهرداری 
تومان اعالم کرد و افزود: بودجه امسال 
شهرداری بهارستان  9۶ میلیارد و 400 
میلون تومان است که ۶0 درصد رشد 
پیش  آن  برای  گذشته  سال  به  نسبت 

بینی شده است. 
نیروی  کمبود  از  بهارستان  شهردار 
اظهار  و  داد  خبر  نهاد  این  در  انسانی 
شهرداری  سیستم  از  نفر  کرد:۲۵ 
پایان  بازنشستگی،  دلیل  به  بهارستان 
و  اند  رفته  دیگر  دالیل  یا  و  ماموریت 
فقط توانسته ایم ۶ نفر مامور به خدمت 
رشد  به  اشاره  با  بحیرایی  بگیریم. 
۶0درصدی، بودجه شهرداری بهارستان 
در سال 99را 9۶ میلیارد و 400 میلیون 
تومان اعالم کرد و از افتتاح چند پروژه 

در آینده نزدیک خبر داد.

شهردار بهارستان اعالم کرد:

تحقق پروژه های عمرانی؛ ضامن درآمد پایدار
 گزارش

 نوســان: مدیر مرکز پایــش و نظارت بــر کیفیت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان عنوان کرد: کیفیت آب شرب و 
بهداشت اصفهان کامال مورد تایید مراکز بهداشتی است 
و انتقال ویــروس کرونا از طریق سیســتم آب و فاضالب 

منتفی است.

فهیمه امیری اظهار داشت: کیفیت آب شــرب شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان توســط ۲۱ باب آزمایشگاه میکروبی، 4 باب آزمایشگاه 
شــیمیایی و یک باب آزمایشــگاه بیولوژیک و یک باب آزمایشــگاه 
ریزآالینده های معدنی به صورت شــبانه روزی مــورد پایش قرار می 
گیرد و این مرکز از لحــاظ نیروی متخصص در کشــور جز برترین ها 
اســت و ۶0 نیروی متخصص در سطح اســتان در این بخش فعالیت 

دارند. 
وی افزود: مطابق دستور العمل وزارت بهداشت در تمام استان میزان 
کلر ورودی بــه آب افزایش یافته اســت و میزان کلــر ورودی به آب 
استان اصفهان 0/۸ درصد تنظیم شــده است، همچنین روزانه ۲ هزار 
کلرســنجی در سطح اســتان انجام می شود که رقم بســیار مطلوبی 

است.
امیری با بیــان اینکه آب شــرب دورترین نقاط اســتان اصفهان نیز 
مورد ســنجش قرار می گیرد، تاکید کرد: یک آزمایشگاه سیار کنترل 

کیفیت آب این مناطق را بر عهده دارد. 
همچنین میزان فلزات معلق در آب شــرب اصفهــان به صورت روزانه 

مورد سنجش قرار می گیرد. 
وی اذعان داشــت: در بخش پاالیش آب، وارد مباحــث بیولوژیکی و 
دیگر مباحث تخصصی شــده ایم و کیفیت تامین آب شرب در تمامی 

مراحل سنجیده و تحویل مشترکین می شود.
خاطر نشان می شــود به گفته مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با 
شروع فصل گرم و شــیوع بیماری کرونا مصرف آب شرب و بهداشت با 
افزایش ۳0 تا 40 درصدی همراه شده است که با توجه به محدودیت 
منابع آبی و تأسیســات آبرســانی از زاینده رود، الزم است شهروندان 
با پایبندی به مســئولیت اجتماعی و مصرف بهینــه آب در حفظ این 

کاالی باارزش بکوشند.

کیفیت آب شرب اصفهان 
کامال مورد تايید است

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آبفا اصفهان عنوان کرد

داود بحیرایــی، شــهردار بهارســتان در نشســت رســانه ای خــود بــا خبرنــگاران، از  
ــف  ــای مختل ــروژه ه ــرای  پ ــه اج ــه در نتیج ــر داد ک ــی خب ــروژه عمران ــرای ۲۳ پ اج
ــده  ــاد ش ــهر ایج ــن ش ــغلی در ای ــت ش ــال، ۲۱۰ فرص ــته و امس ــال گذش ــتان در س ــهرداری بهارس ش
ــهل  ــاب س ــت. عبدالوه ــد داش ــال خواه ــتان بدنب ــهر بهارس ــرای ش ــدار ب ــد پای ــی درآم ــه نوع ک
ــال  ــور فع ــات در کش ــدگان قطع ــروز تولیدکنن ــر ام ــد: اگ ــی کن ــح م ــال تصری ــن ح ــادی در عی آب
ــد. ــی چرخی ــی نم ــای صنعت ــیاری از واحده ــرخ بس ــم چ ــرایط تحری ــع در ش ــور قط ــه ط ــد، ب نبودن

گزارش
گروه   شهری



چه  به  شما  که  نیست  این  »مساله  می گوید:  ثارو  دیوید  هنری 
چیزی نگاه می کنید بلکه مساله این است که چه چیزی به نگاه 

شما می آید«!
اول: یـا شـما سـهام می خریـد تـا خیلـی سـریع ثروتمنـد شـوید؟ اگر 
خیلـی خـوش شـانس باشـید، بـا سـرمایه گذاری دربـازار سـهام، در 
طـول یـک سـال پـول خـود را دو برابـر می کنیـد. چنیـن موفقیتـی 
حاصـل نمی شـود مگـر ایـن کـه ریسـک زیـادی را متحمل شـوید و از 
سـرمایه گذاری عبـور کرده و وارد مسـیر سـفته بـازی شـوید. اگرچه از 
نظـر تاریخی سـهام نسـبت به سـایر دارایی هـا باالترین بازده را داشـته 
امـا ایـن بازده نوسـانات زیـادی را هم تجربه کرده اسـت. اگـر انتظارات 
صحیحـی از بـازده و نوسـانات نداشـته باشـید، هنـگام سـرمایه گذاری 
در سـهام رفتـار غیرمنطقـی از خـود نشـان می دهید پذیرفتن ریسـک 
بسـیار بـاال بـرای سـریع پـول دار شـدن، فـروش سـریع سـهام خـوب 
بـه دلیـل زیـان کوتـاه مـدت و دایم معاملـه کـردن از جملـه رفتارهای 

غیرمنطقـی هنـگام سـرمایه گذاری در سـهام اسـت.

دوم: سـاده بگیریـد، سـاده گرفتـن سـرمایه گذاری احمقانه نیسـت. "بلز 
پاسـکال" فیلسـوف قـرن هفدهم می گویـد: »تمـام بدبختی بشـر از این 
اسـت کـه نمی تونـد در یـک اتـاق، تنهـا و به آرامـی بنشـیند«. این نکته 
دقیقـاً فرآینـد سـرمایه گذاری را توضیـح می دهـد آنهـا همـواره در حال 
معامله انـد یـا برنـکات و اطالعـات غیرمرتبـط تکیـه کرده یا می کوشـند 
تـا غیرقابل پیش بینی را پیش بینـی کنند؛ بنابراین احتمـاالً بارویدادهای 
ناخوشـایندی در سـرمایه گذاری روبـه رو می شـوند. سـاده انگاشـتن بـا 
تمرکـز بـر شـرکت هایی کـه مزیـت رقابتـی و فرصـت سـودآوری دارنـد 
در نظـر گرفتـن یـک حاشـیه امن هنـگام خریـد و سـرمایه گذری با دید 
بلندمـدت می توانـد احتمال موفقیت سـرمایه گذار را به طور چشـمگیری 

افزایـش دهد.

سـوم: ممکـن اسـت در کوتـاه مـدت، سـهام، نوسـانات زیـادی داشـته 
باشـند و قیمـت هـا در کوتـاه مدت همـگام بـا عکس العمل هـای »آقای 
بازار« به شـنیده ها و شـایعات پرفراز و نشـیب باشـند پیش بینی نوسانات 
کوتـاه مـدت بـازار غیرممکن نیسـت؛ اما بسـیار سـخت اسـت بنجامین 
گراهـام در ایـن باره می گوید: »بـازار در کوتاه مدت، همانند یک ماشـین 
رای گیـری اسـت کـه نشـان می دهد چه شـرکت هایی شـناخته شـده و 
چه شـرکت هایی ناشـناخته اند. امـا در بلند مدت، بازار هماننـد یک ترازو 
اسـت و اسـاس و جوهره شـرکت را می سـنجد با این وجود، بسـیاری از 
سـرمایه  گذاران هنـوز بـر اخبـار روزانـه متمرکزنـد و در صورتـی کـه این 
اخبـار تغییـری در قیمـت سـهم ایجـاد نکننـد، دچـار یـأس و ناامیـدی 
می شـوند. امـا در برخـی مواقـع ممکـن اسـت ایـن شـنیده ها درسـت از 
آب درآمـده و سـود خوبـی نصیبت آنها کننـد. صبور باشـید و برعملکرد 
بنیـادی شـرکت تمرکـز کنید. پـس از مدتی بازار سـودهایی که شـرکت 

کسـب کـرده درک و بـه درسـتی ارزش گـذاری می کند«

چهـارم: رسـانه های زیـادی وجـود دارنـد کـه بـه دنبـال جلـب توجـه 
سـرمایه گذارن هسـتند و اغلـب بـه ارائه دلیـل و توجیه نوسـانات قیمتی 
در بازارهـای مختلـف می پردازنـد ایـن بـه ایـن معنا اسـت کـه حدس و 
گمان هـای زیـادی دربـاره دالیـل تغییـرات قیمـت بسـیاری از کاالهـا، 
قیمـت سـهام، قیمـت نفـت، قیمـت ارز، قیمـت کاالهـای کشـاورزی، 
صنعتـی و … وجـود دارد. متاسـفانه تغییرات قیمتی به نـدرت تغییرات 
واقعی در ارزش را نشـان می دهند و تغییرات قیمت صرفاً نوسـانات ذاتی 
بـازار آزاد را نشـان می دهنـد. با توجه نکردن به این بـازار پرهیاهو نه تنها 
در وقـت خـود صرفه جویـی می کنیـد بلکـه بر عوامـل مهـم موفقیت در 
سـرمایه گذاری بیشـتر متمرکز می شـوید یعنـی برعملکرد شـرکت هایی 
کـه سـهام آنهـا را در اختیـار داریـد همان گونه که شـما تنها بـا مطالعه 
کتاب های آموزشـی کشتی، کشـتی گیر خوبی نخواهید شـد مهارت های 
سـرمایه گذاری شـما هـم تنهـا با بررسـی قیمت های سـهام یـا نمودارها 
بهبـود نمی یابـد مهارت ورزشـکاران باتمرین و ممارسـت سـرمایه گذاران 

با بیشـتر دانسـتن دربـاره شـرکتها و دنیای اطرافشـان بهبـود می یابد.

پنجـم: گرچـه وضعیـت کسـب و کار یـک شـرکت نکتـه بسـیار مهم و 
کلیـدی اسـت امـا مدیران شـرکت هم نقـش مهـم و تاثیرگـذاری دارند. 
اگـر مارها کنترل شـوند حتی شـرکت های پرمزایا نیـز می توانند عملکرد 
ضعیفـی داشـته باشـند اگـر شـرکتی را مشـاهده کردیـد کـه رفتارهای 
مدیریتـی نامناسـبی داشـت مراقـب باشـید هنـگام ارزیابـی مدیریت به 
خاطـر آوردن قضیـه مار مفیـد خواهد بود عصر یک روز زمسـتانی مردی 
در حـال عبـور  از کنـار یـک مـار بـود. مـار از او پرسـید: »ممکـن اسـت 
بـه مـن کمک کنید؟ من بسـیار گرسـنه ام و هوا هم بسـیار سـرد اسـت 
اگـر بـه دادم نرسـید می میـرم« مـرد پاسـخ داد: » تـو یک مار هسـتی و 
مطممئنـم مـرا نیـش می زنـی« مـار گفـت: »خواهـش می  کنـم بـه من 
کمـک کنیـد. مـن بدبخـت هسـتم و قـول می دهم شـما را نیـش نزنم« 
مـرد اندکـی تامـل کرد و سـپس تصمیم گرفت مـار را به خانـه اش ببرد. 
مـرد مـار را گـرم کـرد و به او غـذا داد. پس از صرف غذا، مـار مرد را نیش 
زد. مـرد از او پرسـید: »چـرا مـرا نیـش زدی؟ مـن زندگـی تـو را نجـات 
دادم« مـار بـه آسـانی پاسـخ داد:»شـما هنگامـی که تصمیـم گرفتید به 

مـن کمـک کنیـد، می دانسـتید که مـن مار هسـتم.«

در یک سرمایه گذاری، دانستن این نکته که چگونه پول مان را از دست 
ندهیم به اندازه ی ســود کردن اهمیت دارد. بن کارلسون از شرکت 
مدیریت ثروت ریتهولتز، این مسئله را در کتاب منتشر شده ی اخیرش 
با عنوان " ثروت خرد"، که وبالگی هم با همین عنوان دارد، به خوبی 
مطرح کرده است. هدف این کتاب ارائه ی دستورالعمل های ساده ولی 
قوی است که در هر برنامه ی سرمایه گذاری بلندمدت موثر هستند، و در 

آن راه حل های عجوالنه و موقتی و رنگ و لعاب های دیگر جای ندارند.
وی می نویسد: " بهترین ســرمایه گذاران می دانند چگونه از خطراِت 
راه شان برحذر باشند. این مســئله به این معنی نیست که همیشه 
تصمیمات  درست را در بهترین زمان بگیرد. این هدف غیرممکن است. 
ولی در طول زمان اتخاذ تصمیم درست و کاهش اشتباهات ساده باعث 

می شوند احتمال موفقیت تان بیش تر از همیشه باشد."
در ادامه به ۷ مسئله ی مهمی اشاره می کنیم که حرفه ای ها می دانند 

باید از آنها حذر کنند ولی تازه کارها نمی دانند:
اول: می خواهند خیلی سریع پولدار شــوند. تازه کارها فکر می کنند 
بازار بورس سهام مانند کازینو است. هر کسی که در بازار به سرعت به 

موفقیت زیاد می رسد، احتماال خوش شانس است. باید هر کسی را که 
اعالم کند به سرعت پولدار شده است نادیده بگیرید.

دوم: ســرمایه گذاری بدون طرح مدون. ایــن کار ضمانتی برای 
شکست است، چنین سرمایه گذارانی در موقعیت های دشوار به 

غریزه شان اتکا می کنند.
سوم: تصمیم گیری بر اســاس افکار دیگران. هر حباب مالی بزرگی 
توسط شــمار زیاد آدم هایی ایجاد می شــود که فکر می کنند ارزش 

دارایی ها هم چنان اضافه می شود.
چهارم: تمرکز بر کوتاه مدت. استفاده از اتفاقات وابسته به جغرافیای 
سیاســی و اخبار ۲۴ ســاعته ی جهان، معموال خارج از کنترل 
ســرمایه گذاران اســت. بنابراین با هر باال و پایین رفتن قیمت ها 

خودتان را نگران نکنید.
 پنجم: تمرکز بر چیزهایی که تحت کنترل تان نیستند. آن  چه واقعا 
تحت کنترل تان اســت، مانند تخصیص دارایی معقول، پایین نگه 
داشتن هزینه ها، تشخیص میزان تحمل ریسک، مسائلی هستند که 

سرمایه گذاران موفق را نگران می کنند.
ششم: نگاه شخصی به بازار داشــتن. این مسئله این گونه آغاز 
می شود که به جای بررسی اشتباهات راهبردی و پذیرفتن این 
مسئله که هر معامله ای به پیروزی نمی انجامد، دیگران را بابت 

اشتباهات شخصی سرزنش می کنید.  
هفتم: انکار محدودیت ها. کارلسون می نویسد: " اعتماد به نفس بیش 
از حد بزرگ ترین نابودگر ثروت در جهان است". و این مسئله را باید 
جزء پیش بینی های خود قرار دهیم. و به خاطر همین مسئله است که 
تنوع اهمیت پیدا می کند، زیرا باید بپذیریم ممکن است هر چیزی و در 
هر جایی دچار اشتباه شود. باید فضایی برای اشتباهات کنار گذاشت.

سال ششم
شماره صد و سی و چهار

۱۷ تیر ۱۳99
۱۵ ذوالقعده ۱44۱

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مجید محققیان
زیر نظر شورای سردبیری
   صفحه آرایی: نوسان

 چاپ:  پیام رسانه

 آدرس: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی 
 ساختمان آفتاب ، طبقه اول،  واحد ۶
 صندوق پستی: ۸۱۵۸9۸۱۸۶۵

 تلفن: 0۳۱-۳۲۶۱۷۸۵9
 توزیع:آرمان پخش

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: دستورالعمل تولید رمز ارز ها در 
هیأت دولت به تصویب رسید. علی  مؤیدی، گفت: این روزها افراد زیادی درگیر رمز 
ارزها هستند.  دستورالعمل تولید رمز ارزها با پیگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
این هفته به تصویب هیأت دولت رسید. مؤیدی بیان کرد: با تصویب دستورالعمل تولید 
رمز ارزها از این به بعد فعاالن این بخش می توانند برابر آیین نامه ای که به زودی ابالغ 

می شود به فعالیت خود در چارچوب قانون ادامه دهند.

طبق مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مالیات عملکرد شرکت ها در صورت تثبیت 
یا افزایش اشتغال، از ۲۵ درصد به ۲0 درصد کاهش می یابد. طبق مصوبه ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید در مورد نرخ مالیات بر شرکت ها، در صورت تثبیت یا افزایش اشتغال 
در سال جاری، نرخ مالیات عملکرد سال های 9۷، 9۸ و 99 از ۲۵ درصد به ۲0 درصد 
کاهش می یابد. این مصوبه با توجه به شرایط موجود اقتصادی و با هدف پیشگیری از 

آثار و تبعات ناشی از تعدیل نیروی کار اتخاذ شده است.

تصویب کاهش مالیات عملکرد برخی شرکت هادستورالعمل تولید رمز ارز ها تصویب شد

تورم نمی تواند
ماندگار باشد

فريب مارها را نخوريد
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به فرزندان خود احترام بگذارید و آن ها را 
نیکو تربیت کنید تا مورد غفران پروردگار 

قرار گیرید.

 آقای بازار

   ثروت
  بازار

7 July   2020
 no    134

Various
www.eghtesadbazar. ir

شمــاره 
صد و سی و چهار

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

هفت ويژگِی يک سرمايه گذاری ناموفق

نگاره

فضای مجازی در عصر جدید

توسعه

قانون گذاران می گویند: »این نظام خلق 
پول محشر است!« اما این نظام محشر، 
دوام  دارد:  اساسی  ضعف  نقطه  یک  
نمی آورد. اگر تورم می توانست همیشگی 
باشد، الزم نبود دولت ها از ایجاد تورم 
بر حذر داشته شوند. اما واقعیت حتمی 
درباره تورم این است که دیر یا زود باید 

جمع شود. 
همیشگی  نمی تواند  تورمی  سیاست 
باشد. تورم در بلندمدت بر اثر فروپاشی 
پول، به پایان می رسد؛ به چنان فاجعه ای 
می انجامد که وضعی مانند وضع آلمان در 
سال ۱9۲۳ پیدا می کند. روز اول اوت 
۱9۱4 هر دالر آمریکا با چهار مارک و 
بیست فینیگ آلمان مبادله می شد. 9 
سال و سه ماه بعد در نوامبر ۱9۲۳ هر دالر 
آمریکا معادل ۲/ 4 تریلیون مارک بود. به 
تعبیر دیگر، مارک به هیچ نمی ارزید. هیچ 

ارزشی نداشت. 
چند سال پیش، جان مینارد کینز مشهور 
مرده ایم.«  همه  بلندمدت،  در  نوشت: 
از  و  است  درست  تحقیقا  سخن  این 
گفتنش متاسفم. اما پرسش این است 
که »کوتاه مدت«، چند وقت است؟ در 
قرن هجدهم بانوی نامداری به نام "مادام 
دو پومپادو" بود که این گفته اش مشهور 
از ما می آیند.«  است: »خیزاب ها پس 
مادام دومپادو آدم خوش اقبالی بود و در 
کوتاه مدت مرد. اما جانشین او، مادام دو 
باری، کوتاه مدت را از سر گذراند و زنده 

ماند و گردنش زده شد. 
»کوتاه مدت«  برای بسیاری از آدم ها، به 
سرعت به »بلندمدت« تبدیل می شود 
که  می ماند  آن قدر  بلندمدت،  تورم  و 
»کوتاه  برسد.  پایان  به  »کوتاه مدت« 
بیاورد؟  دوام  می تواند  چقدر  مدت«، 
بانک های مرکزی تا کجا می توانند تورم 
را ادامه دهند؟ احتماال تا زمانی که مردم 
خاطرجمع باشند دولت دیر یا زود و البته 
نه آن قدر که دیر شود، چاپ پول را متوقف 
می کند و مانع کاهش ارزش پول می شود. 
آنگاه که مردم به این نتیجه برسند که 
را  تورمی اش  سیاست  ندارد  بنا  دولت 
متوقف کند، در می یابند که قیمت های 
فردا بیشتر از امروز است و شروع می کنند 
به خرید کردن با هر قیمتی. این خریدها، 
قیمت ها را چنان باال می برد که موجب 
فروپاشی نظام پولی می شود. من نمونه 
آلمان را مثال زدم که همه از آن خبر 
دارند. شرح و بسط وقایع آن دوران در 

بسیاری از کتاب ها آمده است. 
می کردند  گمان  سال ها  آلمان،  مردم 
اوضاع تورمی شان، موقتی است و عن 
قریب پایان می یابد. آنها  قریب 9 سال 
باور  این  بر   ۱9۲۳ تابستان  تا  یعنی 
ماندند. آنگاه، سرانجام تردیدها آغاز شد. با 
استمرار تورم، مردم به این فکر افتادند. به 
عالوه، به این نتیجه رسیدند که در چنین 
اوضاع و احوالی اگر وام گیرنده و بدهکار 
باشند بهتر از این است که وام دهنده 
خوردن  تورم  پس،  باشند.  طلب کار  و 

خودش را آغاز کرد.

در  توسعه«  »شبکه  نظرسنجی  در  اخیرا 
خصوص تصور ایرانیان از ده سال آینده شان 
این  در  نفر   90۸۱ و  است؛  شده  پرسش 
نظرسنجی شرکت کرده اند. از میان آنان ٪۲9 
باور دارند که وضعیت شان بهتر می شود و ٪۱۸ 
گفته اند بدتر؛ خب ممکن است این سوال را بپرسید که بقیه چه گفتند؟ 
بقیه یعنی ۵۳٪ گفته اند نمی دانم! یعنی بیش از نیمی از آنان در حقیقت 
گفته اند: »صبر کن ببینیم چه می شود!« تمامی آن ها یعنی در وضعیت 
عدم قطعیت ایستاده اند؛ جایی که نمی دانند چه می شود؛ جایی که آینده 
برایشان پیش بینی پذیر نیست!این جمله برای شما آشنا نیست؟ »صبر 
کن ببینیم چه می شود!« این جمله  این چند دهه زندگی همه ما بوده است. 
هنوز برخی از افراد که در فکر مهاجرت هستند یا کسانی که می خواهند 
روی ایده هایشان سرمایه گذاری کنند؛ می رسند به همین جمله : »صبر 
کن ببینیم چه می شود«! مشکل آن است که هیچ وقت هم هیچ چیز 
قطعی نمی شود! نه ما آنقدر خوشبخت می شویم که منتظرش هستیم؛ و 
نه آن قدر بدبخت که اصال نشود کاری کرد! مشکل آن است که ما همیشه در 
آستانه  ایم! ما همان قدر که در آستانه  توسعه ی اقتصادی هستیم، در آستانه  
رکود هم هستیم! همان قدر که در آستانه  یک جهش بزرگ؛ در آستانه  یک 
جنگ بزرگ! ما همان قدر که در آستانه  پیوستن به جهان هستیم، در آستانه  
گسستن از جهان هم هستیم! ما اصوال همیشه در آستانه  هرچیزی هستیم! 

ما همیشه در آستانه زندگی می کنیم! باالخره تکلیف ما معلوم نمی شود!
عدم قطعیت چرا آزار دهنده است؟

عدم قطعیت یعنی ایستادن در جایی که نمی دانیم چه می شود! ممکن 
است شما فکر کنید آینده بهتر یا بدتر می شود. پیش بینی ناپذیری یعنی 
زیستن در شرایطی که می تواند به هر چیزی ختم شود؛ و عدم قطعیت 
یعنی احتمال اینکه چه خواهد شد نیز مشخص نیست! اما واقعیت 
زندگی آن است که در زندگی، شما برای به دست آوردن هرچیزی نیاز 

به سرمایه گذاری دارید؛ یا دارایی هایتان سرمایه شماست یا ایده و زمانی 
که می گذارید. اما هر سرمایه گذاری، یعنی هزینه کردن در امروز به 
امید بازگشت بیشتر در آینده. حاال می خواهد پول تان را سرمایه گذاری 
کنید یا اعتبارتان را یا زمان تان را. به همین دلیل است که سرمایه گذاری 
همیشه بر پایه  برآورد ما از آینده است؛ و ما که همیشه در آستانه زندگی 
می کنیم!، چگونه می توانیم آینده را پیش بینی می کنیم؛ وقتی هیچ چیز 
پیش بینی پذیر نیست. انگار تمامی آن ها که نمی دانند وضع شان از هر 
دوگروهی که بدبین یا خوش بین به آینده هستند بدتر است. آن ها به 
دلیل همین ندانستن شان در وضعیت چیزی مثل فلج شدن هستند؛ 
آن ها نه پای رفتن دارند نه دل امید بستن!مطالعات مختلف نشان می دهد: 
پیش بینی ناپذیری و عدم قطعیت در زندگی فردی منجر به افزایش تشویش 
و به دنبال آن افزایش نفرت افراد به همدیگر می شود. وقتی شما نمی توانید 
مثال همسرتان را پیش بینی کنید؛ از او می ترسید و به همین ترتیب اگر 
در جامعه ای پیش بینی ناپذیری افزایش یابد یعنی افراد هراس جمعی 

می یابند و گاه به نفرت از پیش بینی ناپذیر زندگی خود می رسند.وقتی 
در سطح ملی تا این اندازه پیش بینی ناپذیر باشیم، یعنی سرمایه گذاری 
از یک تصمیم گیری منطقی به یک قمار تبدیل شده است. یعنی دل 
بسته ایم به شگفتی سازها! رونق سوداگری به جای سرمایه گذاری ریشه 
دار در ایران معاصر نشانه همین بیماری ملت همیشه در آستانه است!البته 
برای گریز از بیماری »همیشه در آستانه«، بیش از هر چیزی نیاز داریم به 
پیش بینی پذیری در سطح ملی و سیاست هایی که ثبات را می آورند. برای 
توسعه یافتن باید در سطح ملی پیش بینی پذیر شویم. تنها آن کشورهایی 
که برای مردم خود و جهان پیش بینی پذیر هستند؛ می توانند سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی را جذب نمایند؛ باید تکلیف را روشن کرد. تصمیم های 
سخت گرفت و از آن جا به بعد دیگر پیش بینی پذیرتر شد. توسعه، امنیت 
می خواهد، امنیت، یعنی پیش بینی پذیری و پیش بینی پذیری در گرو 
سیاست.های روشن و ثبات آفرین است. حداقل ۵۳٪ از جامعه همچنان 

منتظرند بییند چه می شود!

ايرانیان؛ ملت همیشه در آستانه!

   ودویگ هاینریش الدر فن میزس
فیلسوف، اقتصاددان مکتب اتریش

info@eghtesadbazar. ir
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فريبی به نام جايگزين کردن

آلترناتیو

در یک خیابان و با فاصله کمی از یکدیگر، دو کبابی مشغول به کار هستند. 
ما عابران می توانیم اصال کباب نخریم. اما این حق انتخاب بین دو کبابی، 
ما را به وجد می آورد تا از آزادی عملی که به ما داده اند، استفاده کنیم. 
پس می رویم که آن کبابی را که مورد توجه شمار بیشتری از مشتریان 
است را انتخاب می کنیم. غافل از آن که، هر دو کبابی یک صاحب دارد!! 
و به عبارتی کبابی دوم، ضامن انسجام و استحکام سیاست های کبابی 

اول است.
آلترناتیو، یا جایگزین، یکی از فریب های دوران ماست. در جهان امروز، 
ایده پردازان قدرت و ثروت هرگز به صورت صریح و بی پرده و عریان شما 

را دعوت به خریِد محصوالت شان نمی کنند. آنها راه های نو و شناخته 
نشده ای دارند که به وسیله آن ها ذهن و روان شما را مرتبا هدف حمالت 

تبلیغاتی خود قرار دهند.
یکی از جدیدترین شیوه های فروش، روش آلترناتیو یا جایگزین است. 
شما بین دو امر غیر خطیر در یک دوراهی ساختگی قرار می گیرید که 
اگر هر کدام از طرفین را انتخاب نکنید هم، مشکلی پیش نمی آید. اما آرام 
آرام خوِد این انتخاب کردن برای شما به امری جذاب و هیجانی تبدیل می 
شود. به عبارت دیگر، انساِن از خود بیگانه شده ی امروز از آزادی ای که در 
چنین سطح اندکی برای او ترسیم شده است، احساس افتخار می کند.
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