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روزهای بی رونق
معامالت بازار سرمایه در سال جدید نشان می دهد 
که طی چهار روز کاری ایام نوروز، بیش از ۸۰۰ 
میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است. 
بدین ترتیب، روند خروج پول از بازار که از سال 
گذشته آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد و حتی 
نامتقارن کردن دامنه نوسان و کاهش ریسک و زیان 
معامالت نیز نتوانسته است بر ترس سهامداران از 
آینده بازار، چیره شود. دامنه نوسان نامتقارن که 
در ابتدا با هدف کنترل شتاب ریزش شاخص کل و 

قیمت سهام اجرایی شده بود، در ...
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 گزارش

چشم انداز اقتصادی در 1400
کار  و  کسب  اندازی  راه  پیرامون  زیادی  سواالت 
وجود دارد. کجا، چگونه، چه موقع و … با بررسی 
بازار کار و انواع ایده کسب و کار شما قادر خواهید 
بود، بهترین شغل را برای پیاده سازی با 5۰ میلیون 
سرمایه گذاری اولیه راه اندازی کنید. در واقع سرمایه 
گذاری می تواند امری بسیار مهم در زندگی شما 
باشد به صورتی که اگر شما به طور صحیح بتوانید 
هزینه کنید، بهترین نتیجه را بدست می آورید. پس، 
می توانید درآمد خوبی از سرمایه گذاری خود داشته 

باشید و انتخاب های بسیاری را ...
04

کارشناسان حوزه آب نقدهای بسیاری به طرح انتقال آب از خلیج فارس دارند؛

شور شیرین آب شور
عملیات اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان، 24 اسفندماه سال گذشته توسط رئیس 
جمهور افتتاح شد. اگرچه مجریان و مدیران استانی  تامین آب پایدار صنایع استان و قطع کامل 
وابستگی صنایع به آب آشامیدنی و کشاورزی را از مزایای مهم این طرح می دانند، اما کارشناسان 
حوزه آب نقدهای بسیاری به این طرح دارند و معتقدند، با اجرای این طرح، نه تنها زاینده رود احیا 

نمی شود، بلکه با اجرای آن در بلندمدت سودای توسعه صنعت در استان تقویت خواهد شد.

گزارش
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یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: امروز مسئله آب 
شرب استان اصفهان مورد تهدید قرار گرفته است، به طوری که در حال حاضر کمتر 
از ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب پشت سد زاینده رود است. حجت االسالم محمدتقی 
نقدعلی، اضافه کرد: بحث فرونشست زمین را از نظر علمی در دانشگاه بررسی کنید. 
اصفهان امروز به صورت جدی در معرض خطر فرونشست زمین است که انتظار داریم 

جامعه علمی این موضوع را رسانه ای کند.

ذوب آهن اصفهان با سهم ۱4۱ میلیون دالری، به تنهایی 2۷ درصد از سهم بومی سازی 
شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی را به خود اختصاص داد. بنابر اعالم ایمیدرو طی 
مدت مورد بررسی، ۱2 شرکت بزرگ معدن و صنایع معدنی در حوزه های سنگ آهن، 
فوالد، مس، آلومینیوم و بخش معدنکاری 524 میلیون دالر از تجهیزات مورد نیاز را توسط 
سازندگان داخلی تامین کرده اند. گفتنی است، ارزش بومی سازی در شرکت های بزرگ 

صنایع معدنی طی ۱۱ ماه به 524 میلیون دالر رسید.

 نوسان:مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان 
آمار  اینکه  بر  تأکید  با  اصفهان 
در  حاضر  اصفهانی  شهروندان 
اماکن تاریخی و تفرجگاه ها را باید 
دانست،  جدا  گردشگران  آمار  از 
تا  اسفند   ۲۸ از  که  کرد  اعالم 
 ۱۲۰ حدود  فروردین ماه،   ۱۳
استان  سراسر  در  گردشگر  هزار 

اصفهان اقامت داشته اند.
ایسنا  با  اللهیاری در گفت وگو  فریدون 
اسفندماه  از 2۸  آماری که  اظهار کرد: 
سال  فروردین ماه   ۱۳ تا  گذشته  سال 
استان  در  گردشگران  اقامت  از  جاری 
اصفهان داشته ایم، در حدود ۱2۰ هزار 
تعداد  بیشترین  ترتیب،  به  و  بوده  نفر 
اقامت در اصفهان، کاشان، خور و بیابانک 
داد:  ادامه  وی  است.  ثبت شده  نطنز  و 
بناهای تاریخی و تأسیسات گردشگری 
به دستور ستاد مقابله با کرونا، روزهای 
و  بود  تعطیل  فروردین ماه   ۱۳ و   ۱2
اکنون نیز اعالم شده که این لغو فعالیت 
در شهرستان هایی که وضعیت نارنجی 
دارند ادامه پیدا کند که در حال بررسی 

این مسئله هستیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
مورد  در  اصفهان،  استان  صنایع دستی 
اقامتی  غیرمجاز  واحدهای  فعالیت 
پیش تر  داد:  توضیح   ۱4۰۰ نوروز  در 
اعالم شده بود که از نظر ما اسکان و اقامت 
صرفاً در قالب تأسیسات گردشگری مجاز 
است، چرا که این تأسیسات، با هماهنگی 
فراهم  به  مکلف  بهداشتی،  بخش های 
کردن تمهیداتی برای ایمن سازی از نظر 
رعایت شیوه نامه ها شده و گواهی الزم را 
اخذ کرده بودند. بر این اساس مدارس، 
 ... و  استیجاری  خانه های  کمپینگ ها، 
خارج از این شبکه مجاز شناخته می شد.

اللهیاری با اشاره به تفاوت خانه استیجاری 
با خانه مسافر گفت: خانه مسافر جزئی از 
تأسیسات گردشگری است که مجوزهای 
الزم را اخذ کرده و در گردونه نظارت و 
کنترل وجود دارد، اما خانه استیجاری 
کرد:  تصریح  اللهیاری  نیست.  چنین 
نوروز امسال 4۰ گروه نظارتی در حالت 
آماده باش و مکلف به کنترل و رصد تمام 
ضوابط  تا  بودند  گردشگری  تأسیسات 
رعایت شود و نزدیک به سه هزار مورد 
انجام  استان  سطح  در  نظارتی  بازدید 
تأسیساتی که شیوه نامه های  به  تا  شد 
تذکر،  نمی کردند  رعایت  را  بهداشتی 
تعلیق  حکم  لزوم  صورت  در  و  اخطار 
البته مواردی را هم  فعالیت داده شود. 
رعایت  دلیل  به  تأسیسات  که  داشتیم 

همه جوانب امر، تشویق شده بودند.
وی با تأکید بر اینکه سالمت مردم برای 
شد:  یادآور  داشت،  قرار  اولویت  در  ما 
وزارت بهداشت و وزارت میراث، پروسه 
سفر هوشمند و ایمن را با همکاری هم 
تدوین کرده بودند و تکلیف گردشگرانی 
سفر  به  اقدام  چرخه  همین  در  که 
توجه  باید  اما  بود،  روشن  می کردند 
داشت، بخش عمده ای از جمعیتی که 
در تفرجگاه های عمومی حضور داشتند 
نه مسافر، بلکه مردم همان شهر بودند 
و این را به پای گردشگری نباید نوشت. 
وی افزود: در استان اصفهان نیز وقتی از 
2۸ اسفند تا ۱۳ فروردین حدود ۱2۰ 
یعنی  داشته اند،  اقامت شبانه  نفر  هزار 
 ۱5 تا   ۱۰ روز  هر  میانگین  به صورت 
هزار گردشگر داشته ایم و این آمار، در 
مقایسه با جمعیت پنج میلیونی اصفهان 

اصالً تعداد قابل مالحظه ای نیست.

ذوب آهن اصفهان صدرنشین بومی سازیخطر فرونشست اصفهان جدی است
اقتصاد اصفهان

     گزارش

120 هزار گردشگر
به اصفهان آمدند

Is fahan

اقتصاد اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان: سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به 
شناسایی حدود هزار و پانصد بیمار کووید۱۹ در روز، از تغییر 
وضعیت شهر اصفهان در روزهای آینده از نارنجی به قرمز خبر 
داد و گفت: شیب بسیار تند و انفجاری شناسایی، بستری و فوت 
بیماران در استان از اثرات تجمعات اسفندماه است که از ابتدای 
فروردین آغاز شد، درحالی که هنوز اثرات تعطیالت نوروزی را 
ندیده ایم. آرش نجیمی، با مقایسه دو مقطع قبل و بعد از تعطیالت 
نوروز، اظهار کرد: از دی ماه تا اوایل اسفندماه روند شیوع کرونا 
پایان بهمن ماه روند  در استان اصفهان رو به کاهش بود و در 
تقریبا ثابتی از موارد ابتال به ویروس کرونا داشتیم، اما متاسفانه 
از ورود به اسفندماه و تحرکاتی مثل خریدهای نوروزی و تجمعات 
در مراکز خرید، آمارها خیز مالیمی به سمت باال پیدا کرد. وی با 
اشاره به پیش بینی افزایش تعداد بیماران مبتال به کووید۱۹ در 
استان، گفت: از ۱۶ اسفندماه تغییراتی در تعداد ظرفیت تخت های 
بیمارستانی و بیمارستان های مرجع کرونا دادیم، اگرچه فکر نمی 
کردیم با شروع تعطیالت با چنین موج سنگینی روبرو شویم.وی 
افزود: در حال حاضر شناسایی بیماران جدید و موارد بستری، هر 
دو نسبت به قبل از تعطیالت ۳ برابر شده که رقم بی سابقه ای 
است. آنچه می خوانید، مهمترین رویدادهایی است که درهفته 

گذشته بر اقتصاد اصفهان گذشت؛

هزار قطار حومه ای اصفهان 
روی ریل اجرا 

مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان با اشاره به پیگیری وزیر راه و 
شهرسازی برای ایجاد شبکه قطار حومه ای اصفهان، گفت: بر اساس برنامه ریزی 
و مطالعات انجام شده، طی ماه های آینده قطار حومه ای اصفهان روی ریل اجرا 
قرار می گیرد. علیرضا صلواتی با اشاره به جلسه پیگیری پروژه های عمرانی مرکز 
کشور با حضور محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: خوشبختانه 
جلسه خوبی برگزار شد که در آن موضوعات و پروژه های مهمی مورد پیگیری 
قرار گرفت که از آن جمله می توان به پروژه شبکه قطارهای حومه ای استان 
اصفهان، آزادراه اصفهان- شیراز و ... اشاره کرد. وی با اشاره به پروژه شبکه 
قطارهای حومه ای استان اصفهان، افزود: شبکه قطارهای حومه ای استان 
اصفهان از جمله پروژه های مهم استان و کشور به شمار می رود که شامل 
5 خط می شود. مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان تصریح کرد: 
این پنج خط شامل قطار حومه ای اصفهان- بهارستان، اصفهان-شاهین شهر، 
اصفهان- نجف آباد، اصفهان- فوالدشهر- زرین شهر و اصفهان- مجلسی بوده که 
در حال حاضر در فاز مطالعاتی قرار دارد. وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام 
شده برای ورود هرچه سریعتر این خطوط به فاز اجرایی، تصریح کرد: قرار است 
مطالعات و مسیر پیشنهادی این پروژه در شورای عالی ترافیک کشور تصویب 

شود و پس از آن، روی فاز اجرا قرار گیرد.

طرح انتقال آب خلیج فارس 
توجیه اقتصادی ندارد

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با تاکید بر اینکه از نظر محیط 
زیست و اقتصادی طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان توجیهی ندارد، 
گفت: تنها با کنترل برداشت ها و با شناخت و تنظیم رودخانه زاینده رود 
و رعایت حقابه ها می توان چالش کم آبی اصفهان را برطرف کنیم. مهدی 
بصیری در گفت وگو با ایسنا، در خصوص طرح انتقال آب از خلیج فارس به 
اصفهان، اظهار کرد: به نظر می رسد هدف طرح انتقال آب از خلیج فارس به 
اصفهان، این است که مردم تصور کنند وضعیت آب اصفهان بهبود می یابد، اما 
باید توجه داشت این طرح بسیار پرهزینه است و با میزان آب گران قیمتی که 
انتقال می دهد، به هیچ وجه امکان رفع بحران آب حوضه زاینده رود را ندارد. 
وی با تاکید بر اینکه از نظر محیط زیست و اقتصادی طرح انتقال آب از خلیج 
فارس به اصفهان توجیهی ندارد، تصریح کرد: این طرح عالوه بر آلوده کردن 
دریا، مصرف بسیار باالی انرژی دارد و در درازمدت،  به زیان اقتصاد کشور است.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه طرح انتقال آب از 
خلیج فارس به اصفهان حداقل نیازمند یک نیروگاه جدید برای تامین انرژی و 
برق آن است، تاکید کرد: متاسفانه وزارت نیرو در حوزه برق خورشیدی سرمایه 
گذاری باالیی نکرده است، بنابراین در این شرایط ناچار به استفاده از سوخت 
فسیلی هستیم که آلودگی باالیی به همراه خواهد داشت. وی با اعتقاد بر اینکه 
طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان مفید برای این شهر و حل مشکالتی 
آبی استان نیست، گفت: هزینه این طرح انتقال آب همانند احداث یک کارخانه 

جدید فوالد در کنار دریا است.

اصناف اصفهان 
تابع تصمیم ستاد استانی کرونا

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: در صورت قرمز شدن اصفهان با گسترش 
کرونا، اصناف اصفهان تابع تصمیم ستاد استانی کرونا هستند و احتمال تعطیلی 
مشاغل و پاساژها وجود دارد. وی افزود: براساس رنگ بندی های کشور فعالیت 
گروه های شغلی و محدودیت آنها تغییر می کند، به این نحو که در شرایط 
زرد، گروه شغلی 4 تعطیل بودند و با تغییر رنگ بندی به نارنجی گروه شغلی 
۳ و 4 تعطیل هستند. با توجه به وضعیت موجود، روز به روز تعداد شهرهای 
نارنجی و قرمز در استان اصفهان رو به افزایش است. جهانگیری تاکید کرد: در 
صورت قرمز شدن اصفهان با گسترش کرونا، اصناف اصفهان تابع تصمیم ستاد 
استانی کرونا هستند و احتمال تعطیلی مشاغل و پاساژها وجود دارد. همچنین 
با توجه به شرایط نارنجی اصفهان، بسیاری از مراکز تجمعی اصناف به صورت 

بیرون بر فعالیت می کنند.

اصفهان قرمز می شود؟

امروز بسیاری از طرح های انتقال آب از حوضه 
کارون همچون بهشت آباد درگیر چالش های 
اجتماعی است و با توجه به سرنوشت نامشخص 
آنها، در نگاهی کلی توسط مدیران استان، طرح 
انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان تنها گزینه 
ایست که زاینده رود دوباره به آب می رسد و 
اجرای آن از این منظر برایشان بسیار مهم است. 
این امر دغدغه کارشناسان حوزه آب را برانگیخته  
و شاهد آن مصاحبه های اخیر مدیران استان 
است که حکایت از آن دارد که این طرح مشکل 
تامین آب صنعت را مرتفع خواهد کرد. حتی 
استاندار اصفهان نیز فروردین امسال از حقابه 
۱۷6 میلیون مترمکعبی تاالب گاوخونی چشم 
پوشی و عنوان کرد: »حتی اگر امکان تأمین نیاز 
آبی این تاالب که طبق نظر تخصصی حفاظت  
محیط زیست استان ۱۷۰ میلیون متر مکعب، 
امکان پذیر نیست، حداقل 2۰ میلیون متر 
مکعب از آب مورد نیاز گاوخونی، در همین محل 

تحویل شود«.
از سوی دیگر مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق 
بازرگانی اصفهان 24 اسفند 99، در توییت خود 
نوشت: » آغاز طرح انتقال آب خلیج فارس به 
استان که با پیگیری  و مشارکت اتاق بازرگانی 
اصفهان انجام شد، باعث توزیع متوازن کار، 
توسعه عدالت اجتماعی، جلوگیری از مهاجرت 
و گسترش طرح های صنعتی  و حفظ اصفهان 
مانا خواهد شد«. حسن قاضی عسگر، معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
نیز با اعالم اینکه میزان آب انتقال یافته از 
طرح خلیج فارس به اصفهان را 2۰۰ میلیون 
مترمکعب است، تاکید کرد: استان اصفهان 
چندین دهه است که با خشکسالی دست به 
گریبان است و اجرای این طرح می تواند آب 

مورد نیاز صنایع را تامین کند.

توجه به 
توسعه صنعت

کارشناسان حوزه آب معتقدند، مدیران استان 
در طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان 
تنها به صنعت و در اصل به توسعه آن فکر کرده 
اند که در آینده نیز مشکالت زیست محیطی 
استان را دو چندان خواهد کرد. یک کارشناس 
زمین شناسی و منابع آب که نخواست نامش 
اعالم شود، با بررسی طرح انتقال آب از خلیج 
نوسان" می گوید:   " به  اصفهان،  به  فارس 
اجرای این طرح دو حالت دارد؛ یا آب در خلیج 
فارس شیرین و به اصفهان ارسال می شود که 
باید دید نمک این آب به کجا ریخته می شود؛ 
اگر به دریا ریخته شود اکوسیستم خلیج فارس 
برهم می ریزد و اگر بخواهند انبار کنند، آنگاه 
اکوسیستم خشکی آن منطقه دستخوش تغییر 
قرار می گیرد؛ از سوی دیگر اگر بخواهند بعد از 
انتقال آب شور، در اصفهان آن را شیرین کنند 
باید به سرانجام این نمک در اصفهان فکر کرد؟ 
او با بیان اینکه گفته می شود، آب طرح انتقال 
آب برای صنایع فوالد و گلخانه ها مورد استفاده 
قرار می گیرد، تاکید می کند: برای این مصارف، 
آب باید شیرین شود و حتی درصد خلوص آن 
باید از آب شرب بیشتر باشد. او ادامه می دهد: 
اگر صنایعی همچون فوالد مبارکه و ذوب آهن 
حامی اجرای این طرح انتقال آب هستند، در 
حال حاضر سرمایه گذاری باالیی برای پساب و 
بازچرخانی آب توسط این دو صنعت انجام می 
شود، درحالیکه پیش از این، همین پساب به 
زاینده رود و یا سفره های آب زیرزمینی وارد می 
شد که به نوعی از فرونشست زمین جلوگیری 
می کند، بنابراین سوال است که اگر این صنایع 
میلیاردها تومان برای خرید پساب سرمایه 
گذاری کرده اند، چرا اکنون در این طرح برای 

آب شیرین کن دوباره حاضر به سرمایه گذاری 
هستند.

این کارشناس، همچنین با بیان اینکه اصفهان 
۱5۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد، می گوید: 
پمپاژ آب در این ارتفاع نیازمند هزینه باالیی 
است و باید دید هزینه انرژی این طرح از چه 
منبعی تامین می شود و آیا برای تامین برق این 
پمپاژ، وزارت نیرو دوباره اقدام به احداث نیروگاه 
مازوت سوز می کند که این اقدام نیز منجر به 
هزینه های مضاعف و آلودگی می شود. او با بیان 
اینکه از سمیرم حدود ۱.5 میلیارد مترمکعب 
آب وارد کارون می شود و همچنین از فریدون 
شهر حدود ۷۰۰میلیون مترمکعب آب از استان 
خارج و وارد دز می شود، تاکید می کند: اگر 
بخشی از این آب را به استان اصفهان بازگردانیم 
و مورد مصرف قرار دهیم به مراتب بهتر و کم 
هزینه تر از طرح های انتقال آب همچون خلیج 
فارس به اصفهان خواهد بود. او اضافه می کند: 
خروجی های آب استان باید به استان اصفهان 
بازگردد که این معادل 2 میلیارد مترمکعب 
است، در حالیکه در طرح انتقال آب از خلیج 
فارس تنها 2۰۰ میلیون مترمکعب آب وارد 
اصفهان می شود. به عقیده این کارشناس، 
توسعه صنایع در اصفهان به معنای پذیرش 
مهاجر به این استان است که نیازمند سهم 
آب شرب هستند در حالیکه اکنون برای خود 

اصفهانی ها نیز آب شرب وجود ندارد.

طرح پرهزینه
آب گران قیمت

از سوی دیگر مهدی بصیری- عضو هیئت 
علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اعتقاد بر اینکه 
طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان بسیار 
پرهزینه است و با میزان آب گران قیمتی که 

انتقال می دهد، به هیچ وجه امکان رفع بحران 
آب حوضه زاینده رود را ندارد، تصریح می کند: 
از نظر محیط زیست و اقتصادی طرح انتقال 
آب از خلیج فارس به اصفهان توجیهی ندارد. 
این طرح عالوه بر آلوده کردن دریا، مصرف 
بسیار باالی انرژی دارد و در درازمدت،  به زیان 
اقتصاد کشور است. او با بیان اینکه طرح انتقال 
آب از خلیج فارس به اصفهان حداقل نیازمند 
یک نیروگاه جدید برای تامین انرژی و برق آن 
است، تاکید می کند: متاسفانه وزارت نیرو در 
حوزه برق خورشیدی سرمایه گذاری باالیی 
نکرده است، بنابراین در این شرایط ناچار به 
استفاده از سوخت فسیلی هستیم که آلودگی 
باالیی به همراه خواهد داشت. به گفته بصیری، 
این طرح حکایت از توسعه صنعت در اصفهان 
دارد، بنابراین کمبود آب در بخش شرب، محیط 
زیست و کشاورزی همچنان سر جای خود باقی 
می ماند و به طور قطع شرایط آبی اصفهان بدتر 

خواهد شد. 
اینکه سالیانه حدود ۱۰ میلیارد  بیان  با  او 
از  از چندین استان  مترمکعب آب شیرین 
طریق خوزستان وارد خلیج فارس می شود که 
البته ۳ تا 4 میلیارد مترمکعب آن برای محیط 
زیست رودخانه و دریا الزم و مفید است، این 
درحالیست که دوباره در طرحی هزینه بر می 
خواهیم آب را از خلیج فارس به اصفهان منتقل 
کنیم. به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه 
با  شیرین  آب  متاسفانه  اصفهان،  صنعتی 
وارد خلیج فارس می کنیم  را   2۰۰۰ EC
و در طرحی هزینه بر می خواهیم آب شور 
دریا با EC 4۰۰۰۰ را بعد از نمک زدایی آب، 
دوباره به مرکز کشور انتقال دهیم. او تاکید می 
کند: چنین طرح هایی توجیه زیست محیطی 
ندارد و با مقدار آبی که این پروژه تامین می کند، 
مشکل کم آبی بخش های شرب، محیط زیست 
و کشاورزی اصفهان حل نخواهد شد، همچنین 
این گونه طرح ها تنها برای شرکت ها و دست 
اندرکاران اجرا مفید است، بنابراین تنها با کنترل 
برداشت ها و با شناخت و تنظیم رودخانه زاینده 
رود و رعایت حقابه ها می توان چالش کم آبی 

اصفهان را برطرف کنیم.
در نهایت کارشناسان حوزه آب بر این عقیده اند 
که برای حل مشکل آبی اصفهان، باید مشخص 
شود مدیریت آب استانی است یا حوضه ای؛ اگر 
حوضه ای است، در حال حاضر شاهد انتقال آب 
به خارج از حوضه زاینده رود هستیم که هیچ 
یک در حوضه های آبی زاینده رود نیستند؛ 
بنابراین باید تمام این طرح ها لغو شوند، و اگر 
مدیریت آب استانی است باید تمام آب های 
خروجی از سمیرم، فریدون شهر و ... به استان 
اصفهان بازگردد. از سوی دیگر باید تعریف ما 
از صنعت تغییر کند و اصفهان باید به سمت 
صنایع دستی، صنایع گردشگری و هایتک برود 
و در این استان دیگر نباید توسعه ناپایدار داشته 
باشیم. همچنین می توان هزینه های بسیار 
باالی طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان 
را صرف مدیریت احیای زاینده رود کرد تا شاید 
بتوان با این هزینه، خود زاینده رود را احیا کنیم. 
از همه مهمتر آنکه، در طرح های انتقال آب، 
بعد از تامین آب شرب باید به احیای زاینده رود 
و تاالب گاوخونی توجه کنیم و سپس به دنبال 

توسعه صنعت و یا کشاورزی باشیم.

کارشناسان حوزه آب نقدهای بسیاری به طرح انتقال آب از خلیج فارس دارند؛

شور شیرین آب شور
آیا با انتقال آب خلیج فارس، سودای توسعه بی رویه صنعت تقویت خواهد شد؟

عملیات اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان، ۲۴ اسفندماه سال گذشته توسط رئیس 
جمهور افتتاح شد. اگرچه مجریان و مدیران استانی  تامین آب پایدار صنایع استان و قطع کامل 
وابستگی صنایع به آب آشامیدنی و کشاورزی را از مزایای مهم این طرح می دانند، اما کارشناسان حوزه آب نقدهای 
بسیاری به این طرح دارند و معتقدند، با اجرای این طرح، نه تنها زاینده رود احیا نمی شود، بلکه با اجرای آن در 

بلندمدت سودای توسعه صنعت در استان تقویت خواهد شد.

گزارش
گروه بازرگانی

 نوسان: وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: 
قطار سریع السیر اصفهان-تهران می تواند 
به پویایی اقتصاد کشور کمک  کند. محمد 
اسالمی، در سفر به استان اصفهان با همراهی 
علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان در نشســت اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت:یکی از اصلی ترین محورهای 
توسعه در هر کشــوری توسعه زیر ساخت 
های حمل و نقلی است، حمل و نقل در ایجاد 

مسیرهای ارتباطی بین قطب های صنعتی، 
کشاورزی و گردشــگری تاثیر بسزایی دارد  
و از این رو می تواند عامل مهمی برای رونق 

اقتصادی باشد.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه همواره 
مدل مالی طــرح از خــود آن طرح مهمتر 
اســت اظهار کرد: در خصوص پروژه قطار 
حومه ای اصفهان مدل مســتحکم اجرایی 
را دنبال کردیم تا مردم بتواننــد از پرتو آن 

استفاده کنند. با وجود آنکه این طرح دارای 
بازدهی مالی نیست. وی با اشاره به اینکه در 
قانون مرتبط با شرکت قطارهای حومه ای، 
قانونگذار اجازه داده است راه آهن، با مشارکت 
شهرداری ها و بخش خصوصی ایجاد شود و 
اساسنامه آن نیز در ماه های گذشته تصویب 
و ابالغ شده است. به مدیران استانی دستور 
داد: در اجرای این پروژه بزرگ و مهم تردید 
نکنند و با جدیــت دنبال نمایند همچنین 

نسبت سهام در این سرمایه گذاری 2۰5 هزار 
میلیارد تومانی اصالح شود.

در حاشیه این جلســه علیرضا قاری قرآن 
مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان 
بیان داشت: در رابطه با بندر خشک اصفهان 
، شورای برنامه ریزی استان مصوبات الزم را 
انجام داده و دهکده لجســتیک در منطقه 
ســگزی مورد تصویب قرار گرفته و ابالغ 

شده است.

در سفر محمد اسالمی به اصفهان مطرح شد؛

قول وزیر راه برای حل مشکالت اجرایی بندر خشک اصفهان
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نوسان: رئیس کمیسیون اجتماعی 
شهر  شورای  زیست  محیط  و 
اصفهان گفت: سال گذشته با کمک 
سازمان های مردم نهاد، برای کاهش 
هسته های  اجتماعی  آسیب های 
طرح  و  گرفت  شکل  قدرتمندی 
کارآفرینی اجتماعی با هدف شغل 

شایسته برای زنان اجرایی شد.
اقدامات  به  اشاره  با  محمدی،  کوروش 
مدیریت شهری اصفهان در حوزه اجتماعی 
هدف  با  تسهیل گری  دفاتر  کرد:  اظهار 
اعتبار  با  حاشیه نشینی،  عوارض  کاهش 
شهرداری و مصوبه شورای شهر در چهار 
آغاز  را  کار خود  از سال 99  نقطه شهر، 
بزرگ شبکه های  افزود: طرح  کردند. وی 
اجتماعی محالت اقدامی بی نظیر در کشور 
بود که در سال 99 و در اصفهان آغاز شد و با 
افزایش مشارکت مردم فرصتی ایجاد شد تا 
مردم از کانال های مشارکت مدنی و براساس 
اصول صحیح، مطالبات خود را بیان کرده 
باشند. و در سرنوشت محله خود سهیم 

محیط  و  اجتماعی  کمیسیون  رئیس 
زیست شورای شهر اصفهان تصریح کرد: 
این طرح در انتهای سال گذشته عملیاتی 
شد و در سال جاری نتیجه ارزشمند آن را 
خواهیم دید که حاصل تعامل بین مردم 
وی  است.  خدمات رسان  دستگاه های  و 
ادامه داد: سال گذشته در حوزه شهروندی 
اتفاقات خوبی مانند »کالس شهر«  نیز 
رقم خورد و کارگروه های تخصصی برای 
آمد،  به وجود  اجرای طرح کالس شهر 
تفاهم نامه ای نیز در این زمینه میان آموزش 
و پرورش و مدیریت شهری منعقد شد و 
پرورش،  و  آموزش  وزارت  تأیید  از  پس 
تالیفات مربوط به کالس شهر در دروس 
مدارس ابتدایی اول و ششم گنجانده شد 
که برای تمام کشور قابل تعمیم و اجراست. 
محمدی خاطرنشان کرد: در سال گذشته 
دیگر  و  اجتماعی شهرداری  میان حوزه 
تعامل خوبی شکل  و  ارتباط  دستگاه ها 
گرفت و شاهد تقویت نقش سمن ها در 
اقدامات مدیریت شهری بودیم. وی تصریح 
کرد: با کمک سازمان های مردم نهاد، برای 
کاهش آسیب های اجتماعی هسته های 
قدرتمندی شکل گرفت و سال 99 یکی از 
معدود سال هایی بود که هیچ کارتن خواب 
خیابان های  کف  متجاهری  معتاد  یا 

اصفهان نبود.
رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست 
شورای شهر اصفهان ادامه داد: در این راستا 
پروژه مجتمع توانمندسازی فدک ظرف 
چند ماه آینده بهره برداری می شود تا مکانی 
برای ساماندهی افراد آسیب دیده اجتماعی 
باشد. محمدی با بیان اینکه سال 99 در 
شهرداری  اجتماعی  فعالیت های  حوزه 
سال های  بی نظیرترین  از  یکی  اصفهان 
خود را در تمام ابعاد مدنظر تجربه کرد و 
برای تحقق اهداف شورا مشارکت جدی 
اتفاق افتاد، خاطرنشان کرد: سال گذشته 
آسیب های  کنترل  زمینه  در  همچنین 
تولید  ارزشمندی  محصوالت  اجتماعی، 
اجتماعی  شبکه های  و  تلویزیون  در  و 
منتشر شد. وی افزود: در سال 99 مرکز 
تخصصی خانواده ایجاد و زمینه گفتمان 
علمی در حوزه خانواده وارد عرصه فعالیت 
شد تا مرکز ثقل تعامالت میان شهروندان 
برای  باشد.  و فعاالن دانشگاهی و مدنی 
نخستین بار است که فعاالن این حوزه با 
محوریت مدیریت شهری فعالیت های خود 
را به اشتراک می گذارند. محمدی همچنین 
از اجرای طرح کارآفرینی اجتماعی با هدف 
شغل شایسته برای زنان در سال گذشته 

خبر داد.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: برای رفع مشکالت ترافیکی کوچه مشیر معروف 
به کوچه یخچال ها اقدامات الزم در دستور کار قرار گرفته است. حسین کارگر، اظهار کرد: 
بیش از ۳2 هزار واحد تجاری اصفهان در محدوده منطقه سه شهرداری قرار گرفته و به این 
لحاظ این منطقه از موقعیت خاص اقتصادی و گردشگری برخوردار است. برای کاهش 
بخشی از مشکالت ترافیکی این گذر، پارکینگ کرمانی احداث شد و به بهره برداری رسید. 

در این راستا مذاکرات و هماهنگی های الزم با کسبه انجام خواهد شد.

حســین امیری، معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان از نورپردازی سه نقطه در 
سه منطقه شهر اصفهان با رنگ آبی و به مناســبت روز جهانی اختالل اوتیسم خبر داد و 
گفت: هرســاله در روز دوم آوریل شــهرهای جهان برای آگاه ســازی عموم مردم از این 
بیماری برخی ســاختمانهای شــاخص شــهرها را با رنگ آبی نورپــردازی می کنند.
رنگ آبی به عنوان نماد جهانی اختالل اوتیسم معرفی شده و شهرهای بزرگ دنیا برای جلب 

توجه افکار عمومی در روز جهانی اوتیسم، اقدام به نورپردازی می کنند.

"اوتیسم" اصفهان را آبی کرد کوچه یخچال  پیاده راه می شود؟

گزارش

گزارش

کارآفرینی اجتماعی 
برای اشتغال زنان

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

شهردار اصفهان با بیان اینکه تحریم ها کار را 
برای شهرداری در حوزه هایی همچون مترو که 
نیاز به خرید خارجی داشتیم با دشواری های 
زیادی مواجه کرده است، افزود: اگر 59۰ میلیون 
یورو در شورای اقتصاد تصویب و امکان تحقق 
آن وجود داشت برای خط دو مترو اصفهان 
شرایط بسیار خوبی فراهم می شد. نوروزی 
با اشاره به عملکرد حوزه شهرسازی در سال 
گذشته خاطرنشان کرد: در حوزه شهرسازی 
موفقیت های بزرگی در بخش افزایش زیربنا 
داشتیم به طوری که سال گذشته 2۳ درصد 
صدور  افزایش  درصد  و ۱9  زیربنا  افزایش 
پروانه های ساختمانی در شهر را شاهد بودیم که 
این افزایش ها به طور نسبی رضایت مردم را به 
همراه داشته است؛ در هر پرونده ای که مشکل 
حقوقی وجود نداشته زمان صدور پروانه و پایان 

کار کاهش یافته است. 
وی دریافت نشان کاندیداتوری شهر دوستدار 
کودک را اتفاق خوشایندی در حوزه شهرسازی 
برشمرد و تأکید کرد: دریافت نشان کاندیداتوری 
شهر دوستدار کودک موفقیتی بزرگ و کاری 
ارزشمند برای اصفهان بود که خوشبختانه شاهد 
تحقق آن بودیم. شهردار اصفهان ادامه داد: در 
حوزه شهرسازی کتاب هایی در دبیرخانه شهر 
اسالمی تدوین شده و در مرحله انتشار است؛ 
همچنین در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری 
تغییر ماهوی اتفاق افتاده به طوری که این 
درآمد  برای کسب  ابزاری  دیگر  کمیسیون 

نیست بلکه برای جلوگیری از تخلفات است.

اجرای ۱۵ کیلومتر پیاده راه سازی 
نوروزی با بیان اینکه از سال 96 تاکنون ۱5 
کیلومتر پیاده راه سازی در شهر اصفهان ایجاد 
شده است، گفت: این میزان معادل ۱24 هزار 

مترمربع در بافت های تاریخی شهر است که 
منجر به نوسازی و بهسازی این بافت ها شده 
است. وی گفت: معتقدیم باید به خرد جمعی 
متکی شویم و تصمیمات مبتنی بر خردباوری 
باشد. نوروزی از رشد ۱4 درصدی فعالیت ها در 
کمیسیون تصویب طرح های شهرداری خبر داد 
و تصریح کرد: در بخش هوشمندسازی شهر نیز 
چندین خدمت از طریق سیستم به شهروندان 

ارائه می شود. 
وی با اشاره به اقدامات حوزه فرهنگی شهرداری 
اظهار کرد: در حوزه فرهنگی اقدامات آنچنان 
که باید ملموس نیست، اما فعالیت های زیادی 
انجام شده که تدوین و انتشار ۷۰ کتاب کودکان 
و نوجوانان با موضوع شهروندی نمونه بارز آن 
به شمار می آید. وی از برگزاری ۱۰۰ کارگاه 
آموزش شهروندی در سال گذشته خبر داد و 
تصریح کرد: سال گذشته ۱6۷ عنوان برنامه ویژه 
کودکان در قالب شهر دوستدار کودک برگزار 
شده است. شهردار اصفهان از راه اندازی چهار 
دفتر تسهیلگری در مناطق کمتر برخودار شهر 
خبر داد و افزود: در حوزه فرهنگی یکی دیگر از 
فیروزه ای«  توجه »سالمت  مورد  موضوعات 
بود که اقدامات خوبی در این راستا انجام شد. 
وی با اشاره به فعالیت های انجام شده در حوزه 
برنامه ریزی شهری اظهار کرد: تدوین بودجه 
و طرح آن در کمیسیون ها و حضور در جلسه 
شورای اسالمی شهر از شاخص ترین اقدامات این 

حوزه به شمار می آید.

افتتاح ۲۰ پروژه شاخص شهری 
وی با اشاره به فعالیت های عمرانی انجام شده 
در شهر گفت: در حوزه عمرانی همچون سایر 
بتوانیم  تا  شد  انجام  تالش  نهایت  حوزه ها 
قانون را به صورت دقیق رعایت کنیم. شهردار 

اصفهان با بیان اینکه در سال 95 وضعیت 
ترک تشریفات اوضاع خوبی نداشته به طوری 
که ۱۷ درصد قراردادها با ترک تشریفات انجام 
می شده است، ادامه داد: ترک تشریفات سال 96 
به هفت درصد و سال 9۷ به سه درصد رسید و 
در سال 9۸ سه درصد حفظ شد و در ادامه سال 
گذشته شاهد یک درصد ترک تشریفات بودیم 
چرا که ترک تشریفات را متضمن تالی فاسدها 
عمرانی  اعتبارات  کرد:  اظهار  وی  می دانیم. 
شهرداری در سال گذشته به چهار هزار و 6۸5 
میلیارد تومان رسید و پروژه ها دسته بندی و با 

محوریت سنجش پذیری ارائه شد.
نوروزی با بیان اینکه پروژه های عمرانی شهر به 
سه دسته شاخص، مهم منطقه ای و منطقه ای 
سال  کرد:  خاطرنشان  است،  شده  تقسیم 
گذشته 2۰ پروژه شاخص شهری افتتاح شد و یا 
در آستانه افتتاح قرار گرفت همچنین ۳۰ پروژه 
مهم منطقه ای و ۱9۰ پروژه منطقه ای افتتاح 

شد یا در آستانه بهره برداری قرار گرفت. 
مرکز  پروژه  درصدی   95 پیشرفت  از  وی 
همایش های بین المللی اصفهان خبر داد و 
هسته ای  شهدای  میدان  پروژه  کرد:  اظهار 
در سال ۱4۰۰ با تکمیل اقدامات عمرانی در 
سه خیابان منتهی به میدان از جمله مشتاق، 
ارغوانیه و زاینده رود افتتاح می شود. شهردار 
اصفهان با بیان اینکه چهارباغ و خیابان های 
منتهی به آن و میدان امام حسین )ع( همچنین 
پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح 
شهید سلیمانی آماده افتتاح است، افزود: خط 
انتقال پساب شمال شهر از ابتدای بلوار فرزانگان 
تا میدان المپیک اجرا شده است. وی ادامه داد: 
سال گذشته پروژه های پل آفتاب و خیابان های 
تابان و آسمان در برنامه »هر یکشنبه، یک 

افتتاح« به طور رسمی افتتاح شد.

تقویت ارتباط با 
خواهرخوانده های اصفهان

نوروزی با اشاره به فعالیت های حوزه اداره کل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اظهار کرد: 
در این حوزه اتفاقات خوبی رقم خورده که باید 
به درستی دیده شود چرا که اگر نگاه ها درست 
نباشد، نتایج غلط خواهد بود. وی ادامه داد: سال 
گذشته جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان در شرایط کرونایی از طریق فضای 
مجازی به نحو شایسته ای برگزار شد و زمینه 
استفاده کودکان را فراهم کردیم. وی گفت: از 
محل صرفه جویی برگزاری این جشنواره 5۰۰ 
میلیون تومان به خرید تبلت برای کودکان بی 
بضاعت اختصاص یافت که این رقم با تصویب 
شورای شهر به دو میلیارد تومان افزایش یافت 
و شهرداری نسبت به خرید تبلت ها اقدام کرد 
و با نظر آموزش و پرورش به خانه کسانی رفت 
که نیاز به تبلت داشتند و البته نتیجه آن در 
جامعه مشهود خواهد بود. شهردار اصفهان با 
اشاره به تقویت ارتباط با خواهرخوانده های 
اصفهان گفت: چراغ ارتباط اصفهان با برخی از 
شهرهای خواهرخوانده کم سو شده بود و فروغی 
نداشت که خوشبختانه با ابتکارات جدید چراغ 
آن پرفروغ شد و مذاکراتی با سفرا و شهرداران 
کویت، فلورانس و کواالالمپور از طریق فضای 
مجازی انجام و منجر به تبادل تجربیات و 
دانش شد؛ دیپلماسی شهری اصفهان مورد 
استقبال وزارت خارجه نیز قرار گرفت. وی گفت: 
خواهرخواندگی شهرهای حیدرآباد و سمرقند تا 
مرز امضا پیش رفته است؛ اگر اصفهان امروز در 
دنیا شناخته شده کار یک شب و یک روز نبوده 
بلکه حاصل اقدامات انجام شده و روشنگری 

افکار عمومی بوده است.

احداث ۵ نیروگاه خورشیدی
شهردار اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده 
در حوزه حمل و نقل شهرداری خاطرنشان کرد: 
قرارداد بازسازی ۷۰۰ دستگاه اتوبوس با دولت 
منعقد شده که تاکنون ۱2۰ دستگاه اتوبوس در 
این راستا بازسازی شده است. نوروزی از افزایش 
۷6 کیلومتری مسیرهای دوچرخه سواری در 
شهر خبر داد و افزود: تعداد دوربین های نظارتی 
شهر از 4۱ دوربین در سال 96 به 6۱ دوربین در 
سال 99 رسید و سامانه های ثبت تخلف نیز از 
64 دوربین در سال 96 به ۱۰۳ سامانه در سال 
99 افزایش یافت. وی با ابراز خرسندی از اینکه 
در سال گذشته سامانه مدیریت هوشمند پارک 
حاشیه ای در شهر راه اندازی شد، گفت: این اقدام 
عدالت پارک خودروها در حاشیه خیابان ها را 

برقرار می کند.
نوروزی با بیان اینکه در حال حاضر ۱5 درصد 
فضای چهار هزار هکتاری سبز شهر از طریق 
پساب آبیاری می شود و قرار است به 5۰ درصد 
یابد، گفت: پنج نیروگاه خورشیدی  افزایش 
جدید در شهر احداث شده است. وی با بیان 
اینکه سرانه فضای سبز شهر اصفهان به 2۸.۰2 
رسیده است، خاطرنشان کرد: در چهار سال 
گذشته ۳۰۰ هکتار به فضای سبز شهر افزوده 
شده است که بخشی از آن در پروژه پل آفتاب، 
ادامه بلوار فرزانگان و 5۰ هکتار فضای سبز در 
بختیار دشت به عنوان یک اقدام زیست محیطی، 

انسانی و حقوق بشری انجام شده است.

شهردار اصفهان در جلسه علنی شورای اسالمی شهر مطرح کرد؛

240 پروژه عمرانی در سال 99
نوروزی: در چهار سال گذشته ۳۰۰ هکتار به فضای سبز شهر افزوده شده است

citizen

 نوسان:معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: در 
این دوره مدیریت شهری از سال ۱۳۹۶ تاکنون ۱۵ کیلومتر در 
شهر اصفهان معادل ۱۲۳ هزار و ۴۰۰ مترمربع پیاده راه سازی 

شده است.
سید احمد حسینی نیا، اظهار کرد: با توجه به شرایط ناشی از شیوع کرونا حوزه 
معاونت شهرسازی، سیستم شهرسازی الکترونیکی خود را با شعار »در خانه 
بمانیم« ارتقا داد تا از این طریق مردم بتوانند بخشی از خدماتی که به صورت 
حضوری دریافت می کردند را بدون مراجعه حضوری و از طریق تلفن همراه یا 
رایانه دریافت کنند. وی با اشاره به تفاوت های شهرسازی قدیم با شهرسازی نوین، 
افزود: با بررسی برنامه 5۰ ساله اخیر کشور پی می بریم که جمعیت شهرنشینی از 

۳۰ درصد به 6۰ درصد افزایش یافته و تعداد شهرها به عدد 9۰۰ رسیده است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: بر اساس پیش بینی ها، 
برنامه ها و آنالیزها در افق ۱4۰۰ جمعیت شهرنشینی به حدود ۷۰ درصد خواهد 
رسید و تعداد شهرها نیز به یک هزار و 9۰۰ شهر تبدیل می شود. وی با بیان این 
که از ۷۰ درصد جمعیت شهرنشین کشور، حدود 5۰ درصد در کالنشهرها از 
جمله اصفهان سکونت خواهند داشت، تصریح کرد: با توجه به این مسائل عالوه 
بر این که باید در حوزه شهرسازی و برنامه ریزی شهری با یک نگاه میانجی گرایانه 
مباحث پیچیده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حمل و نقلی، ترافیکی یا زیست 
محیطی را دنبال کرد، در کالنشهرها این برنامه ریزی نیاز عمیق و توجه ویژه دارد.

حسینی نیا تاکید کرد: در کنار برنامه ریزی، اعتقاد بر این است که صرفاً نباید 
نگاه کمی باشد بلکه نگاه کیفی که الجرم ما را در مولفه هایی مثل زیباشناختی، 
نگاه عملکردی و زیستگی هدایت می کند، ضرورت دارد تا بر اساس این مولفه ها 
برنامه هایی تدوین شود که بتواند همه شمول در اختیار شهروندان باشد. وی گفت: 
وقتی از این منظر نگاه می کنیم یک بعد ماهوی مسئله که به چیستی مباحث 
شهری می پردازد و یک بعد فرایندی که به محصوالت حوزه شهری و شهرسازی 
از جمله نورپردازی، کف سازی، پیاده راه سازی ها که عالوه بر مؤلفه کیفی، نگاه 

فرایند محور را دنبال می کند باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به تفاوت های موجود بین 
کالنشهر اصفهان با سایر کالنشهرها، اظهار کرد: اصفهان از غنای فرهنگی ویژه ای 
برخوردار است چرا که سه دوره پایتخت ایران و پس از انقالب شکوهمند اسالمی 
یک دوره پایتخت فرهنگی جهان اسالم بوده است، بنابراین این غنای فرهنگی 

ایجاب می کند که اصفهان به عنوان کالنشهری با هویت، شهری جهانی است.
وی ادامه داد: هرچند اصفهان یک کالنشهر است، اما به واسطه شهر جهانی 
بودن آن باید به آن در حوزه طراحی شهری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری 

ویژه تر نگاه کرد.
حسینی نیا تصریح کرد: برنامه محله محوری در رئوس برنامه های شهر همچون 
ادوار گذشته مدیریت شهری دنبال می شود و در ابعاد مختلف شهرسازی به بعد 
کالبدی تأکید دارد، معتقدیم در این دوره مدیریت شهری باید نگاه »باهمستانی« 
)احساس باهم بودن در یک محیط شهری و توجه ویژه به فضاهای عمومی 

شهری( را دنبال کرد.

محله محوری در 
راس برنامه های شهر

شـهردار اصفهـان گفـت: در شـرایط کرونایـی برخـی بخش هـا بـه شـدت تحـت فشـار قـرار 
گرفتنـد و هزینه هـای سـنگینی به شـهرداری تحمیل شـد، اما شـهرداری با انتخـاب مدل های 
جدیـد شـرایطی را ایجـاد کـرد که علی رغم تمام سـختی ها شـعار انقـالب عمرانـی را محقق سـاخت. قدرت 
اهلل نـوروزی در یکصـد و شـصت و پنجمین جلسـه علنی شـورای اسـالمی شـهر اصفهان بـا ارائه گزارشـی از 
فعالیت هـای سـال گذشـته شـهرداری اظهار کرد: سـال ۹۹ سـالی بسـیار سـخت و دشـوار بود که با شـرایط 
کرونایـی مواجـه بودیـم اما در سـال ۹۹ بیش از ۲۴۰ پروژه عمرانی شـامل ۲۰ پروژه شـاخص شـهری، ۱۹۰ پروژه 

منطقـه ای و سـایر و ۳۱ طـرح مهـم مناطـق تکمیل شـد یـا در مرحله بهره بـرداری قـرار گرفت.  

گزارش
گروه شهری

 نوســان: مدیر عامل ســازمان نوسازی و 
بهسازی شــهرداری اصفهان گفت: دو هزار و 
۳۸۰ هکتار از بافت شــهر اصفهان معادل ۱2 
درصد این کالنشــهر، ناکارآمد است. محمد 
فیض، اظهار کرد: ۱2 درصد ســطح کل شهر 
اصفهان در 2۳۷ لکه بافت فرسوده در مناطق 
۱5 گانه شــهر اصفهان و در قالب چهار گونه 
بافت ناکارآمد با پیشینه روســتایی، اسکان 
غیررســمی، میانی و بافت ناکارآمد تاریخی 

پراکنده شده است. وی با بیان این که بافت های 
شهر اصفهان شــامل غیررسمی، بافت میانی 
در محله های قدیمی، بافت ناکارآمد تاریخی و 
بخش های الحاقی به شهر است، افزود: باید تمام 
ابعاد بافت های شهر اعم از کالبدی، اجتماعی و 

اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم.
مدیرعامل ســازمان نوســازی و بهســازی 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: اقدامات این 
سازمان با روش برنامه ریزی، سیاست گذاری 

و برنامه اجرایی در بســیاری از موارد از جمله 
در بهبود معیشت ســاکنان بافت ها یا مسائل 
اجتماعی که به موازات احیای کالبدی آن بهبود 
می یابد بسیار مؤثر است. وی خاطرنشان کرد: 
سال گذشته با موافقت شــهرداری و شورای 
شهر 2.5 برابر بودجه در نظر گرفته شده برای 
انجام عمرانی ســازمان نوســازی و بهسازی 
شهرداری، تخصیص اعتبار انجام و ۳5 پروژه در 

شهر اجرا شد.

فیض با تاکید بر استفاده از نیروهای متخصص و 
مشارکت با مردم در اجرای پروژه های نوسازی و 
بهسازی در شهر، گفت: در سال های اخیر و با طرح 
و فراگیر شدن موضوع بازآفرینی پایدار بافت های 
ناکارآمد شهری، صرفاً مداخله مستقیم در بافت 
کالبدی به عنوان راه حل معضالت و مشکالت این 
گونه بافت ها مطرح نیست و باید برای رفع آن ها به 
تمامی ابعاد بافت شهری اعم از کالبدی، اجتماعی، 
و اقتصادی به صــورت همزمــان پرداخت.

مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای ۳۵ پروژه برای نوسازی بافت فرسوده شهر

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان:

 نوسان:مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان گفت: در راستای جمع آوری خودروهای فرسوده رها 
شده در معابر شهر در سال گذشته یک هزار و ۲۲۷ اخطاریه 

صادر شده و ۸۴۹ خودروی فرسوده جمع آوری شده است.
سیدحسن محمدحسینی با ارائه گزارشی از عملکرد اداره پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری شهرداری در سال گذشته، اظهار کرد: در این مدت برای رفع 
و پیشگیری از تخلف سد معبر ۳۷ هزار و 6۳۰ تذکر داده شده، ۱۳ هزار و 56۳ 
اخطاریه صادر و رفع تخلف ۳4 هزار و 49۳ متصدی صنف انجام شده است. وی 
ادامه داد: در بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز تعداد ۱۰ هزار و 25 

اخطاریه صادر و چهار هزار و 6۳9 مورد نصب تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شد.
مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
در سال گذشته یک هزار و 22۷ اخطاریه صادر و 6۰6 خودروی فرسوده رها 
شده جمع آوری شده است، گفت: در این مدت همچنین یک هزار و ۸۷ نفر 
دست فروش و ۸49 نفر متکدی جمع آوری شده اند. وی افزود: سال گذشته 
در بخش کنترل ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی 
کارگاه های ساختمانی متخلف یا بدون مجوز و پروانه، از افزایش طبقات یک 
هزار و 4۰۱ ساختمان، از تعمیرات داخلی غیرمجاز هشت هزار و ۳92 ساختمان، 
از تبدیل یک هزار و 54۷ ساختمان و فعالیت ۱9 هزار و ۸5 کارگاه ساختمانی 

متخلف جلوگیری شده است.
محمدحسینی با اشاره به اقدامات این حوزه در بخش کنترل ضایعات سطح شهر 
)پیشگیری و تعطیلی کارگاه های سد معبر کننده با مصالح و نخاله( اظهار کرد: در 
این راستا ۱9 هزار و 2۰6 مورد اخطاریه صادر شده است و سه هزار و ۳5 کارگاه 
ساختمانی متخلف تعطیل شد. وی ادامه داد: در این مدت در راستای اجرای بند 
2۰ قانون شهرداری ها مبنی بر رفع مزاحمت کارگاه های صنفی مزاحم از طریق 
اجرای تمهیدات و تعطیلی، ۷۱9 رأی اجرا شد و ۷49 رأی نیز بر اساس بند ۱4 
قانون شهرداری ها مبنی بر رفع خطر از بناهای حادثه آفرین، چاله ها و اشیای 
مشرف بر معابر عمومی اجرا شد. مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: سال گذشته در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون 

شهرداری یک هزار و 9۱2 رأی اجرا شده است.

جمع آوری ۸۴۹ خودروی 
فرسوده رها شده 
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تحلیل

 یادداشت     

 اگرچه در گزارش های مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری گفته می شود اما در واقع 
این کاهش نرخ بیکاری ریشه در خروج جمعیت فعال از کار و کاهش نرخ مشارکت دارد. 
یعنی نرخ مشارکت اقتصادی پاییز 99 نسبت به پاییز سال گذشته 2.9 درصد کاهش 
یافته است. نظر اقتصاددانان نیز از استمرار این شرایط در سال آینده حکایت دارد! آنها 
می گویند که وضعیت نرخ بیکاری در سال ۱4۰۰ بهبود قابل توجهی پیدا نمی کند و 

بیکاری واقعی دو رقمی را پیش بینی می کنند.

 افراد بیشتری در سال آینده بیکار می شوند؟
رئیس کل بانک مرکزی می گوید:۱۱ نفر 9۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار 
بوده اند و این بانک با کمک قوه قضائیه توانسته ۳۰ هزار میلیارد تومان آن را پس بگیرید.
 همتی در بخشی از سخنانش با اشاره به بحث اصالح نظام بانکی از ایجاد کمیته ی 
فرادستگاهی در بانک مرکزی سخن گفته است در آن پرونده تمام بدهکاران دانه درشت 
مطرح می شود. به گفته همتی این بانک توانسته با کمک قوه ی قضائیه سی هزار میلیارد 

تومان از این بدهی را پس بگیرد.

افشاگری همتی درباره بدهی 11 ابربدهکاری بانکی

دروغ 
دکتر کید

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:به گفته هادی حق شناس، در سال ۱۴۰۰ اقتصاد رشد مثبتی 
را تجربه خواهد کرد؛ بازگشــت آمریکا به برجام، پیوستن ایران به 
FATF  و واکسینه شــدن علیه کرونا فضا را برای رشد اقتصادی 
مناسب می کند. این اقتصاددان در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق 
ایران« می گوید: آمار دو فصل اخیر بانک مرکزی بیانگر این اســت 
که اقتصاد ایران از رکود خارج شــده و دارای رشد اقتصادی مثبت 
بدون نفت و با نفت بوده اســت. حق شناس می گوید: سال آینده به 
نظر می رسد عوارض کرونا به حداقل ممکن خواهد رسید و با توجه 
به اینکه واکسن بیشتری مردم می زنند، شرایط کسب و کار هم بهتر 
خواهد شد. به گفته حق شــناس صنایع جایگزین واردات کوچک 
می تواند در اولویت بعدی رشد باشــد و به ترتیب در ادامه بخش 
ساختمان و در نهایت بخش نفت می توانند گزینه های قابل پیش بینی 
رشد در کشور باشند. همه این موارد نشان می دهد اقتصاد ایران به 
سمت مثبت شدن رشد اقتصادی کشور حرکت می کند. آنچه می 
خوانید برخی از برجسته ترین نکاتی است که در هفته قبل اقتصاد 

ایران را به خود معطوف کرد؛

کلید حمایت و مانع زدایی از تولید
حسین سالح ورزی در یادداشتی نوشت: بهترین اقدام برای حمایت از تولید و 
مانع زدایی از مسیر آن را مدیریت ریسک هایی می داند که به واسطه فعالیت های 
دولت به اقتصاد و بخش خصوصی تحمیل می شود. این فعال اقتصادی اضافه 
کرد: اگر قرار است از تولید و رشد اقتصادی هم حمایت و از مسیر آن مانع زدایی 
کنیم بازهم چاره را باید در نحوه ایجاد موازنه میان ریسک و پاداش جستجو کرد.

وی ادامه داد: بهترین اقدام دولت برای حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر 
آن، مدیریت ریسک هایی است که به واسطه فعالیت های دولت به اقتصاد و 
به ویژه بخش خصوصی تحمیل می شود. دو سرفصل کلیدی در ریسک های 
ناشی از فعالیت های دولت برای اقتصاد، تغییر ناگهانی مقررات و نقض عهدهای 
دولت در قراردادها، به ویژه قراردادهای سنگین سرمایه گذاری است که مهم ترین 
مصداق آن در اقتصاد امروز ایران واگذاری های اموال دولتی به بخش خصوصی 
محسوب می شود. خوب است دولتمردان و این نکته را در نظر داشته باشند که 
مقررات و قراردادها در روز نخست برای پیش بینی پذیر کردن فضای کسب وکار 
و به عنوان ابزاری برای مدیریت و کاهش ریسک ساخته شده اند. وی در خاتمه 
نوشت: ازاین رو، دولت برای حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر آن کافی 
است بر عهدی که فعاالن اقتصادی در قالب مقررات و قراردادها می بندد پایدار 
بماند. ماجرا به همین سادگی است لطفاً به دنبال راه حل های پرخرج و بی ثمر و 
نمایشی نباشید که جز تلف کردن عمر ملت و تباه کردن منابع نظام اقتصادی 

فایده ای نخواهد داشت.

بانک مرکزی در کنترل تورم 
چه اختیاری دارد؟

دکتر محمد طبیبیان در کانال تلگرامی خود نوشت: متن زیر را ظاهراً روابط 
عمومی بانک مرکزی منتشر کرده است. مبنی بر این که وقتی قانون تکلیف می 
کند که بانک مرکزی نقدینگی برای تامین هزینه دولت ایجاد کند بانک مرکزی 
چاره ای جز تمکین ندارد و باید عمل کند. این استاد اقتصاد ادامه داد: اما آیا این 
ادعا صحیح است؟ از رییس کل فعلی نباید توقع غیر واقع بینانه داشته باشیم. 
چون این مطلب روال شده و رئیس کل های دیگر هم همین کار را کرده اند. 
بنا براین جدا از این که به مقام فعلی نمی شود غیر منصفانه ایراد گرفته اما به 
نظر اینجانب این ادعا منطقاً صحیح نیست. در این قانون تصریح شده که وظیفه 
بانک مرکزی حفظ ارزش پول است. این کار در همه کشور ها با سیاست پولی 
انجام می شود. بانک مرکزی طبق بند دوم این قانون یک شخص حقوقی 
مستقل است. مانند یک اداره دولتی نیست که در چارچوب بودجه برای آن 
تعیین تکلیف شود. یک فرد حقوقی مستقل است که نمی توان آن را موظف به 
انجام کاری کرد که به خودش زیان وارد کند. وی در ادامه تاکید می کند: چه 
ضرورتی دارد که روابط عمومی بانک مرکزی از طریق صدور اعالمیه وارد بحث 
هایی بشود که آب بندی نیست؟ بانک مرکزی با تمکین به این دستورات از 

قانون خودش تمرد کرده است مگر نه؟

پارادوکس درآمد سرانه 
و سرانه مصرف

دکتر مسعود نیلی می گوید: همه می دانیم که نقطه اوج درآمد سرانه اقتصاد 
ایران در تاریخ ثبت شده کشور سال ۱۳55 است. اگر این سال را پایه و متوسط 
درآمد سرانه آن سال را ۱۰۰ فرض کنیم، در پایان سال ۱۳9۷ این عدد به 
حدود ۷۰ کاهش پیدا کرده است. در طرف دیگر قضیه، اما اگر متوسط سرانه 
مصرف در سال ۱۳55 را معادل ۱۰۰ در نظر بگیریم این عدد در پایان سال 
۱۳9۷ کمی بیش از ۱5۰ است. یعنی از سال 55 تا 9۷ متوسط مصرف سرانه 
5۰ درصد هم افزایش یافته است. این روند نشان می دهد که ما با یک تناقض 

یا پارادوکس مواجه هستیم.
وی تصریح می کند: این پارادوکس این گونه است که اگر شما بگویید که درآمد 
سرانه امروز ما نسبت به سال 55 حدود ۳۰ درصد کمتر است بالفاصله به 
شما می گویند آمار شما غلط است چون در حال حاضر می بینیم رفاه مردم 
بیشتر شده و کاالها و خدمات گسترده تری از آب و برق گرفته تا خودرو و 
یخچال و جاروبرقی در اختیار مردم قرار گرفته است و با آنچه شما می گویید 
جور در نمی آید. نیلی تاکید دارد: آموزه های اولیه اقتصاد کالن به ما می گوید 
رشد مصرف در بلندمدت مساوی با رشد درآمد است؛ نتیجه اول اینکه روند 
تناقض آمیزی که در اقتصاد ما وجود دارد، نمی تواند ادامه دار باشد و ناگزیر این 
دو عدد باید مساوی شوند و بازهم آموزه های اقتصاد به ما می گوید که آن 
متغیری که مقدار بیشتری دارد خود را با متغیر به مقدار کمتر تطبیق می دهد. 

یعنی مصرف کاهش می یابد تا به درآمد برسد.

چشم انداز اقتصادی در 1۴00

سرمایه گذاری با
 ۵۰ میلیون تومان

سرمایه گذاری بدون داشتن آگاهی در 
آن  در  می خواهید  که  موضوعی  مورد 
درست  بزنید  سرمایه گذاری  به  دست 
نیست ، شما باید ابتدا با راه و روش آن 
و مواردی که در پیش رو دارید آشنایی 
کامل داشته باشید در غیر این صورت 

باید دست نگه دارید. 
سرمایه  که  می باشد  این  بعدی  نکته 
گذاری با انواع مبالغ زیاد و کم امکان 
پذیر است برای مثال راه اندازی کسب و 
کار با 2۰ میلیون تومان سرمایه گذاری 
نیز میسر است و اینکه چه کسب و کاری 
راه اندازی کنید به میزان سرمایه و به ایده 
و خالقیت شما بستگی دارد. اگر شما با 
سرمایه کم شغل خود را راه اندازی کنید، 
دریافت  که  سودی  با  زمان  گذر  طی 
می کنید قادر به گسترش کسب و کار 

خود و یا تعویض آن می باشید. 
بسیاری از شما با سرمایه ای که دارید و 
با داشتن ترس از دست دادن پول خود 
و سود نکردن تصمیم می گیرید که مبلغ 

خود را پس انداز کنید. 
اما، با توجه به تورم موجود پس انداز اصال 
کار خوبی نیست. چرا که روز به روز ارزش 
پول شما پایین می آید. پس چه باید کرد؟ 
شما باید اوال به دنبال مهارت و دانش 
اما  بروید.  خود در صورت خاص بودن 
اگر این چنین نیست و شرایط برایتان 
مهیا نیست بهتر است به دنبال باز کردن 
مغازه هایی باشید که با توجه به بودجه 
خود می توانید شروع کنید. در ادامه ما 
برای شما ایده هایی را قرار داده ایم که 
می توانید با توجه به عالقه و موقعیت خود 
به راه اندازی آنها به عنوان کسب و کاری 
موفقیت آمیز اقدام کنید. البته شاید این 
موارد باب میل شما نباشد. اما، امیدواریم 
راه  برای  راهی  کردن  پیدا  در  شما  به 
اندازی شغلی مناسب و کسب موفقیت 

در کسب و کار کمک کند.

اول: مغازه مواد پروتئینی و 
ویتامینی 

موارد مختلفی که  بر  افراد عالوه  همه 
سیر  برای  روزانه  است،  نسبتا ضروری 
شدن، سالمتی و … به خرید مواد غذایی 
روزانه  که  مواردی  از  یکی  می پردازند. 
می باشد  موجود  همه  غذایی  سبد  در 
پروتئین و ویتامین است، یعنی گوشت، 
مرغ، تخم مرغ و از این قبیل مواد غذایی 
که دارای پروتئین و ویتامین قابل توجهی 
را  شرایطش  شما  اگر  بنابراین،  باشند. 
دارید و می توانید در مکان مناسب مغازه 
داشته باشید بهتر است با پول خود یک 
و  پروتئینی  مواد  مغازه کوچک فروش 
شغل  این  کنید.  اندازی  راه  ویتامینی 
مواردی  داشتن  و  پشتکار  صورت  در 
، قیمت  نظافت  تبلیغات، رعایت  چون 
رقابتی و … می تواند سود باالیی داشته 
باشد. در راه اندازی این کسب و کار توجه 
داشته باشید که بنا به فروش روزانه و نیاز 
مشتریان باید مواد را برای فروش فراهم 
کنید در غیر این صورت اگر مواد اضافه ای 
به مدت زیاد به فروش نرسند خیلی زود 
فاسد می شوند بنابراین حتما این مورد را 

در نظر داشته باشید.

دوم: پرورش گیاهان دارویی 
تا  گذاری  سرمایه  دنبال  به  شما  اگر 
و  می باشید  تومان  میلیون   5۰ سقف 
دوست دارید بیشتر با گیاهان سر و کار 
پرورش  به  است  بهتر  باشید،  داشته 
گیاهان دارویی بپردازید. البته شما باید 
اطالعات کافی و شرایط الزم برای این کار 
را داشته باشید. گیاهان دارویی در انواع 
مختلفی وجود دارند که با کمی تالش 
میلیون   5۰ حدود  متناسب  هزینه  و 
تومان قادر هستید گیاهانی که در اقلیم 
شما قابلیت رشد دارند را پرورش دهید 
که از جمله این موارد می توان به آلوئه 
ورا، آویشن، نعناع، بادرنجبویه، کاسنی 
و بسیاری دیگر اشاره کرد. این شغل بی 

خطر می باشد و در صورت درست انجام 
را خواهد داشت. در  دادن سود خوبی 
پرورش  و  بزرگ  مکان  داشتن  صورت 
این نوع گیاهان قادر به صادر کردن آنها 
به خارج از کشور نیز هستید. توجه داشته 
باشید، که اگر شما دارای اطالعات کافی و 
شرایط الزم نمی باشید بهتر است دست 
نگه دارید. با افرادی که می توانند به شما 
کمک کنند و یا با دوره های آموزشی 
تجربه و مهارت خود را تکمیل و بعد اقدام 

به کشت این گیاهان کنید.

سوم: دستگاه تولید کیسه فریزر
امروزه  دار  دسته  و  فریزر  های  نایلون 
منزل  پر استفاده هستند. در هر  بسیار 
استفاده  محصول  این  ای  مغازه  یا  و 
می شود و دارای قیمت مناسبی است. 
شما می توانید در صورت تمایل اقدام به 
خرید دستگاه تولید نایلون فریزر کنید 
تا به تولید آن بپردازید. اگر بتوانید آنها 
را با قیمت مناسب به فروش برسانید به 
راحتی از سرمایه خود سود خوبی کسب 
خواهید کرد. این کسب و کار یک انتخاب 
عالی برای افرادی که به دنبال شغل دوم 
هستند نیز می باشد. البته با توجه به اینکه 
حال  در  دستگاه ها  قیمت  روز  به  روز 
افزایش و تغییر است در صورت باال بودن 
قیمت از 5۰ میلیون، می توانید به دنبال 
دستگاه های کارکرده و دست دوم باشید 
که سالم باشند و بتوانید بازدهی خوبی از 

آنها داشته باشید.

چهارم: اسباب بازي فروشي 
همگی  مختلفی  های  سن  در  بچه ها 
اکثرا  و  می باشند  بازی  اسباب  دارای 
تا سن ۱۰ سالگی عالقه به انواع اسباب 
بازی دارند از این رو یکی از پر درآمد ترین 
شغل ها داشتن کسب و کاری در رابطه 
با وسایل مورد نیاز بچه همچون اسباب 
بازی، سیسمونی، فروش لباس و لوازم 
بچه و … می باشد چرا که جامعه هدف 

جمعیتی  محصوالت  فروش  برای  شما 
تمایل  صورت  در  پس  می باشد  بزرگ 
می توانید به راه اندازی مغازه اسباب بازی 
فروشی با سرمایه 5۰ میلیون بپردازید. 
مناسبی  مکان  داشتن  در صورت  شما 
رونق  و  فروش  از  مطمئنا  مغازه  برای 
خوبی برخوردار می شوید. شاید برخی از 
شما با خود بگویید که 5۰ میلیون برای 
این کار کم است. اما، بهتر است بدانید که 
الزم نیست همیشه حتما مبالغ زیاد را 
برای این کار کنار بگذارید و مصرف کنید. 
کار  ابتدا  است  بهتر  شدن  موفق  برای 
خود را با در نظر گرفتن ریسک شکست 
،کوچک شروع کنید و در صورت داشتن 
بازار مناسب آن را گسترش دهید. برای 
اینکه بتوانید مشتریان زیادی را جذب 
سن  برای  را  وسایلی  است  بهتر  کنید 
مثال  برای  باشید  داشته  مختلف  های 
از سنین 2 سالگی تا ۱۰ سالگی اسباب 
بازی متناسب با روحیات و خلقیات بچه 
ها داشته باشید همچنین در کنار آن 
مفید بودن وسایل را نیز در ذهن خود 
بگنجانید زیرا والدین می خواهند وسایلی 
برای فرزندان خود خریداری کنند که 
عالوه بر سرگرمی بتواند ذهن آنها را باز 

کند.

پنجم: صنعت درب و پنجره 
آلومینیوم

پنجره  و  درب  نیازمند  ساختمانی  هر 
می باشد و بیشتر آنها از جنس آلومینیوم 
و یا دو جداره می باشند. با گذراندن دوره 
حدود 2 ماه می توانید در این کار تخصص 
الزم را بدست آورده و به ساخت درب و 
خوبی  سود  با  آلومینیوم  های  پنجره 
باید  فقط  کار شما  این  برای  بپردازید. 
مغازه ای مناسب را در محلی خاص پیدا 
کنید که قادر باشید مشتریان خود را 
بدست آورید. شاید بگویید امروزه بیشتر 
برای  جداره  دو  همان  یا   UPVC از 
ساختمان ها استفاده می کنند اما در نظر 
داشته باشید که قیمت این دستگاه ها 
کمی باال است. پس، شما باید ابتدا از 
دستگاه های ارزان قیمت استفاده کنید 
و با جمع آوری سرمایه متناسب به خرید 
کنید.  اقدام  پیشرفته تر  دستگاه های 
در ضمن، شما با یادگیری ساخت درب 
آلومینیوم  جنس  از  معمولی  پنجره  و 
راحت تر می توانید به یادگیری دو جداره 
بپردازید و در حدود یک ماه و یا کمتر 

امکان پذیر است.

چگونه با ۵0 میلیون تومان کسب و کار متناسب و یا شغل دومی را داشته باشیم؟؛

5 ایده کارآفرینی با 50 میلیون تومان
با وضع کنونی اقتصاد سرمایه گذاری در چه کاری می تواند سود آور و به صرفه باشد؟

یک تست روان شناسی در دهه 
۱۹۶۰ نشان داد افراد صبور، قابل 
اعتماد و خویشــتندار، در همه 
زمینه ها از آدم هایی که واجد این 

صفات نیستند، موفق ترند.
این آزمایش توسط یک روان شناس به 
نام »والتر میشل« روی تعدادی کودک 
سه تا پنج ساله انجام شد که درون یک 
اتاق نشــانده شــدند در حالی که یک 
کلوچه وسوسه کننده مقابلشان بود. به 
بچه ها تأکید کرده بودند که به کلوچه 
دســت نزنند تا بعــد از ۱5 دقیقه دو 
کلوچه جایزه بگیرند. شماری از بچه ها 
نتوانســتند مقاومت کنند و کلوچه را 
خوردند و بعضی هــم مقاومت کردند 
و نخوردند. ارزیابی »والتر میشــل« و 
همکارانش در دانشــگاه استانفورد این 
بود؛ بچه هایی که مقاومت کنند و کلوچه 
را نخورند، اراده قــوی دارند و در آینده 
مزد این اراده و خویشتنداری را دریافت 
می کنند اما بچه هایی که نتوانند مقاومت 
کننــد در آینده هم انســان های قابل 

اعتمادی نخواهند بود.
 دکتر میشل، رد بچه ها را در بزرگسالی 
هم گرفت و درســت حــدس زده بود؛ 
بچه هایی که به کلوچه دســت نزدند، 
چون اراده قوی داشتند، هم در کار و هم 
در زندگی موفق تر بودند. آنها در  زندگی 
و شــغل موفقیت های زیادی به دست 
آوردند؛دوستان بیشتری داشتند، شادتر 
بودند، روابط اجتماعی موفقی داشته و 
در امتحانات دانشگاهی نمرات بهتری 
کســب کردند و به مواد مخــدر آلوده 
نشدند.این تجربه که با عنوان »آزمایش 
مارشمالو« شناخته می شود، شاهدی 
برای اثبات این گزاره به حساب می آید 
که »خویشتنداری« یکی از عوامل مهم 
کسب موفقیت است. این آزمایش مسیر 
بسیاری از مطالعات روان شناسی را تغییر 
داد تا اینکه گروهی از محققان به رهبری 
دکتر کید از دانشــگاه روچستر، مسیر 
جدیدی در این مطالعات ایجاد کردند. 
آنها آزمایش جدیدی را شروع کردند به 
این شکل که گروهی از بچه های سه تا 
پنج ساله را در همان موقعیت آزمایش 
مارشمالو قرار دادند اما وقتی ۱5 دقیقه 
تمام شد به بچه هایی که خویشتنداری 
کرده بودند و کلوچــه را نخورده بودند، 
،پاداش ندادند. یعنی بــه آنها گفتند؛ 
»متأسفیم، کلوچه ها تمام شده و پاداش 
هم نمی دهیــم.« دکتر کید مدتی بعد 
همان بچه هــا را فراخوانــد و آزمایش 
مارشمالو را تکرار کرد؛ یعنی روی میز 
کلوچه گذاشت و از بچه ها خواست ۱5 
دقیقه صبر کنند تا پس از آن دو کلوچه 

جایزه بگیرند.
می دانید چه شد؟

بچه هایی که اعتمادشــان را از دست 
داده بودند در دم، کلوچه ها را خوردند و 
منتظر پاداش نماندند.به عبارتی؛ کلوچه 
روی میز را به وعده -احتماال غیر واقعی- 
دو کلوچه ترجیح دادند. این ها نشــان 
می دهد عقل، صبر و خویشــتنداری و 
آینده نگری نه تنها برای افراد که برای 
جامعه نیز صفات بسیار خوبی هستند، 
به شرطی که این وســط، دکتر کید با 

دروغش اعتماد را از مردم سلب نکند.
جامعه ایــران، آزمون مارشــمالو را با 
موفقیت پشت سر گذاشته اما با دروغ 
دکتر کید مواجه شده است. به عبارتی؛ 
در سال های گذشته خویشتنداری کرده 
و صبر در پیش گرفته اما چه به دســت 

آورده است؟

سواالت زیادی پیرامون راه اندازی کسب و کار وجود دارد. کجا، چگونه، چه موقع و … با بررسی  
بازار کار و انواع ایده کسب و کار شما قادر خواهید بود، بهترین شغل را برای پیاده سازی با ۵۰ 
میلیون سرمایه گذاری اولیه راه اندازی کنید. در واقع سرمایه گذاری می تواند امری بسیار مهم در زندگی 
شما باشد به صورتی که اگر شما به طور صحیح بتوانید هزینه کنید، بهترین نتیجه را بدست می آورید. پس، 
می توانید درآمد خوبی از سرمایه گذاری خود داشته باشید و انتخابهای بسیاری را داشته باشید تا روز به روز 
بهتر شوید. اما اگر نتوانید به درستی شغلی را با توجه به عالقه، مهارت، دانش ، هزینه و … راه اندازی کنید 
در واقع زندگی خود را به نوعی نابود کرده اید و با از دست دادن هزینه ادامه زندگی به نوعی سخت می شود از 
این رو در این مقاله به معرفی تعدادی از کسب و کارهایی می پردازیم که با ۵۰ میلیون تومان سرمایه می توانید 

راه اندازی کنید می پردازیم.

دیدگاه
گروه اقتصاد
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نحوه پرداخت مزد سنوات کارگران دارای سابقه بیش از یکسال از سال ۱۳92 اعالم 
شد.اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در بخشنامه ای اعالم کرد:کلیه 
کارکنان دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار 
شده  یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، 
اعم از اینکه حق سنوات خدمت )یا مزایای پایان کار( خود را تسویه حساب کرده 

باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود.

سال 99 درحالی پایان یافت که استارت آپ های ایرانی با امیدها و در عین حال چالش های 
مختلفی پا به سال جدید گذاشتند. به رغم آنکه سال گذشته بارها بحث ورود استارت آپ ها به 
بورس مطرح شد اما در نهایت هیچ استارت آپی وارد بازار سرمایه نشد. سال گذشته درحالی 
به پایان رسید که براساس گزارش ابرآروان میزان قطعی اینترنت ایران در سال 99 حدود 5 
درصد کل سال بود. براساس این گزارش اینترنت کشور در سالی که گذشت با ۸ هزارو ۸۸۱ 

دقیقه اختالل روبه رو بوده است.

 نوسان:وزیر صمت در نامه ای 
به رئیس قوه قضائیه اعالم کرد: 
مکرر،  پیگیری هــای  به رغم 
سابقه  به  برخط  دسترســی 
کیفری دارندگان و متقاضیان 
جهــت  بازرگانــی  کارت 
هنوز  کارت ها  این  رتبه بندی 

فراهم نشده است.
ســامانه یکپارچــه اعتبارســنجی و 
رتبه بندی اعتباری کارت های بازرگانی 
از سال گذشته از ســوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با همکاری اتا ق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی ایران مورد 
بهره برداری قرار گرفت، امــا از آنجا که 
استعالم برخط سوابق کیفری متقاضیان 
و دارندگان کارت بازرگانی جهت صدور 
و رتبه بندی کارت هــای بازرگانی هنوز 
از ســوی مرکز آمار و فناوری اطالعات 
قوه قضائیه برقرار نشــده است، فعالیت 
سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت های 
بازرگانی معطل مانده است. حال علیرضا 
رزم حســینی، وزیر صمت در نامه ای به 
آیت ا هلل رئیسی، رئیس قوه قضائیه با اشاره 
به پیگیری قبلی این وزارتخانه در آذرماه 
سال گذشته، از این موضوع انتقاد کرده 
است. براســاس خبری که خبرگزاری 
مهر منتشر کرده، در بخشی از متن این 
نامه با موضوع »دستور فوری رفع مشکل 
ارائه اطالعات مورد نیاز سامانه یکپارچه 
اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری« به 
این نکته اشاره شده که: »پس از تعیین 
مهلت نهایــی برای تکمیــل اطالعات 
ســامانه های موضوع قانون مبــارزه با 
قاچاق، توســط ســازمان بازرسی کل 
کشور که اخیرا سخنگوی آن قوه خبر از 
برخورد قضایی با مســووالن متخلف در 
این زمینه داده است، بعد از گذشت بیش 
از ۱۰۰ روز از نامه قبلــی این وزارتخانه 
نه تنها دسترســی جدیدی برای سامانه 
مزبور ایجاد نشــده، بلکه متا ســفانه در 
هفته های گذشــته دسترسی استعالم 
برخط ســابقه محکومیــت )جایگزین 
گواهی سوء پیشینه( که پس از مکاتبات، 
جلسات و پیگیری های متعدد از دی ماه 
سال گذشته برقرار و نیازمند تکمیل بود 
نیز بدون هرگونه هماهنگی قبلی و ارائه 
توضیح مستند، قطع شده و پیگیری های 

این وزارتخانه نیز بی نتیجه بوده است.
وزیر صمت در این نامه خواستا ر این شده 
که برای برقراری فوری دسترسی استعالم 
برخط سابقه محکومیت، نسبت به ایجاد 
و برقراری دسترســی در مورد استعالم 
سیستمی ورشکستگی به تقصیر یا تقلب 
و عناوین محکومیت به جرائم اقتصادی 
ظرف حداکثــر چند هفته اقــدام الزم 

صورت پذیرد.

طی روزهای معامالتی ۱/5 ماه گذشته از 
ابتدای اجرای دامنه نامتقارن، روند فرسایشی 
معامالت شدت گرفته است به نحوی که 
این روزها حجم معامالت بازار در کمترین 
سطوح خود در مقایسه با روزهای عادی 
سال گذشته قرار دارد. با این حال خروجی 
آخرین جلسه شورای عالی بورس در سال 
99 تا حدودی معامله گران حرفه ای را نسبت 
به اتخاذ تصمیمات مناسب  تر در سال جدید 
امیدوار کرده است. از سوی دیگر رییس 
سازمان بورس نیز کاهش دامنه نوسان را 
رد کرده و حتی از احتمال گسترش دامنه 
نوسان به مثبت و منفی شش درصد سخن 
گفته است. اگرچه با وجود اختیار تام سازمان 
بورس در تعیین دامنه نوسان، دامنه نامتقارن 
همچنان در دادوستدها اجرا می شود. اکنون 
این سوال مطرح است که اعمال این مدل که 
پیش از این قرار بود تا پایان سال 99 تداوم 
داشته باشد، چه زمانی متوقف خواهد شد؟ 
آیا روند فرسایشی معامالت در بازار سرمایه 

به زودی پایان می یابد؟

قفل شدن صفوف فروش
اجرای دامنه نوسان نامتقارن از هفته پایانی 
بهمن ماه سال گذشته آغاز شد. اعالم این 
خبر از سوی رییس سازمان بورس سبب 
صعود چشمگیر شاخص کل در فاصله انتشار 
خبر تا اجرای مصوبه شورای عالی بورس 
شد. اما به محض آغاز اجرای این مدل، بازار 
سرمایه مجددا مسیر نزولی را در پیش گرفت. 

روندی که به دلیل قفل شدن صفوف فروش و 
زمان بر شدن اصالح قیمت ها صدای اعتراض 
فعاالن بازار را هم درآورد. از سوی دیگر نیز 
وزیر اقتصاد در اظهاراتی بیان کرد همواره 
با محدود کردن دامنه نوسان مخالف بوده 

است. 
دژپسند یکی از خصوصیت های بازار سرمایه 
را درجه و حد نقدشوندگی باال اعالم و تاکید 
کرده بود از همین رو تعیین دامنه نوسان در 
منفی و مثبت 2 در حالی که این بازار مالیات، 
حق کارگزاری، حق بورس و سایر هزینه ها را 
دارد در تضاد با نقدشوندگی بازار خواهد بود. 
او با اشاره به دامنه نوسان مثبت 6 و منفی 2 
این سوال را مطرح کرده بود که »اگر فردی 
که وضع مالی خوبی ندارد، به پول نیاز داشته 
و حاضر باشد با منفی سه درصد سهام خود را 
بفروشد، آیا حق داریم به او بگوییم این کار را 
نکن؟ در بازار سکه شما می گویید که چقدر 
کم یا زیاد بشود؟ دامنه وجود دارد؟ خیر، در 
بازار ارز نیز همین طور.« بدین ترتیب طی 
آخرین جلسه شورای عالی بورس در سال 
گذشته سه سیاست کلی در راستای تغییر 
دامنه نوسان تبیین و تصویب شد. به گفته 
سخنگوی شورای عالی بورس بر این اساس، 
افزایش دامنه نوسان مورد تاکید شورا قرار 
گرفت. همچنین قرار شد این افزایش به 
شکل تدریجی همراه با اطالع رسانی کامل 
و آمادگی بازار انجام شود. در ادامه نیز مقرر 
دامنه  افزایش  سیاست  با  همراه  که  شد 
نوسان، فرهنگ سازی و ترویج روش های 

سهامداری غیرمستقیم نیز انجام شود. به 
گفته محمدعلی دهقان دهنوی با این سه 
سیاست کلی، تعیین عدد دامنه نوسان به 

سازمان بورس واگذار شده است.

تداوم دامنه نوسان نامتقارن
 تا رفع ابهام برجام

اما مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه 
در گفت وگو با »جهان صنعت« نظر متفاوتی 
را ابراز می کند. او معتقد است مادامی که علت 
اجرای دامنه نوسان نامتقارن پابرجاست، این 
سیاست در بازار ادامه خواهد داشت. او بیان 
می کند: »زمانی که در اقتصادهای جهان و 
بورس ها آیتم مجهولی ایجاد شود یا اتفاق 
خاصی رخ دهد، بسته به میزان بارگذاری 
آن، یا بازار سرمایه تعطیل می شود یا آنکه 
دامنه نوسان تغییر خواهد یافت؛ به عنوان 
مثال دامنه نوسان در بورس امارات مثبت 
و منفی۱۰ درصد بود. زمانی که سایه کرونا 
بر اقتصاد جهانی سنگین شد و رکود ایجاد 
کرد، این دامنه را به منفی 5 و مثبت ۱۰ تغییر 
دادند و دامنه نامتقارن ایجاد کردند. اکنون 
نامتقارن  دامنه  اجرای  دلیل  که  مادامی 
برطرف نشود، این روند ادامه خواهد داشت.« 
صفاری با تعمیم این موضوع به بازار سرمایه 
ایران عنوان می کند: »اجرای دامنه نوسان 
نامتقارن در بازار ایران نیز چند دلیل داشت؛ 
دلیل نخست بالتکلیفی درباره سرنوشت 
برجام بود که ابهام آن همچنان نیز ادامه 
دارد. دلیل دوم فشار فروش اوراق دولتی در 

بازار سرمایه بود. آن گونه که اعالم شده است، 
دولت در سال گذشته ۱۷۰ هزار میلیارد 
تومان اوراق در بازار فروخته که بخش عمده 
آن در روزهای پایانی سال صورت گرفت. از 
همین رو به باور من مادامی که سرنوشت 
برجام مشخص نشده و بازار در بالتکلیفی 
به سر می برد، اجرای دامنه نامتقارن الزم 
ادامه  بازار سرمایه  است.« این کارشناس 
می دهد: »من با تغییر لحظه ای دامنه نوسان 
مخالف هستم مگر آنکه عامل و دلیل اجرای 
دامنه نوسان نامتقارن از میان برداشته شود. 
اما در غیر این صورت این سیاست باید ادامه 
یابد.« وی بر این باور است که دامنه نوسان 
توده  فروش های  است  توانسته  نامتقارن 
واری را تا حدی کنترل کند و در همین حال 
نوسان گیری های روزانه را نیز تقریبا محدود 
سرمایه  بازار  کارشناس  این  است.  کرده 
درباره فرسایشی شدن روند معامالت در 
بازار سرمایه و راهکار رفع آن، اظهار می کند: 
»این وظیفه بازارگردانان است تا از قفل 
شدن صفوف جلوگیری کنند. بازارگردانان 
هستند که باید نقدشوندگی سهام را اصالح 
و تقویت کنند. در واقع وجود بازارگردان ها 
سبب کاهش صفوف طوالنی در بازار سرمایه 

خواهد بود.«

رشد ۳۰ درصدی شاخص کل
 تا خردادماه

صفاری در ادامه با تشریح روند کنونی بازار 
سرمایه تصریح می کند: »سال مالی اغلب 
شرکت ها در پایان سال گذشته به اتمام 
رسیده و به تدریج اطالعات تولید و فروش 
آنها منتشر می شود. در ادامه نیز تقسیم 
سود شرکت ها را پیش رو خواهیم داشت و 
در تیرماه نیز شاهد تقسیم سود هلدینگ ها 
در  شفافیت  گفت  می توان  بود.  خواهیم 
بازار سرمایه افزایش یافته است.« او اضافه 
می کند: »فروش توده واری سهام از جمله 
سهام عدالت در سال گذشته موجب شده 
بود که سمت فروش سنگین باشد. اما اکنون 
با انتشار اطالعات شرکت ها و نزدیک شدن 
به فصل تقسیم سود مجامع، سمت فروش 
این روزهای بازار هم سبک تر می شود و این 
روند ادامه دار نخواهد بود.« این کارشناس 
بازار سرمایه تاکید می کند: »P/E بازار هم 
نسبت به فروردین ماه سال گذشته بسیار 
کاهش یافته است؛ سال گذشته در این زمان 
خرید و فروش های هیجانی زیادی در بازار 
جریان داشت که اکنون با آن مواجه نیستیم. 
در حال حاضر بازار سرمایه روندی آهسته و 
پیوسته را طی می کند.« با این حال صفاری 
تاکید می کند اکنون بسیار زود است که 
بخواهیم روند بازار را قضاوت کنیم. او تصریح 
می کند: »در واقع بازار تنها چهار روز در سال 
جدید کار کرده است؛ اصل معامالت از امروز 
آغاز می شود. با انتشار اطالعات شرکت ها و 
سود و زیان آنها، بازار دست کم تا اردیبهشت 
ماه مثبت خواهد بود. تا خرداد نیز شاخص 
کل 2۰ تا ۳۰ درصد رشد خواهد کرد و 

سهامداران نباید از این بابت نگران باشند.«

روزهای بی رونق

هیچ استارت آپی وارد بازار سرمایه نشدخبر مهم برای سنوات کارگران در 1400
 نگاه

آیا روند فرسایشی معامالت در بازار سرمایه به زودی پایان می یابد؟؛ گزارش

عدم امکان استعالم
آنالین سوابق کیفری 

 نوسان:سازمان »شفافیت بین الملل« در گزارشی موسوم به »شاخص 
ادراک فســاد« )Corruption Perceptions Index( که در سال 
۲۰۲۰ میالدی جدیدترین نسخه آن منتشر شــده، به بررسی رتبه بندی 
کشورهای جهان بر اساس میزان فساد در بخش دولتِی آنها پرداخته است. 
تجارت نیوز داده های منتشر شده توسط این موسسه بین المللی را بررسی 

کرده است.
این اقتصادی که به زندگی های ما شکل می دهد تا چه حد فاسد است؟ این احتماال جزو 
آن دسته از پرسش هایی است که به ذهِن آدم هاِی درگیِر ناِن شب نمی رسد. با این همه، 
برای آنهایی که اقتصاد سیاسی را بستری می بینند که می تواند حتی چند و چوِن زندگی 
روزمره را هم توضیح بدهد، پاسخ به پرسش هایی از این دست، از نان شب هم واجب تر 
است. سال 2۰2۰ میالدی که شاید ُرند بودن عدد آن می توانست بعدها به دلیلی برای 
به یاد ماندن آن در خاطره ها بدل شود، از قضا یکی از به یاد ماندنی ترین سال ها در تاریخ 

معاصر هم از آب در آمد، اما نه به دلیل ُرند بودن عددها، که به دلیل همه گیری کرونا.
اما همه گیری کرونــا تنها به مــرگ انســان ها، وارد آمدن ضربه ای کم ســابقه به 
اقتصادها و خانه نشــینی اجباری ختم نشد، بلکه به افزایش فســاد در ساختارهای 
سیاســی و اقتصــادی جهان هــم انجامیــد. ســازمان »شــفافیت بین الملل« 
)Transparency International(، از ســال ۱995 میالدی به این سو، هر 
سال گزارشی در مورد وضعیت فساد در بخش عمومی )یعنی در سطح دولتی( در جهان 
منتشر می کند و این در حالی است که گزارش سال 2۰2۰ این موسسه، نشان دهنده 
این است که بروز همه گیری کرونا، به طور کلی وضعیت فساِد اقتصادی-سیاسی در 

جهان را بدتر کرده است.
گزارش »شاخص ادارک فساد« در سال 2۰2۰ میالدی نشــان می دهد که از میان 
۱۰ کشور نخست در این فهرســت که پاک ترین کشــورها از منظر فساد در بخش 
دولتی شناخته می شوند، چهار کشور در منطقه اسکاندیناوی قرار دارند. این موسسه 
ترجیح داده منظورِ خود از فساد را در یک عبارِت همه فهم خالصه کند: »سوءاستفاده 
از قدرت در بخش عمومی در راستای نفِع شخصی«. داده های این گزارش، بر اساس 
نظر متخصصاِن این نهاد مستقر در شهر برلین در آلمان و البته خروجِی نظرسنجی از 
شهرونداِن خود کشورها تهیه می شــوند و به همین دلیل، در این گزارش، صحبت از 
»شــاخِص ادراِک فســاد« )Corruption Perceptions Index( به میان 
می آید و نه گزارشی از خوِد فساد. به عبارت ســاده تر، به نظر می رسد نقطه قوت این 
گزارش )که سال گذشته میالدی بیست وپنجمین نسخه آن منتشر شد(، به این است 
که نشان می دهد شهروندان هر کشور در مورد همه گیرِی فساِد دولتی در آن کشور 

چگونه فکر می کنند.

خاورمیانه، همچنان مشکل دار است
اما داده های این گزارش در مورد فساد دولتی در سال 2۰2۰ در جهان چه می گویند؟ 
بر اســاس آخرین گزارش »شاخص ادراک فساد« که در ســال 2۰2۰ منتشر شده، 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )موسوم به »منا« در برخی اسناد بین المللی(، همچنان 
یکی از فاسدترین ساختارهای اداری و اقتصادی را دارد. )این نکته هم قابل ذکر است 
که پیشنهاد شده به جای عبارت »خاورمیانه« از عبارت »غرب آسیا« استفاده شود.( 
گزارش اخیر »شاخص ادراک فســاد« نشان می دهد که در میان کشورهای منطقه، 
»امارات متحده عربی« و »قطر« بهترین وضعیت را از نظر کنترل فساد داشته اند و این در 
حالی است که کشورهایی همچون »سوریه«، »یمن« و »لیبی« در میان بدترین هاِی 

جهان جای داشته اند.
موزامبیک در آفریقا، از نظر شاخص فساد اقتصادی جایگاهی مشابه ایران دارد. اما چرا 
این طور است؟ بر اساس این گزارش، کشورهایی که درگیر بحران های گسترده ای نظیر 
جنگ بوده اند، بیشتر از سایر کشورها با فساد دست و پنجه نرم می کنند و این در حالی 
است که بروز همه گیری کرونا هم مزید بر علت شــده و هر چه یک کشور دسترسی 
کمتری به امکانات کنترل همه گیری داشته، میزان فساد در آن کشور هم بیشتر شده 

است.
این اما به نظر بدیهی می رسد. تصور کنید در کشوری مانند »یمن« زندگی می کنید که 
نه فقط در محاصره کامل اقتصادی توسط »عربستان سعودی« قرار دارد )کشتی های 
حامل مواد غذایی نمی توانند در یمن پهلو بگیرند(، که تقریبا تمامی زیرساخت های 
اقتصادی و شهری هم در کشور شما در اثر جنگ از بین رفته اند و حاال یک سالی است 

که در کنار گرسنگی، قحطی و وبا، با کرونا هم دست و پنجه نرم می کنید.
در این شرایط، احتماال مقامات حکومتی و افراِد با نفوذ، دسترسی بیشتری به امکاناِت 
جیره بندی شده )نظیر دارو، غذا، امکانات بهداشتی و غیره( خواهند داشت و هر چه 
فاصله شــهروندان از نظر جغرافیایی، عقیدتی و سیاســی با مرکزیت بیشتر باشد، 
دسترسِی آنها به این بدیهی ترین نیازها هم کمتر خواهد بود. این یعنی در کشوری که 

احتماال پیش از این هم ساختاری فاسد داشته، حجم فساد چند برابر می شود.

ایران هم رتبه با 
موزامبیک و گواتماال

 نوسان: بــا انتشــار آخرین آمار شــاخص بهای 
مصرف کننده در اسفند سال 99، پرونده تورمی دهه 
9۰ بسته شد. بررسی ها نشان می دهد در پایان سال 
99، بیشترین »تورم متوســط و نقطه به نقطه پایان 
سال« ثبت شــده است. براســاس آمارهای رسمی، 
میزان تورم متوسط در ماه اسفند 4/ ۳6درصد و تورم 
نقطه ای نیز ۷/ 4۸درصد برآورد شده است. این در حالی است که در هیچ یک 
از ماه های پایانی دهه 9۰، این میزان از تورم  نقطه ای و متوسط گزارش نشده 
بود و به همین دلیل اســفندماه 99 بر قله تورمی دهه 9۰ قرار گرفته اســت. 
همچنین در اسفند ماه شاخص قیمت مصرف کننده به میزان ۱/ 29۸واحد 
رسیده، در نتیجه تورم ماهانه ۸/ ۱درصد ثبت شــده است. آمارهای رسمی 
حاکی از آن است که تورم ماهانه در دومین  ماه زمستان سال گذشته به میزان 

5/ 2 درصد گزارش شده است.

 نوســان:  جزئیات آمار تجــارت ایران در ســال  
99 اعالم شــد. بر اســاس آمار گمرک، کل تجارت 
ایران طــی ســال ۱۳99 حــدود ۷/ ۱45میلیون 
تن بــه ارزش ۷۳میلیــارد دالر بــوده کــه از این 
میــزان ۳/ ۱۱2میلیــون بــه ارزش 5/ ۳4میلیارد 
دالر مربــوط بــه صــادرات بــدون نفت خــام و 
4/ ۳۳میلیون تن بــه ارزش 4/ ۳۸میلیــارد دالر مربوط به واردات اســت.
به این ترتیب سال گذشته تراز تجاری کشور منفی4میلیارد دالر ثبت شده 
اســت. میزان صادرات ایران به لحاظ وزنی کاهش 6درصدی نسبت به سال 
9۸ داشته و به لحاظ ارزشی نیز کاهش ۱2درصدی را نشان می دهد. در سال 
گذشته بیشترین میزان صادرت به کشــور چین، عراق، امارات عربی متحده 
بوده و بیشــترین واردات کاال به ترتیب از کشور چین، امارات ، ترکیه و کشور 

آلمان برآورد شده است.

 نوسان: تعداد معامــالت آپارتمان های مسکونی 
شــهر تهران در ســال ۱۳99 به حدود ۸۳.۳ هزار 
واحد مسکونی رســید که در مقایسه با سال قبل از 
آن با کاهش اندک ۰.۳ درصدی مواجه بوده است. 
در سال ۱۳99 متوسط قیمت یک متر مربع بنای 
واحد مســکونی معامله شــده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی در شــهر تهران 2۳۸.۷ میلیون ریال بوده است.همچنین 
در اسفندماه ۱۳99 تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 
5.۳ هزار واحد مسکونی رسید که نســبت به ماه قبل )بهمن( ۳4.6 درصد 
افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل )اســفند 9۸( 4۸.4 درصد کاهش 
نشان می دهد. براساس این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در 
شهر تهران در اسفند 99 معادل ۳۰.2 میلیون تومان بود که نسبت به بهمن 

ماه 99 حدود 6.6 درصد افزایش یافته است.

  نوسان: معــاون مســکن وزارت راه اعالم کرد: 
تمام مالکان و مستاجران خانه ها از ۱9 فروردین 
باید محل ســکونت خود را در ســامانه امالک و 
اســکان ثبت کنند. هر خانوار در حالت عمومی 
می تواند 2 واحد مســکونی در 2 شــهر متفاوت 
داشته باشــد. اگر مالک ثبت نام نکند یا اطالعات 
خانه اش اشتباه و ناقص باشد، خانه خالی تلقی شده و مشمول جریمه 
مالیاتی می شــود. اگر مســتاجران هم ثبت نام نکنند یارانه شان قطع 
می شــود و از خدمات بانکی محروم می شوند. اگر خانه ۱2۰ در روز در 
سال خالی باشد، واحد خالی تلقی می شود و در سال اول، مالک باید 6 
برابر ارزش ســاالنه اجاره، مالیات بدهد. این اعداد در سال دوم 6 و در 
سال سوم ۱۸ برابر می شــود. تمام این اعداد برای مالکان حقوقی هم 

2 برابر است.

تورم ۹۹ در قله دهه ۹0ثبت محل سکونت  از 1۹ فروردین در سامانه اسکانیک مترمسکن بیش از ۳0 میلیون تومان شدریز نمرات تجارت خارجی ایران
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در چهار روز کاری ایام نوروز، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد

فاسدترین اقتصادهای جهان کدامند؟؛

وضعیت این روزهای بازار سرمایه را می توان با عنوان »رکود مطلق« توصیف کرد. بررسی روند 
معامالت بازار سرمایه در سال جدید نشان می دهد که طی چهار روز کاری ایام نوروز، بیش از 
۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است. بدین ترتیب، روند خروج پول از بازار که 
از سال گذشته آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد و حتی نامتقارن کردن دامنه نوسان و کاهش ریسک و زیان 
معامالت نیز نتوانسته است بر ترس سهامداران از آینده بازار، چیره شود. دامنه نوسان نامتقارن که در ابتدا با هدف 
کنترل شتاب ریزش شاخص کل و قیمت سهام اجرایی شده بود، در روزهایی که اغلب نمادها به جذابیت رسیده و 

دورنمایی مثبت ارائه می دهند، به مانع جدی در برابر پویایی و رونق معامالت تبدیل شده است. 
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در مجمــع عمومی فــوق العــاده، حمیدرضا 
عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه، با اشاره به 
عملکرد درخشان این شــرکت در سال جاری 
گفت: میزان درآمد این شــرکت طی یک سال 
اخیر ۸۱ درصد رشد کرده است. همچنین آمارها 
از رشد 9۱ درصدی سود هر سهم فوالد مبارکه 
در 9 ماهه 99 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
حکایت دارد. وی همچنین با اشــاره به بازدهی 
۱9۰ درصدی سهام فوالد مبارکه در مقایسه با 
بازدهی ۷۰ درصدی سکه امامی و 64 درصدی 
یورو )ارز( از ابتدای سال جاری، اظهار کرد: این 
شــرکت در نظر دارد در صورت نهایی شــدن 
افزایش ســرمایه این شــرکت، از آن در اجرای 
طرح نورد گرم 2 و سرمایه گذاری در شرکتهایی 
نظیر الکترود اردکان، تأمین آب اصفهان، فوالد 
زاگرس، فوالد سفیددشــت، فوالد هرمزگان، 
شرکت صنایع معدنی چادرملو و مواردی از این 
قبیل استفاده کند.بنابر این گزارش، در نهایت 
پس از استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس 
و بازرس قانونی شــرکت درخصوص پیشنهاد 
افزایش سرمایه، مجمع با افزایش سرمایه ۸4۰۰ 
میلیارد تومانی )معادل 4۰ درصد از محل سود 
انباشته و سایر اندوخته ها( فوالد مبارکه موافقت 
کرد. ضمن اینکه مجمع به هیئت مدیره تفویض 
اختیار کرد تا در مدت زمــان حداکثر 6 ماه و با 
رعایت دستورالعملهای سازمان بورس نسبت 
به عملی کردن افزایش سرمایه و ثبت در دفاتر 
رســمی اقدام شود تا این شــرکت پس از ثبت 
افزایش سرمایه خود، به عنوان دومین شرکت 

بورسی ایران معرفی شود.
این گــزارش حاکی اســت، در مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العــاده که به منظور تصمیم 
گیری درباره تغییر روزنامه های کثیراالنتشار و 
»کمک های بالعوض فــوالد مبارکه با موضوع 
کرونا« برگزار شــد، روزنامه های ایران، صمت، 

دنیای اقتصاد، تعادل و اطالعات به عنوان روزنامه 
های کثیراالنتشار شرکت انتخاب شدند. از میان 
روزنامه های فوق روزنامه اطالعات در این مجمع 
به جمع روزنامه های رسمی و پیشین شرکت 

فوالد مبارکه اضافه شد.
تصویب افزایش سرمایه
 ۸۴۰۰ میلیارد تومانی 

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه در مجمع 
عمومی فوقالعاده این شــرکت از صدور مجوز 
افزایــش ســرمایه ۸4۰۰ میلیــارد تومانی و 
تصویب آن در مجمع عمومی فوق العاده فوالد 
مبارکه خبر داد.به گزارش خبرنگار ایراســین، 
مهندس حمیدرضا عظیمیان در مجمع عمومی 
فوق العاده شــرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه 
امیدواریم برگزاری این مجمع نشانه مثبتی در 
جهت افزایش امید به سودآوری و ارزش افزوده 
ســهامداران باشــد، اظهار کرد: مجوز افزایش 
سرمایه ۸4۰۰ میلیارد تومان فوالد مبارکه توسط 

سازمان بورس صادر شد.
وی افزود: افزایش سرمایه شرکت فوالد مبارکه 
از ۸4۰۰ میلیارد تومان )مجموع افزایش سرمایه 
معادل 4۰ درصد(، ۸۳55 میلیارد تومان از محل 
سود انباشته سهامداران، حدود 4462 میلیارد 
تومان از سایر اندوخته ها تأمین می شود. ضمن 
اینکه کل افزایش سرمایه شرکت ۱۱ هزار میلیارد 
تومان پیشبینی شد، اما سازمان بورس با ۸4 هزار 

میلیارد ریال آن موافقت کرده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه دربــاره محل مصرف 
افزایش سرمایه این شرکت نیز یادآورشد: افزایش 
سرمایه ذکرشــده عمدتا در پروژه نورد گرم 2 و 
سرمایه گذاری هایی در سایر شرکتهای فوالدی 

و معدنی )۱5۰۰ میلیارد تومان( صرف می شود.
سهم ۴۳ درصدی 

از تولید فوالد خام کشور
عظیمیان در این مجمع با اشاره به مشکالت و 

چالش های کشــور ازجمله کرونا و تحریم در 
سال 99 افزود: شــرکت فوالد مبارکه با تولید 
5 میلیون و ۸9۳ هزار تن فوالد خام در ۱۰ ماه 
ســال 99، حدود ۳۱ درصد از سهم بازار و گروه 
فوالد مبارکــه با تولید ۸ میلیــون و 246 هزار 
تن فــوالد خام ســهم 4۳ درصــدی را از بازار 
فوالد کشور در اختیار داشته است.مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: این شرکت در 
۱۱ ماهه 99 بیش از ۷ میلیون و 62 هزار تن از 
انواع محصوالت فوالدی تولید کرده درحالیکه 
بر اساس آخرین آمار )22 اسفندماه( به عدد ۷ 
میلیون و 5۷5 هزار تن تولید انواع محصوالت 

دست یافته است.
عظیمیان خاطرنشان کرد: در حوزه فروش نیز 
این شرکت در ۱۱ ماه سال جاری، 6 میلیون و 
99۰ هزار تن فروش به ثبت رسانده که نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل ۱.۷ درصد کاهش 
داشته است اما بر اساس آخرین آمار )22 اسفند( 
فروش داخلی به 6 میلیــون و ۳۳6 هزار تن و 
فروش صادراتی یک میلیــون و ۱۱۱ هزار تن 
)مجموعا ۷ میلیون و 44۷ هزار تن بوده( رسیده 
اســت.وی اظهار کرد: عملکرد حاصــل از این 
فروش در ۱۱ ماه سال جاری، 66 هزار میلیارد 
تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به میزان 29 هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معادل 
۸۱ درصد افزایش داشــته است. این رقم تا 22 
اسفندماه سال جاری به ۷۳ هزار میلیارد تومان 
افزایش یافته که همه حاکی از عملکرد خوب 

فوالد مبارکه در سال 99 است.
افزایش ۹۱ درصدی سود هر سهم فوالد 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: در 
بخش سودآوری نیز سود هر سهم در بازه زمانی 
منتهی به ۳۰ آذر 99 مثبت 99۱ ریال بوده که 
نسبت به سال گذشته )5۱9 ریال( افزایش 9۱ 
درصدی داشته است. سود خالص این شرکت 

در 9 ماهه ســال جاری نیز به 2۰ هزار و ۷۰۷ 
میلیارد تومان رسیده است. عظیمیان ادامه داد: 
در ابتدای سال جاری ارزش بازار فوالد مبارکه 
92 هزار میلیارد تومان بود درحالیکه هماکنون 

به 26۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی درباره اقدامات این شــرکت جهت حفظ 
ارزش سهام فوالد مبارکه در دوره اصالحی بازار 
سرمایه اظهار کرد: با پیگیری های انجام شده 
مجوز سازمان بورس جهت خرید اوراق خزانه 
به منظور حمایت سهام شرکت دریافت شد و 
با این اقدام اجازه ندادیم که سهام شرکت شاهد 
هیجانات به ویژه در هفته پایانی سال جاری باشد. 
این اقدامات ضمن حفظ ارزش ســهام فوالد 

مبارکه، بر کل بورس تأثیر مثبت گذاشت.
بازدهی ۱۹۰ درصدی

 فوالد مبارکه در سال ۹۹
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه درباره بازدهی 
سهام شرکت فوالد مبارکه از ابتدای سال جاری 
و تفاوت آن با ســایر بازارها اظهار کرد: بازدهی 
سهام این شرکت تاکنون ۱9۰ درصد بوده است 
درحالیکه در حوزه طال و سکه ۷۰ درصد بوده و 
در یورو )ارز( 64 درصدی بوده است. این آمار به 
خوبی نشان می دهد سرمایه گذاری روی سهام 
شرکت فوالد مبارکه به مراتب بازدهی بیشتری 
برای سرمایه گذاران نســبت به سایر بازارهای 

مالی به ارمغان داشته است.
تالش فوالد مبارکه برای خودکفایی کشور 

در تولید ورق فوالدی
عظیمیان افزود: میزان واردات ورق در کشــور 
سالیانه بین ۳۰۰ تا 5۰۰ میلیون یورو است که 
هم کشور را وابسته میکند و هم صنایع کشور را 
با مشکالت تحریم مواجه می سازد. فوالد مبارکه 
به جهت تأمین ورق موردنیــاز صنایع و حفظ 
ارزش افزوده ناشــی از تبدیل فوالد خام به انواع 
ورق، از سال ۸9 به دنبال اجرای پروژه نورد گرم 
2 بوده و در سال 96 نیز قراردادهای الزم منعقد 
شده اما متأســفانه به دلیل بدعهدی طرفهای 
اروپایی اجرایی نشده است. وی ادامه داد: علیرغم 
این بدعهدی ها و تحریم ها، شرکت فوالد مبارکه 
بیکار ننشسته و درصدد است تا آن را اجرایی کند. 
اجرای این پروژه عالوه بر ایجاد خودکفایی برای 

کشور، اشتغال زایی خوبی نیز به همراه دارد.
مدیرعامل فــوالد مبارکه اظهار کــرد: حدود 
۱5۰۰ میلیارد تومان از کل افزایش سرمایه نیز 
در شــرکت هایی نظیر الکترود اردکان، تأمین 
آب اصفهان، فوالد زاگرس، فوالد سفیددشت، 
فوالد هرمزگان، شرکت صنایع معدنی چادرملو و 

مواردی از این قبیل سرمایه گذاری میشود.
عظیمیان با بیان اینکه که موفقیت فوالد مبارکه 
به تنهایی رخ نداده و حاصل همکاری این شرکت 
با سازمانهایی نظیر ســازمان بورس، خصوصی 
سازی و حسابرسی است، گفت: در حال حاضر 
حدود ۳۰ درصد از سهام شرکت فوالد مبارکه در 
اختیار 4۰ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت 
و نزدیک به 25 درصد از سهام آن نیز در اختیار 
سهامداران خصوصی است. به عالوه بخشی از 
سهام این شــرکت نیز در اختیار صندوق های 
بیمه، وزارت رفاه و در نهایت جامعه وســیعی از 
مردم )به صورت مستقیم و غیرمستقیم( است. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: به خود می بالیم که 
برای پمپاژ امید در جامعه به صورت شبانه روزی 

تالش می کنیم.

یادداشت

  گزارش

 نوسان:مدیرعامل فوالد سنگان 
اعالم کرد: تالشگران فوالد سنگان 
در ســال ۹۹ با تولید بیــش از ۳ 
میلیون و سیصد هزار تن گندله، با 
رشد ۱۳۰ درصدی در تولید نسبت 
به ســال ۹۸ موفق به ثبت رکورد 
تولید سالیانه در این شرکت شدند. 
همچنین در اسفند ماه، رکورد تولید 
ماهیانه را از ۴۰۱ به ۴۱۰ هزار تن ارتقا 

دادند.
به گزارش نوســان و به نقــل از روابط 
عمومی شــرکت فوالد مبارکه، علی 
امرایی، مدیرعامل فوالد ســنگان، از 
ثبت رکورد تولید بیش از ۳ میلیون و 
سیصد هزار تن گندله در سال 99 خبر 
داد و گفت: شرکت صنایع معدنی فوالد 
سنگان که از شرکت های زیرمجموعه 
گروه فوالدمبارکه محسوب می شود؛ 
موفق شد در سال گذشته با رکوردهای 
پیاپی جهــش تولید را محقق ســازد 
و با تولید بیش از ۳ میلیون و ســیصد 
هزار تن گندله رکورد جدیدی در تولید 

سالیانه به ثبت برساند.
وی در ادامــه افــزود: رویکــرد فوالد 
ســنگان در سال گذشته اســتفاده از 
تمامی ظرفیت هــای تولیدی مبتنی 
بر بومی ســازی، ارتقای سیستم های 
نگهداری و کاهش توقــف و مدیریت 
هزینه ها به رغم کمبود مواد اولیه بوده 
که توانســت فراتر از برنامه پیش بینی 
شده را محقق ســازد؛ هرچند در چند 
سال اخیر کمبود کنســانتره یکی از 
معضالت جدی تولیدکنندگان گندله 

به شمار می رود.
وی اظهار داشــت: امیدواریم با روند 
رو به رشــد بومی ســازی قطعات در 
این شــرکت، در آینــده ای نه چندان 
دور با اعتماد بیشــتر بــه توانمندی 
داخلی شاهد قطع وابستگی کامل به 

کشورهای خارجی باشیم.
امرایی گفت: با توجــه به برنامه ریزی 
مدون و عملیاتی کــردن برنامه های 
اســتراتژیک شــرکت، موفق به ثبت 
رکورد تولید ماهیانه گندله شده ایم و 
با تولید 4۱۰۱6۱ تن گندله در اسفند 
ماه، تالشگران فوالد ســنگان رکورد 
تولید ماهیانــه را از 4۰۱ به 4۱۰ هزار 

تن ارتقا دادند.
مدیرعامل فوالد ســنگان عنوان کرد: 
سال گذشته رشد 6.5 درصدی تولید 
گندله در کشــور انجام شد که در این 
بین فوالد ســنگان به عنــوان یکی از 
قطب های تولیــد گندله در شــرق 
کشــور با هم افزایی، تدوین استراتژی 
های متناســب، کاهش توقفات علی 
رغم قطعی های مکــرر جریان برق و 
گاز، نقش به ســزایی در تولید بخشی 
از گندله مــورد نیاز فــوالد مبارکه، 
بزرگترین فوالد ساز خاورمیانه داشته 
است. شرکت فوالد ســنگان با تدوین 
اهداف در سال جهش تولید و با  ثبت 
رکوردهــای تولید روزانــه و ماهیانه، 
توانست رشد قابل توجه۱۳۰ درصدی 
تولید گندله در ســال 99 را نسبت به 
سال 9۸ ثبت نماید که نشان از  پیش 
برد هرچه بهتر اهــداف ارزش افزای 
تولیدی و عملیاتی در فوالد ســنگان 
دارد.  امرایی برای کســب موفقیتهای 
این چنینی در ســال ۱4۰۰ خواستار 
اثرگذارتریــن تالش هــا در انجــام 
مأموریت بزرگ پشتیبانی و مانع زدایی 

از تولید شد .

industry

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فوالد مبارکه در تاریخ ۲۵ 
اسفندماه با حضور بیش از ۷۲ درصد از سهامداران با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت پروتکل 
های بهداشتی به صورت آنالین و از طریق سایت شرکت فوالد مبارکه برگزار شد. در این دو مجمع »عمومی فوق العاده« و 
»عمومی عادی به طور فوق العاده« شرکت فوالد مبارکه غالمرضا روزبهانی به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و دارندگان سهام عدالت و در سمت رئیس مجمع، مصطفی زهتابیان به نمایندگی از شرکت 
توسعه سرمایه رفاه و با سمت ناظر اول مجمع، غالمعلی اکوان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدرتامین و در سمت 
ناظر دوم مجمع، حامدحسین ولی بیک به عنوان دبیر مجمع و یزدان خدیبی به نمایندگی از سازمان حسابرسی و به عنوان 

بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت انتخاب شدند.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اهمیت مسئولیت های اجتماعی شرکت 
گفت: فوالد مبارکه در یک سال گذشته توجه ویژهای به حوزه هنر و حمایت از هنرمندان 
داشته است.هادی نباتی نژاد در آیین رونمایی از هفت اثر تجسمی برنامه »ضیافت آفتاب« 
اظهار کرد: در فوالد مبارکه عالوه بر تولید فوالد که ما را به نوعی به قطب صنعت ایران تبدیل 
کرده است، به مسئولیت های اجتماعی نیز توجه می شــود. در همین راستا در یک سال 

گذشته توجه ویژه ای به حوزه هنر و حمایت از هنرمندان داشته ایم.

رونمایی از 7 اثر تجسمی برنامه ضیافت آفتاب
در واپسین روزهای ســال جهش تولید، جهادگران واحد نورد سرد موفق شدند رکورد 
متعددی را به ثبت برسانند. ثبت رکورد تولید سالیانه ۸95 هزار تن در واحد اسیدشویی 
یک، تولید سالیانه ۱۱6 هزار تن محصول قلع اندود در واحد اسید شویی یک، تولید یک 
میلیون و ۳9۰ هزار تن ورق درخط نورد تاندم و تولید سالیانه ۱۳۷ هزار تن محصول قلع 
اندود در واحد نورد دو قفســه حاصل تالش این جهادگران است. گفتنی است که ثبت 

رکورد محصوالت قلع اندود، کاری بسیار با ارزش است.

کسب رکوردهای جدید در نورد سرد فوالدمبارکه

رکوردی دیگر در 
گروه فوالد مبارکه

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فوالد مبارکه به تصویب رسید؛

افزایش سرمایه 8400 میلیارد تومانی 
بازدهی سهام فوالدمبارکه در سال گذشته، ۱۹۰ درصد بوده است

 نوسان: قائم مقام مجری طرح نورد گرم ۲ شرکت فوالد مبارکه با بیان 
اینکه عزم جدی برای اجرای ابرپروژه نــورد گرم ۲ وجود دارد، گفت: 
امیدواریم در نوروز ۱۴۰۳ شــاهد ارائه گزارشــی از بهره برداری این 
ابرپروژه باشیم. به گزارش نوسان و به نقل از ایراسین مختار بخشیان 
قائممقام مجری طرح نورد گرم ۲ شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با 
برنامه بهار در بهار شبکه اصفهان اظهار کرد: محصوالت فوالدی ازنظر 
شکلی شــامل دو نوع محصوالت بلند )میلگرد، تیرآهن و نبشی( و 
محصوالت تخت )ورق های فوالدی( هســتند. شرکت فوالد مبارکه 
تولیدکننده محصوالت تخت یعنی انواع ورق های فوالدی اســت که 
شامل ورق های گرم، روغنی و پوشــش دار است. ضخامت ورق های 
تولیدی این شــرکت از ۱.۶ تا ۱۶ میلیمتر بوده کــه در آینده تا ۲۵.۴ 

میلیمتر نیز افزایش می یابد.

تنوع در کیفیت ورق های فوالدی دنیا
وی افزود: معموال مشتریان مســتقیم محصوالت بلند مردم هستند درحالیکه 
مشتریان محصوالت تخت را صنایع و کارخانه های تولیدی تشکیل می دهند؛ 
یعنی خودروسازان، تولیدکنندگان لوازم خانگی، پروفیل سازان، صنایع نفت و گاز، 

صنایع ساختمانی و ... مصرف کننده این محصوالت تخت هستند.
قائم مقام مجری طرح نورد گرم 2 شرکت فوالد مبارکه گفت: در سال ۱۳۷۰ که 
شرکت فوالد مبارکه به بهره برداری رسید، شرکتی بسیار مدرن و به روز به شمار 
می آمد که قادر به تولید انواع ورق های روز دنیا بود. بخشیان ادامه داد: از آن زمان 
تاکنون به مرور مصرف کنندگان عمدتا به ســمت مصرف فوالدهای سبکتر اما 
مستحکم تر و عریض تر روی آورده اند. برای عنوان مثال وزن خودروها در مصرف 
انرژی، آالیندگی زیست محیطی و بهای تمام شده آن بسیار مؤثر است. بنابراین 
وجود ورق های سبک، عرض و مستحکم از اهمیت باالیی در این صنعت برخوردار 
است. وی خاطرنشان کرد: سه دهه قبل در دنیا ۸ نوع کیفیت فوالدی در خودرو 
استفاده می شد درحالیکه اکنون این تعداد به بیش از ۳۰ نوع افزایش یافته است در 

صنایع دیگر هم به همین شکل است.

تدبیر فوالد مبارکه با طرح شهید خرازی
قائم مقام مجری طرح نورد گرم 2 شــرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: طرح شهید 
خرازی طرحی بود که در دهه ۸۰ به منظور افزایش ظرفیت و پر کردن این شکاف 
تعریف شد. این طرح سه بخش داشته است که بر اســاس آن باید در بخش اول 
ظرفیت آهن سازی کامل می شد؛ در بخش دوم باید ظرفیت فوالدسازی و تولید 
شمش فوالدی کامل می شد و در بخش ســوم بخش نورد کامل می شد که ما 

بتوانیم شمش را به ورق های موردنظر و به روز تبدیل کنیم.

سرمایه گذاری یک میلیارد یورویی 
بخشیان تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه در دو بخش اول بیش از یک میلیارد 
یورو یعنی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده و آنها را به بهره برداری رسانده 
اســت. از اویل دهه 9۰ نیز بخش نورد گرم 2 عمال کلید خورده و دو بار تا مرحله 
امضای قرارداد پیش رفته ایم؛ حتی یکبار قرارداد نیز به امضا رســید اما اجرای 
آن به دلیل تحریم ها متوقف شد. اخیرا پروژه با یک طرف چینی منعقدشده که 

امیدواریم بتوانیم آن را اجرا کنیم.

بی نیازی از واردات
وی درباره تأثیرات اقتصادی این پروژه نیز اظهار کرد: اجرای این پروژه کشــور را 
در تولید این نوع فوالد توانمند می کند و تقریبا نیازهای کشور را در این حوزه به 

صورت کامل برطرف می کند.
 اکنون ساالنه دو میلیون تن ورق فوالدی به کشــور وارد میشود که با اجرای این 
پروژه نه تنها جلوی این حجم از واردات گرفته می شود بلکه توانایی صادرات نیز به 
وجود می آید. درواقع عالوه بر اینکه از خروج ساالنه 9۰۰ میلیون یورو ارز از کشور 
جلوگیری می شود بلکه با صادرات محصوالت این بخش، بخشی از ارز موردنیاز 

کشور نیز تأمین می شود.

اشتغال مستقیم   هزار نفر 
قائم مقام مجری طرح نورد گرم 2 شرکت فوالد مبارکه گفت: عالوه بر این از زمانی 
که عملیات اجرایی این پروژه آغاز شود، حدود یک هزار نفر به صورت مستقیم و ۱۰ 
هزار نفر به صورت غیرمستقیم در اجرای آن مشارکت خواهند داشت. همچنین 
پس از بهره برداری نیز حدود یک هزار نفر به صورت مســتقیم و ۱۰ هزار نفر به 

صورت غیرمستقیم به واسطه این ابرپروژه مشغول به فعالیت خواهند شد.

اثرات زیست محیطی ابرپروژه نورد گرم ۲
بخشیان با بیان اینکه نورد گرم جزو بخش های تمیز فوالدسازی محسوب میشود 
و آالیندگی آن صفر است، اظهار کرد: از این نظر نورد گرم 2 جزو پروژه های سبز به 

شمار می رود و نگرانی بابت آالیندگی زیست محیطی وجود ندارد.

تأمین مالی پروژه بدون نیاز به منابع خارجی
وی خاطرنشان کرد: فاکتورهای الزم برای اجرای پروژه نورد گرم 2 اکنون فراهم 
است. اولین فاکتور عزم جدی مدیرعامل فوالد مبارکه است. منابع مالی الزم برای 

اجرای این پروژه بدون نیاز به منابع خارجی اکنون فراهم است.
 همه فعاالن بازار صنعت فوالد ازجمله وزارت صمت اکنون لزوم تأسیس این پروژه 

را صحه گذاری می کنند. 
به عالوه فضای فنی کشــور فراهم بوده و عزم پیمانکار خارجی نیز فراهم است. 
به امید خدا امیدواریم در نوروز ۱4۰۳ در برنامه ای مشابه شاهد گزارشی از بهره 

برداری این پروژه باشیم.

عزم جدی برای اجرای 
ابرپروژه نورد گرم ۲

قائممقام مجری طرح نورد گرم ۲ فوالد مبارکه عنوان کرد؛

 نوسان: معــاون توسعه شــرکت فوالد 
مبارکه گفت: حجم سرمایه گذاری پروژه 
انتقال آب خلیج فــارس به اصفهان ۳5۳ 
هزار میلیارد ریال است که شرکت فوالد 
مبارکه با ســهم 2۸.5۸ درصدی دو برابر 
حجم سهام دیگر بهره برداران این پروژه 

را به خود اختصاص داده است.
احمد سعید بخش با اشاره به آغاز عملیات 
اجرایی انتقال آب خلیج فارس به اصفهان 
اظهار داشــت: اســتان اصفهان یکی از 

بزرگترین قطب های صنعتی کشور است 
و با توجه به اقلیم خشک فالت مرکزی و 
کمبود آب، نیاز اســت که با تعریف پروژه 

ای عظیم، آب پایدار صنایع تأمین شود.
 وی افزود: شــرکت تأمیــن آب اصفهان 
صفه با سهامداری شرکت فوالد مبارکه، 
پاالیشــگاه اصفهــان، ذوب آهــن، اتاق 
بازرگانی، سازمان همیاری های شهرداری 
و شــهرداری کالنشــهر اصفهان درصدد 
برآمد تا شــرایط انتقال آب خلیج فارس 

به اصفهان را در بازه 5 ســاله فراهم کند.
معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه تصریح 
کرد: با اجرای انتقــال آب خلیج فارس به 
اصفهان بالغ بــر 2۰۰ میلیون مترمکعب 
در سال آب برای مصارف صنعتی در نظر 

گرفته شده است.
وی افــزود: طول خط انتقــال آب خلیج 
فارس بــه اصفهان 9۱۰ کیلومتر اســت 
و این مســیر از اســتان های هرمزگان، 
کرمان، یــزد و اصفهان عبــور می کند تا 

درنهایت به آب گیر چم آســمان برسد.
سعیدبخش به اشــتغال زایی بالغ بر ۱4 
هزارنفری در طول ساخت تا بهره برداری 
از خط انتقال آب خلیج فارس به اصفهان 
هم اشــاره کرد و افزود: حجم ســرمایه 
گذاری این ابرپروژه ۳5۳ هــزار میلیارد 
ریال است که شرکت فوالد مبارکه با سهم 
2۸.5۸ درصد دو برابر حجم ســهام دیگر 
بهره برداران این پروژه را به خود اختصاص 

داده است.

معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه گفت:

سهم ۲۸ درصدی فوالد مبارکه در پروژه انتقال آب خلیج فارس به اصفهان
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت: در حال حاضر ذخایر برفی 
شرق تهران مطلوب نیست و این موضوع نگران کننده است. محمدرضا بختیاری، 
اعالم کرد: زمانی که ذخیره برف کاهش پیدا می کند، قطعا آب ورودی به سدها نیز 
کمتر می شود، همیشه در این مواقع سال در باالدست سدهای لتیان و الر 6 تا 6.5 
متر ارتفاع برف داشته ایم اما اکنون حداکثر ارتفاع یک متر است و این هشدار بسیار 

سنگینی است.  

مرحله نخست واریز سود سهام عدالت برای مشموالن این سهام پنجشنبه )2۸ 
اسفندماه سال ۱۳99( آغاز و 5۰ درصد این سود واریز شد. در میان تعدادی از افراد 
هستند که هنوز سود خود را دریافت نکرده اند که دلیل آن می تواند عدم ثبت اطالعات 
الزم باشد. این افراد برای دریافت سود باید از طریق ثبت نام در سامانه سجام به 
نشانی www.sejam.ir  شماره حساب خود را اعالم یا از طریق مراجعه به سایت

 www.sahamedalat.ir  مشخصات حساب خود را تکمیل کنند.

اگر هنوز سود سهام عدالت دریافت نکرده اید، بخوانیدزنگ خطر کمبود آب در تهران به صدا درآمد
 گزارش

 نوسان :مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
مطابق با سنوات گذشته شرکت آبفا در استان اصفهان با توجه به 
رویکرد ارائه خدمات به مردم در شــهرها و روستاها، حفظ ارزش 
آب، ارتقای دانش سازمانی، خدمات نوین و پایدار را به عنوان شعار 
سال ۱۴۰۰ این شرکت، برگزید. به گزارش نوسان و به نقل از اقتصاد 
بازار، هاشــم امینی تاکید کرد: آب مایه حیات، فصل مشــترک 
همه موجودات زنده اســت و در مناطق خشــک و نیمه خشک

 وجود آب بسیار با ارزش است. در این مناطق بهره وری حداکثری 
از منابع آب و حفاظت کمی و کیفی از منابع آب، باید در راًس همه 

امور قرار گیرد.

امینی با بیان اینکه در ســوره های بقره، انعام، انفال و رعد بر واژه آب اشاره 
شده اســت تصریح کرد: آب به عنوان برکت خداوندی است که حیات می 
بخشد. در قرآن کریم آب رزق الهی است و خداوند بزرگ انسان را به تفکر در 

باره آب و شکرگزاری آن یادآوری کرده است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بیان کرد: ایران در یک اقلیم 
خشک و نیمه خشــک قرار دارد و این محدودیت باعث شده که گذشتگان 
این سرزمین نیز قدر و ارزش آب را به ویژه در مناطق کویری کشور دانسته و 
راهکارهای متفاوتی برای زیست و کنار آمدن با کم آبی از طریق صرفه جویی 

و بهره وری بیشتر آب، مد نظر قرار دهند.

تامین پایدار آب شرب مردم
امینی افزود: میزان آبی که از زاینده رود برای شرب از ۱۰ سال پیش تاکنون 
تخصیص یافته است با وجود اضافه شــدن نزدیک به یک میلیون واحد به 
میزان مشــترکین ) یک میلیون انشــعاب(، حدود ۱۰ میلیون مترمکعب 

کاهش مصرف داشته است. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دردهــه گذشــته فعــاالن صنعــت آبفــا 
در اســتان اصفهــان بــه دلیــل وقــوع خشکســالی هــای پیاپــی

 تالش های بســیاری را به منظور تامین پایدار آب شــرب مردم در سطح 
استان در دستور کار قرار دادند، عنوان کرد: در سال ۱4۰۰ به دلیل بارندگی 
های محدود شرایط سختی از لحاظ تامین پایدار آب شرب مردم در سطح 
اســتان داریم اما همچون ســنوات گذشــته با مدیریت مصرف بهینه آب

 می توان بر این چالش غلبه نمود. 
وی اظهارداشــت: با اســتفاده بهینه از آب و جلوگیری از هدر رفتن منابع 
موجود، می توان کمبود آب را جبران کرد و تحقق این مســاله در وهله اول 

نیاز به اشاعه فرهنگ مصرف بهینه از این مایه حیات دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با اشاره به کاهش درصد 
آب بدون درآمد در این اســتان، گفت: با توجه به اهمیتی که آب شــرب و 
بهداشت مردم دارد، مدیریت ســازمان آب و فاضالب استان بگونه ای عمل 
کرد که امــروز میزان پرت شــبکه های اصفهان کمترین هــدر رفت را در 
کشــور دارد و پرتی آب از ۳4درصد به ۱6 درصد در سال 99 رسیده است 
و این امر به دلیل اصالح شــبکه ها، نشــت گیری و همــکاری خوب مردم 

اصفهان بوده است.
وی گفت: یکی از موارد مدیریت بهینه مصرف آب کاهش استاندارد مصرف 
آب خانگی در کشور ایران به ۱5۰ لیتر در شبانه روز است، همچنین منابع 
آبی موجود کشــور را باید با مصرف اصولی مدیریت کرد و مســاله کاهش 
تدریجی منابع آب زیرزمینی و ســطحی آب در اســتان هــا باید به مردم 
گوشزد شــود، همچنین باید رویکرد اصالح الگوی مصرف همواره به مردم 

یادآوری گردد.

کاهش سرانه مصرف آب
هاشــم امینی افزود: سرانه مصرف آب شرب در ســال ۱۳۸9، ۱۸6 لیتر بر 
ثانیه برای هر نفر در شبانه روز بوده اســت که تا سال ۱۳99 به ۱5۰ لیتر بر 

ثانیه برای هر نفر کاهش یافت.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه بی 
تردید توســعه آموزش در ســازمان، منجر بــه افزایش تعهــد ، افزایش 
انگیزه ها، ارتقای مهــارت ها، افزایش انتقال دانش می گردد خاطرنشــان 
ساخت: برای توسعه دانش ســازمانی الزم است باورها و نگرش ها و رفتارها 
به ســمت تولید دانش متمایل گردد و در ســال جاری آمــوزش هایی به 
منظور ارتقای دانش سازمانی بیش از پیش در دستور کار قرار می گیرد، لذا 
ضرورت دارد تمام ارکان شرکت در راستای تحقق شعار سال ۱4۰۰ برنامه 

ریزی و تالش شبانه روزی خود را مصروف نمایند.
وی افزود: پایداری خدمات آب و فاضالب در بخش های مختلف جز وظایف 
ذاتی و الینفک می باشد و با توجه به پیشرفت علم ضرورت دارد شرکت آبفا 
استان اصفهان نه تنها به پایداری و پیوستگی این خدمات در قالب خدمات 
اولیه، ثانویه و خدمات آب و فاضالب توجه نماید، بلکه با استفاده از اقدامات 
و فعالیت های فن آورانه و نوآورانه نســبت به تســهیل دسترسی و ارتقای 

کیفیت این خدمات نیز اقدام نمایند .
امینی گفت: در دنیای امروز روش های نوینی برای ارائه خدمات وجود دارد و 
در سال جاری با ارائه ی ایده های کارآمدی درصدد هستیم همه مشترکین 

در سطح استان را از خدمات نوین و پایداری بهره مند سازیم.
 مدیر عامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان اعــالم کرد: بــرای موفقیت در 
ارائه خدمات پایــدار به مردم، نیازمنــد روش های نوینی برای توســعه و 
ارتقای خدمات هســتیم که در این زمینه سعی در اســتفاده از روش ها و

 تکنولوژی های روز دنیا در ارائه خدمات داریم.

تامین پایدار
 منابع آبی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تاکید کرد:

 نوسان:ســاخت انواع قطعات و 
تجهیزات در داخل کشــور برای 
مقابله با تحریم ها از جمله ساخت 
سلول های  فلکسیبل  درب های 
باتری های کک سازی، ساخت واگن 
حمل گداخته، ساخت دریچه های 
کشــویی پاتیل های فوالدی و... 
از جمله مهم تریــن فعالیت های 
شــرکت ذوب آهن اصفهان در 

راستای بومی سازی است.
مهرداد توالئیان، معــاون بهره برداری 
ذوب آهــن اصفهــان با بیــان مطلب 
فوق خاطرنشــان کرد: حوزه معاونت 
بهره بــرداری مطابــق بــا اهــداف و 
شــاخص های برنامه ای خود و باوجود 
مشــکالت موجود، پروژه های طراحی 
و توسعه محصول جدید را انجام و طی 
آن، محصوالت جدید فوالدی مختلفی 
را در رده فوالد های صنعتی و ساختمانی 
تولید و به بازار عرضه کرد که از آن جمله 
می توان بــه مواردی ماننــد طراحی و 
تولید ســوزن ریــل 6۰E۱A۱، ریل 
معــدن R۱۸ و تیرآهن نیمه ســبک 
نمره ۱6 اشاره کرد. همچنین تکمیل 
سبد ورق ســازه های فوالدی با تولید 
سایز های جدید، تولید آزمایشی میلگرد 
آجدار قطر 4۰ و 5۰ مطابق با استاندارد 
ملی ایران )۳۱۳2(، پایدار شدن شرایط 
تولید ذوب ریل R26۰، پایدار شــدن 
تولید پروفیل ریــل 6۰E۱ و افزایش 
ظرفیت تولید این محصول از موارد قابل 

اشاره در این حوزه است.
توالئیان درباره تولید ریل زبانه ســوزن 
گفت: دستگاه ســوزن به مجموعه ای 
از ریل هــای خاص زبانه های ســوزن، 
صفحات اتصال، قطعات ریخته گری یا 
فورج شــده، انواع تراورس ها و... اطالق 
می شــود که در خطوط و ایستگاه های 
راه آهن برای تعویض مسیر قطار مورد 
استفاده قرار می گیرد و امکان تغییر از 
یک مسیر به مسیر دیگر را در تقاطع ها 
فراهم می ســازد. ریل های سوزن برای 
سال های طوالنی از خارج از کشور تامین 
می شد که عالوه بر ارزبری باال، موجب 
وابستگی به کشور های دیگر نیز شده 
بود. در این شرکت همچنین طراحی و 
تولید سوزن ریل 6۰E۱A۱ که دارای 
پیچیدگی های خاص در طراحی و تولید 
است، در دستور کار قرار گرفت. وی در 
ادامه به برخی مشــکالت اشاره کرد و 
گفت: یکی از موارد مهم تامین مواداولیه 
موردنیاز خط تولید با کیفیت مصوب در 
دستورالعمل های کارخانه و همچنین 
کمیت مورد تقاضا با توجــه به برنامه 
تولید اســت که با توجه به شرایطی که 
طی سال های اخیر برای تامین مواداولیه 
مورد نیاز وجود داشــته موجب ایجاد 
مشــکالت و محدودیت هایی در خط 
تولید شده اســت. معاون بهره برداری 
ذوب آهن اصفهان اضافه کرد: در شرایط 
فعلی که کشــور درگیر تبعات ناشی از 
تحریم های اعمال شــده است، اهتمام 
مدیران فعال در زنجیــره تولید فوالد 
)از معادن ســنگ آهن تا نوردکاران( و 
نگاه جامع نگر آنهــا می تواند به خنثی 
کردن آثــار تحریم و بهبود شــرایط 
اقتصادی کشــور و ذی نفعان مستقیم 
و غیرمستقیم این صنایع منجر شود. 
نگاه جزیره ای و دستیابی به سود های 
مقطعی هر واحد که می تواند منجر به 
وارد شدن لطمه به صنایع پایین دستی 
شود، بدون شک در راســتای اهداف 

کالن کشور نخواهد بود.

سیدعبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه 
صمت ایران در اولین جلسه ستاد تسهیل 
در سال جدید که با حضور رزم حسینی، 
وزیر صمت و دیگر مقامات مسئول در این 
زمینه برگزار شــد، گفت: اوضاع صنعت 
در سال 99 نســبت به سال های گذشته 
تغییر کرده است و به همت صنعتگران، 
وضعیــت نســبتا خوبــی را در تولید و 
عملکرد صنایع شاهد هستیم.  وی با بیان 
آنکه در بسیاری از جلسات، صرفا به ابراز 
گالیه و مشکالت می پردازیم، یادآور شد: 
طبق بررسی های حاصل در سال 99، به 
همت تالش بخــش خصوصی، پیگیری 
های ستاد تسهیل و همراهی قوه قضائیه، 
اقدامات بســیار ارزشــمندی در توسعه 
فعالیت واحدهای صنعتی و رشــد تولید 

صورت گرفته است. 

افزایش مصرف برق صنایع
نشانه رشد تولید

ســهل آبادی به آمار حاصــل از افزایش 
مصرف برق صنایع در استان های مختلف 
کشور اشاره کرد و گفت: افزایش مصرف 

برق صنایع، نشــان از رشــد تولید دارد. 
ضمن آنکه، بهبــودی وضعیت اقتصادی 
در ســال 99، بدلیــل توســعه صنعت 
و فعالیــت هــای مطلوب تولید اســت. 
همچنین، اطالعات سازمان های صمت 
در سراسر کشــور حاکی از افزایش تعداد 
پروانه های توسعه و تولید و اثرات مثبت 
اقتصادی اســت. وی افزود: مقام معظم 
رهبری نیز براین موضوع تاکید داشتند 
و رضایت خــود را ابراز کردنــد. رئیس 
خانه صمت ایران در ادامه سخنان خود، 
خطاب بــه وزیر صمت گفــت: بنظر می 
رسد که شما شناخت کافی از خانه های 
صنعت، معدن و تجــارت ندارید و طبق 
فرمایشات خود، نظری نسبت به جایگاه 

خانه های صمت ندارید. 
سهل آبادی با بیان این نکته که خانه های 
صمت در قبال اعضای خــود تعهدات و 
وظایفی دارند و پیگیــر انجام موارد الزم 
هستند، پیشــنهادات خود را برای عدم 
مداخله وزارت صمت و پذیرش تفویض 
اختیارات خانه های صمت مطرح کرد و 
افزود: در طول این ســالها از شما کمکی 

نخواستیم و کسی نیز به ما کمکی نکرده 
است. صنعتگران نیز به این نتیجه رسیده 
اند که گامی برای آنها برداشته نمیشود و 
باید خودشان برای حل مشکالت مبادرت 
ورزند. در عین حــال، تالش خود را کرده 
اند و پیشنهادات فراوانی در زمینه بهبود 
وضعیت صنعت و تولید از سوی خانه های 
صمت در سراسر کشــور به سازمان ها و 
وزارت صمت مطرح شده اند. وی با اشاره 
به انتظار خود از مقامات عالی وزارت برای 
اطالع از آنچه در این خصوص می گذرد، 
گفت: الزم اســت مقــام وزارت ترتیبی 
اتخاذ نماید تا بعد از ۱5 فروردین، اجرای 
طرح رونق تولید بدون وقفه شــروع شود 

و به ماه های خرداد و تیر کشانده نشود.

بانک ها به 
منافع خود می اندیشند

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
و اصفهان در جلسه ستاد تسهیل کشور 
به بیان مشــکالت اقتصــادی واحدها و 
نیازهای مالی آنها پرداخت و گفت: بانک 
ها بدلیل مسائل اقتصادی خود، نتوانسته 
انــد مرهمی بــر زخم هــای واحدهای 
صنعتی و تولیدی باشند و صرفا به منافع 
خود می اندیشــند. چنانچه، واحدی که 
برای تامین ســرمایه در گردش خود از 
تسهیالت بانکی اســتفاده می کند، قبل 
از آنکــه عایدی داشــته باشــد، ملزم به 
بازپرداخت این تســهیالت با بهره های 
سنگین اســت. لذا، الزم اســت ترتیبی 

اتخــاذ نمایید کــه بانک هــا در مقابل 
واحدهای تولیدی و صنعتی تغییر رویه 
دهند. وی افزود: بازپرداخت تســهیالت 
با نرخ ۱۸درصد به اضافه سپرده بخشی 
از پول واحدها و موارد دیگری اثبات می 
کنند که بانک ها در تخصیص تسهیالت 
خود به نوعی صنایع را بــه ورطه نابودی 
می کشانند و الزم اســت به این موضوع 

رسیدگی شود.
ســیدعبدالوهاب ســهل آبادی در ادامه 
صحبت از مشکالت واحدهای صنعتی، از 
نادیده گرفتن جایگاه ارزشمند واحدهای 
صنعتی صنفی ابراز گالیــه کرد و گفت: 
حــدود ۳میلیــون واحدصنعتی صنفی 
در سطح کشــور داریم که نزدیک به یک 
میلیون واحد، ازجمله واحدهایی هستند 
که پشــتیبان و تقویت کننــده صنایع 
مادری مثل فوالد مبارکــه و ذوب آهن 
هســتند درحالیکه هیچ حمایتی از این 
واحدها نمی شود، در هیچ کجا دیده نمی 
شوند و در تخصیص تســهیالت بانکی و 
موارد دیگر مورد بی مهــری قرار گرفته 
اند.  وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت با 
جدیت به جایگاه موثر واحدهای تولیدی 
در رشــد و توســعه اقتصاد کشور توجه 
نماید، نقش خانه هــای صنعت، معدن و 
تجارت را، بعنوان بازوی تخصصی وزارت 
صمت و ســازمان ها در مراکز استان ها و 
شهرستان ها عنوان کرد و آمادگی خانه 
صمت برای همکاری بــا وزارت صمت را 

اعالم نمود.

طرح رونق تولید بدون وقفه اجرایی شود
رئیس خانه صمت ایران در جلسه ستاد تسهیل کشور تاکید کرد:  گزارش

دستاورد های ذوب 
آهن در سال 1399

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و اصفهان در 
موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  جلسه  یکصدودوازدهمین 
 ۱۴۰۰ سال  در  ستاد  این  جلسه  اولین  و  کشور  تولید 
و  معدن  صنعت،  های  خانه  نقش  صمت،  وزیر  حضور  با 
تجارت در استان های مختلف را بازوی تخصصی در کنار 
وزارت صمت دانست و برای حل و فصل مشکالت صنایع 

راهکارهایی را مطرح کرد.

گزارش

گرو  ه  صنعت

citizen

با پیگیری ستاد تسهیل و همراهی قوه قضائیه، اقدامات ارزشمندی برای رشد تولید صورت گرفته است
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 نوسان: معاون بهره برداری شرکت فوالد 
مبارکه گفت: ثبت رکورد جدید تولید 25 
هزار و ۱25 تن آهن اســفنجی در ناحیه 
آهن سازی یکی از برنامه های فوالد مبارکه 
در راستای دســتیابی به هدف تولید ۷.2 

میلیون تن تختال در سال ۱4۰۰ است.
عباس اکبــری محمــدی در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد اظهار کرد: در بخش آهن 
سازی فوالد مبارکه دو واحد احیا مسقتیم 
یک و دو )شــهید خرازی( وجود دارد. در 
تاریخ دوازدهم فروردین ماه ســال جاری 
هم واحد شــماره دو موفق به ثبت رکورد 
جدید 9 هــزار و 5۰ تن  شــده و هم در 
مجموع، تولید دو واحد با 25 هزار و ۱25 
تن در روز رکورد 24 هزار و ۷۸2 تن تولید 
روزانه این واحد که در 22 فروردین 99 به 

ثبت رسیده بود، شکسته شد. وی با بیان 
اینکه آهن اســفنجی اصلــی ترین ماده 
اولیه فوالدسازی است، گفت: عمده آهن 
اسفنجی مورد نیاز فوالد مبارکه در داخلی 
این مجموعه و در واحدهای احیا مستقیم 
یک و دو تولید می شود و بخشی از آن نیز 
به دلیل کمبود ظرفیت تولید، از خارج از 
مجموعه خریداری می گــردد. وی افزود: 
آهن اسفنجی تولید شــده در مجموعه 
فوالد مبارکه به دلیل متالیزاسیون )درصد 
فلزی بودن آهن اسفنجی( و مقدار ریزانه 
کیفیت باالیی دارد. بدیهی اســت هرچه 
میزان تولید باالیی در این بخش داشــته 
باشیم، تولید بیشــتر و باکیفیت تری در 

بخش تختال خواهیم داشت.
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه با 

اشاره به برنامه تولید ۷.2 میلیون تختال 
در سال ۱4۰۰، اظهار کرد: یکی از برنامه ها 
برای دســتیابی به این هدف، دســتیابی 
به حداکثــر تولید داخلــی باکیفیت در 
واحدهای پایین دســتی بــه ویژه گندله 
ســازی و احیــا مســتقیم اســت. تمام 
تمهیدایات دیده شــده از نظر تعمیرات و 
تامین مواد اولیه و زیرساخت های الزم به 
همراه انگیزه باالی پرسنل فوالد مبارکه 
برای دســتیابی به اهداف از پیش تعیین 

شده آماده است.
اکبری محمــدی با بیــان اینکه معموال 
فروردین ماه به دلیل آماده بودن تجهیزات، 
واحدهــا در حداکثر ظرفیــت تولید قرار 
دارند، گفت: به همیــن دلیل امکان ثبت 
رکوردهای تولید بیشــتر از سایر زمان ها 

وجــود دارد. امیدواریم ایــن رکوردهای 
تولید روزانه مقدمــه ای برای ثبت  رکورد 

جدید تولید ماهانه واحدها باشد.

شکستن رکورد تولید روزانه آهن اسفنجی در فوالد مبارکه؛

تالش برای دستیابی به رکورد تولید 7.۲ میلیون تن تختال در سال جاری
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در سال ۱۳۹۹ بیشترین توجه ها معطوف تولید واکسن مربوط به 
کروناویروس جدید بوده است، ولی در عین حال دنیای تکنولوژی نیز 
به آرامی راه خود را پیموده است. شاید تکنولوژی در سال های آینده 
بتواند به کمک نسل بشر بیاید و بتوانیم واکسن ها را به جای اینکه روی 
انسان ها آزمایش کنیم، روی ربات ها آزمایش کنیم و روند تولید واکسن 

سریع تر و ایمن تر شود.
یک میکروسوزن هایی برای تزریق بدون درد

ایـن سـوزن های جدیـد به انـدازه ی ضخامت یک بـرگ کاغذ و یا یـک تار موی 
انسـان قطـر دارنـد و می تواننـد تزریق آمپـول و نمونه بـرداری از خـون را بدون 

درد انجـام دهند. 
تولید مواد شیمیایی به کمک نور خورشید

تولید بسـیاری از مواد شـیمیایی متکی به سـوخت های فسـیلی اسـت. امسال 
رویکـرد جدیـدی معرفـی شـد که بـه کمـک آن و با اسـتفاده از نور خورشـید، 
می تـوان دی اکسـیدکربن اضافـی موجـود در هوا را به مواد شـیمیایی مختلفی 
تبدیـل کـرد. پیشـرفت هایی کـه در کاتالیزورهـای خورشـید-فعال یکـی از 
پایه هـای اصلـی ایـن تکنولوژی اسـت. تولیـدات این تکنولـوژی را می تـوان در 

پزشـکی، شـوینده ها و حتـی کودهای شـیمیایی اسـتفاده کرد.
بیماران مجازی

کاری کـه امسـال تـا حدودی پیش رفـت، تولید اندام ها و سیسـتم های مجازی 
بـدن انسـان بـود. بـرای ایـن کار داده هایـی از تصاویـر باکیفیت گرفته شـده از 
اندام هـای انسـانی اسـتخراج می شـود و وارد یـک مـدل ریاضیاتـی پیچیـده 
می شـود. ایـن مـدل دارای مکانیسـمی اسـت که عملکردهـای اندام انسـانی را 
کنتـرل می کنـد. پس از این مرحلـه، الگوریتم های کامپیوتری بـا حل معادالت 
تولیـد شـده، اندام هـای مجـازی را ایجـاد می کننـد کـه رفتـار آن هـا مشـابه 

اندام هـای طبیعی اسـت. 
محاسبات فضایی

محاسـبات فضایـی در واقـع مرحلـه ی بعـدِی در کنـار هـم آوردن دنیاهـای 
فیزیکـی و دیجیتـال اسـت. ایـن کنار یکدیگـر قرار گرفتـن در حـال حاضر در 
اپلیکیشـن های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده دیده می شـود. واقعیت مجازی 
و واقعیت افزوده در واقع اجسـام را دیجیتالی می کنند و از طریق ابر به یکدیگر 
وصـل می کننـد و بـه ایـن ترتیـب، حسـگرها و موتورهـا می توانند بـه یکدیگر 
واکنـش داده و دنیـای واقعـی را بـه صورت مجـازی نمایش دهند. بـا این حال، 
ایـن تکنولـوژی یک مرحله به پیش رفته اسـت و نقشـه ی فضایـی به کامپیوتر 
اجـازه می دهـد تـا حـرکات و برهمکنش هـای اجسـام بـا یکدیگـر را ردیابی و 
کنتـرل کند. این تکنولوژی باعث پیشـرفت ارتباط انسـان و ماشـین می شـود.

پزشکی دیجیتال
ولـی  نمی شـود،  پزشـک  جایگزیـن  زودی  ایـن  بـه  دیجیتـال  پزشـکی 
اپلیکیشـن هایی کـه در ایـن زمینـه وجـود دارنـد می تواننـد وضعیت بیمـار را 
پایـش کننـد و درمـان الزم را به وی پیشـنهاد کنند. سـاعت های هوشـمندی 
کـه اکنـون اختـراع شـده اند، می تواننـد ضربـان نامنظم قلـب را اعـالم کنند و 
دسـتگاه های مشـابهی نیز وجـود دارند کـه وضعیت تنفس، افسـردگی و حتی 

آلزایمـر را رصـد و پیش بینـی می کننـد.
هواپیماهای برقی

پیشـرانه ی الکتریکـی باعث می شـود آلودگی ناشـی از سـفرهای هوایی حذف 
شـود و مصـرف سـوخت های فسـیلی کاهش پیـدا کنـد و حتی سـر و صدای 
بیـش از حـدی کـه پیشـرانه های کنونی ایجـاد می کنند نیـز حذف شـوند. در 
سـال ۱۳99 ایربـاس و ناسـا در تـالش مشـترک تکنولـوژی جدیـدی معرفـی 
کردنـد که برقی شـدن سـفرهای هوایـی را به واقعیت نزدیک می کنـد. در حال 
حاضر، تعداد۱۷۰ هواپیمای برقی در دسـت سـاخت اسـت که اکثر آن ها برای 
اشـخاص و شـرکت های خصوصی سـاخته می شـود. ایرباس اعالم کرده اسـت 
کـه تـا سـال 2۰۳۰ هواپیماهـای برقـی می سـازد که ظرفیـت ۱۰۰ مسـافر را 

باشند. داشته 
سیمان های کم کربن

در حـال حاضـر، سـاالنه 4 میلیـارد تُن سـیمان تولیـد می شـود. فرآیند تولید 
ایـن سـیمان ها نیازمند سـوختن سـوخت های فسـیلی اسـت که شـاید بتوان 
گفت ۸ درصد از دی اکسـیدکربن تولیدی در دنیا به خاطر تولید سـیمان ایجاد 
می شـوند. همچنـان کـه در ۳۰ سـال آینده شـهرها گسـترش پیـدا می کنند، 
نیاز جهان به سـیمان به 5 میلیارد تُن می رسـد. امسـال محققین رویکردهایی 
پیشـنهاد داده اند که بتوانند سـیمان را با تولید دی اکسیدکربن کمتری درست 
کننـد و از فیلترهـای گیرنـده ی کربـن اسـتفاده کننـد و همچنیـن تکنولوژی 
ذخیره سـازی سـیمان را بـه نحـوی بهبـود ببخشـند کـه برای محیط زیسـت 

آسـیب های کمتری داشـته باشد.
هیدروژن سبز

زمانـی کـه هیـدروژن می سـوزد، تنهـا مـاده ای کـه تولیـد می کند آب اسـت و 
اگـر هیـدروژن از طریق الکترولیـز به کمک انرژی های تجدیدپذیر تولید شـود، 
می تـوان آن را سـبز دانسـت. اوایـل سـال ۱۳99 پیش بینـی  شـد کـه تـا سـال 
2۰5۰ بازار هیدروژن سـبز به ۱2 هزار میلیارد دالر برسـد، زیرا محققین تصور 
می کننـد کارهـای حمـل و نقل و سـاخت و سـاز را کـه به علـت انرژی بر بودن 
سـخت تر می تـوان بـا انرژی های پـاک جایگزین کرد تـا سـال 2۰5۰ می توانند 

با سـوخت های هیدروژنـی تامین کنند.

مفهوم  کردن/شدن  قاطی 
"لذت بردن" و "خوشبختی"؛ 
مهمترین  از  تا  دو  یعنی 
احساسات مثبت در همه ما، 
منجر به چالش های فرهنگی 
جدی در دنیای مدرن شده 
است. در حالی که میان این 
دو تفاوت های بنیادین وجود دارد و درک تفاوت آنها 
می تواند راهگشای کلیدی برای خالصی از خیلی از 

مشکالت امروز و فردای ما باشد.
هفت تفاوت اساسی میان "لذت" و "خوشبختی" به شرح 

ذیل است:
لذت گذرا و خوشــبختی بلندمدت است. لذت مادی ولی 
خوشــبختی معنوی اســت. لذت گرفتنی، در حالی که 
خوشبختی بخشیدنی است. لذت با مادیات به دست می 
آید، اما خوشــبختی با مادیات به دســت نمی آید. لذت 
در تنهایی بدست می آید، اما خوشــبختی در گروه های 
اجتماعی. لذت افراطــی منجر به اعتیاد می شــود )چه 
اعتیاد به مــواد چه اعتیاد به رفتــار(، در حالی که چیزی 
به عنوان اعتیاد به خوشــبختی وجود نــدارد و هفتمین 
تفاوت که مهمترین آنهاست: لذت بر پایه دوپامین است 

و خوشبختی بر پایه سروتونین!
این دو بیوشیمی )دوپامین و سروتونین( دو ناقل عصبی 
هســتند. این دو ماده را مغز تولید می کند و سلول های 

عصبی از طریق این دو با یکدیگر در ارتباط هستند.
دوپامین منجر به تحریک نورون بعدی شــده و تحریک 
مکرر نــورون ها منجر به مــرگ آنها می شــود. بنابراین 
نورون ها یک مکانیســم دفاعی ایجاد می کنند که باعث 
کاهش تعداد گیرنده ها شده )سرکوب محرک( تا آسیب 

را کاهش دهند. 
به عنوان مثال هرچه بیشتر مواد اســتفاده کنید، میزان 

تحریک بیشتر و تعداد گیرنده ها کمتر می شود.
 بنابراین دفعه بعدی برای اینکــه به میزان تحریک قبلی 
دست یابید، مواد بیشتر و بیشــتر و بیشتری استفاده می 
کنید... اما یک چیز وجود دارد که ســروتونین را کمرنگ 
می کند ...هر چه بیشــتر دنبال لذت بردن باشید، کمتر 

احساس خوشبختی می کنید!
الوگاس )کازینو و اعتیاد به قمار!(، خیابان مدیسون و وال 
استریت )بورس ها و تعقیب خوشــبختی با لذت بردن از 
ســودهای عجیب و اعتیاد به انجام معامالت پی در پی!(، 
سیلیکون ولی واشنگتن دی ســی، همه و همه به روشی 
خاص و هماهنگ اصطالح خوشبختی و لذت را بجای هم 
بکار می برند و در هم می آمیزند تا ما بتوانیم خوشبختی 

را بخریم! 
بنابراین آنها می توانند آشغال هایشان را به ما بفروشند! و 
اقتصاد آمریکا بر همین اساس است؛ یعنی بر اساس مواد 
عشرت طلبانه این کار انجام می شود. موادی که بر اساس 

لذت پیش می روند نه خوشبختی!

فنالند برای چهارمین سال پیاپی در صدر شادترین کشورهای جهان قرار دارد و 
جایگاه های بعد از آن، متعلق به ایسلند و دانمارک است. سازمان ملل نام شادترین 
کشورهای جهان را با انتشار نسخه به روز شده گزارش شادی در جهان اعالم کرد. 
فنالند برای چهارمین سال پیاپی در صدر شادترین کشورهای جهان قرار دارد 
و جایگاه های بعد از آن، متعلق به ایسلند و دانمارک است. سوییس و هلند نیز 

کشورهای بعدی در جمع پنج باالنشین هستند.

افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال گذشته به طور متوسط ۱5 درصد و 
حداقل دریافتی آنها 2.۸ میلیون تومان بود، اما دولت در الیحه بودجه سال ۱4۰۰ افزایش 
ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی اعم از کارکنان و 
بازنشستگان را 25 درصد و حداقل پرداختی به آنها را ۳.5 میلیون تومان پیش بینی کرد 
که در این حالت میزان افزایش حقوق به طور متوسط ۱۰ درصد و حداقل پرداختی ۷۰۰ 

هزار تومان افزایش داشت.

جزئیات افزایش حقوق در سال جاریفنالند شادترین کشور جهان شد
مهم ترین اخبار تکنولوژی

 در سال 1۳۹۹

  آینده 

 دورنما
 رفتن

"لذت" یا "خوشبختی"؟

نگاره

مشتری مداری

در بیست سال اخیر، گالوپ با بیش از یک میلیارد مشتری 
از سراسر جهان مصاحبه کرد و از آنها در مورد اینکه یک 
مشتری واقعا چه چیزی از یک شرکت می خواهد پرسید و 
همان طور که انتظار می رفت توقعات مشتریان از شرکت ها، از 

صنعتی به صنعت دیگر و در هر بخشی متفاوت بود. 

امـا آنچـه در این میـان جالب توجه تـر بود اینکه همه مشـتریان روی 
چهـار مقولـه کلیـدی بیـش از سـایر موضوعات تاکیـد داشـتند و در 
صـورت بـرآورده شـدن این انتظـارات چهارگانـه، به طرفـداران دائمی 
و مبلغـان محصـوالت و خدماتـی کـه اسـتفاده می کردنـد، تبدیـل 

می شـدند. 
این چهار مقوله در این سطوح  طبقه بندی می شوند:

سـطح یـک: در نازل تریـن سـطح، مشـتریان از یـک شـرکت انتظـار 
»دقـت« دارنـد. 

بـه عنـوان مثـال: اگر به رسـتورانی رفتند، همـان غذایی که سـفارش 
دادنـد بـه آنها تحویل شـود. در این سـطح، چنانچه شـرکت ها نتوانند 
ایـن انتظـارات حداقلی را برآورده سـازند، صرف نظـر از اینکه کارکنان، 
تا چه میزان برخورد دوسـتانه ای با آنها داشـته باشـند و مواردی از این 

دسـت، نارضایتی مشـتریان امری اجتناب ناپذیـر خواهد بود.
سطح دو: سطح بعدی، »فراهم بودن« است. 

در ایـن سـطح مشـتریان توقـع دارنـد، مثـال بانـک منتخب شـان، در 
سـاعات طوالنی تـر بـه خدمت رسـانی بـرای مشـتریان پرداختـه و 
کارمنـدان بیشـتری جهـت پاسـخگویی حضـور داشـته باشـند یـا 
رسـتورانی کـه انتخـاب کرده انـد از امکانات بیشـتری برخوردار باشـد. 
مشـتریان معتقدند کـه فراهـم آوردن ایـن امکانـات از وظایف بدیهی 
شـرکت ها محسـوب می شـود و دقـت و فراهـم بـودن امکانات شـرط 
الزم بـرای کسـب رضایـت مشـتری هسـتند، امـا کافـی نیسـتند و 
بـرای برآورده سـاختن آنها از سـوی شـرکت ها نمی تواند از مشـتریان 

معمولـی، طرفـداران دوآتشـه و همیشـگی بسـازد.
سطح سوم: در این سطح، مشتریان، توقع شراکت و همراهی دارند. 

آنهـا از شـرکت ها انتظـار دارنـد کـه بـه آنها گـوش فرا دهند، نسـبت 
بـه خواسته هایشـان واکنـش نشـان داده و بـه گونه ای رفتـار کنند که 
مشـتری مطمئن شـود شـرکت در کنار آنهاسـت و نه در مقابلشـان. 
به خاطـر وجـود همین انتظارات اسـت کـه بانک ها در پیامک هایشـان 

روز تولـد مشـتریان را تبریـک می گویند. 
سطح چهارم: پیشرفته ترین سطح انتظارات مشتریان، مشاوره است. 

شـرکت مشـهور آمازون، همیشـه به مشـتریان خود فهرسـتی دقیق 
و کامـل از کتاب هایـی را توصیـه می کنـد کـه ممکن اسـت برایشـان 
جـذاب و خواندنـی باشـد. آمـازون بـا ایـن مشـاوره ها، در واقـع به آنها 
آموزش هـای رایگانـی می دهـد کـه ارزش و کاربردهـای فراوانـی برای 

دارد.  آنها 
به طور کلی، سـطوح سـوم و چهارم انتظارات مشتریان یعنی همکاری 
و مشـاوره، اگـر بـه خوبـی و بـا دقـت بـرآورده شـوند، باعـث تبدیـل 
مشـتریان معمولـی به طرفداران دوآتشـه و همیشـگی خواهند شـد.

حـال سـوال اینجاسـت که چگونه می تـوان این انتظارات سـطح باال را 
بـرآورده سـاخت؟ واقعیـت آن اسـت که پاسـخ بـه این سـوال فقط در 
مواردی همچون اسـتفاده از پیشـرفت های تکنولوژیک یا تنظیم دقیق 
مراحـل کار خالصه نمی شـود و بـرای تحقق آنها به کارمنـدان زبده، با 
اسـتعداد و باانگیزه در خط مقدم ارتباط با مشـتریان نیاز هسـت که با 
اسـتفاده از واژگان درسـت و با انتخاب لحنی مناسـب برای هر کدام از 
مشـتریان بـه گونه ای بـا آنها برخورد کننـد که به آنها حـس همکار و 
همیـار بودن و همچنین مشـاوره دادن القا کـرده و پس از مدتی آنها را 

به مشـتریان پروپاقرص و وفادار شـرکت تبدیل کنند. 
بررسـی های موسسـه گالوپ، نشـان داده کـه مدیران بـزرگ به خوبی 
توانسـته اند کارمندانشـان را به گونـه ای هدایت کنند کـه در وهله اول، 
از ایجـاد و گسـترش نارضایتـی بیـن مشـتریان جلوگیری کننـد و در 
گام بعـدی بـا تقویـت مهارت هـای گـوش کـردن و آمـوزش دادن بـه 
دیگـران، به گونـه ای بـا مشـتریان برخـورد کنند کـه به آنها از یکسـو 
حـس همیـاری و از سـویی دیگـر حس یادگیـری القا کننـد و به این 

ترتیـب از آنهـا طرفدارانی دوآتشـه و دائمی بسـازند.

مشتری واقعا چه چیزی از یک شرکت می خواهد؟
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"سال گاو کرونایی مبارک"

مارکتینگ

گـری واینرچاکـس، در کتـاب "ضربـه، ضربـه، ضربـه، هـوک: 
چطـور داسـتان خـود را در ایـن دنیـای اجتماعـی پرسـروصدا 
به گوش مشـتری برسـانیم؟" مـی گوید: در هر بـازی، قدم اول 
خنثـی کـردن دفاع طرف مقابل اسـت. پس در دنیـای بازاریابی 
و مارکتینـگ نیـز، اول باید دفـاع و خودداری مشـتری از خرید 
را خنثـی کنیـم. دقیقـا همانطور که گفته شـد در دنیـای امروز 
کـه ارتباطـات و اطالعـات گسـترده و قابـل دسـترس هسـتند 

فـروش نـه یـک بـاره بلکه بـا ضربات متعـدد صـورت میگیرد.
میخواهـم در اینجـا موضـوع "بـال دوم برنـد سـازی" یـا "بـال 
احسـاس" را مطـرح کنـم. در اینجـا کیفیت محصـول، کیفیت 
محتـوا و هـر چیـزی مربـوط بـه عملکـرد یـا "بـال اول برنـد 
سـازی" کنـار میـرود. زیـرا مشـتری احسـاس میکنـد بایـد راه 

هـر شـکی بـرای خریـد را سـد کنـد و آن را کنـار بگـذارد. در 
واقـع منظـورم از اسـتراتژی "ضربـه بـه خود"قدمـی در جهـت 
"بال احسـاس" اسـت. مشـتری اگر خـود را حریـف و قدرتمند 
و برابـر با فروشـنده احسـاس کند، فروشـنده را به جـای "گربه 
نـره و روبـاه مـکار" یـک رفیق در جهت سـود رسـانی دو طرفه 

. میبیند
متاسـفانه بسـیاری از کسـب کار هـا را مـی بینـم کـه در عصر 
جدیـد همچنـان تمـام سـعی خـود را میکننـد تـا به مشـتری 
بگوینـد کـه تمـام سـعی و هدفشـان سـود رسـانی و خدمت به 
مشـتری اسـت و الغیـر! و ایـن دلیلـی مـی شـود کـه قضیه از 
خریـد و فـروش و بـرآورده کردن نیـاز ها، تبدیل شـود به لطف 

کـردن و منـت بر سـر گذاشـتن!

استراتژی فروش؛ ضربه به خود!

ترک 
کارمندی

سـرم  بـه  کـه  می شـد  چندماهـی 
زده بـود، دفتر و دسـَتکم را جمع کنم 
و بزنـم بیرون. راسـتش را بخواهی، نه 
به خاطـر گالیه هـا و نابسـامانی هایی 
که اثبات و انکارشـان کار من نیست؛ 
احـواالت  و  حـاالت  به دلیـل  بَـل 
درونـی ام که احسـاس می کـردم کار 
کـردن برایم بـه یک لی لِی دسـت و پا 

شکسـته تبدیل شـده. 
بخواهـی،  را  بین اللهـی اش  و  بینـی 
ایـن  کـه  زودترهـا  همـان  شـاید 
احسـاس را پیـدا کـردم، بهتـر بـود، 
غـزل خداحافظـی را قرائـت کنـم و 
توبـره و خورجیـن را برچینـم و بروم؛ 
امـا از تـو چـه پنهـان، به خیـال خام 
خودم، خواسـتم تا خیر سرم، تحولی 
سـازمان  آن  در  نـه  اگـر  بیافرینـم، 
جلیـل، اقلکـم در خـودم. خواسـتم 
بمانـم و خـودم را بـاز بیافرینـم، کـه 
نشـد. دروغ چـرا؟ از مـن بـر نمی آمد 
یـا شـاید هـم بلد نبـودم آن طـور که 
بایـد، تغییـر بیافرینـم یـا دسـت کم 
مثـل آدم انتقـاد کنـم. این هـم از آن 
قِسـم، آموزش هایی که هیـچ یادمان 
ندادند و بار گرانشـان را تا ابد بر ُگردۀ 
ناتـوان خودمـان نهادند کـه صدی به 
نـود، نیاموختیم و اگر از من بپرسـی، 
تـا به این سـن، یک انتقادکـن و یک 
انتقادپذیر واقعی را به چشـم ندیده ام. 
اگـر بگویـی خـودم نخواسـتم هـم، 
منکـر نمی شـوم و می گویـم آدمی تا 
ابد مابین جهل سـاده و جهل مرکب 
در آمدوشـد اسـت. حـاال فهمیـده ام 
کـه خواسـتن هـم آدابـی دارد. امـان 
از خواسـتن هایی کـه احتیاجـی بـر 
ضمه شـان نیسـت و احتیاجاتـی که 
خواسـتنی مشایعت شـان نمی کنـد. 
من احتیـاج داشـتم، اما خواسـتن را 

بلد نبـودم. 
القصـه، منی کـه از بیم قـرض و قوله 
به شـکل  بـرج،  و  و خـرج  قسـط  و 
خانوادگـی به سـازمان مطبوع یورش 
بـودم و شـده بودم جیره خـور  بـرده 
خـوان کـرم خزانـۀ حکومتـی، چلـۀ 
زمسـتان کـه رسـید، در یـک شـب 
سـرد، اگرچـه پیامکـی و بـا ِمن و ِمن، 
بـه صرافـت افتـادم و عـذر خـودم را 
خواسـتم. دل لـرزۀ غریـِب آن شـب، 
فراموشـم نمی شـود کـه دسـت بـه 
گوشـی، در راهِ نانوایی پیام ها را بغض 
سـکوت.  را  جواب هـا  و  می کـردم 
روزهـای بعـد، بـا کمـی کش و قـوس 
و پیچ و تـاب و تعـارف و روضه خوانـی 
بـه سـر آمدنـد و آخراالمـر، طی یک 
مراسـم خداحافظِی خودمانـی و گرم 
کـه به همـت رفقـای قدیِم سـازمان 
جلیـل، برگـزار شـد، بـا کام شـیرین 
پرونـدۀ  رنجـه،  کمـی  خاطـری  و 
کارمنـدی را کـه بـه چمدان بیشـتر 
می مانسـت، بسـتم و در معیت زوجۀ 
محترمـه از چاردیـواری سـازمانی، به 
چاردیـوارِی خانگی نقل مـکان کردم. 

یعنی درسـت سـِر خانـۀ اول.
حـاال هم بـی اختیـار به یـاد دیالوگ 
فتحـی  حسـن  مرحـوم  مانـدگار 
رو  »حکـِم  گفته بـود:  کـه  می افتـم 
کاغـذ، مال محکمه س؛ اصلیت حکم، 
مـال خداسـت که مـا و َمنش ریخته 
و گلریزون می کنیم واسـه کسـی که 
آزاد می شـه از ایـن چاردیـواری... کـه 

همه دنیـا چاردیواریـه...«
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