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آموزش، ترویج و مشاوره
در نشست اعضای هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان با مدیرکل استاندارد استان و 
معاونت ها در بخش های مختلف ، نمایندگان انجمن 
و  سلولزی  تولیدکنندگان  داران،  سردخانه  های 
شیمیایی و برخی واحدهای تولیدی، مشکالت خود 
را در زمینه استاندارد و کنترل کیفیت مطرح کردند. 
در این جلسه، تفاهم نامه همکاری بین خانه صمت 
و سازمان استاندارد استان اصفهان به امضای طرفین 
رسید. سیدعبدالوهاب سهل آبادی، در این نشست با 

اشاره به اینکه ...
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 گزارش

بیم و امید  بازار سرمایه
بازار سرمایه که ادعا می شد با اجرای دامنه نوسان 
دو  حاال  می یابد،  نجات  نزولی  روند  از  نامتقارن 
هفته ای است که در مسیری فرسایشی گرفتار شده 
است. اکنون این بازار نه تنها همچنان شاهد ریزش 
شاخص کل است بلکه با مشکل دیگری مبنی بر 
کاهش ملموس ارزش معامالت نیز مواجه شده است. 
در این میان اخبار مربوط به روند احیای برجام نیز 
اهالی بازار سهام را در بیم و امید نگه داشته و از سوی 
دیگر سیگنال های سیاسی و اقتصادی متفاوتی که 

از سوی...
04

آیین قدردانی از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان برگزار شد؛

تجلیل در روزهای سخت
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان، اظهار کرد: امشب باید کسانی را 
تشویق کنیم که با وجود کرونا و تحریم ها سال گذشته ۴۱.۳ میلیارد دالر ارز وارد کشور کردند و طی ۱۱ ماه نخست امسال نیز 
۳۱.۲ میلیارد دالر امسال ارز به کشور بازگشته است. حمید زادبوم  با بیان اینکه از ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ که تعهدات ارزی برقرار 
شد تا پایان دی ماه امسال ۵۷ میلیارد یورو ارز باید وارد کشور می شد، گفت: از این میزان ۴۱ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته 
که استان اصفهان نیز ۸۷ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده، چراکه بیش از ۹۰ درصدصادرکنندگان اصفهانی، تولیدکننده 
هستند. وی اقدامات اتاق بازرگانی اصفهان را در سطح خاورمیانه کم نظیر و باالتر از استاندارد میانگین منطقه دانست.

گزارش
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مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران گفت: اکسپوی دبی یک فرصت 
طالیی برای ایران است و می تواند ارزآوری باالیی برای کشور به ویژه اصفهان داشته باشد. 
حسن زمانی افزود: اصفهان پتانسیل های قوی دارد که در طول مدت برگزاری این نمایشگاه 
باید با برقراری ارتباط ها نسبت به توسعه صادرات ایران اقدام کرد. به گفته وی، ۲۰۱۴ 
مترمربع از فضای نمایشگاه اکسپوی ۲۰۲۰ دبی به کشور ایران اختصاص داده شده که استان 
اصفهان در طول ۶ ماه برگزاری در یکی از سالن ها توانمندی های خود را به نمایش می گذارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: پاویون ایران در اکسپوی 
۲۰۲۰ دبی اتفاق مهمی است اما باید از این فرصت و رخداد حداکثر استفاده برده شود. 
حسن قاضی عسگر افزود: اکسپوی ۲۰۲۰ دبی فرصتی برای معرفی تولیدات، فرهنگ 
و هنر اصفهان و شکستن بی اعتمادی بین ایران و دبی است. وی اضافه کرد: باید تمامی 
محصوالت مزیت دار ایران و اصفهان در این نمایشگاه حضور پیدا کنند همچنین 
کمیته مستندسازی تشکیل و نسبت به این واقعه مهم تولید محتوا صورت بگیرد.

 نوسان: استاندار اصفهان از دولت 
خواست تا عالوه بر تنظیم برنامه 
صادرات  جهت  صادراتی،  جامع 
داخل  مصرف  بر  مازاد  تولیدات 
ماسک،  و  شیرخشک  همچون 
دستگاه  تعهدات  ایفای  بر  تاکید 
دادن  سامان  سرو  و  دولتی  های 
در تخصیص  بانک های عامل  به 

اعتبارت و ... دستور صادر کند.
از  تجلیل  آیین  در  رضایی  عباس 
صادرکنندگان نمونه استان اصفهان، با 
بیان اینکه ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و 
۷۲ شهرک صنعتی در استان اصفهان 
درصد   ۴۵ کرد:  اظهار  است،  مستقر 
مصنوعات طال، ۴۵  درصد  فوالد، ۵۵ 
درصد سهم صنایع ساختمانی کشور 
در اصفهان تولید می شود، همچنین 
۱۸ هزار واحد نساجی در استان فعالیت 

می کنند. 
دوم  رتبه  اصفهان  استان  افزود:  وی 
تولید شیرخام  اول  رتبه  و  تولید مرغ 
کشور را دارد، همچنین ۱۲ درصد سهم

 بنگاه های اقتصادی و ۱۲ درصد نیروی 
کار کشور متعلق به استان اصفهان است.
استاندار اصفهان تاکید کرد: اگرچه تمام 
این ظرفیت ها موجب رشد و توسعه 
استان  اشتغال  افزایش  و  اقتصادی 
میشود، اما به دلیل تحریم ها، شیوع  
این  آبی  کم  مهمتر  همه  از  و  کرونا 
پتانسیلها همانند یک شمشیر دو لبه، 

تهدیدی برای اصفهان است. 
وی با اشاره به همدلی، وفاق و همزبانی 
بین تمام بخش های مختلف استان، 
گفت: رتبه اول شورای گفتگوی دولت 
اجرای ۸۰  کشور،  خصوصی  بخش  و 
درصد مصوبات استانی، ظرفیت تولید 
همچنین  و  ماسک  میلیون   ۵ روزانه 
کرونا  نیاز  مورد  تجهیزات  و  تولیدات 

متعلق به استان اصفهان است.
رضایی افزود: نرخ بیکاری استان در پاییز 
سال ۹۷ معادل ۱۴.۱ بود که در پاییز 
امسال با روندی کاهش به ۱۰.۴ درصد 

رسیده است.
 وی با اشاره به برخی انتظارات و خواسته 
های استان از دولت، گفت: دولت عالوه 
بر تنظیم برنامه جامع صادراتی، جهت 
صادرات تولیدات مازاد بر مصرف داخل 
همچون شیرخشک و ماسک، تاکید بر 
و  دولتی  های  تعهدات دستگاه  ایفای 
سرو سامان دادن بانک های عامل در 
تخصیص اعتبارت و ... دستور صادر کند.
استاندار اصفهان خواستار دادن اختیار 
شد  اصفهان  استان  به  معادن  شورای 
بیش  گذشته  سال  اگرچه  گفت:  و 
نفتی  صادرات  دالر  میلیون   ۶۰۰ از 
آمار  این  داشتیم،  اصفهان  استان  از 
امسال صفر بود. وی همچنین خواستار 
تفویض اختیار کامل مربوط به مسائل و 
موضوعات تنظیم بازار، تفویض اختیار 
کامل مربوط به مسائل کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید، تفویض اختیار مسائل 
مربوط به بانک مرکزی به استان اصفهان 
شد و پیشنهاد داد: در حوزه اقتصادی 
ها  استان  اقتصادی  ویژه  تدبیر  ستاد 
تشکیل شود، همچنین با توجه به اینکه 
برخی مسائل و موضوعات مطرح شده 
در شورای گفت و گوی در سطح ملی 
حل می شود، خواهان برگزاری جلسه 
مشترکی با حضور ریئس جمهور، معاون 
اول رئیس جمهور و نمایندگان ذی ربط 
و ... با نمایندگان فعاالن اقتصادی استان 

برای رفع مشکالت موجود هستیم.

 اکسپوی دبی فرصتی برای معرفی تولیدات اصفهانفرصت طالیی اکسپوی دبی 
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اهتمام بر ایفای
تعهدات دستگاه ها

Is fahan

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان: رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: موضوع تامین آب 
شرب استان اصفهان در حال پیگیری است و در این خصوص 
۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص پیدا کرد. محمود واعظی، 
جلسه  کرد:  اظهار  اصفهان،  استان  اداری  شورای  جلسه  در 
بسیار خوبی با بخش خصوصی داشتیم و همه مشکالت خود 
را گفتند. کارهای بسیار خوبی در بحث صادرات شد و به این 
افزود: پروژه های بسیاری در  بخش کمک خواهیم کرد. وی 
اصفهان افتتاح شده است که نشان از پویایی این استان دارد. 
چند پروژه شهری در اصفهان افتتاح کردیم که نشان از همدلی 
در این استان دارد. وی تصریح کرد: در ارتباط با مسئله آب 
جلسات مختلفی در دولت داشته ایم و فقط بنده در ۸ جلسه در 
این باره حضور داشته ام. موضوع آب را در سه بخش دنبال می 
کنیم. موضوع تامین آب شرب استان اصفهان در حال پیگیری 
است که در این باره  ۳۰۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد و 
پیش بینی این است که آب شرب تامین شود و مشکلی در 
این خصوص نباشد. آنچه می خوانید اما، مهمترین رویدادهایی 

است که درهفته گذشته بر اقتصاد اصفهان گذشت؛
واکاوی یک تخریب

ایسنا گزارشی نوشت: طی روزهای گذشته، بخش اعظم یکی از خانه های 
صفوی بافت پیرامون مسجد جامع عتیق اصفهان که درست پشت گنبد 
خواجه نظام الملِک این میراث جهانی قرار داشت، خراب شد و ماجرا وقتی 
تلخ تر می شود که بدانیم اهالی محله، چقدر از بابت این تخریب خوشحال اند! 
اما چرا؟ سیدمهدی موسوی، مدیر پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان 
تخریب این خانه صفوی را این گونه برای ایسنا روایت می کند: خانه ای که 
دربارۀ آن حرف می زنیم در ضلع جنوبی مسجد جامع عتیق اصفهان قرار 
گرفته و حدود ۳۵ نفر وارث دارد. سرمایه گذاری پیدا شده بود که قصد داشت 
خانه را از آن ها بخرد اما یکی دو نفرشان حاضر به فروش نشدند و خانه، تبدیل 
شد به پاتوق کارتن خواب ها و معتادان. اهل محل هم از این بابت خیلی شاکی 
بودند و همین روزها متوجه شدم که خانه، خراب شده است. پرس وجو کردم 
ببینم چه کسی این کار را انجام داده و شنیدم گفتند یک »خّیر« برای تخریب 

قدم پیش گذاشته تا دیگر اینجا محل امنی برای خالف کارها نباشد.
او ادامه می دهد: معاون اداره کل میراث فرهنگی استان، بالفاصله پس  از این 
رخداد با شهرداری مکاتبه کرد و اطالع داد که این خانه اگرچه در فهرست 
میراث ملی ثبت نشده و جزو خانه های ستاره دار هم نبوده اما به هرحال بخشی 
از یکپارچگی بافت پیرامون مسجد ثبت جهانی شده جامع عتیق به آن وابسته 
است و از این  جهت، هر اتفاقی قرار است برای آن بیفتد باید با در نظر گرفتن 
این مسئله باشد که تنها بازسازی عین به عین مورد قبول میراث فرهنگی 
است. به زعم موسوی، همۀ این ها نشان از ناآگاهی مردم و نهادهای ذی ربط 

نسبت به ضرورت حفظ بافت تاریخی به عنوان بخشی از هویت ملی دارند.

توقف پروژه بن-بروجن با حکم قضایی
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان با اشاره به توقف پروژه بن-بروجن 
با حکم قضایی، گفت: هنوز این پروژه متوقف نشده و عملیات اجرای آن ادامه 
دارد، چراکه حکم به تازگی به وزارت نیرو ابالغ شده و فرایند اجرای آن اندکی 
زمانبر است. با شکایت نظام صنفی کشاورزی و تشکل های کشاورزی و زیست 
محیطی استان اصفهان و تعدادی از دوستداران زاینده رود و فعاالن محیط 
زیست، دستگاه قضایی رای به توقف پروژه بن- بروجن داد و رای قاطع قاضی 
کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی استان اصفهان مبنی بر توقف 
عملیات غیرقانونی انتقال آب بن-بروجن دو روز پیش به وزارت نیرو ابالغ شد. 
با صدور این رای، وزارت نیرو مکلف به توقف هرگونه تخصیص و برداشت آب 
در حوضه زاینده رود، به ویژه عملیات پروژه بن-بروجن تا زمان تامین منابع آبی 

جدید است.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان در گفت وگو با ایسنا، درباره لغو 
طرح بن- بروجن، توضیح داد: کشاورزان اصفهان شکایت های متعددی مبنی 
بر بارگذاری های جدید بر حوضه زاینده رود به دادگاه کردند که چرا قانون 
اجرا نمی شود. اسفندیار امینی افزود: پیرو این شکایات، اخیرا حکمی صادر 
شد که مطابق قوانین موجود، دادگاه به وزارت نیرو تکلیف کرده که منابع الزم 
را برای تخصیص هایی که وجود دارد، تامین کند و سپس بر حوضه زاینده 
رود بارگذاری جدید داشته و آب برداشت کند. وی افزود: این حکم برای پروژه 
مختلفی همچون طرح های ۴۲ گانه چهارمحال و بختیاری، بن-بروجن و ... و 
همچنین هر طرح دیگری که بارگذاری جدید بر رودخانه زاینده است، بوده، اما 
در متن حکم آمده به ویژه طرح بن- بروجن قید شده، با این وجود حکم جدید 

دستگاه قضایی صرفا مربوط به این طرح نیست.

برکات برپایی نمایشگاه گردشگری تهران برای اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، برپایی 
نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی تهران را فرصتی مناسب، 
برای آماده کردن تأسیسات گردشگری، تبادل تجربه، بازاریابی و همچنین 
معرفی نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی اصفهان دانست. فریدون 
اللهیاری اظهار کرد: نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی تهران 
امروز افتتاح شده و حضور در آن، فرصت مناسبی است تا بتوانیم تأسیسات 
گردشگری را آمادۀ دوران پسا کرونا کنیم. وی ادامه داد: حال و هوای نمایشگاه 
گردشگری و صنایع دستی به دلیل شیوع ویروس کرونا نسبت به سال های 
گذشته متفاوت است و شاید به لحاظ کّمی شاهد حضور پر شور مخاطبان 

عام نباشیم اما از نظر کیفی بازدیدکنندگان آن حرفه ای و هدفمند شده اند.

۳۰۰ میلیارد تومان برای 
تامین آب شرب اصفهان

زادبوم با بیان اینکه اتاق بازرگانی اصفهان در 
سطح خاورمیانه کم نظیر و باالتر از استاندارد 
و میانگین منطقه است، افزود: بخشی از 
مشکالت کشور مربوط به ساختار اقتصاد 
ما است، بنابراین باید مشکالت ساختاری 
اقتصادی را حل کنیم، از سوی دیگر بخشی از 
مشکالت مربوط به زیرساخت های صادراتی  
است، به عنوان مثال جاده، کانتینر، یخچال 
و ... نداریم و حتی اگر فضای صادرات مهیا 
شود، باز دچار مشکل می شویم. رئیس 
سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص 
استان،  صادرکنندگان  مشکالت  برخی 
گفت: خوشبختانه مطابق با بخشنامه ۱۷۷ 
به صادرکنندگان این اجازه داده شده که به 
میزان صادرات خود واردات داشته باشند، 
البته نباید هر محصولی وارد شود. وی در 
مورد برخی گالیه ها درباره مهلت تعهدات 
ارزی و درخواست ها برای افزایش زمان آن، 
گفت: مهلت ایفای تعهدات ارزی در اختیار 
وزارت صمت است و برای حل این مشکل با 
بانک مرکزی جلساتی برگزار می کنیم، البته 
نمی توان این مهلت را ۲۴ ماهه کرد که البته 

آماده ایم مهلت چهار ماه را اضافه کنیم..

چاره اندیشی برای
تغییر مکرر قوانین

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، جمع حاضر 
در این نشست را صادرکنندگانی خوشنام 
و خوش حساب ودارای بهترین عملکرد 
در حوزه رفع تعهدات ارزی و حفظ رشد 
دانست.  کرونا  پاندمی  علیرغم  صادرات، 

مسعود گلشیرازی در ادامه ابالغ بخشنامه 
هاو مقررات متعدد و تغییر مکرر قوانین را 
بدترین مولفه شاخص کسب و کار از نگاه 
فعاالن اقتصادی عنوان کردو خواستار چاره 
فعاالن  مشکل  این  برای  جدی  اندیشی 
بخش خصوصی شد. وی راه اندازی اولین 
شتاب دهنده صادراتی کشور، مشارکت و 
سرمایه گذاری در راه اندازی کارگو ترمینال 
فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، راه اندازی 
شرکت نمایشگاه های بین المللی در کنار 
کشورهای  با  مشترک  میزهای  تشکیل 
هدف صادراتی را از جمله اقدامات زیربنایی 
دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد. 
رئیس اتاق اصفهان ضمن تاکید بر ضرورت 
تنظیم  نظر بخش خصوصی در  دریافت 
مقررات و بخشنامه ها مطابق با بند ۲ و ۳ 
قانون بهبود محیط کسب و کارگفت: علیرغم 
تاکید رئیس جمهور محترم، متاسفانه در 
بعضی وزارتخانه ها و ادارات این امر مغفول 
مانده و الزم است مورد توجه ویژه قرار گیرد. 
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی استان اصفهان رفع تعهدات ارزی 
سال ۹۷، معافیت مالیاتی صادرکنندگان، 
جهت  ارز  نرخ  التفاوت  مابه  اخذ 
واردکنندگان، ارجاع پرونده های رفع تعهد 
ارزی قبل از سال ۹۷، لزوم افزایش سرمایه 
بانک ها برای راه اندازی پروژه های سرمایه 
گذاری، نحوه تسویه تسهیالت  جزء »د« 
بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸ و تراکنش های 
مالیاتی قبل سال ۹۵ را از جمله موضوعات و 
مشکالت کلیدی فعاالن اقتصادی وبویژه 

صادرکنندگان بیان و خواستار قرار گرفتن 
این موضوعات در دستورالعمل های اجرایی 

دولت شد.

شرایط خوب صادرات استان 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
استان اصفهان گفت: از ابتدای سال ۹۹ 
تاکنون میزان صادرات استان، بیش از یک 
میلیارد و ۷۲۶ میلیون دالر بوده که حکایت 
از شرایط خوب استان در بخش صادرات 

است.
ایرج موفق در آیین تجلیل از صادرکنندگان 
نمونه استان اصفهان، با بیان اینکه ۱۲ درصد 
صنعت کشور با حدود ۱۰ هزار واحد صنعتی 
دارای مجوز و ۵۲۰۰ طرح صنعتی در استان 
اصفهان مستقر است، اظهار کرد: استان 
اصفهان به لحاظ صنعتی و معدنی در رتبه 
نخست کشور قرار دارد، همچنین بیش از 
۲۰۰ هزار واحد صنفی در بخش تولیدی، 
خدماتی و توزیعی مشغول فعالیت هستند. 
وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری استان با 
توجه به تمام محدودیت ها، تحریم ها و 
مشکالت واحدهای تولیدی از ۱۳.۹ درصد 
به ۱۰.۴ درصد کاهش یافته است، تصریح 
کرد: این آمار نشان می دهد کار و تولید در 

استان اصفهان در جریان است.
بحث  در  خوشبختانه  شد:  یادآور  وی 
تعهدات ارزی بیش از ۸۷ درصد تعهدات 
ارزی استان برگشت داده شده است و به 
دنبال بازگشت بقیه تعهدات هستیم. رئیس 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 

اصفهان همچنین با بیان اینکه برای انتخاب 
صادرکننده نمونه استان، براساس ارزیابی 
ها کمیته ای متشکل از نمایندگان دستگاه 
مرتبط تشکیل شد، گفت:  اجرایی  های 
ممتاز صادراتی،  نمونه  اساس یک  براین 
۶ نمونه ملی و ۲۵ نمونه استانی و ۲۰ نمونه 
قابل تقدیر در بخش های مختلف تولید، 
خدمات و بازرگانی و ... به عنوان صادرکننده 

نمونه انتخاب شدند.

نگاه ویژه اتاق اصفهان 
به توسعه صادرات

شورای  رئیس  امینی،  فرشته  همچنین 
اتاق  صادراتی  دهنده  شتاب  راهبردی 
بازرگانی اصفهان به ارایه گزارشی پیرامون 
فعالیت های اتاق در راستای تسهیل صادرات 
استان پرداخت. وی موضوعاتی چون عدم 
امکان سفر به عراق و صدور ویزای تجاری 
برای اصلی ترین بازار صادراتی ایران، عدم 
امکان ارسال محموله های صادراتی به اکثر 
کشورهای حوزه CIS ، مشکالت مربوط 
به حمل زمینی کاال به کشورهای مختلف 
از جمله ترکمنستان را از جمله تهدیدات 

صادرکنندگان در سال جاری دانست. 
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با 
تاکید بر نگاه ویژه پارلمان بخش خصوصی 
اصفهان به توسعه صادرات گفت: اتاق نهم 
تمامی تالش خود را برای ایجاد زیرساخت 
اکو سیستم  در  دایمی  گر  تسهیل  های 
صادرات بکارگرفته و افتتاح کارگو ترمینال 
، راه اندازی شتاب دهنده صادرات برداربا 
صادرات  فرهنگ  نمودن  فراگیر  هدف 
تخصصی از طریق شرکت های مدیریت 
صادرات در استان را از جمله این فعالیت ها 
بیان کرد. وی ایجاد جو حاکم بر شهر مبنی بر 
ایجاد امید به صادرات و ورود بخش خصوصی 
به آموزشهای تخصصی این حوزه و حس 
همدلی در استان را بسیار حایز اهمیت و اتفاق 

میمونی در صادرات استان دانست.

ذوب آهن تنها مدال آور
صادرات کشور

در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان 
اصفهان از ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها 
مدال آور صادرات کشور در سال جاری تقدیر 
آهن  ذوب  مدیرعامل  مراسم  این  شد.در 
اصفهان گفت: این مجتمع عظیم صنعتی 
اگر بتواند کل محصوالت خود را صادر کند 
می تواند یک و نیم میلیارد دالر ارز مرغوب به 

کشور وارد کند. 
منصور یزدی زاده افزود: با توجه به اینکه 
ذوب آهن اصفهان نیاز ارزی خود که بالغ بر 
۳۵۰ میلیون دالر است را از طریق صادرات 
تامین می کند، پیشنهاد می کنم که نیاز 
ارزی برای تولید از طریق ارزهای موجود در 
خارج از کشور تامین شود و ارزهای صادراتی 
که شود  وارد  کشور  بانکی  سیستم  به 
و صنعت کشور  اقتصاد  برای  تواند   می 
بسیار گره گشا باشد. درادامه این آیین از 
صادرکنندگان نمونه ملی و استانی استان 

اصفهان تقدیر شد.

آیین قدردانی از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان برگزار شد؛

تجلیل در روزهای سخت
زادبوم: 4۱ میلیارد یورو ارز در قالب تعهدات ارزی به کشور بازگشت

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان، اظهار کرد: 
امشب باید کسانی را تشویق کنیم که با وجود کرونا و تحریم ها سال گذشته 4۱.۳ میلیارد دالر ارز وارد 
کشور کردند و طی ۱۱ ماه نخست امسال نیز ۳۱.۲ میلیارد دالر امسال ارز به کشور بازگشته است. حمید زادبوم  با بیان 
اینکه از ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ که تعهدات ارزی برقرار شد تا پایان دی ماه امسال ۵۷ میلیارد یورو ارز باید وارد کشور 
می شد، گفت: از این میزان 4۱ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته که استان اصفهان نیز ۸۷ درصد تعهدات ارزی خود 
را ایفا کرده، چراکه بیش از ۹۰ درصدصادرکنندگان اصفهانی، تولیدکننده هستند. وی اقدامات اتاق بازرگانی اصفهان 

را در سطح خاورمیانه کم نظیر و باالتر از استاندارد میانگین منطقه دانست.

گزارش
گروه بازرگانی

 نوسان: در نشســت کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید با هــدف بازگرداندن 
واحدهــای راکد بــه چرخــه تولید که 
به میزبانــی خانــه صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان اصفهان با حضور معاون 
هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان و روســا و معاونین ســازمانها و 
ارگانهای دولتــی و بانک های اســتان 
برگــزار گردید، به مشــکالت ۲۳ واحد 
تولیدی صنعتــی در زمینه های غذایی، 

معدن، کاغذ و مقوا، کشاورزی، کاشی و 
سرامیک و... رسیدگی شد.

ســید عبدالوهاب ســهل آبادی، رئیس 
خانه صنعــت، معدن و تجــارت ایران و 
اصفهان با بیان اینکه نشســت کارگروه 
تســهیل و رفع موانع تولید در دوبخش 
برگزار می گردد، بخــش اول را مربوط 
به وصول مطالبات بانکی، تعیین تکلیف 
بدهی هــای قبلی واحدهــای تولیدی 
و بخشــودگی جرایــم و بخــش دوم را 

رسیدگی به مســائل غیربانکی واحدها 
ازجملــه اخذ مجوزها و حل مشــکالت 
اداری و مصارف انرژی با دســتگاه ها و 
نهادهــای مختلف عنوان کــرد. وی در 
بیان وضعیت تولید در سال جاری گفت: 
سال ۹۹ فرصت خوبی برای تولید بود و 
از هم اکنون نیز پیش بینی می کنیم که 
سال آینده برای رونق تولید خوب خواهد 
بود. در ادامه، ســید عبدالوهاب ســهل 
آبادی با ابراز گالیه از مشکالتی که عمدتا 

بانک ها برای کارآفرینان ایجاد کرده اند، 
توصیه کرد: بانک ها از پذیرش مسئولیت 
خود شــانه خالی نکنند و موجب عذاب 
تولید کننده نشــوند. وی با بیان آنکه در 
این شرایط سخت، ایجاد اشتغال، تولید 
و کارآفرینی باید مورد حمایت و احترام 
قرار گیرد، اظهــار کرد: با قــوت پیگیر

 طرح هــای توجیهــی بــرای دریافت 
تسهیالت و راه اندازی مجدد واحدهای 

راکد خواهد بود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و استان اصفهان اعالم کرد:

پیگیر راه اندازی مجدد واحدهای راکد هستیم
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 نوسان: سرپرست کارگاه قرارگاه 
غربی  جبهه  در  االنبیاء  خاتم 
متروی اصفهان گفت: با توجه به 
شناسی  زمین  پیچیده  شرایط 
یک  از  استفاده  اصفهان  شهر 
ام بزرگ مقیاس  دستگاه تی بی 
با قطر ۹.۵ متر برای حفاری جبهه 
غربی متروی اصفهان، ریسکهای 

پروژه را کاهش داده است.
شمس الدین با اشاره به آغاز عملیات 
شهری  قطار  دو  خط  تونل  حفاری 
به  شرق  به  غرب  جبهه  از  اصفهان 
طول ۶.۵ کیلومتر با هزینه ای بالغ 
بر چهار هزار میلیارد ریال اظهار کرد: 
خالف  بر  اصفهان،  متروی  دو  خط 
خط یک همزمان از دو سمت شرقی 
و غربی ساخته می شود که این امر 
سرعت اجرای پروژه را چندین برابر 
افزایش می دهد و باعث می شود این 
خط مترو زودتر در اختیار شهروندان 

قرار گیرد. 
به  دو،  خط  در  واقع  در  افزود:  وی 
جای حفاری از یک جهت، به صورت 
همزمان از دو سمت غرب به شرق و 
شرق به غرب عملیات حفاری انجام 

می پذیرد.     
سرپرست کارگاه قرارگاه خاتم االنبیاء 
با  اصفهان  متروی  غربی  جبهه  در 
در  شده  ثبت  رکوردهای  به  اشاره 
قطار  دوم  خط  غربی  جبهه  پروژه 
حمل  کرد:  اظهار  اصفهان  شهری 
دستگاه عظیم  شیلد  و  کاترهد 

 تی بی ام )دستگاه حفار( به صورت 
یکپارچه که سبب باالبردن کیفیت و 
کاهش زمان مونتاژ دستگاه می شود 
از جمله رکوردهای ثبت شده در این 

پروژه است. 
شمس الدین، ثبت رکورد یک هزار و 
۵۰۰ مترمکعب بتن ریزی در عمق 
شیفت  یک  طی  زمین  متری   ۲۵
کاری را از دیگر رکوردها عنوان کرد 
مین  کامل  دمونتاژ  انجام  افزود:  و 
سیل  حفاری(،  )دستگاه  بیرینگ 
گذاری و مونتاژ مجدد آن برای اولین 
کارشناسان  و  مهندسین  توسط  بار 
داخلی از دیگر اقدامات ویژه در این 

پروژه بوده است. 
و  انتقال  کرد:  اشاره  همچنین  وی 
در  ام  بی  تی  دستگاه  کامل  مونتاژ 
عمق ۲۵ متری زمین تنها در ۹ روز 
از دیگر رکوردهای ثبت شده در این 
مهم  از  یکی  است. همچنین  پروژه 
ترین ویژگی های این پروژه نسبت 
به حفاری از سمت شرق، استفاده از 
یک دستگاه تی بی ام بزرگ مقیاس 
با قطر ۹.۵ متر به جای استفاده از 
دو دستگاه ماشین حفار با قطرهای 
به  توجه  با  مهم  این  است.  کمتر 
شرایط پیچیده زمین شناسی شهر 
اصفهان، ریسک پروژه را کاهش داده 
و اثرات مطلوبی در راستای کاهش 
خواهد  طرح  اجرای  های  هزینه 

داشت.  
سرپرست کارگاه قرارگاه خاتم االنبیاء 
اصفهان  متروی  غربی  جبهه  در 
 »S  ۵۲۵« ام  بی  تی  کرد:  تصریح 
مورد استفاده در این پروژه که توسط 
معتبرترین شرکت تولید دستگاه های 
حفار مکانیزه در آلمان ساخته شده، 
یکی از بهترین و خاص ترین دستگاه 
به  که  است  کشور  در  موجود  های 
بهترین شکل ممکن اورهال و مونتاژ 

شده است. 

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: آخرین مرحله عرشه پل شماره ۴ 
مجموعه پل های شهید سلیمانی در راستای اجرای عملیات عمرانی، بتن ریزی شد که با 
انجام آن بتن ریزی کلیه عرشه ها صورت گرفته است. مجید طرفه تابان ادامه داد: با بتن 
ریزی مرحله آخر پل شــماره ۴ مجموعه پل های شهید سلیمانی به حجم یک هزار و 
۲۰۰ تن، عملیات بتن ریزی این پروژه پایان یافت و مراحل تکمیلی پروژه در حال انجام 

است تا امسال این پروژه به بهره برداری برسد. 

شــهرداری اصفهان در هجدهمین همایش تعالی ســازمانی و جایــزه ملی تعالی 
تقدیرنامه چهار ســتاره تعالی را در بخش عمومی کســب کرد. الزم به ذکر اســت 
شهرداری اصفهان به عنوان اولین شهرداری کشور، خود را در معرض ارزیابی تعالی 
سازمانی قرار داد. این سومین سال متوالی حضور شهرداری اصفهان در ارزیابی جایزه 
ملی تعالی سازمانی است. شــایان ذکر است در مراسم امســال، شهرداری اصفهان 

موفق به کسب تقدیرنامه تعالی ۴ ستاره در بخش عمومی گردید.

جایزه ملی تعالی سازمانی برای شهرداری اصفهانحرکت بر اساس برنامه زمان بندی

گزارش

گزارش

رکوردهای ثبت شده
در خط دو مترو 

آغاز پیشروی تونل مترو اصفهان از غرب شهر؛

خیابان  ترافیک  دهنده  اتصال  پل  این 
به حلقه حفاظتی  تابان  و  آسمان  های 
ترافیکی اصفهان و یکی از نقاط مهم این 
حلقه حفاظتی است. هم اکنون عملیات 
احداث محور اتصال دهنده پل آفتاب و 
پل های شهید سلیمانی در کنار کارخانه 
قند اصفهان به عنوان نقطه صفر حلقه 
حفاظتی شهر اصفهان در حال اقدام است 

و عملیات احداث در حال پیشرفت است.
با احداث این محور، ترافیک خیابان های 
آسمان و تابان به صورت مستقیم به حلقه 
و مسیر  ترافیکی متصل شده  حفاظتی 
)جاده  اصفهان  جنوب  سمت  به  خود 
شیراز( و یا شرق اصفهان )جاده نائین و 
یزد( را ادامه می دهد. این حلقه با تسهیل 
هدایت ترافیک خودروهایی که قصد ورود 
به اصفهان را ندارند، کاهش بار ترافیکی 
شهر، کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف 
سوخت و افزایش ایمنی شهروندان را به 

همراه دارد.
 همچنین احداث خیابان های آسمان و 
تابان می تواند، افزایش ایمنی شهروندان 
منطقه با توجه به حذف تردد خودروهای 
سنگین در سه راه نقشینه، خیابان بعثت 
و .... را به همراه داشته باشد. کاهش بار 
ترافیکی خیابان های منطقه ۱۴، ۱۰ و 
فرودگاه  به  دسترسی  تسهیل  هفت، 
و   ۱۴ منطقه  ساکنین  برای  اصفهان 
همچنین شهرهای شمالی و شمال شرقی 
اصفهان مانند دولت آباد، شاهین شهر، 

خورزوق و غیره و تسهیل تردد به سمت 
فرودگاه از دیگر مزیت های ساخت دو 
سوی  از  است.  آسمان  و  تابان  خیابان 
ترافیکی  سوم  رینگ  ترافیکی  بار  دیگر 
شهر اصفهان هم با این دو خیابان کمتر 
مسیر  این  از  پیش  چراکه  شد  خواهد 
بزرگراه  از  خودروها  از  بسیاری  عبوری 
شهید آقابابایی بود که با خیابان های تابان 
و آسمان، تردد از رینگ سوم هم با کاهش 

روبرو خواهد شد. 

آرام سازی ترافیک
رئیس  دفتر  رئیس  واعظی،  محمود 
جمهور در افتتاح پل آفتاب با اشاره به 
اینکه احداث این پل در راستای سالمت 
و ایمنی شهروندان اقدامی ارزنده است، 
اظهار کرد: باز کردن گره های ترافیکی 
شهر نشان دهنده اهمیت دادن مدیریت 
شهری به مسئله محیط زیست است. وی 
ادامه داد: باید مدیریت ها به گونه ای عمل 
کنند تا تردد خودروها کاهش پیدا کرده و 
شاهد هوای پاک در راستای سالمت مردم 

باشیم. 
رئیس دفتر رئیس جمهور بیان کرد: در 
و  شیراز  اصفهان،  مانند  کالنشهرهایی 
تبریز با توجه به جمعیت شهرها، وقت 
همین  به  است  ارزشمند  بسیار  مردم 
سبب باید توسعه شهرها در راستای صرفه 
جویی در وقت و هزینه مردم باشد. وی با 
بیان اینکه اقدامات شهرداری اصفهان در 

جهت کاهش اتالف وقت و هزینه مردم 
بوده است، گفت: شهر اصفهان به دلیل 
واقع شدن در چهارراه ترانزیتی کشور، نیاز 
به احداث حلقه های حفاظتی و ترافیکی 
برای  ضرورتی  که  خودروهایی  تا  دارد 
حضور و عبور در شهر ندارند، وارد شهر 
نشوند؛ این اقدام ترافیک را آرام کرده و 

سالمت مردم را افزایش می دهد. 

فضای همدالنه مدیریتی در اصفهان 
واعظی با تحسین همدلی و انسجام بین 
اصفهان،  در  استانی  و  شهری  مدیران 
اظهار کرد: فضایی در استان اصفهان ایجاد 
شده است که همه مسئوالن در محیطی 
همدالنه کار می کنند و این موضوع در 
استان بسیار چشمگیر و قابل توجه است. 
وی تاکید کرد: امیدواریم با سیاستهایی 
که دکتر نوروزی، شهردار اصفهان برای 
تدوین  و  ترسیم  اصفهان  شهر  آینده 
کرده اند، مسیر توسعه در این شهر متوقف 
نشود چراکه لیاقت مردم این شهر، اجرای 
طرح هایی در سطح ملی و استانی است. 
امروز  افزود:  رئیس جمهور  دفتر  رئیس 
عالوه بر چنین طرح هایی، اصفهان در 

حوزه فرهنگ و اقتصاد هم پیشرو است.

آغاز از سخت ترین نقطه! 
پل  روی  بر  که  افتتاحیه  این  ادامه  در 
نوروزی،  اله  قدرت  شد،  برگزار  آفتاب 
این  اینکه  به  اشاره  با  اصفهان  شهردار 

نقطه در شمال شرق اصفهان واقع شده و 
افتتاح چنین پروژه ای مطالبه و آرزوی 
۳۰ ساله مردم چند منطقه بوده است، 
اظهار کرد: این اقدامات بخشی از حلقه 
شهر  ترافیکی  چهارم  کیلومتری   ۸۰
اصفهان است که ۵۰ کیلومتر آن در حریم 
و محدوده شهر اصفهان واقع شده است. 
وی ادامه داد: این بخش از رینگ چهارم 
در شرق اصفهان، سانت به سانت از مردم 
یکی  و  است  شده  ساخته  و  خریداری 
از سخت ترین نقاط برای کار اجرایی و 
آزادسازی است که از دو روستا نیز عبور 

می کند. 
شهردار اصفهان بیان کرد: از ورودی شهر 
اصفهان از تهران تا میدان فرزانگان شش 
کیلومتر جاده سازی صورت گرفته است 
تا از کشته شدن ساالنه دهها نفر در این 

مسیر جلوگیری شود.  

کار شبانه روزی 
برای بهره برداری ۱۰ ماهه 

وی افزود: پل آفتاب قرار بود ظرف ۱۸ 
با کار شبانه روزی  اما  ماه ساخته شود 
این طرح را طی حدودا ۱۰ ماه به پایان 
رساندیم و مدیران شهری و کارشناسان 
ما توانستند با دو دست شمشیر زده و این 

کار را زودتر از موعد به سرانجام برسانند. 
اینکه رینگ چهارم  به  با اشاره  نوروزی 
تا  و  آفتاب  از پل  بعد  تا هفت کیلومتر 
محدوده کارخانه قند امتداد دارد، اظهار 
کرد: تاکنون ۵ کیلومتر از این ۷ کیلومتر 
از سوی شهرداری آزادسازی شده است و 
هم اکنون ۵ پل پروژه شهید سلیمانی به 
همراه پل های قهجاورستان و بهاران در 
حال ساخت است. وی بیان کرد: اعتبار 
میلیارد  پروژه ۲۰۰  این  صرف شده در 
پایان  تا  داریم  انتظار  و  است  تومان 
اسفندماه سال جاری  و کمتر از ۲۱ روز 
دیگر پل سردار شهید سلیمانی نیز بهره 

برداری شود.   
اینکه  به  اشاره  با  اصفهان  شهردار 
شهرداران مناطق ۱۰ و ۱۴ در این پروژه 
پای کار بودند تا پایان سال پروژه شهید 
سلیمانی به پایان برسد، گفت: با ساخت 
از  سنگین  خودروهای  دیگر  طرح،  این 
میان روستاها و مناطق شهری عبور نمی 
کنند و می توانند از طریق مسیر حلقه 
چهارم تا درچه و دولت آباد پیش روند. 
وی با اشاره به اینکه آنچه به مردم اصفهان 
دیگری  از  پس  یکی  بودیم،  داده  قول 
محقق شد، گفت: برای این اقدام، از سخت 
ترین نقطه پروژه را آغاز کردیم و سخت 
ترین نقاط را ساختیم که در صورت توافق 
با ارتش برای ادامه مسیر رینگ، انقالب 
عمرانی در شهر شکل می گیرد.   نوروزی 
در پایان از افتتاح سالن گلستان شهدای 
معظم  خانواده  به  آن  تقدیم  و  اصفهان 
با فرمان رئیس جمهور در آینده  شهدا 

نزدیک خبر داد. 

با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، پل آفتاب و خیابان های تابان و آسمان افتتاح شد؛ 

رونمایی از وعده ها 
واعظی: بهره برداری از پل آفتاب، اقدامی ارزنده برای بازگشایی گره های ترافیکی و اهمیت به محیط زیست است

citizen

 نوسان: محمود واعظی در مراسم آغاز به کار حفاری جبهه 
غربی به شرقی خط دوم متروی اصفهان گفت: پروژه های بسیار 
زیادی در شهر اصفهان در حال اجراست و اجرای این پروژه های 
شهری مشکل تر از سایر اقدامات عمرانی است که در فضای 
اقسام مشکالت  و  انواع  با  اجرا می شود که  از شهرها  خارج 
مالکیتی، مسائل حقوقی، تاسیسات شهری و مسائل غیرقابل 
پیش بینی در اجرای این پروژه ها مواجه هستیم.رئیس دفتر 
رئیس جمهور از پیگیری برای تصویب مصوبه کمک به احداث 
خط دوم متروی اصفهان در شورای اقتصاد کشور خبر داد و 
گفت: اجرای پروژه های مهم شهری در شهری مانند اصفهان و 
همه جای کشور نشان می دهد، همه ایران به کارگاه سازندگی 
تبدیل شده و پروژه های بزرگی در شهرهای کشور در حال 

اجراست.  
وی با اشاره به بازدید از سالن اجالس سران، تصریح کرد: سالن های بسیاری 
را در کشورهای مختلف مشاهده کرده ام اما سالن اجالس سران اصفهان یکی 
از زیباترین و مجهزترین مجموعه هایی است که تاکنون دیده ام و این سالن 
آبرویی برای اصفهان و ایران می شود که جای تبریک به مدیریت شهری و 

سایر عوامل سازنده این سالن دارد. 
رئیس دفتر رئیس جمهور یکی از دالیل موفقیت اجرای پروژه هایی مانند 
نتیجه همدلی، صمیمیت، وحدت و همراهی مدیریت  را  سالن اجالس 
همه  گفت  توان  نمی  افزود:  و  کرد  ذکر  اصفهان  در  استانی  و  شهری 
مجموعه های استانی تفکری یک شکل داشته باشند اما همه این مجموعه ها 
برای سازندگی، منافع، امنیت، خدمت به مردم در کشور و استان اتفاق نظر 
دارند.   وی با بیان اینکه، فشار حداکثری و تحریمی که آمریکا بر علیه ایران 
اجرا کرد برای این بود که کشور ساخته نشده و توسعه رقم نخورد، اضافه 
کرد: خودشان امروز اذعان دارند که فشار حداکثری در ایران شکست خورده 
است؛ دلیل آن هم این است که امروز هیچ کارگاهی در کشور تعطیل نشده و 
پروژه های زیادی توسط قرارگاه خاتم االنبیا، شرکت های دانش بنیان و سایر 

مجموعه ها در کشور در حال اجراست. 
واعظی ادامه داد: امروز با توجه به فشارها و تحریم ها در همه استان ها 
شاهد کارهای بسیار خوب عمرانی هستیم زیرا تولیدکنندگان تولید کردند و 

سازندگان ساختند و در نتیجه هیچ پروژه ای در کشور تعطیل نشد.

بردن حمل و نقل عمومی به زیر شهر 
وی تاکید کرد: با توجه به مسائل زیست محیطی و مسائل ترافیکی باید 
حمل و نقل عمومی را به زیر شهر هدایت کنیم و این تفکر درستی است؛ 
برنامه ریزی های بسیار خوبی در شهرداری اصفهان برای این موضوع صورت 
گرفته و ما هم در دولت وظیفه داریم که به طور حتم از این اقدامات با وجود 

محدودیت های مالی حمایت کنیم. 
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه آینده کشور را بسیار روشن می 
بینیم، گفت: درخواست های شهرداری اصفهان را از دولت پیگیری می کنم 
تا مصوبه کمک به متروی اصفهان در شورای اقتصاد تسریع و قول و قرارهایی 
که شهرداری اصفهان با مسئولین دولتی گذاشته است هر چه زودتر به مرحله 

عمل دربیاید. 

بهره برداری از خط ۲ مترو تا دو سال دیگر 
شهردار اصفهان نیز در این آیین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید 
خرازی، گفت: کسانی که امروز در شهرداری اصفهان شبانه روزی تالش 
مضاعف دارند افرادی هستند که همرزم شهید خرازی بوده اند و اگر امروز 
می بینیم که انقالب بزرگ عمرانی در اصفهان به سرعت پیش می رود ریشه 
در همین ارزش های ناب و حضور چنین کسانی در صحنه نبرد عمرانی دارد. 
قدرت اله نوروزی با اشاره به خط یک متروی اصفهان، تصریح کرد: این خط 
طی ۱۷ سال ساخته شد و در هر سال حدود ۵ درصد پیشرفت داشت که 
در این دوره مدیریت شهری، ۱۵ درصد باقیمانده این خط به عالوه دعاوی 
پیچیده ۱۷ سال گذشته، ظرف ۴ ماه در سه شیفت کاری، با پیمانکارهای 

متعدد و با سرعت باال ساخته و تکمیل شد. 
وی اضافه کرد: تعداد مسافران خط یک مترو از روزانه ۱۶ هزار نفر تا پایان 
اسفند ۹۸ و پیش از کرونا به ۱۲۰ هزار نفر در روز رسید که موفقیتی بزرگ 
و رکوردی درخور توجه بود، با توجه به شرایط پیش آمده ناشی از کرونا این 
تعداد مسافر روزانه به ۴۰ هزار نفر رسیده است. شهردار اصفهان با بیان اینکه 
خط دو مترو از دارک آغاز شده و به طول ۲۳ کیلومتر در محدوده شرقی 
- غربی اصفهان امتداد می یابد و به میدان شهدای خمینی شهر می رسد، 
تاکید کرد: عملیات اجرایی خط دو مترو اصفهان در سه فاز آغاز شده، فاز اول 
از شمال شرقی از ایستگاه دارک بعد از زینبیه در حال اجراست که به میدان 
امام علی )ع( می رسد و از آنجا فاز میانی آغاز می شود که به دلیل تالش برای 
سرعت بخشیدن به عملیات حفاری کار در دو فاز تعریف شده و فاز میانی 
از کهندژ به سوی میدان امام علی )ع( آغاز شده است؛ در این فاز قرارگاه 
خاتم االنبیا با تمام توان ورود پیدا کرد و در اولین فرصت شفت ساخته شد. 
وی با بیان اینکه تونل خط دو از جبهه غربی با استفاده از یک دستگاه تی 
بی ام با کاترهدی به قطر ۹.۵ متر در یک تونل و از جبهه شمال شرقی 
دو تونل با تی بی ام با کاترهد شش متری حفاری می شود، گفت: تاکنون 
در مجموع هفت کیلومتر حفاری انجام شده و طی دو سال اخیر ساخت

 همزمان ۱۲ ایستگاه خط دو آغاز شده که تعدادی از آنها پیشرفت فیزیکی 
بیش از ۹۰ درصد دارد. همچنین با آغاز حفاری جبهه غرب، سرعت حفاری 

دو برابر می شود. 

سرعت حفاری خط 2 مترو 
دو برابر می شود

پـل آفتـاب که بـا تالش شـبانه روزی کارشناسـان و مدیران شـهری، طی حـدودا ۱۰ ماه سـاخته 
شـده و در اختیـار مـردم اصفهـان قـرار گرفتـه بـود، امروز بـه صورت رسـمی با حضـور محمود 
واعظـی، رئیـس دفتر رئیـس جمهور بهره برداری شـد. با حضـور رئیس دفتر رئیـس جمهور، اسـتاندار اصفهان، 
شـهردار و فرماندار اصفهان، رییس شـورای اسـالمی شـهر و مدیران استانی و شـهری، پل آفتاب که در مجاورت 
رینـگ حفاظتـی شـهر اصفهان و بر روی بزرگراه شـهید اردسـتانی قـرار دارد، بـه صورت رسـمی در هفتادمین 

برنامـه " اصفهـان در مسـیر امید" بهره بـرداری شـد و در اختیار مردم شـهر اصفهان قـرار گرفت.  

گزارش
گروه شهری

 نوسان:مدیرعامل ســازمان پارک ها و 
فضای سبز شــهرداری اصفهان گفت: با 
افتتاح پل آفتاب در مســیر رینگ چهارم 
در محل بلوار فرزانگان و لوپ های اتوبان 
شهید اردستانی، بیش از ۱۴ هزار درخت 

در این بخش ها کاشته شد.   
فروغ مرتضایی نژاد اظهار کرد: در بلوار ۳۶ 
متری فرزانگان مساحت ۵۳ هزار و ۸۳۰ 
متری با شــش هزار و ۷۷۸ اصله درخت 
توسط ســازمان پارک ها در حوزه فضای 
سبز طراحی و کاشت شده است. وی ادامه 

داد: اجرای شــبکه آبرسانی در این بخش 
شــش هزار مترمربع و مســاحت آبیاری 
تحت فشار ۵۳ هزار و ۸۳۰ مترمربع است. 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان افزود: در مسیر رینگ 
چهارم لوپ های اتوبان شــهید اردستانی 
واقع شــده که با مســاحت ۶۷ هــزار و 
۹۲۰ مترمربع دارای هفت هــزار و ۵۴۶ 
اصله درخت اســت که در این لوپ ها هم 
طراحی فضای سبز از سوی سازمان پارک 
ها و فضای سبز شهرداری انجام شد. وی 

با اشاره به اجرای شــبکه آبرسانی ۹ هزار 
متری در لوپ ها، جمعا مســاحت آبیاری 
تحت فشار در این بخش را ۶۷ هزار و ۹۲۰ 

مترمربع عنوان کرد. 
مرتضایی نژاد افزود: در مجموع در این دو 
بخش که منطقه ۱۴ و ۱۰ را شــامل می 
شود، ۱۲۱ هزار و ۷۵۰ مترمربع مساحت 
آبیاری تحت فشار است و درختان کاشته 
شده فقط در این دو بخش ۱۴ هزار و ۳۲۴ 
اصله با ۱۵ هزار متر شبکه آبیاری را شامل 

می شود.

بیش از ۱4 هزار درخت به فضای سبز شهر اصفهان افزوده شد؛

افزایش 1/6 متری سرانه فضای سبز شهر
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تحلیل

چشم انداز     

بانک مرکزي در اطالعیه اي در خصوص بازداشت یکي از مدیران سابق بخش ارزي بانک 
مرکزي که امروز اعالم کرد: به آگاهي مي رساند، حدود یک ماه پیش یکي از مدیران 
سابق ادارات بخش ارزي توسط مرجع قضایي و با موضوع اتهامي مرتبط با اوایل سال 
۹۷، احضار و بازداشت شده است. تاکید مي شود این بانک اطالع دقیقي از مورد یا موارد 
اتهامي ندارد و ضمن همکاري کامل با قوه قضاییه، هرگونه اظهارنظر نسبت به این 

موضوع را منوط به صدور راي یا تصمیم مرجع قضایي مي داند.

جزییات بازداشت یكي از مدیران بانك مرکزي
 ۲۴ ساعت ایرانی ها چگونه می گذرد؟ آمارها نشان می دهد ایرانی ها به طور متوسط 
روزانه کمتر از سه ساعت را به فعالیت های شغلی  اختصاص می دهند. مرکز آمار 
ایران با انتشار نتایج طرح آمارگیری از گذران وقت نقاط شهری کشور در سال ۹۹-
۱۳۹۸ اطالعاتی را در اختیار عموم گذاشته که می توان با استفاده از آن، یک روز 
یک فرد ایرانی را توصیف کرد. این طرح مربوط به دوره یک ساله ای است که از پاییز 

۱۳۹۸ آغاز می شود و تا پایان تابستان ۱۳۹۹ را پوشش می دهد.

ایرانی ها چند ساعت کار می کنند؟

ایران می توانست شبیه 
کدام کشور باشد؟

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:آمارهای شاخص کالن از بدتر شــدن وضعیت اقتصاد و 
معیشت مردم خبر می دهد. براساس گزارش مرکز آمار ایران قیمت 
خوراکی ها و آشامیدنی ها در بهمن امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته بیش از ۶۷ درصد افزایش یافته و تورم نقطه ای نیز بیش از 
4۸ درصد شده است. فاکتورهای کالن اقتصادی مثل نرخ رشد، نرخ 
بیکاری و نرخ تورم از جمله فاکتورهایی است که روی برنامه ریزی 
مردم برای آینده تاثیرگذار است، یک اقتصاددان از بهبود نرخ رشد 
اقتصادی در سال آینده می گوید اما معتقد است که تورم و بیکاری در 
ارقامی که االن هستند نوسان می کنند. فرشاد فاطمی می گوید: به 
نظر می رسد،  سال آینده سال درخشانی از نظر متغیر های اقتصادی 
نیست. حداقل تورم در ایران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد و به واسطه رکودی 
که کشور به آن گرفتار شده نرخ بیکاری دو رقمی حدود ۱۵ تا ۲۰ را 
می توان در نظر داشت. آنچه می خوانید برخی از برجسته ترین نکاتی 

است که در هفته قبل اقتصاد ایران را به خود معطوف کرد؛
بازاری که پایین نیاید، باال نمی رود!

پویایی بازارهای مالی در همه جای دنیا وابستگی زیادی به آزادی مکانیزم عرضه 
و تقاضا و کشف لحظه ای قیمت ها بر اساس وزن کشی خریداران و فروشندگان 
دارد. در واقع، فلسفه بنیادین بازارهای مالی این است که مالکان دارایی مالی نه 
تنها اختیار خرید و فروش مایملک خود را دارند بلکه به واسطه هوشمند بودن 
و قصد حداکثرسازی منافع خودشان، بهترین تصمیم را در هر لحظه در مورد 
دارایی خود اتخاذ می کنند. به همین دلیل است که در نظریه بازار کارآ، فرض 
این است که قیمت، به شرط آزادی عمل نیروهای عرضه و تقاضا، منعکس کننده 
تمام تحوالت مربوط به متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی در همان لحظه است 
و یک نشانگر مهم جهت تحلیل برآیند مفروضات اقتصادی سرمایه گذاران به 
شمار می رود. هرگونه دخالت در این مکانیزم، بنابر تجربه موجود، نه تنها از 
پویایی بازار می کاهد بلکه در نهایت، قیمت ها را هم از خاصیت معرف بودن خود 
دور می کند و جذابیت فعالیت در بازار را برای سرمایه گذاران کاهش می دهد. 
پیامد خالصه این وضعیت در یک جمله آن است که بازاری که در آن نتوان 
آزادانه فروخت، در آن کمتر کسی هم خرید می کند. به عبارت دیگر، بازاری که 
پایین نیاید، باال هم نخواهد رفت؛ نتیجه ای که در تضاد با نیت وضع کنندگان 

محدودیت های کنونی در جهت کمک به بورس است.

استارت جهش تولید خودرو
آزادسازی نصفه و نیمه قیمت خودروهای داخلی اما صنعت و بازار خودرو را در 
سال آینده متاثر از خود خواهد کرد. این اتفاق در واقع نه تنها بر بازار اثر خواهد 
گذاشت، بلکه روند تولید و شاید کیفیت را نیز متحول خواهد کرد. با توجه 
به تجربه های قبلی، فردای روز اجرای آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ، 
منحنی قیمت در بازار تحریک و این موضوع تنها مختص محصوالت آزاد 
نشده نخواهد بود. خودروسازان خود نیز بارها تاکید کرده اند هر گونه آزادسازی، 
شوک های ابتدایی در بازار را به دنبال خواهد داشت، اما در ادامه و به واسطه 

افزایش تولید و عرضه، بازار از این شوک ها عبور خواهد کرد. 
پیش بینی اولیه این است که قیمت خودروهای داخلی پس از اجرای مصوبه 
موردنظر روند افزایشی به خود خواهندگرفت، بنابراین باید منتظر ماند و دید 
آیا »صمت« و دولت این موضوع را تاب خواهند آورد یا تحت تاثیر انتقادات 
افکار عمومی، همین آزادسازی نصف و نیمه را نیز تعلیق می کنند. بنابراین 
ازآنجاکه با آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ، ورودی نقدینگی خودروسازان 
افزایش خواهد یافت، روند پرداخت مطالبات قطعه سازها هم تسریع می شود و 
توان تامین قطعات خارجی نیز باالتر می رود. به تبع این اتفاقات، تولید سرعت 
بیشتری به خود خواهد گرفت و خودروسازان این امکان را خواهند داشت که 
در سال آینده تیراژشان را از مرز یک میلیون دستگاه عبور دهند. نکته دیگر 
اینجاست که با آزادسازی قیمت کم تیراژها، روند زیان دهی خودروسازان نیز 
کند خواهد شد، هرچند البته برای خروج کامل از مسیر ضرردهی، راهی جز 

حذف کامل نرخ گذاری دستوری نیست.

کاهش ریسک ورود به سهام
حامد مددی، تحلیلگر بازار سرمایه می گوید:  رشد قیمت های جهانی و تثبیت 
نرخ دالر در کانال ۲۴ تا ۲۶ هزار تومان یکی از مهم ترین دالیل بنیادی ارزندگی 
اکنون خریداران و  فلزات اساسی است.  قیمت سهام در شرکت های گروه 
سرمایه گذاران به این درک رسیده اند که قیمت های فعلی در محدوده جذابیت 
برای بسیاری از سهم  های بازار قرار دارند. وی معتقد است هر چند دامنه نوسان 
نا متقارن مانع از اصالح بازار به صورت کامل شد و اصالحی که می توانست طی 
یک تا دو روز معامالتی روی دهد به واسطه چنین سیاستی زمان بر شد اما با این 
حال قیمت ها در سطوح حمایتی مطلوبی قرار گرفتند که برای خریداران ایجاد 
جذابیت می کنند، در حال حاضر هم این مهم مورد استقبال فعاالن بازار است. 
تغییرات ارزش معامالت در بازار و رسیدن به رقم ۴۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان 

یک نشانه  مثبت تلقی می شود.  

مسکن  ملي کاریکاتور مبتذل مسکن مهر
کمال اطهاري، کارشناس اقتصاد شهري در خصوص مسکن مهر معتقد است؛ 
مسکن ملي کاریکاتور مبتذل مسکن مهر است. مسکن مهر حداقل ادعاي تامین 
سرپناه قشر کم درآمد را داشت، اما در این دوره رودربایستي را کنار گذاشتند 
و گفتند براي قشر متوسط مسکن مي سازیم. وي گفت: تمام وزراي مسکن و 
تصمیم سازان از جمله آقاي اسالمي باید این پروژه ها را کنار بگذارند و در حوزه 
خود براي مدل نهادي بکوشند. قانونگذاري در ایران محملي شده براي گرفتن 
بودجه نفت و وصل شدن به بشکه نفت و تغذیه کردن براي رانت خواري.وي 
درباره اقدامات وزیر راه و شهرسازي در بخش نوسازي بافت فرسوده یا بازآفریني 
شهري اظهار داشت: دولتي که الگوي توسعه و سیاست اجتماعي نداشته باشد 
مسلما از عهده وعده هایي که مي دهد بر نمي آید و در مورد این نوع ساماندهي 
از جمله قانون ساماندهي مسکن تا بازآفریني شهري، احیاي بافت فرسوده و هر 

عنوان دیگري که براي آن مي گذارند، موفق نبودند.

اقتصاد ایران در سال آینده

به  حالی  در  سرمایه  بازار  حقیقت  در 
نه تنها  که  می شود  نزدیک  سال  پایان 
می برد  رنج  داخلی  زیان آور  مقررات  از 
بلکه دچار فضای ابهام آمیز و حاشیه های 
بیرونی بسیاری نیز شده است. عباسعلی 
در  بازار سرمایه  کارشناس  حقانی نسب 
کنار  در  »جهان صنعت«  با  گفت و گو 
ابهامات سیاسی، دامنه نوسان نامتقارن را 
نیز یکی دیگر از چالش های مهم بازار در 
این روزها دانسته و تاکید کرده است که 
در صورت تداوم این اقدام، بازار تا پایان 
خواهد  طی  را  فرسایشی  روندی  سال 
کرد. در این میان از آنجا که همچنان 
نمی توان پیش بینی کرد که بازار سهام 
خواهد  پایان  به  را چگونه  سال ۱۳۹۹ 
رساند، عموم تحلیلگران توصیه می کنند 
سهامداران طی روزهای آینده با مطالعه 
و تحلیل بیشتری به معامالت ورود کنند. 
طی روزهای گذشته اعالم شد آمریکا با 
آزادسازی دارایی های ایران در کره جنوبی 
موافقت کرده است. اما در همین حال روز 
شرق  در  آمریکایی  نیروهای  پنجشنبه 
سوریه به مواضع ایران حمله کردند. از 
سوی دیگر نیز اگرچه آمریکا اعالم کرده 
خواستار شرکت در جلسه ای مشترک با 
طرف های برجام از جمله ایران است اما 
در همین حال همچنان ایران را به نقض 
برجام متهم می کند. ارسال سیگنال های 
متفاوت از سوی این کشور سبب شده 
بازار سرمایه ایران که به شدت از حواشی 
تاثیر  بین المللی  و  داخلی  سیاسی 
می پذیرد، روزهای پرابهامی را سپری کند. 
در همین حال محمود واعظی رییس دفتر 

رییس جمهوری طی اظهاراتی درباره نرخ 
ارز بیان کرده است: »افزایش قیمت دالر تا 
۲۷ هزار تومان به دلیل اداره اقتصاد کشور 
بوده است. از نظر اقتصادی ارز ایران ۲۵ 
هزار تا ۲۷ هزار تومان نیست و ما برای از 
بین بردن فشار دشمنان و حل مسائل این 
کار را انجام دادیم.« اگرچه او روز گذشته 
اما  داد  ارائه  باره  این  در  را  توضیحاتی 
همچنان بر تمایل دولت برای کنترل نرخ 
ارز و کاهش آن تاکید شده است. از همین 
رو اهالی بازار سرمایه سیگنال کاهش نرخ 
در همین حال  کرده اند!  دریافت  را  ارز 
پویایی  نامتقارن  نوسان  دامنه  اجرای 
بازار را از میان برده و آن را وارد مرحله ای 

فرسایشی کرده است.

حرکت کج دار و مریز بازار
 تا ۳ ماه آینده

بازار  کارشناس  حقانی نسب  عباسعلی 
با »جهان صنعت«  سرمایه در گفت و گو 
روند  بر  موارد  این  اثرگذاری  بررسی  به 
معامالت بازار سرمایه پرداخته است. وی 
بیان می کند: »به نظر من اتفاقاتی که در 
بحث برجام رخ داد نه آنقدر مثبت بود که 
بخواهد تحول خوش بینانه خاصی ایجاد 
کند و نرخ دالر را در سراشیبی قرار دهد 
و نه آنقدر منفی بود که نرخ دالر را باال 
ببرد. در واقع در شرایط بینابین قرار دارد. 
از همین رو به نظر من دست کم تا سه ماه 
آینده که با آژانس انرژی اتمی توافق شده 
و به آمریکا هم مهلت داده شده تا گزینه 
اقدام در مقابل اقدام را آغاز کند، عمال 
ادامه  وضعیت به صورت کج دار و مریز 

پیدا خواهد کرد تا این روند در نهایت به 
نتیجه ای برسد.«

قیمت فعلی ارز
 واقعی است

به  واکنش  در  همچنین  حقانی نسب 
رییس جمهوری  دفتر  رییس  سخنان 
»بررسی های  می گوید:  ارز  نرخ  درباره 
میدانی نشان می دهد که کاهش نرخ ارز 
به هیچ وجه کاهش نرخ کاالها را به دنبال 
کاالها  نرخ  افزایش  زیرا  داشت  نخواهد 
بیشتر در نتیجه افزایش حجم نقدینگی و 
سرکوب تورم به ویژه سرکوب نرخ ارز در 
زمان اجرای برجام و دوره های قبل تر آن 

است.
در واقع با وجود اینکه نقدینگی به شکل 
وحشتناکی رشد کرده بود، به پشتوانه 
ذخایر ارزی و ارزهای حاصل از صادرات 
نرخ ارز را پایین نگه داشته بودند.« این 
کارشناس بازار سرمایه ادامه می دهد: »اگر 
نیت دولت این است که کاهش نرخ ارز، 
کاهش قیمت ها را به دنبال داشته باشد، 
به این نتیجه نمی رسد و تنها ممکن است 

بتواند شتاب افزایش قیمت ها را کند کند.
ولی اینکه قیمت های فعلی را کاهش دهد 
خیلی متصور نیست. ضمن اینکه با توجه 
به حجم نقدینگی و شرایط موجود، نرخ 
ارز در همین دامنه ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان 
می تواند نوسان داشته باشد و از لحاظ 
اقتصادی خیلی نباید پایین تر از این دامنه 
باشد.« حقانی نسب ادامه می دهد: »چه بسا 
اگر بانک مرکزی اراده پیدا کند و حجم 
نقدینگی فریزشده در قالب دارایی بانک ها 

را افشا کند، خواهیم دید که نقدینگی 
خیلی زیادتری وجود دارد.

اشکال اینجاست که بانک مرکزی اجازه 
نمی دهد بانک ها در قالب تجدید ارزیابی، 
در  زیرا  کنند  افشا  را  خود  دارایی های 
میزان  و  افشا  دارایی ها  این  صورتی که 
تخلف بانک ها نمایان شود مجبور خواهند 
بود این دارایی ها را واگذار کنند و در این 
صورت حجم نقدینگی خفته و فریزشده 
آزاد می شود. در چنین شرایطی، قیمت 
افزایش می یابد و آن وقت  دالر مجددا 
حتی نرخ ۳۰ هزار تومان هم برای دالر 

منطقی است.

آسیب شناسی 
دامنه نوسان نامتقارن

به  اشاره  با  بازار سرمایه  این کارشناس 
تصریح  بازار  روزهای  این  مهم  چالش 
بورس  شورای  که  روزی  »از  می کند: 
مقررات دامنه نوسان نامتقارن را تصویب 
کرد و حتی قبل تر از آن به متولیان امر 
اگرچه  کار  این  که  بودیم  داده  هشدار 
شرایط  اول  روزهای  در  است  ممکن 
مثبتی را در بازار حاکم کند اما از آنجا که 
بازار ما مختصات توده واری پرشتابی دارد، 
در صورت عدم شکل گیری صف خرید 
به دلیل دامنه مثبت زیاد سریعا دچار 
صف  به  و  می شود  نامطلوبی  وضعیت 
فروش می نشیند و شرایط فرسایشی به 
خود خواهد گرفت.« حقانی نسب ادامه 
می دهد: »به نظر من این وضعیت اجازه 
نمی دهد بازار شرایط مثبتی را طی کند 
بلکه در مقابل ممکن است شرایط منفی 
صورت  به  را  روزانه  اندک  افت  با  البته 
فرسایشی ادامه دهد؛ مگر اینکه دوستان 
متوجه مشکل شده باشند و این تصمیم 
را لغو کنند.« وی می افزاید: »اگر دوستان 
به دنبال این بودند که از منافع سهامداران 
در شرایط توده واری بازار حمایت کنند، 
اتخاذ  را  تصمیم  این  دقیقا عکس  باید 

می کردند. 
روی  باید  بیشتر  دارم  اعتقاد  چند  هر 
حجم مبنا کار شود تا دامنه نوسان، اما 
اگر اراده آنها بر این بود که بازار سرمایه 
رشد کند باید دامنه نوسان مثبت را دو و 
منفی را شش انتخاب می کردند. در این 
صورت ممکن بود بازار مثبت شود.« این 
کارشناس بازار سرمایه اضافه می کند:»در 
شرایط فعلی فکر می کنم این مدل با توجه 
به اینکه به پایان سال هم نزدیک می شویم 
و عده ای از حقیقی ها و حقوقی ها هم اقدام 
به نقد کردن سهام خواهند کرد، ممکن 
بازار را همچنان منفی نگاه دارد.  است 
امیدوارم دوستان هر چه سریع تر در این 
مقررات تجدیدنظر کنند.« حقانی نسب 
تاکید می کند: »این تصمیماتی که اتخاذ 
شد در جهت حمایت از سهامداران نبود و 
جزو تصمیمات اشتباهی بود که متاسفانه 

با تغییر مدیریت گرفته شده است.«

بازار سهام سال 1۳۹۹ را چگونه به پایان خواهد رساند؟؛

بیم و امید  بازار سرمایه
کارشناسان می گویند در صورت تداوم دامنه نوسان نامتقارن، بازار همچنان روندی فرسایشی را طی می کند

بازار سرمایه که ادعا می شد با اجرای دامنه نوسان نامتقارن از روند نزولی نجات می یابد، حاال دو  
هفته ای است که در مسیری فرسایشی گرفتار شده است. اکنون این بازار نه تنها همچنان شاهد 
ریزش شاخص کل است بلکه با مشکل دیگری مبنی بر کاهش ملموس ارزش معامالت نیز مواجه شده است. 
در این میان اخبار مربوط به روند احیای برجام نیز اهالی بازار سهام را در بیم و امید نگه داشته و از سوی دیگر 

سیگنال های سیاسی و اقتصادی متفاوتی که از سوی آمریکا ارسال می شود بر ابهامات افزوده است. 

گزارش
گروه بازارها

 نخستین شاخص برای مقایسه 
قــدرت اقتصادهــای جهان با 
یکدیگر، شاخص »تولید ناخالص 
داخلی« )GDP( است. به صورت 
ساده، »تولید ناخالص داخلی« در 
یک اقتصاد، معادل با ارزش تمام 
محصوالت و خدمات نهایی تولید 
شده توسط واحدهای اقتصادی 
درون مرزهای یک کشــور در 
یک دوره زمانی معین )ساالنه یا 

فصلی( است.
به عنوان مثال، تمام نفتی که ایران تولید 
می کند، تمام محصوالت معدنی و فوالدی 
که صادر می شود و تمام میوه هایی که من 
و شــما از مغازه ها می خریم، در محاسبه 
تولید »ناخالــص داخلی ایــران« تاثیر 
دارند. واضح است که هر چه حجم کاالها 
و خدماتی که در طول یک ســال تولید و 
ارائه می شوند بیشتر باشد، اقتصاِد مورِد 
بررسی قدرتمندتر بوده و »تولید ناخالص 
داخلی« باالتری دارد. ۵ دهه قبل، درآمد 
سرانه ایرانی ها بسیار باالتر از درآمد سرانه 
شــهروندان کشــوری مانند ترکیه بود، 
اما امروز تقریبــا به انــدازه نصف درآمد 

شهروندان ترکیه ای رسیده است.
از آن  سو، هر چه جمعیت یک کشور بیشتر 
باشد، هر چه نرخ شهرنشینی و به دنبال 
آن میزان مصرف شهروندان باالتر باشد و 
هر چه تنوع کاالها و خدمات تولیدی در 
یک اقتصاد بیشــتر باشد، تولید ناخالص 
داخلی آن هــم باالتر اســت. به صورت 
طبیعی، جایگاه کشورها در مقایسه میاِن 
تولید ناخالص داخلی آنها با جمعیت شان 
همخوانــی دارد. یعنی اگــر قدرت همه 
اقتصادهای جهان را یکسان فرض کنیم، 
چین باید نخســتن اقتصاد بزرگ جهان 
باشــد؛ هند باید در جایگاه دوم بایستد و 
آمریکا هم باید جایگاه سوم را اشغال کند. 
ایران هم باید هفدهمیــن اقتصاد بزرگ 

جهان باشد. اما واقعا این طور نیست.
چین هنوز در کســب جایگاه نخســت 
دنیا از منظر »تولیــد ناخالص داخلی« با 
آمریکا در کشاکش است و هنوز نتوانسته 
جای آمریکا را بگیــرد. عملکرد اقتصاد 
آمریکا از این نظر در بیش از یک قرن اخیر 
حیرت آور بوده است. هند احتماالً در یک 
دهه آینده جایگاه سوم )و نه دوم( را از آن 
خود می کند و البته ایران، از آنچه باید باشد 

عقب تر است.
کره جنوبی با تولید حدود ۱٫۷ تریلیون 
دالر، دوازدهمین کشور در جهان از نظر 
تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ بوده 
است. عربستان سعودی هم با حدود ۷۹۲ 
میلیارد دالر در جایگاه هجدهم ایستاده 
و ترکیه بــا حدود ۷۶۱ میلیــارد دالر در 
جایگاه نوزدهم. ایران با ۴۵۸ میلیارد دالر 
تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹، رتبه 
بیســت وپنجم را از آن خود کرده است. 
)داده های سال ۲۰۲۰ را می توان به خاطر 
همه گیرِی کرونا و تاثیرات خاص آن کنار 

گذاشت.(
به این ترتیب، تنها بــر مبنای جمعیت، 
اگر همه شــرایط را ثابت فــرض کنیم 
)یعنی همه کشــورها تولیدات یکسانی 
از منظــر ارزش و نوع داشــته باشــند و 
البته فرض هایی دیگــر(، ایران بر مبنای 
جمعیت خود )حــدود ۸۳ میلیون نفر( 
بایــد هجدهمین اقتصاد بــزرگ جهان 
باشد. ترکیه )با جمعیت ۸۴ میلیون نفری( 
باید در جایگاه هفدهــم، کره جنوبی )با 
جمعیت ۵۱ میلیون نفری( باید در جایگاه 
بیست وهشتم و عربستان ســعودی )با 
جمعیت ۳۵ میلیون نفری( باید در جایگاه 

چهل ویکم قرار بگیرد.

 نوسان: مرکز آمار و اطالعات راهبردی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
گزارشــی تحلیلی از روند شاخص قیمت 
مصرف کننده در بهمن ماه ســال جاری 

ارائه کرده است.
 بر اســاس این گزارش اصلی ترین عوامل 
موثر بر تــورم ماهانه بهمــن، گروه های 
گوشت قرمز و گوشت ماکیان، سبزیجات 
)ســبزی ها و حبوبات( و میوه و خشکبار 
بوده اند. همچنین مشــابه ماه های آذر و 
دی برای محاســبه تورم نقطه به نقطه به 

ترتیب تورم ثبت شــده برای گروه های 
اجــاره و حمل و نقــل باالتریــن ضریب 
اثرگذاری بر تورم نقطه به نقطه بهمن ماه 

را ثبت کرده اند.
در محاســبه تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه 
بهمن نیز بــه ترتیب گروه هــای اجاره و 
حمل و نقل، مشابه دی ماه، دارای باالترین 

اثر بوده اند.
بر اســاس این گزارش با توجه به افزایش 
فاصله نرخ تورم پیش بینی شده و تحقق 
یافته، پیش بینی نــرخ تورمی در ماه های 

آتی نسبت به ماه های قبل دشوارتر شده 
است. 

در گزارش تحلیلی مرکــز آمار و اطالعات 
راهبــردی، چهــار دلیل بــرای افزایش 
قیمت ها در ســال جاری بیان شده است؛ 
افزایش حجم نقدینگــی، افزایش قیمت 
دالر،  افزایش تورم انتظاری که تورم کاذب 
را در پی داشــته؛ افزایش تقاضای یکباره 
برای برخی از اقالم به علت شیوع بیماری 
کرونا  نیز یکــی دیگر از دالیــل افزایش 

قیمت ها در سال جاری عنوان شده است.

مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد:

بازیگران اصلی تورم بهمن ماه
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حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: از ۲۲ فروردین ۹۷ تا پایان 
آذر ماه حدود ۴۰ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته، البته ۱۸ میلیارد یورو آن ایفاي 
تعهد نشده است، اما من اطمینان دارم که آن هم به روش هاي مختلف برگشته است. 
وي بیان کرد: از ابتداي سال ۹۷ تا پایان آذر ماه ۹۹ میزان صادرات کشور حدود ۶۳ 
میلیارد یورو بوده است که از این مقدار حدود ۴۰ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات 

برگشته است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گفت: سال آینده سال سخت 
و سرنوشت سازی برای صنعت نمایشگاهی ایران است زیرا در سال ۹۹ شرایط خاصی بر 
صنعت نمایشگاهی حکمفرما شد؛ همچنین شیوع کرونا، تحریم ها و نوسانات اقتصادی قدرت 
اجرایی فعاالن بخش خصوصی برای حضور در نمایشگاه ها را کاهش داد. علی یارمحمدیان 
تاکید کرد: برگزاری اکسپوی دبی می تواند تمامی بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی ایران را از گذرگاه نمایشگاه در مسیر توسعه، پیشرفت و جهانی سازی قرار دهد.

 نوسان:مرتضی معتمد معاون 
بازرگانی سازمان مرکزی تعاون 
روستایی از پرداخت تسهیالت 
۲۰ میلیارد تومانی به کارخانه ها 
بــرای مدیریت مــازاد تولید 
کشمش خبر داد. به گفته این 
مقام مســوول امسال سال آور 
باغات کشمش بود به طوری که 
تولید کشمش به ۲۸۵ هزار تن 
رسید و برآوردها حاکی از این 
است که تا پایان سال صادرات 
کشمش کشور به ۱4۰ هزار تن 

برسد.
وی میزان تولید کشــمش در سال 
۹۷ را ۲۱۲ هــزار و ۱۵۰ تن و میزان 
تولید آن در ســال ۹۸ را ۲۷۳ هزار و 
۱۶۵ تن اعالم و اضافه کرد که ســال 
گذشــته ۱۲۰ هزار تن کشــمش با 
ارزشــی بالغ بر ۱۶۴ میلیون و ۲۷۱ 
هزار دالر صادر شــده اســت. معاون 
بازرگانی ســازمان مرکــزی تعاون 
روســتایی با بیان اینکه امسال تولید 
کشمش فرآوری شــده به ۲۸۵ هزار 
تن رسیده اســت، گفت: مازاد تولید 
امسال به ۷۶ هزار و ۵۰۰ تن محصول 
باقی مانده از ســال قبل اضافه شد و 
عرضه باال در مقابــل تقاضای ثابت، 
منجر به افت قیمت شــد، به همین 
دلیل دولت مجبور به دخالت در بازار 

این محصول شد.
 به گفته معتمد در گذشــته شــیوه 
مداخلــه ســازمان مرکــزی تعاون 
روســتایی بر پایه خریــد تضمینی یا 
خرید حمایتی بود یا اینکه کارخانه ها 
اقدام به خرید محصول از کشــاورزان 
می کردند و ســازمان مرکزی تعاون 
روستایی مابه التفاوت قیمت کارخانه و 
قیمت حمایتی را به کشاورزان می داد 
که در حال حاضر اجرای این دو روش 
برای مدیریت ۲۰ هزار تن کشمش به 

اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد.
 او با اشــاره بــه برگزاری جلســات 
مشــترک با صادرکننــدگان برای 
صادرات کشــمش مازاد از کشــور، 
گفت: ما به دنبال به حداقل رساندن 
دخالت هــای دولــت هســتیم و به 
همین منظــور با اتحادیه خشــکبار 
توافق کردیم که تســهیالت ۹ ما هه 
یا یک ســاله با نــرخ ۱۰ درصد برای 
ایــن منظــور در اختیارشــان قرار 
دهیم. همینطور بــرای این موضوع 
۲۰ میلیارد تومان بودجه از سازمان 
برنامه و بودجه دریافت کردیم که در 
برابر اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومانی خرید 

تضمینی رقم بسیار کمتری است.

به گفته نماینده کارگران در کمیته دستمزد 
دو نکته در محاسبه این سبد دخیل بوده 
با  حداقلي  بسیار  سبد  اینکه  اول  است؛ 
در  زندگي  هزینه هاي  میزان  کمترین 
سراسر کشور مشخص شده و نکته دوم 
اینکه کارشناسان مرکز آمار امسال با کمیته 

دستمزد همکاري خوبي داشتند.

رقم پیشنهادي کارگران باالتر بود
فرامرز توفیقي، نماینده کارگران در کمیته 
دستمزد با بیان اینکه این رقم خروجي 
کمیته دستمزد است به »اعتماد« گفت: 
اگر این رقم از سوي نماینده کارگران اعالم 
مي شد به مراتب باالتر بود اما این توافق 
سه جانبه با اجماع نمایندگان از سه گروه 
کارفرمایان، دولت و کارگران صورت گرفته 
است. وي ادامه داد: در سبد معیشت مواد 
خوراکي و آشامیدني، مسکن و ارتباطات و 
بهداشت و درمان مورد بررسي قرار مي گیرد 
که این کمیته بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون 
کار از سال ۱۳۹۵ هر ساله براي رسیدن به 
یک توافق کلي تشکیل جلسه داده است. 
توفیقي تصریح کرد: البته تعیین این رقم به 
این معني نیست که سبد معیشت کارگري 
دقیقا همان رقم دستمزد است. قانونگذار 
در ماده ۴۱ به صراحت اعالم مي کند که 
بر اساس میانگین مخارج  باید  دستمزد 
خانوار تعیین شود و در حال حاضر این 
میانگین ۳.۳ درصد است، اما متاسفانه به 
دلیل عدم اجراي بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار 
در سال هاي گذشته همواره این فاصله زیاد 
کارگران  دستمزد  و  معیشتي  بین سبد 
وجود داشته اما تعیین این رقم مي تواند 

چشم اندازي شود تا در شوراي عالي کار به 
سمت بهبود این فاصله حرکت کنیم.

سال گذشته کمتر از ۵ میلیون تومان
کرد: سال گذشته سبد  وي خاطرنشان 
تومان  هزار  و ۹۴۰  میلیون   ۴ معیشت 
بود و عوامل موثر در سبد معیشت و نرخ 
خوراکي ها و آشامیدني ها بر اساس نرخ هاي 
دي ماه سال گذشته مشخص شده بود. اما 
امسال در سال ۱۳۹۹ جهش خیره کننده اي 
در بخش اقالم خوراکي و آشامیدني در 
کشور داشتیم و این موضوع باعث شده بود 
تا جامعه کارگري تا جایي که امکان داشت 
از بقیه مخارج خود کم کند تا بتواند این 
بخش یعني خوراک خانواده را تامین کند. 
توفیقي گفت: سال گذشته درصد تاثیر 
خوراکي ها و آشامیدني ها در سبد معاش 
که  بود  درصد   ۳۰.۹۵ کارگري  خانواده 
امسال به ۳۵.۵ درصد رسیده که همین 
عامل باعث شد که در کل ۱۸.۶ درصد سبد 
معاش کارگري کوچک تر شود و این موضوع 
باعث شد به رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان 
برسیم وگرنه رقم این سبد به مراتب بیشتر 
بود و رقم باید حول و حوش ۸ میلیون تومان 
مي شد. وي در ادامه افزود: در این مدت 
حدود ۳۹.۶ دهم درصد روي سبد معاش 
حداقلي هم افزایش قیمت داشته ایم و این 
سوءتفاهم ایجاد نشود که این ۳۹.۶ درصد 
توقع کارگران براي افزایش دستمزدهاست؛ 
این تنها درصد و تابعي از عدد است زیرا اگر 
۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان را از ۴ میلیون و 
۹۴۰ هزار تومان کم کنیم حدود ۲ میلیون 
تومان افزایش داشته ایم و با این رقم جبران 

کاهش قدرت خرید سال ۱۳۹۸ کارگري 
اتفاق افتاده است و در صورتي که این رقم 
روي حداقل دستمزد محاسبه شود، کاهش 
خرید سال ۱۳۹۸ کارگران جبران خواهد 
شد. توفیقي در مورد عدم امضاي دستمزد 
از سوي جامعه کارگري در سال گذشته 
گفت: نماینده کارگري دستمزد سال ۱۳۹۹ 
را امضا نکرد و اگر فردي مدعي است که 
کارگران موافقتي بابت این قضیه داشته اند، 
رونوشتي از این موضوع را رسانه اي کند، 
چراکه اگر امضا شده بود رونوشت آن تاکنون 
چندین بار در همه شبکه هاي اجتماعي 

منتشر شده بود.

پیگیر دستمزد سال ۱۳۹۹ هستیم
وي ادامه داد: کارگران هم همچنان پیگیر 
دستمزد سال ۱۳۹۹ خود در دیوان عدالت 
اداري هستند و این موضوع باید روشن 
شود که چرا زماني که مزد ۱۳۹۹ در هیات 
تخصصي باطل شده در هیات عمومي هنوز 
توفیقي  براي آن صادر نشده است.  راي 
تصریح کرد: اگر در خصوص دستمزد ۱۴۰۰ 
دو ضلع دیگر دولت و کارفرما جبران مافات 
کنند، این دستمزد از سوي کارگران امضا 
خواهد شد در غیر این صورت این موضوع 

هم با چالش مواجه مي شود.

استراتژي اقناع
رقم ۶میلیون و ۸۹۵هزار توماني به عنوان 
پایه بررسي میزان دستمزد در سال آینده 
در حالي تعیین شده است که از همین 
چنین  که  کرد  پیش بیني  مي توان  االن 
رقمي با موافقت کارفرمایان و حتي دولت 

براي چانه زني مواجه نخواهد بود و به نظر 
مي رسد نمایندگان کارگري در شوراي عالي 
مزد، کار سختي در تعیین استراتژي اقناع 
دیگر اضالع تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ 
حاج اسماعیلي،  حمید  داشت.   خواهند 
فعال کارگري در این باره مي گوید: شاید 
رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار توماني که به 
عنوان هزینه معیشت کارگران تعیین شده 
مورد تایید نهادهایي مثل مرکز آمار یا بانک 
مرکزي باشد و با قیمت  کاالهاي اساسي 
هم همخواني داشته باشد ولي آیا مي توانیم 
حقوق کارگران را براي سال آینده  به۷ 
میلیون تومان افزایش بدهیم؟ وي بیان 
استراتژي  باید  کارگري  نمایندگان  کرد: 
مناسبي که باعث اقناع دولت و نمایندگان 
کارفرمایي براي افزایش دستمزد بر اساس 
شرایط خاصي که کارگران به آن مبتال 
هستند را در پیش بگیرند یا اینکه تالش 
خط  مترادف  معیشت  سبد  براي  کنند 
فقر را در شوراي عالي کار مطرح کنند. 
حاج اسماعیلي گفت: اگر این اتفاق بیفتد 
تاثیرگذاري آن به مراتب از سبد معیشت 
بیشتر است. نمایندگان کارگري مي توانند 
را  فقر  استعالم خط  آینده  روزهاي  طي 
از بانک مرکزي، مرکز آمار و وزارت رفاه 
بخواهند و بر مبناي آن در شوراي عالي کار 
نسبت به تعیین حداقل مزد گام بردارند.

فرامرز توفیقي دیگر نماینده کارگران در 
کمیته دستمزد در پاسخ به این پرسش که 
با توجه به شرایط اقتصادي کنوني آیا کارفرما 
مي تواند درخواست کارگران براي این میزان 
از افزایش دستمزدها را داشته باشد یا خیر؟ 
گفت: شاید تحریم ها شرایط را سخت تر 
کرده باشد اما به دلیل عدم قدرت برابري 
محصوالت داخلي با خارج از کشور مشتري 
محصوالت ما همه داخل کشور است و هنوز 
هم هستند و تنها فرق با قبل از تحریم ها این 
است که قدرت خرید کمتر شده پس باید به 
فکر افزایش قدرت خرید مردم بود تا به تبع 
آن اقتصاد رونق پیدا کند و درآمدزایي شود و 

تنها راهکار هم افزایش دستمزد است.
 توفیقي با اشاره به سهم دستمزد در قیمت 
نماینده  گفته  به  افزود:  کاال  شده  تمام 
صنعت، معدن و تجارت در کمیته دستمزد 
این سهم امروز به ۵ درصد رسیده یعني 
۵ درصد قیمت تمام شده کاال دستمزد 
کارگر است. این در حالي است که در هیچ 
کشوري این رقم به این میزان نیست و در 
کشورهاي پیشرفته این رقم در محدوده 
۶۰ درصد است. وي خاطرنشان کرد: این 
افزایش دستمزد را کارفرما از جاي دیگري 
باید جبران کند، زیرا در غیر این صورت 
قطعا مشتري خود را از دست خواهد داد. 
اگر نخواهند افزایش قدرت خرید جامعه 
کارگري را بپذیرند مشتري خود را از دست 
تیراژ تولیدات  باید  از آن  مي دهند، پس 
خود را کم کنند و همین موضوع هم باعث 
مي شود تا هزینه سربارشان افزایش پیدا کند 
و رکود ایجاد شود که پس از آن کارخانه ها 

تعطیل مي شوند.

چانه زنی برای دستمزد

سال 1400 سال سرنوشت ساز صنعت نمایشگاهیبازگشت 40 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات
گزارش

نمایندگان کارگري کار سختي براي اقناع کارفرمایان دارند گزارش

تسهیالت 20 میلیارد 
تومانی  برای تولید کشمش

 نوسانتازه ترین گزارش مرکز آمار از متوسط قیمت هر مترمربع واحد 
مسکوني در تهران نشان مي دهد که قیمت هر مترمربع خانه در تهران در 
بازه اي بین 4 تا ۱۵۸ میلیون تومان در نوسان است.  این بازه بین ۶۰  درصد تا 

۶۲۲۰ درصد حداقل حقوق دو و نیم میلیون توماني یک کارگر است.
گزارش  مرکز آمار که مربوط به تحوالت بازار مسکن در پاییز است، نشان مي دهد خانه دار 
شدن تا چه اندازه مي تواند دور از دسترس باشد. اما آنچه که در این گزارش وجود دارد 
نه تنها خرید خانه که تشدید فاصله و شکاف طبقاتي در پایتخت را به تصویر مي کشد 
که پیش بیني افزایش تورم در ماه هاي آتي مي تواند به آن دامن بزند. با استناد به آمارها 
خرید خانه در ارزان ترین مناطق تهران)مناطق ۱۸ و ۲۰( ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان)در 
متراژهاي پایین( و در گران ترین محله نیز ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود. 

تاخت  و  تاز کلنگي ها 
بر اساس گزارش مرکز آمار متوسط قیمت هر مترمربع خانه کلنگي در تهران به ۴۱ 
میلیون  و ۲۷۳ هزار تومان رسیده که نسبت به تابســتان و پاییز سال ۹۸ به ترتیب 
افزایشــي ۱۸.۶ درصد و ۱۲۰.۳ درصد داشته است. خانه هاي کلنگي در پایتخت  در 
بازه ۶ میلیون  و ۶۰۶ هزار تومان تا ۱۵۵ میلیون و ۶۶۹ هزار تومان معامله شــدند.  با 
گشتي در سایت هاي خرید و فروش خانه مي توان دریافت قیمت خانه کلنگي در برخي 
مناطق تهران بسیار باالتر از حداکثري است که مرکز آمار اعالم کرده و حتي بیشتر 
از آپارتمان هاي نوساز در همان محله هاست. به عنوان مثال ۳۰۰ متر زمین کلنگي 
در نیاوران ۶۵  میلیارد تومان قیمت دارد و خانه کلنگي ۲۵ سال ساخت ۵۰۰ متري 
در مهماندوست نیز متري ۱۸۵ میلیون است، قیمت این خانه نیز ۹۵ میلیارد تومان 
مي شود. اما هر متر خانه اي کلنگي در امیرآباد ۱۲۰ میلیون تومان به فروش مي رسد که 
با متراژ ۳۶۰ متري حدود ۴۲.۲ میلیارد تومان مي شود. جهش قیمتي این نوع خانه ها از 
پاییز سال گذشته تا سال جاري باعث شده که مشتري هاي خاصي نیز داشته باشد هر 
چند اغلب خریدارانشان، بساز بفروش هایي هستند که براي ساخت آپارتمان هاي چند 
طبقه به سراغ زمین و خانه هاي کلنگي مي روند اما برخي افراد نیز به دلیل آسایش و 

راحتي زندگي در خانه، آنها را انتخاب مي کنند..
 

متوسط  قیمت  واحدهاي  مسکوني
 ۱۰۱۲ درصد  بیشتر از حداقل  حقوق

با استناد به بخش دیگري از گزارش مرکز آمار متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکوني 
با میانگین متراژ ۸۷ متر و عمر بناي ۱۲ ســال ۲۸ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اســت. 
قیمت هر مترمربع واحد مسکوني در پاییز سال جاري نسبت به تابستان ۹۹ و پاییز ۹۸ 
به ترتیب ۱۹.۱ و ۱۱۱.۴ درصد افزایش داشــته است. این در حالي است که معامالت  
در پاییز نسبت به تابستان ۴۵.۶ و نسبت به پاییز نیز ۸ درصد کم شده است. هر چند 
یکي از دالیل کاهش معامالت در پاییز اتمام فصل جابه جایي عنوان شده اما تضعیف 
قدرت خرید و جهش بیش از ۱۱۰ درصدي  قیمت ها  نیز بر این  امر  بي تاثیر نیســت.

 
خانه براي شهروندان گران است

در همین حال موسسه فیندر با بررسي اطالعات مسکن در ۹۹ کشور جهان تا نیمه 
فوریه سال جاري، متوسط قیمت یک آپارتمان دو خوابه در مرکز شهر درکشور را ۱۰۰ 
هزار پوند تخمین زد. با توجه به اینکه قیمت هر پوند تا لحظه نگارش این گزارش)روز 
یکشنبه ساعت ۱۷(  ۳۵ هزار و ۶۹۷ تومان بوده، متوسط قیمت خانه مورد بررسي در 
این گزارش ۳ میلیارد و ۵۶۹ میلیون تومان است.  این در حالي است که قیمت همان 
آپارتمان در کشورهاي همسایه و اطراف ایران مانند روسیه،  عربستان و ترکیه به ترتیب  
دو میلیارد و ۳۰ میلیون تومان، یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان و یک میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون تومان است. از سوي دیگر تولید ناخالص داخلي عربستان، ترکیه و روسیه در 
۲۰۱۹ به ترتیب ۷۹۳ میلیارد دالر، ۷۶۱.۴ میلیــارد دالر و ۱۷۰۰ میلیارد دالر اعالم 
شده است. این در حالي است که تولید ناخالص داخلي ایران در همان سال ۴۴۰ میلیارد 
دالر برآورد شد. مقایسه آمارهاي مربوط به قیمت خانه  در مرکز شهر همچنین تولید  
ناخالص داخلي نشان مي دهد که هر فرد ایراني با دستمزد فعلي و نرخ پس اندازي به 
اندازه یک سوم درآمد ساالنه ۵۴ میلیون توماني ایراني ها در سال ۹۸، ۱۹۸ سال طول 

مي کشد تا خانه مدنظر موسسه فیندر را خریداري کند. 

اجاره  هر متر حداقل 4 هزار و ۳۷۷  تومان 
در بخش اجاره یک متر زیربناي مسکوني، قیمت هر مترمربع واحد مسکوني براي اجاره 
حداقل ۴ هزار و ۳۷۷ تومان و حداکثر نیز ۵۸۰ هزار و ۳۷۵ تومان برآورد شده است. اما 
نکته نگران کننده در گزارش مرکز آمار، افزایش ۴.۸ و ۶۲.۳ درصدي معامالت اجاره به 
ترتیب نسبت به تابستان ۹۹ و پاییز ۹۸ است.  این امر نشان مي دهد که افراد تا چه میزان 
به اجاره نشیني روي آورده اند و توان خرید خانه پس از نوسانات ارزي و تضعیف قدرت 
خرید از آنها سلب شده است. متوسط اجاره هر مترمربع واحد مسکوني در تهران و البته 

در فصل پاییز ۶۲ هزار و ۲۱۸ تومان اعالم شده است.

تورم مسكن 111 درصد

 نوســان: نایب رئیــس کمیســیون اقتصادی 
مجلس گفت: با توجه افزایــش قیمت دارایی هایی 
مانند مســکن و خودرو در سال جاری و جهش کم 
سابقه ای که فشار مالی شدیدی را بر زندگی مردم 
تحمیل کرده است احســان خاندوزی ادامه داد: به 
نظر می رســد یکی از اولویت های بررسی  مجلس 
برای پاســخ دادن به نیازهای اقتصادی مردم، تعبیه ســرعت گیرهایی در 
مســیر نقدینگی به ســمت دارایی هایی مانند مســکن و خودرو است به 
نحوی که موجب شود افزایش نقدینگی تاثیر کمتری براین بازارها بگذارد. 
گزارش های مرکز آمار و بانک مرکزی نیز این موضوع را نشــان می دهد که 
در طول یکسال اخیر تورم نقطه به نقطه در کشور به ۴۸ درصد رسیده است 
اما در بازاری مانند مســکن، این نرخ بیش از ۱۱۰ درصد نســبت به مدت 

مشابه سال قبل دچار افزایش شده است.

 نوســان:  بازگشــت ارزهای صادراتی در دی ماه  
ســرعت گرفت. روند بازگشــت دالرها به کشور از 
سوی صادرکنندگان نشــان می دهد دی ماه امسال 
میزان بازگشت ارز بیش از ۳درصد نسبت به آذرماه 
افزایش پیدا کرده است. بررسی ها درباره این اتفاق، 
دو شتاب دهنده بازگشــت ارزها را شناسایی کرده 
است.  رئیس ســازمان توســعه تجارت یک علت را »اجرایی شدن مصوبه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت« عنوان می کند. با این حال، کارشناسان 
»خوش بینی به کاهش نرخ دالر در دی ماه« را عامل تسریع بازگشت دالرها 
می دانند. آخرین آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات اعالم شد. بر اساس آمار 
اعالم شــده، از ۲۱ فروردین ۹۷ تا ۳۰ دی ۹۹ معادل ۳/ ۴۱میلیارد یورو ارز 
صادراتی به کشور برگشته است. اما نکته جالب توجه آنکه در دی ماه  بازگشت 

ارز نسبت به آذرماه با رشد بیش از ۳ درصدی روبه رو بوده است.

 نوسان: حمیدرضا نامي، رییس هیات مدیره انجمن 
تولیدکنندگان ماشین آالت کشاورزي گفت: دخالت 
دولت در ســهمیه بندي ماشــین آالت کشاورزي، 
موجب افزایش قیمت مي شــود. وي با اشاره اینکه 
سیاستگذاري هاي نادرست دوسال اخیر و دخالت هاي 
غیرقانوني در توزیع و قیمت هاي دســتوري، شدیدا 
به صنعت تولید ماشین هاي کشــاورزي کشور آسیب زده اســت، افزود: به 
عنوان مثال در بحث تخصیص ارز ۴۲۰۰ توماني، هدف این بود که این یارانه 
به سفره مردم برسد اما عمال به مردم نرســید؛ ساختار دولتي نه هوشمندي 
ویژه اي بــراي کنترل و توزیع یارانه و سوبســید دارد و نــه از نظر اطمینان از 
صحت اجراي دقیق سیاســت ها و برنامه ها راهکار قابل اتکایي دارد، بنابراین 
شاید بهتر باشد از یارانه هایي که باید به دست مردم برساند و نمي تواند این کار 
را انجام دهد، صرف نظر و از هدررفت منابع محــدود موجود جلوگیري کرد.

  نوسان: رییس کانون انبوه ســازان با بیان اینکه 
از ســال ۱۳۹۶ تاکنون قیمت مصالح ساختماني 
حدود ۱۰ برابر افزایش یافته است، گفت: با توجه 
به رکود حاکم بر بازار مســکن و بــه هم خوردن 
زنجیــره عرضه و تقاضــا، هم اکنــون واحدهاي 
آماده با قیمت به مراتب کمتر از هزینه واحدهاي 
در حال ساخت به فروش مي رسد. جمشــید برزگر گفت: بازار مسکن در 
رکود به سر مي برد که سه علت اصلي آن نوسانات بازار ارز، افزایش قیمت 
مصالح ســاختماني و عدم توان متقاضیان است. در واقع زنجیره عرضه و 
تقاضا به هم خورده اســت. وي افزود: اغلب معامالت در بازار مســکن از 
نوع تبدیل است. اما هم اکنون کســي نمي تواند ملک خود را بفروشد و 
آن را به واحد مرغوب تر تبدیل کند. این مساله بخش ساخت وساز را نیز 

تحت تاثیر قرار داده است.

سرعت گیر  مسكن و خودرو آپارتمان آماده؛ ارزان تر از واحد در دست ساختدولت دخالت نكند، قیمت کاهش مي یابددو شتاب دهنده بازگشت دال رها
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کارگران همچنان پیگیر دستمزد سال ۱۳۹۹ خود در دیوان عدالت اداري هستند

تازه ترین گزارش مرکز آمار از تحوالت مسکن اعالم شد؛

کم کـم بـه روزهاي پایاني سـال نزدیک مي شـویم و یکـي از موضوعاتـي که همه سـاله در این 
روزهـا مورد بررسـي قرار مي گیرد، تعیین سـبد معیشـت کارگران بـه عنوان اولیـن قدم براي 
تعییـن حداقـل دستمزدهاسـت، در این میان در جلسـه اي که روز دوشـنبه چهارم اسـفند ماه 
از سـوي کمیتـه دسـتمزد برگزار شـد، رقـم ۶ میلیـون و ۸۹۵ هزارتوماني براي سـبد معیشـت مـورد توافق 
نماینـدگان کارگـري، کارفرمایـي و دولت قرار گرفت. در حالي سـبد معیشـت کارگران در سـال ۱4۰۰ به میزان 
۶ میلیـون و ۸۹۵ هـزار تومـان تعیین شـده که این رقم براي سـال ۹۹ معـادل 4 میلیون و ۹4۰ هـزار تومان به 

عنـوان هزینـه ماهیانه معیشـت یک خانواده سـه تـا چهار نفـره کارگري اعالم شـده بود. 
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واعظی با مثبت ارزیابی کردن طرح تحول 
دیجیتال شــرکت فوالد مبارکۀ اصفهان 
تصریح کرد: نتیجۀ اجرای طرح مشابهی در 
وزارت ارتباطات ایجاد فضای مجازی است 
که به واسطۀ آن موفق شدیم بخش عظیمی 
از مردم را در خانه نگه داریم تا پروتکلهای 
بهداشتی رعایت شــود، اکنون این فضای 
مجازی می تواند بســیاری از مشکالت را 
حل کند. رئیس دفتــر رئیس جمهوری با 
تأکید بر اینکه این رویداد سرنوشــت همۀ 
را مشــخص می کند، گفت: اگر بخواهیم 
با راه حل میانبری اقتصاد خــود را نجات 
دهیم، چارهای نداریم جز اینکه به سمت 
اقتصاد دیجیتال حرکــت کنیم؛ بنابراین 
نه تنها هزینه هــای این بخــش در واقع 
هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری است و 
به مراتب نسبت به هزینه ای که در بخش 
خرید ماشین آالت می شــود، اثرگذارتر 
است. عالوه بر این، چنین اقدامی تحوالتی 
در بازار تولید و فــروش ایجاد می کند که 
می تواند سرنوشت هلدینگ فوالد مبارکه 
را تغییر دهد. واعظی ادامــه داد: به عقیدۀ 
من نیروی انسانی مناسب در داخل کشور 
وجود دارد، اما کشف نشــده است. در این 
حوزه ما هرجا ســرمایه گذاری کرده ایم، 
بیش از آنچه انتظار داشته ایم نیروی انسانی 
متخصص و قادر به ایجــاد تحول در داخل 
کشور وجود داشته است. جوانان ما نه تنها 
آبروی ما، بلکه آبروی ایران را خریده اند. وی 
با بیان اینکه در سال ۹۲، حدود ۵۵ شرکت 
دانشــبنیان وجود داشــت، خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر ۵ هزار و ۵۰۰ شــرکت 
دانشبنیان در کشور وجود دارد که تحولی 
بزرگ محسوب میشود. در سه سال اخیر که 
همۀ کشورهای دنیا درهای خود را به روی 
ما بســته بودند، همۀ نیازهای ما از طریق 

همین جوانان تأمین شد؛ بنابراین باید به 
آنها اعتماد کرد.

تاسیس چهارمین هلدینگ 
فوالدمبارکه

مدیرعامــل فــوالد مبارکه از تأســیس 
چهارمین هلدینگ این شــرکت به منظور 
کمک به تأمین مالی پروژه های کشور خبر 
داد. حمیدرضا عظیمیان نیز در این مراسم 
اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه تاکنون سه 
هلدینگ در زمینه های مختلف تحصیل یا 
تأسیس کرده و اکنون با دریافت مجوزهای 
الزم از ســازمان بورس و بانــک مرکزی، 
چهارمیــن هلدینگ آن )مالی( تأســیس 
شده اســت. وی با بیان اینکه وزیر صمت 
پیش از این از تعریــف پروژه هایی مجموعا 
به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خبر داده 
است، افزود: این هلدینگ شامل ۱۰ شرکت 
زیرمجموعه شامل شرکت های سبدگردان، 
کارگزاری، رتبه بندی، بیمه، بانک و صرافی 
اســت که با هدف کمک بــه تأمین مالی 

پروژه های کشور تأسیس شده است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه با بیان 
اینکه این شرکت مشکلی در زمینۀ تأمین 
مالی پروژه های خود ندارد اظهار کرد: فوالد 
مبارکه با اعتبــار باالیی که در بــازار دارد 
می تواند منابع مالی موردنیاز پروژه ها را در 
بازار جمع آوری و در اختیار دولت قرار دهد. 
عظیمیان با اشاره به سخن رئیس جمهوری 
مبنی بر ترجیح منافع ملی بر منافع شرکت 
فوالد مبارکــه، تصریح کرد: در راســتای 
مســئولیت اجتماعی این شرکت، در سال 
۹۷ مبلغ ۵ میلیارد تومان، در سال ۹۸ مبلغ 
۱۰ میلیارد تومان و در ســال ۹۹ مبلغ ۱۵ 
میلیارد تومان در قالب کمک های اجتماعی 
پرداخت شده اســت. به عالوه، پس از سیل 

سال گذشته، مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به این 
امر تخصیص داده شد.

تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان 
برای مقابله با کرونا

وی با بیان اینکه فــوالد مبارکه تنها به فکر 
سود خود نیست و معتقد است باید همواره 
در کنار مردم و دولت باشــد، خاطرنشــان 
کرد: تاکنون ۱۵۰ میلیارد تومان از ســوی 
این شــرکت برای مقابله با کرونا تخصیص 
داده شــده که از این مقدار در حدود ۱۱۷ 
میلیارد تومان به تجهیزات مورداســتفاده 
در بیمارستان های استان تخصیص یافته 
است. مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با 
بیان اینکه این شــرکت اکنون ۹ پروژه به 
ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان در دســتور 
کار دارد، گفــت: اجرای ایــن پروژه ها به 
اشتغال زایی ۵۰ هزار نفر به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم، در همۀ مناطق کشــور، 
از هرمزگان و خوزســتان گرفتــه تا یزد، 
چهارمحــال و بختیاری و کرمــان، منجر 

خواهد شد.
عظیمیان خاطرنشــان کرد: عالوه بر آنچه 
ذکر شد، اسلب گازترش برای اولین بار در 
کشور در شــرکت فوالد مبارکه تولید شد 
و این امــر باعث اجرای اســتراتژیک ترین 
پروژۀ دولت تدبیر و امید گردید. همچنین 
اخیرا نوع جدیدی از اســلب تولید کردیم 
که طرح های انتقال گاز و نفت را از گوره به 

جاسک عملیاتی کرد.
وی با اشاره به تالش فوالد مبارکه در راستای 
امیددهی به مردم اظهار کرد: ما به توصیۀ 
مقام معظــم رهبــری و رئیس جمهوری 
همواره به دنبال پمپاژ امید و رفع نگرانی از 
تحریم ها بوده ایم تا مردم را همچنان امیدوار 

نگه داریم.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه به پروژۀ 
نورد گرم شــمارۀ ۲ پرداخــت و گفت: در 
سال های اخیر فوالد مبارکه همواره پیشگام 
تحوالت بزرگ در زمینۀ صنعت فوالد بوده 
است. طرح نورد گرم شمارۀ ۲ و به روزرسانی 
و همگامی بــا تولیدکنندگان بزرگ جهان 
ازجمله طرح های بزرگ مطرح در این زمینه 
بوده و امروز طرح تحــول دیجیتال فوالد 
مبارکه تازه ترین گام این شــرکت اســت. 
وی با بیان این مطالب افــزود: اجرای طرح 
نورد گرم شمارۀ ۲ قرار است این شرکت را 
در افق ۱۴۰۴ به رتبه ای برساند که نه تنها 
تأمین کنندۀ نیاز داخلی باشد، بلکه همگام 
و هم راســتا با اقتصاد جهانی پیش رود. در 
واقع ایــن گروه بزرگ تولیــدی و صنعتی 
معتقد اســت درصورتی که بر مبنای طرح 
تحول دیجیتال حرکت نکند، ممکن است 
مزیت های خود را از دســت بدهد و حتی 
در بازار داخلــی نیز یارای رقابــت با دیگر 
تولیدکنندگان را نداشته باشد؛ پس طرح 
تحول دیجیتال الزامی برای بقاست و باید 

اجرایی شود.
عظیمیان بــه نقش و جایگاه شــرکت های 
دانش بنیــان در طــرح تحــول دیجیتال 
پرداخت و گفت: شرکت های دانش بنیان و 
اســتارت آپ ها در طرح تحول فوالد مبارکه 
نسبت به سایر مناطق دنیا، جای بسیار بازتری 
بــرای کار دارند. باید توجه کنیــم که ایران 
تحریم اســت و به فضاهای بیرونی و دانش 
کسب شده و تجارب خارج از ایران به راحتی و 

به میزان موردنیاز خود دسترسی ندارد.
مدیرعامل فوالد مبارکــه در ادامه افزود: در 
این راه، با فراخوان های انجام شــده و ارسال 
اعالمیه برای همۀ شرکت های ایرانی، افراد 
نخبه و نخبگان، از آنان درخواست می کنیم 
که همراه ما باشــند؛ به خصوص اینکه این 
راه برای ما به صورت کامل شناخته شــده 
نیست و اســتفاده از خرد جمعی در این راه 
و به کارگیری ایده هــای خالقانۀ افراد نخبه 
و شرکت های دانش بنیان می تواند  در این 
زمینه راهگشا باشــد و مفاهیم جدیدی را 

برای ما ایجاد کند. 
عظیمیان به آغاز عملیات اجرایی پروژه های 
اولویت دار طرح تحول دیجیتال اشاره کرد 
و افزود: پروژه های تعریف شــدۀ شــرکت 
فوالد مبارکه در ابتدای سال آینده در حوزۀ 
امنیت اطالعات و پروژه های زیرســاختی 
مانند خودران کردن وســایل نقلیه، به ویژه 
جرثقیل هــا و متصل کــردن تجهیزات و 
ماشین های عملیاتی فعال، هوشمندسازی 
انبارها و دارایی های موجود در فوالد مبارکه 
خواهد بــود. همچنین با توجه بــه ابعاد و 
گســتردگی این پروژه ها، برای اتمام آن ها 
یک بازۀ زمانی بیست ســاله تعریف شــده 
است؛ اما امید داریم در سال آینده بتوانیم از 
منافع و برکات اجرای این پروژه ها در شرکت 
فوالد مبارکه بهره مند شویم. وی در خاتمه 
گفت: الگو و شــعار این پــروژۀ اولویت دار، 
طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه است که 
عملیات اجرایی آن با حضور دکتر محمود 
واعظی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست 

جمهوری آغاز شد.

گزارش

  گزارش

همایش  یازدهمین  نوســان:در   
»چشــم انداز صنعــت فــوالد و 
سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار« که 
از 4 تا ۶ اسفند در هتل المپیک تهران 
برگزار شــد، از طرح ها و برنامه های 
راهبردی فوالد مبارکه در هوشمند 
سازی صنعت و اجرای طرح تحول 
دیجیتال و تولید فوالدهای جدید 

استقبال شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در جریان برگزاری 
این همایــش و در میزگــرد تخصصی 
تعامــالت دو حوزۀ فوالد و ســنگ آهن، 
چالش ها و راهکارهای صــادرات در دورۀ 
پســاترامپ، اظهار کرد: از فوالد مبارکه 
به عنوان تولیدکننده و تأمین کنندۀ انواع 
ورق یاد می شود، درحالی که این شرکت 
رسالت صنعت سازی را نیز بر عهده گرفته و 
عالوه بر تأمین نیاز کشور به انواع ورق های 
فوالدی، در این حــوزه نیز با قوت در حال 

حرکت است.
حمیدرضا عظیمیان در ادامۀ ســخنان 
خود، به نقش فوالد در توســعۀ صنعتی 
و اقتصادی کشــور تأکید و تصریح کرد: 
در پروژۀ استراتژیک انتقال نفت گوره به 
جاسک که به تصریح مقام معظم رهبری 
و وزیر نفت، استراتژیک ترین پروژۀ دولت 
بوده، فوالد مبارکه با همکاری فوالد اکسین 
و کارشناسان وزارت نفت توانست این نوع 
فوالد را تولید و تحریم هــا را بی اثر کند، 
تاجایی که هم اکنون ۴۵۰ هزار تن از این 
نوع فوالد تولید و در اختیار فوالد اکسین، 
تولیدکنندۀ لوله و نصاب قرار گرفته و هزار 
کیلومتر آن انجام شده است. وی در همین 
خصوص با بیان اینکه اخیرا فوالد مبارکه 
اسلب ۳۰۰ میلی متری تولید کرده است، 
گفت: ورق حاصله از نورد این نوع تختال ها 
نیز برای تولید لوله های انتقــال نفت از 
کف دریا که عمدتا وارداتی بوده استفاده 
می شــود. وی با بیان اینکه امسال ۷۰۰ 
میلیون یورو ورق وارد کشور شده، تصریح 
کرد فوالد مبارکه با اجرای پروژۀ نورد گرم 
شــمارۀ ۲، تأمین حداکثری نیاز صنایع 

کشور را رسالت خود می داند.
مدیرعامل فوالد مبارکه از محدودیت های 
صنایع در تأمیــن بــرق و گاز در فصول 
مختلــف ســال به عنــوان مشــکالت 
قابل مالحظه در حوزۀ تولید نام برد و گفت: 
به همین دلیل تا اآلن فوالد مبارکه ۳۰۰ 
هزار تن تولید خود را از دست داده است. 
وی از کمبود ســنگ آهن به عنوان یکی 
دیگر از بزرگ ترین چالش های فوالدسازان 
نام بــرد و گفــت: مادام که ســنگ آهن 
کافی از سوی معدن کاران در اختیار این 
مجموعه ها قرار نگیرد، طبیعتا آن ها برای 
حل مشکل به حوزۀ غیرتخصصی خود 

یعنی معدن سوق داده می شوند.
عظیمیان با بیان اینکه خرید کنسانتره 
به صورت آزاد نیز فوالدسازان را با مشکالت 
جدی تری مواجه می کند، ادامه داد: فوالد 
مبارکه واردات کنسانتره را مورد بررسی 
قرار داد که این راهکار نیز توجیه اقتصادی 
مناسبی نداشــت. مدیرعامل گروه فوالد 
مبارکه در خصوص اهمیت توسعۀ معدن 
و صنعت فوالد کشــور ادامه داد:  یکی از 
مشکالت به وجود آمده اختالطی است 
که بیــن معدنیها و فوالدســازان بوجود 
آمده است. درواقع معدن کاران ابتدا باید 
مصرف خود را کنار گذاشته و سپس نیاز 
ما را برطرف می کننــد. در این بین چون 
حاشیۀ ســود معدن دو برابر فوالد شده 
است، معدن کاران به ســمت فوالدساز 

شدن پیش رفته اند.

industry

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور گفــت: همــۀ مــا وظیفــه داریــم نگذاریــم فــوالد مبارکــه که یــک مجتمع 
توانمنــد تولیــدی اســت، قربانــی مســائل سیاســی شــود. محمــود واعظــی در بازدیــد از پــروژه هــای 
توســعه ای شــرکت فــوالد مبارکــه بــا بیــان اینکــه ایــن شــرکت یکــی از شــرکتهای بــزرگ و موفــق کشــور اســت، 
اظهــار کــرد: همــه بــا هــم بایــد تــالش کنیــم تــا چنیــن مجموعــۀ بزرگــی کــه در اصفهــان و کشــور قــادر بــه خدمت 
در دو بخــش تولیــد و اشــتغال اســت، بــه دلیــل مســائل سیاســی و رقابتهــای اینچنینــی، همچــون بســیاری از مــوارد 
دیگــر، قربانــی نشــود. بایــد ایــن وحــدت و همدلــی حفــظ شــود. ایــن مســئله وظیفــۀ مــن، اســتاندار اصفهــان و 

نماینــدگان ایــن شــهر اســت.

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ فوالد مبارکه 
گفت: این پروژه تحول بزرگی در زمینۀ تأمین ورق موردنیاز کشــور ایجاد می کند. به 
همین دلیل وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد این پروژه باید هرچه سریع تر به 
بهره برداری برسد. سیف اهلل امیری با بیان اینکه فوالد مبارکه منابع مالی موردنیاز برای 
اجرای این پروژه را در اختیار دارد ادامه داد: این شرکت می تواند تمام موارد موردنیاز این 

پروژه را تأمین کند. 

پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 باید اجرا شود
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران هم با اشاره به نقش هلدینگ فوالد 
مبارکه گفت: هلدینگ های بزرگ مانند فوالد مبارکه می توانند تأثیرات خوبی در حوزۀ 
اشتغال زایی و تولید داشته باشند. بهرام شکوری با بیان اینکه در گام اول باید هلدینگ ها 
به صورت کامل خصوصی شوند، گفت: بدون شک پس از این اتفاق، هلدینگ های بزرگ 
همچون مبارکه می توانند چتر حمایتی برای واحدهای تولیدکنندۀ کوچک باشند. در واقع 
هلدینگ های بزرگ مانند قلۀ کوه و واحدهای کوچک و متوسط مانند دامنۀ آن هستند.

چتر حمایتی فوالد مبارکه بر سر سایر واحدها

معدن کاران
فوالدساز شده اند

در بازدید محمود واعظی از پروژه های توسعه ای شرکت فوالد مبارکه عنوان شد:

همه با هم تالش کنیم
با تأسیس چهارمین هلدینگ فوالد مبارکه به تأمین مالی پروژه های کشور کمک می شود

 نوسان: : مدیرعامل شرکت ایریســا گفت: سرمایه گذاری در نیروی 
انسانی زیربنای موفقیت فوالد مبارکه در طرح تحول دیجیتال است. 
رسول سرائیان در مراسم بازدید محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست 
جمهوری، از شــرکت فوالد مبارکه، ضمن تبریک میالد حضرت علی 
)ع( به اهمیت تحول دیجیتال در صنعت فوالد جهان و ضرورت توسعۀ 
آن در شــرکت فوالد مبارکه پرداخت و توضیح داد: مهم ترین مسئله 
این است که دورنمای ما در ۵ سال آینده چیست و در مسیر آن با چه 
چالش هایی مواجه خواهیم بود؛ چراکه بقــا و تداوم حیات در صنعت 

استراتژیک فوالد از دغدغه های اساسی مدیران است.
وی افزود: از یک سو، موضوعات رقابت و صادرات، مسائلی بسیار جدی و اساسی برای 
آیندۀ بازار است و از سوی دیگر، میزان رضایت مندی مشتری و الزامات محیط زیستی 
و تنوع محصوالت تولیدی از چالش های صنعت فوالد در تمام دنیا محسوب می شود تا 
در نهایت محصول تولیدی باکیفیت تر و قیمت تمام شدۀ کمتر و انعطاف پذیری بیشتر 
در این زمینه رقم بخورد. وی به نقش و جایگاه صنعت فوالد در بازار سرمایۀ ایران هم 
اشاره کرد و افزود: شش شرکت فوالدی و معدنی در بازار سرمایه حضور دارند که با 
توجه به ظهور و توسعۀ پرشتاب انقالب صنعتی، پیش بینی می شود این جایگاه در 

پنج سال آینده دستخوش تغییر شود.
مدیرعامل شرکت ایریسا با تأکید بر شیب رشد غول های دیجیتال گفت: شرکت های 
سنتی از این شرکت های دیجیتال فاصله دارند و پیش بینی می شود سهم اقتصاد 
دیجیتال در دنیا از ۱۵.۵ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۲۵ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش 
یابد و تحول دیجیتال در یک بازۀ ده ساله، افزایش سرمایۀ ۱۰۰ میلیون دالری خواهد 

داشت که بسیار قابل توجه است.
سرائیان به انقالب چهارم صنعتی در کشورهای مختلف اشاره  کرد و گفت: از سال 
۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ سرمایه گذاری در این بخش تحت عناوین مختلف و با اعتبار ۲۰۰ 
میلیون یورو تا ۲ میلیارد یورو آغاز شده است تا با تحقق پلتفرم های مربوطه، بسته 
به درگیری صنایع باالدستی و پایین دستی، اقتصاد کشورها بین ۴ تا ۱۰ درصد ارتقا 
یابد. وی با اشاره به اشتغال زایی ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون نفر در مشاغل وابسته به انقالب 
چهارم صنعتی افزود: رتبۀ دهم صنعت فوالد ایران در جهان نشان می دهد که اگر در 

این زمینه غفلت شود، امکان از دست رفتن این جایگاه چندان دور از انتظار نیست.

رقبا وارد انقالب صنعتی چهارم شده اند
مدیرعامل شرکت ایریسا با اشاره به ارتقای صنعت فوالد اظهار داشت: رقبای اصلی 
فوالدسازی ما اعم از تاتا استیل هند، پوسکوی کرۀ جنوبی و آرسلورمتال آمریکا وارد 
انقالب صنعتی چهارم شده اند. این در حالی است که مجمع جهانی اقتصاد و مکنزی، 
باشگاه »فانوس دریایی« را تشکیل داده اند و شرکت ها با پیاده سازی موفق انقالب 
صنعتی چهارم می توانند به عضویت این باشگاه درآیند. وی افزود: شرکت فوالدی 
چینی از سال ۲۰۱۷ چشم انداز خود را طراحی کرد و در سال ۲۰۱۹ به این باشگاه 
راه یافت. این امر نشان می دهد ما هم با فاصلۀ زمانی کمی می توانیم خود را به این 

جایگاه برسانیم.
سرائیان با اشاره به رونمایی از طرح تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه در ۵ مردادماه 
گفت: از ششــم مردادماه، یازده پروژه در این راســتا تعریف شده و علی رغم اعمال 
تحریم ها، با به کارگیری مشاور بین المللی از یک شرکت معتبر آلمانی درصددیم که 
۲۲ پروژۀ اولویت دار در تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه را دنبال کنیم. وی به 
احداث مرکز نوآوری تحول دیجیتال در پارک پردیس دانشگاه تهران اشاره کرد و 
گفت: این مرکز شتاب دهی، جمع آوری استارت آپ ها و توسعۀ نوآوری شرکت فوالد 

مبارکه در خردادماه سال آینده به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شرکت ایریسا به برگزاری دوره های آموزشی با همکاری دانشگاه اصفهان 
برای مدیران شرکت فوالد مبارکه هم اشــاره ای کرد و افزود: دعوت از شرکت های 
دانش بنیان با محوریت مفاهیم هوش مصنوعی، فناوری های نوظهور، لجستیک 
هوشمند و اســتفاده از اِی آر بی آر با تعریف ســرمایه گذاری و حمایت مالی از دیگر 

اقدام های شرکت فوالد مبارکه در توسعۀ طرح تحول دیجیتال است.
وی با اشاره به هشتگ »فوالدینو« گفت: شرکت فوالد مبارکه سنگ بنای انقالب 
چهارم صنعتی است و با تحول دیجیتال می تواند این مهم را به تمام گروه های فوالدی 

و صنعت کشور تعمیم دهد.

تالش برای الحاق به
باشگاه " فانوس دریایی"

سرائیان ضمن تقدیر و تشکر از حمایت دکتر عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه از توسعۀ طرح تحول دیجیتال اظهار داشت: پیمودن این مسیر با توجه به نو 
بودن مسئله با چالش هایی مثل نبود شرکت آماده و مسائل بین المللی روبه روست 
که البته این مسائل حل شدنی است، اما موضوع مهم تر کمبود نیروی انسانی مستعد 
در زمینۀ تحول دیجیتال است. وی اضافه کرد: دنیال با کمبود نیروی انسانی مستعد 
دست به گریبان است. برای نمونه، در کشور پرجمعیت هندوستان با  زیرساخت های 
مطلوب آی تی، برآورد شده است که در سال ۲۰۲۱ به ۲۳۰ هزار نفر متخصص امنیت 
سایبری نیاز اســت. این در حالی اســت که درآمد این افراد در تمام جهان باالست 
و این امکان برای ما فراهم نیســت که از نیروهای خارجی بهره مند شویم و از سوی 
دیگر متخصصان حوزۀ امنیت سایبری جذب کشورهای دیگر می شوند؛ بنابراین 

سرمایه گذاری بر نیروی انسانی زیربنای موفقیت ما در طرح تحول دیجیتال است.
مدیرعامل شــرکت ایریســا با اشــاره به تعریف اهداف کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت در حوزۀ تحول دیجیتال در شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: در نظر 
داریم با سرمایه گذاری در خانۀ ریاضیات اصفهان، باشگاه رباتیک برای گروه سنی 
دانش آموزان تشکیل دهیم و در سه دانشگاه صنعتی اصفهان، شریف و امیرکبیر و 
شهرستان های صنعتی استان اصفهان هم در زمینۀ آموزش سرمایه گذاری کنیم. وی 
در پایان با تشکر مجدد از حمایت های مدیرعامل محترم شرکت فوالد مبارکه گفت: 

امیدواریم شرکت فوالد مبارکه در ۱۴۰۴ به باشگاه » فانوس دریایی« ملحق شود.

نیــروی انسـانی
 زیربنای تحول دیجیتال

مدیرعامل شرکت بین المللی ایریسا مطرح کرد:

 نوسان: مدیر اکتشــاف ایمیدرو اظهار 
کرد: ورود فوالد مبارکــه به بخش معدن 
به تزریق خون تازه در رگ های اکتشــافی 

کشور منجر می شود. 
علی اصغــرزاده افزود: مطابــق الگوهای 
جهانی هرکدام از حوزه ها باید کار خود را 
انجام دهند، برای مثــال، در حوزۀ معدن 
معدنکاران فعال باشند و در صنایع معدنی 
صنعتگران؛ اما این شرایط در ایران متفاوت 
شده و این دو بخش با یکدیگر ادغام شده 

است.  وی ادامه داد: صنایع معدنی کم کم 
به این نتیجه رسیده اند که اگر وارد حوزۀ 
معدن نشوند، با مشــکل مواجه خواهند 
شــد و تضمینی برای تأمین خوراک خود 
نخواهند داشــت. در نتیجــۀ این نگرانی، 
شاهدیم که فوالدسازان نیز به حوزۀ معدن 

ورود کرده اند. 
به عقیدۀ مدیر اکتشــاف ایمیدرو، در این 
شرایط، این اقدام بسیار خوبی است، زیرا 
شــرکت فوالد مبارکه با توجه به قدرت و 

توانایی خود می تواند در بخش معدن بسیار 
اثرگذار باشــد، زیرا حوزۀ اکتشاف نیاز به 
خون تازه در بخش های تجهیزات و دانش 
جدید دارد و فوالد مبارکه می تواند در این 
خصوص به ما کمک کند. وی همچنین با 
اشاره به فعالیت های مشترک فوالد مبارکه 
و سازمان زمین شناســی گفت: مطمئنا 
پیوند فوالد مبارکه با سازمان زمین شناسی 
می تواند برای ادامۀ توســعۀ اکتشــافات 

کشور بسیار مؤثر باشد.

مدیر اکتشاف ایمیدرو:

با ورود فوالد مبارکه به حوزۀ معدن، خون تازه به اکتشاف تزریق می شود

گزارش
گروه صنعت
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واگذاری ناموفق یک کارخانه کاشی سازی در اصفهان، با چالش های متعددی همراه بوده 
است. به گزارش نوسان، به نقل از ایلنا، حدود ۸ سال و ۶ ماه از زمان واگذاری کارخانه کاشی 
نیلوی گلدشت نجف آباد به بخش خصوصی می گذرد. گویا، بحران در این کارخانه با ۴۱ 
سال سابقه تولید و کسب عنوان صادرکننده نمونه کشور از دوران »خصوصی سازی« آغاز 
شد و اوج دوران رکود را نیز تجربه کرد. خبرها حاکی از آن است که این کارخانه همچنان 

وضعیت باثباتی ندارد و مشکالت آن روندی صعودی دارد.

مشاور عالی شهردار اصفهان گفت: با آغاز حفاری از جبهه غربی متروی اصفهان، طول 
زمان حفاری در این پروژه نصف خواهد شد. جواد شعرباف با بیان اینکه با حفاری از دو 
جبهه غربی و شرقی طول زمان حفاری نصف خواهد شد، گفت: در حال حاضر سرعت 
حفاری در جبهه شرقی نیز خوب است و ماهانه حدودا ۳۰۰ متر و در برخی ماه ها تا 
۶۰۰ متر نیز حفاری صورت گرفته است که با افزوده شدن یک جبهه دیگر به سرعت 

کار اضافه می شود. 

پروژه خط دوم طرحی بسیارپیچیده استواگذاری ناموفق کارخانه کاشی نیلوی گلدشت
 گزارش

 نوسان :  پروژه تزریق پودر زغال به کوره بلند از سوی بنیاد جهانی 
انرژی و انجمن مدیریت سبز اروپا به عنوان پروژه سبز ملی انتخاب شد 
و گواهینامه و تندیس پروژه سبز این بنیاد جهانی و انجمن اروپایی به 

ذوب آهن اصفهان تعلق گرفت.
منصور یــزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اعــالم این خبر گفت: 
پروژه تزریق پــودر زغال به کوره بلند ) PCI(از ســوی مدیریت HSE به 
انجمن مدیریت ســبز ایران )نماینده بنیاد جهانی انرژی( معرفی شد که با 
پیگیری و دفاعیات الزم توسط مدیریت های ذی ربط و ارزیابی های انجمن 
مذکور، این پروژه در رقابت با ده ها پروژه دیگر به عنوان پروژه سبز در سطح 

ملی انتخاب شد و به مرحله رقابت بین المللی راه یافت.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، افزود: با پیگیری های مستمر، جلسه ارزیابی 
پروژه مذکور در سطح بین المللی در تاریخ  ۱۰ آذرماه سال جاری و با حضور 
ارزیابان بنیاد جهانی انرژی برگزار شد و پروژه از منظرهای زیست محیطی، 
اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی مطابق با منطقEAST  مورد ارزیابی قرار 

گرفت.
یزدی زاده تصریح کرد: بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی انجام شده، شرکت 
ذوب آهن اصفهان موفق شد گواهینامه و تندیس  بین المللی بنیاد جهانی 

انرژی و انجمن مدیریت سبز اروپا را برای پروژه مذکور دریافت کند.
وی با تبریک این موفقیت بزرگ به همه همکاران ســختکوش، تاکید کرد: 
کسب عنوان پروژه ســبز برای پروژه تزریق پودر زغال به کوره بلند در حوزه 
محیط زیست شرکت و حتی محیط زیست کشــور، موفقیت چشمگیری 

محسوب می شود. 

پروژه PCI ذوب آهن اصفهان، 
پروژه سبز ملی

بنیاد جهانی انرژی و انجمن مدیریت سبز اروپا تاکید کرد:

 نوسان:معاون حمل ونقل سازمان 
راهداری و حمــل ونقل جاده ای 
کشور از آغاز اعالم بار مجازی در 
کل کشور به صورت غیر متمرکز 
خبر داد. مهران قربانی در حاشیه 
نشست هم اندیشــی با تشکل 
های صنفی حمل ونقل کاال استان 
اظهار کرد: بخش حمل  اصفهان 
ونقل جاده ای در ایران از جایگاه 
و اهمیــت ویژه ای در توســعه 
اقتصــادی و اجتماعی کشــور 

برخوردار است .
قربانی هدف از برگزاری این جلسه را 
گفت وگو درباره مسائل روز حمل ونقل 

جاده ای عنوان کرد و گفت:
در این جلســات تالش مــی کنیم به 
مســائل و موضوعــات از دریچه نگاه 
رانندگان و فعــاالن این بخش بنگریم 
و راهکارهای مناســبی برای خدمت 
رســانی بهتر پیدا کنیم. بر اســاس 
این گــزارش با حضور معــاون حمل 
ونقل ســازمان راهداری و حمل ونقل 
جــاده ای ، مدیــرکل دفتــر حمل و 
نقــل کاال و مدیرکل دفتــر حقوقی و 
تدوین مقررات این ســازمان در جمع 
اصناف حمــل و نقل کاالی اســتان 
اصفهــان، توقف نــاوگان حمل ونقل 
کاال در مرزهــا، موضوعــات مرتبط با
 بخش هــای انتظامــی در جاده های 
کشــور، موضوعات مرتبــط با بحث 
نرخ تن بر کیلومتر و سیستم اعالم بار 
آنالین   مهمتریــن موضوعاتی بود که 

مورد بررسی قرار گرفت.
معاون حمل و نقل ســازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کشــور گفت: 
درخصوص مشــکل توقف ناوگان در 
مرزها، راهکار مناســبی در وزارتخانه 
متبوع مصوب شده و در دست پیگیری 
اســت و با اجرای طرح پس کرانه های 
مــرزی و بیرون کشــیدن فعالیتهای 
غیــر ضــرور از مرزها، مشــکالت تا 
حدود زیــادی مرتفع خواهند شــد. 
وی همچنین از پیشــنهادات فعاالن 
بخش حمل ونقــل کاال در بهبود امور 
تعرفه های حمل و نقل کاال بر مبنای 
تن بر کیلومتر اســتقبال کرد و گفت: 
برای ارتقای سیســتم نرخ گذاری تن 
بر کیلومتــر و توازن هرچــه بهتر آن 
در مبــادی و مقاصــد مختلف در کل 
کشــور تالش می کنیم. معاون حمل 
و نقل ســازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای کشــور همچنیــن در رابطه 
با اجرای طــرح اعالم بــار مجازی در 
پایانه های حمل و نقل کاال اظهار کرد: 
سیاست اصلی ما در بخش حمل ونقل 
کاال و مســافر اســتفاده حداکثری از 
فناوری اطالعات و سیستم های حمل 

ونقل هوشمند است.
وی با اشاره به اینکه سیستم های اعالم 
بار مجازی به صورت غیر متمرکز و به 
صورت استانی در کل کشور آغاز شده 
است، گفت: این طرح به صورت پایلوت 
از حدود دو هفته گذشته در شهرستان 
لنجان و در شــهر زرین شهر آغاز شد 
و خوشبختانه نتایج بســیار خوبی از 
جملــه رضایتمندی کاربــران آن به 
همراه داشته اســت که تجربه موفقی 
پس از اجرای طرحی مشــابه در بندر 
بوشهر محسوب می شود. در این طرح 
، راننده به راحتــی و بدون لزوم حضور 
فیزیکی در سالن های اعالم بار ، نسبت 
به انتخاب بار مورد نظر خود به راحتی 

اقدام می نمایند.

رئیس خانه صمت ایران و استان اصفهان 
به جایگاه اســتاندارد در ارتباط مستقیم 
با انضباط و ســالمتی جامعه اشاره کرد و 
گفت: با وجود فعاالن توانمند اقتصادی در 
اصفهان، تعامل با استاندارد به ساماندهی و 
ارتقای کیفیت تولید کمک می کند. وی 
با صحبت از وقوع برخی حوادث در مراکز 
مختلف ازجمله شهربازی ها بدلیل عدم 
استانداردسازی مناسب وســایل بازی و 
تهدیدات جانی کودکان، اهمیت استاندارد 
را بلحاظ افزایش ســطح ایمنی و کاهش 
مخاطرات یادآور شد. سهل آبادی با اشاره 
به اینکه مســائل واحدهــای تولیدی در 
زمینه استاندارد باید از طریق خانه صمت و 
انجمن ها دنبال شود، وی با اذعان به اینکه 
استانداردهای فرهنگی و اخالقی جامعه 
مورد تهدیــد قرار گرفته اند، مشــکالت 
مربوط به نحوه قیمت گــذاری و عرضه و 
تقاضای کاالی برخوردار از استانداردهای 

کیفی را بیان کرد.

رویکرد سازمان استاندارد
محمود فرمانی، مدیرکل استاندارد استان 
اصفهان، دستیابی به جایگاه واقعی کیفیت 
تولید را منوط به همکاری و تعامل بخش 
خصوصــی دانســت و گفت: هیــچ نهاد 
دولتی نمی تواند ادعا نماید که به تنهایی 
و بدون کمک بخش خصوصی قادر است 
به وظایــف خود عمل کنــد. وی رویکرد 
سازمان استاندارد در اســتان اصفهان را 
ترویجی، آموزشــی و مشــاوره ای عنوان 
کرد و افزود: درعین حال خطوط قرمزی را 
برای خود ترسیم کرده ایم واز آنها با هدف 

حفظ سالمت جامعه عدول نخواهیم کرد.
مدیرکل اســتاندارد از تغییراتی در حوزه 
پلمب واحدهــای تولیدی بــا تمرکز بر 
آمــوزش، ترویج و مشــاوره خبــر داد و 
اعالم آمادگی ســازمان برای بهره مندی 
از ظرفیــت بخش خصوصی، تشــکل ها 
و انجمن های صنفی را یادآور شــد. وی، 
اســتاندارد را مبتنی برفرهنگ ســازی و 
مطالبه عمومی و نه صرفــا برخوردهای 
چکشی عنوان کرد و نقش تشکل ها بویژه 
خانه صمت در پیشبرد اهداف استاندارد 
را حائز اهمیت دانســت. فرمانی، آمادگی 
سازمان استاندارد برای حضور در جلسات 

تخصصی وغیرتخصصی با صنایع همگن، 
حضور در شهرک ها و مراکز صنعتی برای 
رســیدگی به امور و تشکیل میز مشترک 
با خانــه صنعت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان را اعالم کرد. وی با اشاره به تدوین 
۳۵ هزار اســتاندارد در کشــور، اولویت 
اســتانداردها را در زمینه های ســالمت 
جامعه و بعنوان اســتانداردهای اجباری 

بیان کرد. 

کاهش تعداد نمونه گیری ها
محمدرضا برکتین، عضو هیات رئیســه 
خانه صمــت اســتان اصفهــان در بیان 
اهمیت اســتاندارد بویژه در ســالمتی و 
ایمنی و شاخصه های بهبود کیفی تولید 
و مصرف، ضــرورت نظارت اســتاندارد را 
تشریح کرد و گفت: اســتاندارد در پیاده 
سازی شرایط و ضوابطی که ایجاد می کند، 
نیازمند تعامل با دیگر بخش هاست. وی با 
تاکید بر پارامترها و دغدغه های مدیریت 
جامعه در استانداردسازی، چگونگی اجرای 
روند تولید محصول براساس شاخصه های 
استاندارد و معیارهایی که باید در این مسیر 
درنظرگرفته شود و اینکه استانداردهای 
مختلف با توجه به گستردگی تنوع کاالها 
و تولیدات، چگونه اجرا می شوند را مطرح 
کرد و از اســتاندارد بعنوان نوعی رفتار در 
زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه نام 

برد. 
در این جلســه، منصور جمشیدی، تولید 
کننده محصوالت سلولزی و بهداشتی در 
بیان مسائل این بخش با موضوع استاندارد 
گفت: واحدهای عرضه محصوالت سلولزی 
متمرکز بر بسته بندی محصوالت هستند 
و نقشــی در تولید مواد اولیه ندارند. زیرا 
محصوالت خود را از مراکــز دارای مجوز 
و اســتاندارد تهیه نموده و تاکنون مشکل 
شیمیایی و بار میکروبی برای محصوالت 
نداشــته ایم. اما با توجه به بخشنامه های 
جدید اســتاندارد، ملزم بــه تغییراتی در 
بســته بندی می شــوند که هزینه های 
سنگینی بلحاظ تهیه زینک و عوامل چاپ 
به ما تحمیل می شــود. وی افزایش چند 
برابری نرخ آزمایشــگاه های استاندارد را 
کمرشکن توصیف کرد و خواهان کاهش 
تعداد دفعات نمونه برداری بلحاظ تامین 

مالی و پرداخت هزینه ها شــد. مدیرکل 
استاندارد استان اصفهان در این باره گفت: 
آزمایشــگاه های طرف قرارداد استاندارد، 
مربوط به بخش خصوصی هســتند ولی 
چون نمونه ها توسط سازمان به انها داده 
می شــود، طرف حســاب آنها ســازمان 
اســتاندارد اســت. ضمن آنکه، تعرفه ها 
براساس تصمیمات ســازمان حمایت از 
مصرف کننده تعیین می گردد و سازمان 
استاندارد نقشی در آن ندارد.  وی در ادامه، 
از کاهش نمونه گیری از ۶نمونه به ســه 
نمونه تصادفی با هدف کاهش هزینه ها و 
حمایت از تولید خبر داد و گفت: پروتکل 
هایی برای استفاده از بســته بندی های 
قدیمی موجــود در انبــار واحدها تعیین 
کرده ایم تا امکان مصرف و صرفه جویی در 

هزینه ها فراهم گردد. 

مشکالت واحدهای زیرپله ای
رضــا چینی، عضــو هیات رئیســه خانه 
صمت اســتان اصفهان با اشاره به وظایف 
انجمن ها برای احداث آزمایشگاه، اهمیت 
اســتاندارد در تضمین کیفیت محصول 
را مزیت رقابتی کاال عنوان کــرد و افزود: 
واحدهــای تولیدی باید نقشــه راهی در 
زمینه استانداردســازی و راه اندازی واحد 
R&D )تحقیق و توسعه( که گامی فراتر 
از اســتاندارد است، داشته باشــند. وی از 
مشــکالت مربوط به واحدهای زیرپله ای 
سخن راند و گفت: اســتانداری اصفهان 
از قدرت الزم در برخــورد و تعطیلی این 
واحدها برخوردار نیســت. زیرا، سازمان 
اســتاندارد نمــی تواند کارخانــه ای که 
شناســنامه ندارد را پلمب کنــد و این در 
حیطه وظیفه و نظارت اســتانداری است. 
رضاچینی پیشــنهاد برگزاری جلســات 
هفتگی اســتاندارد در صداوسیما، حضور 
استاندارد در نمایشگاه ها با هدف فرهنگ 
سازی و برگزاری جلسات با صنایع همگن 
در خانه صنعت، معدن و تجارت اســتان 

اصفهان را مطرح کرد.
مرتضی رومی زاده، رئیس انجمن سردخانه 
داران استان اصفهان از فعالیت سردخانه 
های غیراستاندارد خبر داد که بلحاظ عدم 
شرایط مناسب نگهداری موادغذایی، فساد 
و تغییراتی در این مــواد ایجاد می گردد و 

تهدیدی برای سالمتی جامعه است. وی 
گفت: در مقایسه با کشورهای افغانستان 
و تاجیکستان، اســتانداردهای سردخانه 
ای در ایران بهتر اســت ولی رســیدگی و 
نظارت بیشتر الزم اســت. رئیس انجمن 
سردخانه داران از فعالیت ۴۰سردخانه با 
ظرفیت بیش از۵هزار تن در اصفهان خبر 
داد و افزود: بیش از ۱۵۰سردخانه کوچک 
با ظرفیت کمتر از ۵۰تن و ۲۰تن احداث 
شده اند که غالبا زیرپله ای هستند و تحت 
پوشــش انجمن و اســتانداردهای الزم 
نیســتند. گاهی بعنوان انبار و نگهداری 
کاالهای نامتوازن اســتفاده می شــوند 
که ضرورت رســیدگی به این تخلفات را 
مطرح می ســازد. چنانچه، انواع ماهی و 
میگو منجمد و از یخ بازشده )که مدتها در 
سردخانه مانده( را بعنوان تازه به فروش می 
رســانند.  رومی زاده از مدیرکل استاندارد 
درخواست همکاری برای صدور و تمدید 
مجوزهــا و کمک بــه استانداردســازی 
سردخانه ها را مطرح کرد و افزود: باتوجه 
به شناختی که از واحدها داریم، می توانیم 
در تایید گواهی اســتاندارد سردخانه ها 
کمک کنیم. محمودفرمانــی، مدیرکل 
استاندارد استان اصفهان به اجباری نبودن 
اســتانداردهای ســردخانه های کمتر از 
۴هزارمترمربع اشاره کرد و افزود: سازمان 
استاندارد مجوزی برای ورود به سردخانه 
های کوچک ندارد. وی آمادگی ســازمان 
استاندارد برای تعامل با انجمن، حضور در 
جلسات و رسیدگی به پرونده های تخلف 

را اعالم کرد.
دکتر مرادی، عضو هیات رئیسه و مجری 
شرکت های دانش بنیان در بیان اهمیت 
اجرای اســتانداردها، همــکاری و تعامل 
همه بخش های جامعه بعنوان حلقه ای از 
زنجیره را مطرح کرد و گفت: عدم رعایت 
استانداردها در تولید، مشکالت اقتصادی 

و اجتماعی فراوانی به همراه دارد. 
وی افــزود: همــه وظیفــه داریــم که با 
هماهنگی و دقت، کار خود را بدرســتی 
انجام دهیم و اصل رعایت استانداردهای 
کیفی را بخوبی دنبال کنیــم. وی افزود: 
تفاهم نامه ای بمنظور استفاده از نیروهای 
دانش بنیــان در زمینه استانداردســازی 
داریم که مورد توجه قرار نگرفته اســت. 
همچنین، بــا صدور اولیــن پروانه دانش 
بنیان، اســتان اصفهان بزودی در مسیر 
دانش بنیان ها قرار می گیرد و این فرصتی 
برای ارتقای کیفی اســتانداردها نیز می 
باشد. در این جلسه، تفاهم نامه همکاری 
بین خانه صمت استان اصفهان و سازمان 
اســتاندارد منعقــد گردید و بــه امضای 

طرفین رسید.

آموزش، ترویج و مشاوره
در نشست اعضای هیات رئیسه خانه صمت و سازمان استاندارد استان اصفهان تاکید شد:  گزارش

آغاز اعالم بار مجازی
به صورت غیر متمرکز

در نشست اعضای هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با مدیرکل استاندارد 
استان و معاونت ها در بخش های مختلف ، نمایندگان انجمن های سردخانه داران، تولیدکنندگان 
سلولزی و شیمیایی و برخی واحدهای تولیدی، مشکالت خود را در زمینه استاندارد و کنترل کیفیت 
مطرح کردند. در این جلسه، تفاهم نامه همکاری بین خانه صمت و سازمان استاندارد استان اصفهان به 
امضای طرفین رسید. سیدعبدالوهاب سهل آبادی، در این نشست با اشاره به اینکه مسائل واحدهای 
تولیدی در زمینه استاندارد باید از طریق خانه صمت و انجمن ها دنبال شود، بر لزوم نظارت بیشتر بر 

هزینه ها تاکید کرد.

گزارش

گرو  ه  صنعت

citizen

خانه صمت و سازمان استاندارد تفاهم نامه همکاری با اهداف آموزشی، ترویجی و اجرایی منعقد کردند
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 نوسان :  فربد زاوه کارشناس خودرو می گوید مصوبه مجلس برای 
اخذ مالیات از خودروهایی که ارزشی باالتر از یک میلیارد تومان دارند 
تاثیر چندانی در بازار این خودروها ندارد، اگرچه این مصوبه تا زمانی 
که آیین نامه اجرایی آن از سوی دولت تعیین و ابالغ نشود، با ابهاماتی 

همراه است.
به نظر زاوه مشخص نیســت دســت اندرکاران بازار وارداتی که در ماه چند 
خودروی وارداتی را داد و ســتد می کننــد چگونه باید این نــوع مالیات را 
پرداخت کنند همچنان مصرف کننده ای که خودرویی با این مشــخصات 
خریداری می کند اما به دالیلی قصد فروش خودروی خود را ســه ماه بعد از 

خرید خودرو دارد چگونه این مالیات برایش محاسبه می شود؟
این کارشــناس خودرو تاکید می کند اخذ مالیات از خودروهایی که به نظر 
نمایندگان لوکس است چندان منطقی به نظر نمی رسد زیرا دارندگان این 
خودروها نقشی در افزایش قیمت آنها نداشته اند و این دولت بوده است که با 
اتخاذ سیاست های غلط سبب رشد تورم و افزایش نرخ ارز شده و به دنبال آن 
قیمت این خودروها نیز بر اساس نرخ ارز و تورم موجود در اقتصاد به مبالغی 

بیش از یک میلیارد تومان رسیده است.
زاوه معتقد اســت اگر دولت عوارض و تعرفه گمرکی برای واردات خودرو را 
تا این حد باال نمی برد امروز قیمت بخش زیادی از خودروهای مشمول این 
قانون جدید زیر یک میلیارد تومان بود و عمال این قانون شامل آنها نمی شد. 
این کارشــناس می گوید: دولت در زمان واردات خودرو با دریافت عوارض 
گمرکی و همچنین سایر ردیف هایی که برای این موضوع تعریف کرده است 
عمال خریداران این نوع خودروها را تحت فشار قرار می دهد و مشخص نیست 

چرا بار دیگر قصد دریافت مالیات از آنها را دارد.
زاوه پیشــنهاد می دهد اگر دولت به دلیل جبران کســری بودجه خود قصد 
دریافت مالیات از خودروهــای به اصطالح لوکس دارد می توانســت بدون 
نیاز به قانون جدید و تعیین آیین نامه جدید از محل افزایش عوارض ساالنه 
خودرو این مبلغ را دریافت و به حساب خزانه خود واریز کند. زاوه معتقد است 
اخذ عوارض ورودی سنگین و همچنین سیاست های دولت در کالن اقتصاد 
سبب شده تا این خودروها تا این حد قیمت پیدا کنند و دولت به نوعی تاوان 
سیاست های غلط خود را با دریافت مالیات از خریداران خودروهای وارداتی 
دریافت می کند. وی این استدالل که در دنیا نیز از خودروهای لوکس مالیات 
ویژه دریافت می شــود را رد می کند و می گوید به جــز چند مدل خودروی 
حاضر در بازار، بخــش قابل توجهی از خودروهای موجــود به هیچ وجه در 
فضای بین المللی خودروی لوکس محســوب نمی شوند و تنها اخذ عوارض 
ورودی و همچنین افزایش ناگهانی نرخ ارز این خودروها را به نظر نمایندگان 

لوکس کرده است.

کسب درآمد از سیاست های غلط

یک کارشناس خودرو تاکید کرد:
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بررسی آمارها نشان از سیر صعودی مهاجرت ایرانی ها طی سال های 
اخیر می دهد. مهاجرانی که برای زندگی بهتر راهی کشورهای دیگر 
می شوند. آنطور که مدیر رصدخانه مهاجرت ایران هم به تجارت نیوز 
می گوید: دلیل و نیروی محرکه اصلی مهاجرت های ایرانیان به خارج 

از کشور مسائل و چالش های اقتصادی است.
آمارهـا نشـان از افزایـش مهاجـرت بین المللـی ایرانی ها می دهد. بـه طوری 
کـه طبق آمارهای سـالنامه رصدخانه مهاجرت ایران، سـهم مهاجران ایرانی 
از کل جمعیـت ایـران از نـرخ ۴۵/۱ درصـد در سـال ۱۹۹۰ میـالدی بـه 
نـرخ ۲۹/۲ درصـد در سـال ۲۰۱۹ رسـیده اسـت. مهاجـران یا ویـزای کاری 

می گیرنـد یـا هـم پناهندگی و هـم تحصیلی.
رویـای زندگـی بهتـری در سـر دارنـد و بـرای آن شـاید تـا پـای مـرگ هم 
برونـد. می گویند مرگ یک بار شـیون یـک بار! برخی از مهاجـران از راه های 
غیرقانونـی و قاچاقـی خارج می شـوند. در این میان ممکن اسـت قاچاق برها 

پولشـان را بگیرنـد و آنهـا را در همان ابتـدای راه یا میانـه راه رها کنند.
یکـی از کسـانی کـه تجربـه ایـن اتفـاق را دارد، بـه تجارت نیـوز می گویـد: 
»پنـج هـزار یـورو بـرای خـروج بـه یکـی از آنهـا داده بـودم. تا چندیـن ماه 
در میـان مسـیر مهاجـرت بالتکلیف مانـده بودم. نه پولـم را مـی داد و نه مرا 
خـارج می کـرد. به زحمـت و از راه زور توانسـتم پولم را بگیـرم. خیلی ها هم 
نمی توانند پولشـان را پس بگیرند و دستشـان هم به جایی بند نیسـت.« او 
می گویـد: »برای رسـیدن بـه اروپا باید از کانال یونان رد شـویم. یونان جهنم 
مهاجـران غیرقانونـی اسـت. اینجـا اگر چهره و تیپ اروپایی نداشـته باشـید 
مامـوران یونانـی سـریع با شـما برخـورد کـرده و اگـر غیرقانونی وارد شـده 

باشـید در یک پروسـه سـختی قـرار می گیرید.«
سـختی های مهاجـرت اما گاهـی به مرگ هم ختم می شـود. مـرگ خانواده 
پنـج نفـری ایران نـژاد در آبـان مـاه سـال جـاری روایت قصه تلـخ مهاجرانی 
اسـت که از سردشـت ارومیه با رویای یک زندگی بهتر راهی سـرزمین های 
دیگـر شـدند. رویایـی کـه با عبـور از کانال مانـش در آب های بین فرانسـه و 

بریتانیا غرق شـد.
از سـوی دیگـر بـر اسـاس آمارهـای منتشـر شـده در سـالنامه رصدخانـه 
مهاجـرت ایـران، تعـداد ایرانی هایـی کـه در کشـورهای دیگـر در وضعیـت 
پناهندگـی قـرار دارند از حـدود ۱۰۲ هزار نفر در سـال ۲۰۰۶  به ۱۳۰ هزار 

نفـر در سـال ۲۰۱۸ افزایـش یافته اسـت.

علت اصلی مهاجرت ایرانیان؟
»اگـر همیـن موقعیـت و شـرایطی کـه اینجـا دارم را در ایران داشـته باشـم، 
برمی گـردم.« ایـن را یکـی دیگر از مهاجرانی می گوید که هفت سـالی اسـت 
از ایـران رفتـه اسـت. بهـرام صلواتـی، مدیر رصدخانـه مهاجرت ایـران نیر در 
گفتگـو بـا تجارت نیوز می گویـد: »بر اسـاس اطالعات مبتنی بـر مراجع قابل 
اسـتناد و همچنین پیمایش های صورت گرفته، دلیل و نیروی محرکه اصلی 
مهاجرت هـای ایرانی هـا بـه خـارج از کشـور مسـائل و چالش هـای اقتصادی 
اسـت کـه خـود را در قالـب کانال هـای مهاجرتـی مختلـف بـروز می دهـد.«

مهاجرت چقدر خرج دارد؟
هزینـه مهاجـرت بسـته به نـوع ویـزا و کشـور محل اقامـت متفاوت اسـت. 
یکـی از موسسـاتی کـه در حـوزه ویـزای تحصیلـی فعالیـت دارد، می گوید: 
»در یک پروسـه ۵ ماهه دانشـجو به کشـورهای دیگر می فرسـتند. برای سه 
کشـور امریکا، انگلیـس و کانادا حدود ۲۰۰ میلیون تومان شـخص باید قبل 
از رفتـن هزینـه کنـد. بعـد از اخـذ ویزا هم سـاالنه بـه طور میانگیـن حدود 
۷۰۰ میلیـون تومـان برای دانشـجو در کشـور مـورد نظر بایـد هزینه کند.« 
یکـی از مراکـزی کـه بـرای ویـزای کار فعالیـت می کنـد، می گویـد: »بـرای 
گرفتـن ویـزای کاری بایـد سـن زیـر ۴۵ سـال باشـد، مـا ویزای سـه سـاله 
بـرای شـما آمـاده می کنیـم. هزینـه مهاجـرت اگر کشـور مـورد نظـر کانادا 
باشـد برای شـخص اصلـی ۹ هـزار دالر امریکا، برای همسـر دو هـزار دالر و 
بـه ازای هـر فرزنـد هـزار دالر بایـد پرداخت کنید. اگر کشـور اروپایی باشـد 
حـدودا همیـن رقـم امـا به یورو حسـاب می شـود. هزینـه پـرواز و بلیت هم 

به عهـده خودتان اسـت.«
بـه عبارتـی بـرای یـک ویـزای کاری در کشـوری مثـل کانـادا حـدود ۲۱۵ 
میلیـون تومـان و در کشـورهای اروپایـی حـدود ۲۵۰ میلیـون تومـان باید 
هزینـه کـرد. البتـه بسـتگی بـه قیمـت روز دالر و یـورو در بـازار ارز دارد.

ایرانی ها به کدام کشورها مهاجرت می کنند؟
بـر اسـاس آمارهـای سـازمان ملـل و بانـک جهانـی ۲۰۲۰ تعـداد ۱۰ کشـور 
جهـان که بیشـترین جمعیـت ایرانی هـای خـارج از کشـور را دارد عبارتند از: 
امارات متحده عربی، آمریکا، کانادا، آلمان، انگلسـتان، ترکیه، سـوئد، اسـترالیا، 

اسـرائیل و کویت.
بررسـی اطالعات و آمارهای منتشـر شـده از سـوی رصدخانه مهاجرت ایران 
نشـان می دهـد در سـال ۲۰۱۸ میالدی، ایرانی هـا دارای اقامـت پناهندگی با 
رقمـی بیـش از ۵۶ هـزار نفـر و بعـد از آن اقامـت خانوادگی با رقمـی بیش از 
۴۲ هـزار نفـر جمعیـت را دارند. به عبارتی پناهندگی بیشـترین نوع مهاجرت 
ایرانی هـا بـوده اسـت. بـر اسـاس ایـن آمارهـا اقامت هـای کاری و پناهجویـی 
ایرانیـان در اروپـا در دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۰ سـه برابر شـده اسـت. همـه این آمار 
وارقام نشـان از مهاجرت سـرمایه انسـانی ایران اسـت که طی سـال های اخیر 
اتفـاق افتـاده اسـت. سـرمایه ای که بسـیاری از آنها هـم دل در گرو توسـعه و 
پیشـرفت کشـور خود دارند و هم امکان رشد و پیشرفتی در اینجا نمی بینند.

بســیاری از افرادی که این روزها 
دنبال خرید بیت کوین هستند، 
همان هایی هستند که چند ماه 
قبل برای دریافت کد بورسی، در 
صف کارگزاری ها قــرار گرفتند 
و هیجانی اقــدام به خرید کردند 
و... امیدواریم سرمایه گذاران در هر حوزه ای، با بررسی و دانش 
بیشــتری اقدام به معامله کنند.ورود ســرمایه های مردم به 
بازار کریپتوکارنسی ها، می تواند تهدیدی برای بورس باشد و 
نقدینگی این بازار را تضعیف کند اما؛ در مورد تاثیر جذابیت بازار 
کریپتوکارنسی ها بر اقتصاد کشور نمی توان به راحتی اظهار 

نظر کرد.
 به هر حال در کشــور فرآیند استخراج بیت کوین هم صورت 
می گیرد )به صورت رسمی و غیر رسمی( و تولید رمز ارز ها در 
کشــور و فروش آن با قیمت باالتر در بازار کریپتوکارنسی ها، 
می تواند برای کشــور ارزآوری به همراه داشته باشد اما؛ به هر 
حال ریســک کاهش قیمت بیت کوین و یا خروج ارز از کشور 
برای خرید بیت کوین، می تواند تبعاتی برای اقتصاد کشور به 

همراه داشته باشد
نکته اینجاست که بسیاری از ســرمایه گذارانی که این روزها 
تمایل به ورود به بازار کریپتوکارنسی ها دارند، ریسک های این 
بازار را لحاظ نمی کنند و فقط بر اساس بازدهی چند ماه قبل 
این بازار و رشد قیمت بیت کوین، عالقمند به سرمایه گذاری در 

این بازار شده اند.حال آنکه بیت کوین، سابقه ریزش سنگین در 
کوتاه مدت هم داشته و اصالً بعید نیست دوباره شاهد نوسان 
شدید این بازار باشیم ضمن آنکه این بازار برای ایرانی ها، لزوماً 

یک بازار امن نیست. 
ذات بازار کریپتوکارنسی ها، پر نوســان بوده و دارایی که در این 
بازار معامله می شود، بر اساس انتظارات قیمت گذاری می شود 
و نمی توان ارزش ذاتی آن را محاســبه کرد؛ وقتی ســهام یک 
شرکت تولیدی مثل یکی از شرکت های صنعت مس را خریداری 
می کنید، اطمینان دارید محصول این شرکت همیشه در بازار 
متقاضی دارد و این شرکت بر اساس تولید و فروش خود، جریانات 
نقدینگی دارد و سرمایه گذاران بر اساس چشم انداز آتی جریانات 

نقدی خود، اقدام به ارزش گذاری سهام و خرید می کند .
بنابراین ریسک سرمایه گذاری در بورس اصالً قابل مقایسه با بازار 
ارزهای دیجیتال نیست؛ در مورد ارزش ذاتی کریپتوکارنسی ها، 
اختالف نظر زیادی وجود دارد و ضمناً شرط مهم دارا بودن ارزش 
ذاتی کریپتوکارنسی ها، قابلیت خریدوفروش آن هاست و اگر یک 
ارز دیجیتال قابلیت خریدوفروش نداشته باشد، ارزش ذاتی آن 

صفر است.
بسیاری از افرادی که این روزها دنبال خرید بیت کوین هستند، 
همان هایی هستند که چند ماه قبل برای دریافت کد بورسی، در 
صف کارگزاری ها قرار گرفتنــد و هیجانی اقدام به خرید کردند 
و... امیدواریم ســرمایه گذاران در هر حوزه ای، با بررسی و دانش 

بیشتری اقدام به معامله کنند.

شرکت اسنپ در پي افزایش استفاده و بهبود بازار تبلیغات دیجیتالي که از صعود ارزش 
سهام شبکه اجتماعي در سال جاري حمایت کرده، به ارزش بازار ۱۰۰ میلیارد دالر رسید. 
ارزش سهام مالک اسنپ چت پس از پیش بیني خوش بینانه بانک مورگان استنلي از رشد 
سریع تر از حد انتظار فعالیت، درآمد و سودآوري این شرکت، حداکثر ۳.۵ درصد رشد 
کرد. ارزش سهام اسنپ از اکتبر دوبرابر شده و از سال گذشته به دلیل پاندمي ویروس 

کرونا، بیش از چهار برابر افزایش پیدا کرده است.

معاون راهبردی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: برای تابستان ۱۴۰۰ 
هنوز تعداد شهرهای دارای تنش آبی مشخص نشده و باید دید تا پایان سال میزان 
بارندگی ها چقدر خواهد شد اما قطعا تعداد شهر ها و روستاهای دارای تنش 
آبی افزایش می یابد و پیش بینی می شود که این عدد به بیش از ۲۰۰ برسد. 
حمیدرضا کشفی تاکید کرد: با اقداماتی که انجام شده تعداد شهر های دارای تنش 

آبی را از ۵۴۷ در تابستان سال جاری به ۱۷۰ شهر رساندیم.

بيش از ۲۰۰ شهر تنش آبی خواهند داشتاسنپ ۱۰۰ ميليارد دالري شد
چرا ایرانی ها مهاجرت می کنند؟

  جامعه 

 بازار
آینده پژوهی

خریداران عجول سهام
در صف بیت کوین

نگاره

جامعه

ویدئویی در فضای مجازی پخش شده، که بسیار قابل تأمل 
است. در فیلم، چند مأمور پلیس را می بینیم که دارند طبق 
قانون انجام وظیفه کرده، و موتورهای موتورسواراِن متخلف 
را توقیف می کنند. موتورها باِر ماشیِن مخصوصی شده و به 
پارکینگ برده می شوند تا مالِک موتور بیاید و مشکلی که 

داشته را حل کند و موتورش را تحویل بگیرد.
یکی از موتورهای توقیف شـده، متعلق به مردی اسـت که از جعبۀ 
پشـِت آن می شـود فهمید صاحبش در پیِک موتوری کار می کند. 
وقتـی موتـورِ این مـرد را می گیرنـد، او اول با زبـان خواهش و تمنا 
و التمـاس می خواهـد کـه موتـورش را نبرند، چـون می داند بیرون 
آوردِن موتـور از پارکینـگ، دسـتِ کم چند روز زمان می بـرد، و این 
یعنـی چنـد روز بی کاری و قطع شـدن درآمـدش. آن هم درآمدی 

کـه البـد مثِل خیلی از افراِد جامعه به شـکل روزانه کسـب و همان 
روز خـرج می شـود، و خیلـی کـه همـت کنـد، کفاف خـرِج همان 
روز را می دهـد. مـرد وقتـی می بینـد التمـاس کردنـش بـه گوش 
مـردان قانـون نمـی رود، لباس بـه تن پاره می کنـد و دادوفریـاد راه 
می انـدازد؛ بـاز هـم بی فایـده. درنهایت مرد وسـط خیابـان و پیش 

چشـم مردم بـا پلیس درگیر می شـود. 
مأمورهـا به حکـم قانـون و انجـام وظیفـه کتکـش می زننـد، اما باز 
ول کـن نیسـت. مثل کنه به ماشـیِن مأمورهـا و به موتـور خودش 
چسـبیده اسـت. مردم نگاه می کننـد؛ عده ای سـعی می کنند مرد 
و مأمورهـا را جـدا کننـد، بعضی هـا هـم بـه مأمورهـا فحش هـای 
ناموسـی می دهنـد و می خواهند که مـرد و موتـورش را رها کنند. 
مـرد کـه بـاز می بینـد دارنـد موتـورش را می برنـد، دیگـر بـه مرز 
جنـون می رسـد. شیشـۀ ماشـین مخصوص حمـل موتـور را ُخرد 
می کنـد و باز درگیر می شـود. آخرسـر مأمورها کـه می بینند مردم 
جمـع شـده اند و دارنـد از مـرد حمایـت می کننـد و ممکن اسـت 
قضیـه بیـخ پیدا کند، سـوار ماشـین شـده و راه می افتنـد. اما مرد 
از پشـت ماشـیِن حمـِل موتورهـا آویـزان شـده، موتور خـودش را 
برمـی دارد و بـه هـر بدبختی ای که هسـت آن را پایین می کشـد و 

سـوار می شـود، و بـا حمایت و تشـویق مـردم، فـرار می کند.

این اتفاق از چند جنبه قابل بررسی است.
اول:  از نـگاه قانونـی: از ایـن دیـدگاه، آن مـرد مجـرم اسـت و 

عمومـی. نظـم  برهم زننـدۀ  حتـی  و  قانون شـکن، 
دوم:  از نـگاه انسـانی: آن مـرد نـان آورِ یـک خانواده اسـت، یک آدِم 

زحمت کـش که دارد تـالش می کند از راه حالل ناِن خانـواده اش را 
در بیـاورد، و چـاره و وسـیلۀ دیگـری هم به جز همین موتـور ندارد.

سـوم: از نـگاه اکثریـت جامعـه: آن مـرد یـک قهرمـاِن باجربـزه و 
باوجـود اسـت که توانسـت در برابر زور بایسـتد و حقـش را بگیرد.
چهارم: از نگاه سیاسـی: آن مرد نمونه ای از قشـِر پُرتعداِد در عذاب 
و مشـقِت اقتصادِی جامعه اسـت، که دیگر آب از سرشان گذشته و 
چیـزی بـرای از دسـت دادن ندارند. همان طور کـه در فیلم دیدیم، 
ایـن قشـر دیگـر کارد بـه اسـتخوانش رسـیده و از زورِ گرسـنگی 
می توانـد سـرش را به دنبال تکـه ای غذا در دهان شـیر هم فروببرد. 
ایـن موتورسـوار خـوب می دانـد کـه درگیر شـدن با مأمـور پلیس 
حیـن مأموریـت چـه عواقبـی دارد، می داند کـه عدۀ زیـادی دارند 
از او فیلـم می گیرنـد و پلیـس به راحتـی پیدایش می کنـد، اما این 
را هـم می دانـد کـه اگـر همیـن اآلن و بـه هـر قیمتـی کـه شـده 
موتـورش را پـس نگیرد و کار نکند، شـب، خـودش و زن و بچه اش 
باید گرسـنه بخوابند. برای همین اسـت که نمی تواند معنِی قانون 

را بفهمد.
بـا ایـن اوضـاِع وحشـت ناک اقتصـادی، بـا ایـن گرانـِی بی سـابقۀ 
همه چیـز )البتـه به جز شـرف و جاِن آدمـی، و آمار و ارقاِم قشـنگ 
و وعده هـای امیدوارکننـده( بی شـک از ایـن اتفاقات در کشـور هر 
روز می افتـد و مدام تکرار می شـود. فقط امیدوارم چشـمی که قرار 
اسـت این چیزها را ببیند، و دسـتی که قرار اسـت قانون را بنویسد 
و اجرا کند، با نگاهی انسـانی به این ماجرا و ماجراهای مشـابه نگاه 
کند، و در نهایت سیاسـتی را در پیش بگیرد که در آن کمی، فقط 

کمـی هـم رفاه و معیشـت عموم مـردم مورد توجه قـرار بگیرد.

شكم گرسنه و قانون بی رحم!!
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گرانی اینترنت! 

دورنما

کولبـران فقـط در مرزهای این کشـور نیسـتند. کولبـران در همین 
نزدیکی، در کوچه پس کوچه های شـهر، هر روز در مقابل چشـمان 
مـا کولبـری می کنند. به دلیـل تردد در داخل کامیون های شـیک، 
دریافت دسـتمزد و انعام  و شـاید هم نوشـیدن آب میوه خنک پس 
از اتمـام کار، بـه مشـقت و دشـواری کار این کولبران شـهری؛ آنطور 

که شایسـته اسـت؛ توجهی نمی شود.
بـه نـدرت کولبـر شـهری دیـده ام کـه زیـر چتـر حمایـت تأمیـن 
اجتماعـی باشـد. آنـان کارگـران روزمـزدی هسـتند کـه بـه دلیـل 
دشـواری کارشـان، چنـد سـال بیشـتر نمی تواننـد کار یـدی انجام 
دهنـد و پـس از مـدت کوتاهـی گرفتـار بیماری هـای ناشـی از نوع 
شـغل شـان می شوند. بسـیاری از اینان دسـتمزد حاصل از کولبری 
را بـه طـور منظم به خانواده خود در روسـتاهای مرزی می فرسـتند.

نکته آن اسـت که حل کولبری مرزی، نیازمند برنامه ها و سیاسـت 

هـای جامـع و بلندمـدت اسـت کـه قطعـا بایـد بـه آن توجه شـود. 
ولی کولبری شـهری پیچیدگی های کولبری مرزی را ندارد. مسـأله 
آن اسـت کـه حداقـل با سـاخت وسـایل مکانیکی کارآمد مـی توان 
حمـل برخی از وسـایل بزرگ منـازل مانند یخچال های سـاید بای 
سـاید و ماشـین های لباسشوئی سنگین را آسـان تر کرد تا کولبران 

شـهری مجبـور نباشـند این وسـایل را بر کول خـود حمل کنند.
ای مخترعـان جـوان، ای دانشـگاههای صنعتـی، ای شـرکت هـای 
صنعتی ایرانی، آیا می توان وسـیله ای سـاخت که کولبران شـهری 
بتواننـد اثـاث خانـه را بر روی آن قـرار دهند و از طریـق راه پله های 
سـاختمان هایـی که آسانسـور ندارند یا آسانسـوری کوچـک دارند، 
ایـن وسـایل را بـه طبقـات فوقانـی حمل کننـد بدون آنکـه مجبور 
باشـند آنـرا بـر کـول شـان بگذارند؟ سـخن آخر: امیـدوارم بـرادران 

چینـی ما ایـن مطلـب را نخوانند!

کولبرانی که کسی آنها را نمی بیند

دامی به نام
دولت رفاه

مـردم دولـت رفـاه را به این دلیل دوسـت 
دارنـد کـه تصـور می کننـد کـه دولـت 
بـدون هیچ هزینـه ای مزایای زیـادی را به 
همراه مـی آورد. اگر مردم می دانسـتند که 
مصـرف کنونـی مزایـای اجتماعـی به چه 
انـدازه موجب کاهش رفاه در آینده اسـت، 
رویکـردی انتقـادی نسـبت به دولـت رفاه 
پیـدا می کردنـد و کار سیاسـتمداران برای 
می شـد.  سـخت تر  نیرنگ بازی هایشـان 
کـه  جامعـه ای  کـه  همان طـور  درسـت 
امنیـت را بـه آزادی ترجیـح می دهـد، هر 
دو را از دسـت می دهـد، جامعـه ای هـم 
کـه بـرای مزایای اجتماعـی ارزش باالتری 
نسـبت به خلـق ثـروت قائل می شـود، نه 

ثـروت را خواهـد داشـت و نه مزایـا را.
نـگاه کوته بینانـه ذات دموکراسـی مـدرن 
اسـت. ایـن امـر نـه توسـط مـردم، بلکـه 
توسـط احـزاب سیاسـی هدایت می شـود. 
چنیـن نظـام سیاسـی ای حامـی بازتوزیع 
محصـول بـوده و بـه اینکـه کاالهـا پیش 
از آنکـه مصـرف شـوند می بایسـت تولیـد 
شـوند، بی توجـه اسـت. به هر حـال، بدون 
نمی توانـد  بازتوزیعـی  هیچ گونـه  تولیـد، 
وجـود داشـته باشـد. ایـن توهـم به طـور 
گسـترده توسط دسـتگاه سیاسـی تبلیغ 
می شـود که تولید کاال مستقل از بازتوزیع 
آن اسـت بنابراین یـک کاال بدون تضعیف 
تولیـد می توانـد بازتوزیـع شـود. بااین حال 
چگونگـی توزیع محصـول بر آینـده ی آن 
اثـر می گـذارد.آن مفهـوم عدالـت که تنها 
مربـوط بـه عدالـت اجتماعـی بازتوزیعـی 
اسـت دچار تناقض مفهومی اسـت. عدالت 
بازتوزیعی محصـوالت، روی دیگری دارد و 
آن عدالت در تولید کاالهاسـت. بی توجهی 
بـه جنبـه ی مبادلـه ای عدالـت بـه نفـع 
عدالـت بازتوزیعی نامنصفانه اسـت. چنین 
رویکـردی غیرمنطقـی نیـز هسـت؛ زیـرا 
بازتوزیـع تنهـا زمانـی ممکـن اسـت کـه 
چیـزی بـرای توزیـع وجود داشـته باشـد.

شـکل دسیسـه آمیزی از مصرف سـرمایه 
از طریـق انباشـت بدهـی دولـت صـورت 
به معنـای  بودجـه  کاهـش  می گیـرد. 
پس انـداز  کلّـی  حجـم  کـه  اسـت  آن 
پس انـداز  اسـت.  یافتـه  کاهـش  ملّـی 
کمتـر حاکـی از آن اسـت کـه پتانسـیل 
شـده  کمتـر  اقتصـادی  سـرمایه گذاری 
اسـت. در آمـار اقتصادی، هزینه هـا -اعم از 
دولتـی و خصوصی- به شـکل مسـاوی به 
عنـوان سـهمی از تولیـد ملّـی به حسـاب 
می آیـد. بدهـی عمومی بـه همـان میزان 
که دشـمن رشـد اقتصادی اسـت، دشمن 
خلـق ثـروت نیـز هسـت. مزایایـی کـه 
حکومـت در کوتاه مـدت توزیـع می کند و 
از طریـق بدهی عمومی تأمین می شـوند، 
در بلندمدت رشـد اقتصادی را کاهش داده 
و فقـر را گسـترده تر و پایدارتـر می کنـد. 
کشـورهای متعددی در ایـن دام افتاده اند، 
هزینه هـای اجتماعـی، اقتصـاد را تضعیف 
هزینه هـای  تضعیـف،  ایـن  و  می کنـد 
بیشـتری را می طلبد، که ایـن هزینه ها به 
نوبـه ی خـود اقتصاد را تضعیـف می کنند.
بسـط و گسـترش دولـت رفاه بـه افزایش 
بدهـی عمومی منجر می شـود کـه کارایی 
اقتصـاد  تضعیـف می کنـد.  را  اقتصـادی 
رفاهـی  مخـارج  موجـب  تضعیف شـده 
بدهـی  افزایـش  بـه  و  می شـود  بیشـتر 
عمومـی می انجامد که، به نوبـه ی خود، به 
هزینه های رفاهی بیشـتر منجر می شـود. 
سـقوط  خطرنـاک  جانبـی  عارضـه ی 
در ایـن مارپیـچ ایـن اسـت کـه رویکـرد 
ضدسـرمایه داری در میـان مـردم فراگیرتر 
می شـود، زیـرا بـرای بیشـتر شـهروندان، 
تشـخیص علل این موضوع دشـوار اسـت.

   پیام پورفالح


