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سال  هفتم/ شماره صد و نود/ سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰/ قیمت ۲۰۰۰ تومان 

هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

 گزارش

مانع زدایی از کمبودها
تلخ  تجربه  فوالد  تولیدکنندگان  و  صنعتگران 
قطعی گاز و برق را دارند و همین موضوع آنها را با 
افقی تازه در برنامه ریزی های توسعه ای خود مواجه 
تابستان  در  برق  مکرر  قطعی های  است.  کرده 
گذشته، فوالدسازان را به سمت احداث نیروگاه های 
اختصاصی در کنار واحدهای تولیدی خود پیش 
برده و زمینه ای فراهم ساخته تا با مشارکت وزارت 
نیرو، خود تامین کننده برق مورد نیاز خود باشند. 
هادی نباتی نژاد مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 

مبارکه در یادداشتی ...
0۶

 گزارش

قلب تپنده بازار
هفته گذشته یک میلیون و ۸۱۷ هزار تن انواع کاال 
به ارزش ۱۲۲ هزار میلیارد ریال در بازار فیزیکی 
نسبت  قرار گرفت که  دادوستد  بورس کاال مورد 
هر  معامالت  ارزش  و  حجم  پاییز  دوم  هفته  به 
یک جداگانه رشد ۱۳ درصدی را تجربه کردند.. 
کارشناسان معتقدند بررسی عملکرد بورس کاالی 
ایران در سال ۹۹ بیانگر آن است که با وجود همه 
این سال و سایه برخی  اقتصادی در  سختی های 
چالش ها از جمله قیمت گذاری دستوری در چند 

برهه زمانی اما ...
0۵

واکنش اقتصاددانان به پیش بینی عجیب سازمان برنامه وبودجه بررسی شد؛ 

بوی تورم
سازمان برنامه وبودجه روز شنبه در گزارشی عجیب پیش بینی کرد تا سال ۱406، اگر تحریم ها برداشته نشود نرخ 
دالر به ۲۸4 هزار تومان و در صورت رفع تحریم ها به 55 هزار تومان خواهد رسید. کارشناسان اقتصادی براین 
عقیده اند که رسیدن نرخ ارز به حدود ۳00 هزار تومان تا پنج سال آینده قابل پیش بینی نیست. هرچند که اقتصاد 
ایران تابع سیاست خارجی است و دولت باید راه آشتی با دنیا را پیدا کند. آنها می گویند: بخشی از تورم فزاینده امروز، 

ناشی از شوک روانی و ترس مردم از آینده است.

گزارش

0۲
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وزیر راه و شهرسازی گفت: برای تکمیل پروژه آزاد راه شیراز- اصفهان ۱۲00 میلیارد 
تومان اعتبار تامین شده است.رستم قاسمی در حاشیه بازدید از آزادراه شیراز اصفهان، 
به خبرنگاران گفت: ساخت قطعه های ۷  و ۸آزاد راه شیراز به اصفهان در سال ۱40۱ به 
اتمام خواهد رسید. وی ادامه داد: قطعه ۷ حدود 50 درصد پیشرفت دارد که با سرمایه 
گذاری مشترک کار سرعت خواهد گرفت و قطعه هشت نیز با همکاری شهرداری شیراز 

و وزارت دفاع تأمین اعتبار خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: خرید و فروش 
امتیاز طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح های حمایتی ممنوع است بنابراین مبادرت 
به این اقدام، فاقد وجاهت قانونی است. امیر زاغیان با بیان اینکه برخی افراد به صورت 
وکالتی اقدام به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی می کنند، اظهار کرد: مبادرت به خرید 
و فروش واحدهای مسکن ملی به استناد برگه تاییدیه سامانه طرح اقدام ملی مسکن 

فاقد وجاهت قانونی است.

به  فرونشست  پدیده  نوسان:   
که  است  رفتن  پایین  معنای 
مهمترین علت آن عوامل طبیعی 
اما  انسانی است، کارشناسان  یا 
علت  مهمترین  که  دارند  تاکید 
اصفهان  در  زمین  فرونشست 
از  مجاز  حد  از  بیش  برداشت 

آبهای زیرزمینی است. 
آنها می گویند فرونشست زمین آثار 
فرهنگی و باستانی را از بین می برد، 
مناطق  کند،  می  نابود  را  کشاورزی 
شهری و روستایی را درگیر و جاده ها 
و سیستم های حمل و نقل را تخریب 

می کند.
عضو هیات مدیره دانشگاه آزاد اسالمی 
اصفهان و فعال محیط زیست معتقد 
نگران  اصفهان  مردم  امروز  است: 
فرونشست زمین هستند و رفع آن به 
مطالبه عمومی مبدل شده است. محمد 
کوشافر اظهار داشت: اطلس فرونشست 
زمین در کشور نشان داده می دهد که 
در برخی از نقاط، خسارت فرو نشست 
غیرقابل برگشت و خطرناک است. وی 
با بیان اینکه فرونشست زمین بناهای 
تاریخی اصفهان از جمله سی و سه پل، 
پل خواجو و میدان امام)نقش جهان( 
اصفهان را نیز درگیر کرده است، هشدار 
داد: خطر فرو نشست زمین، جدی و 
زمان برای احیای آن بسیار کم است. 
با  آزاد  دانشگاه  مدیره  هیات   عضو 
اشاره به اینکه بسیاری از  آبخوان های 
اصفهان مسدود و به اصطالح کور شده 
پدیده  فرونشست  کرد:  تاکید  است، 
ای است که آرام آرام شکل می گیرد 
و علی رغم اینکه از دهه 60 تاکنون 
حدوت آن را شاهدیم اما کسی متوجه 
عمق فاجعه نشده است و این پدیده به 
یکباره همه اصفهان را تخریب می کند. 
وی مهمترین دلیل فرونشست زمین 
زاینده  را خشکی  اصفهان  استان  در 
رود عنوان و علت اصلی خشکسالی 
را نه تغییر اقلیم بلکه رفتارهای انسانی 
دائمی  جریان  افزود:  و  کرد  توصیف 
تنها راهکار اصلی جبران  زاینده رود 
این وضعیت است. کوشافر با تاکید بر 
اینکه طبیعت مرز نمی شناسد و الزم 
است استان ها با یکدیگر همکاری کنند 
و اشتباهات خود را بشناسند، تصریح 
باره فرونشست  باید در  اکنون   : کرد 

زمین بدنبال راه چاره بگردیم. 
از سوی دیگر عضو هیات مدیره آب 
منطقه ای اصفهان تاکید دارد که از ۳5 
محدوده متولی استان اصفهان هشت 
ممنوعه  محدوده   ۱۷ آزاد،  محدوده 
ممنوعه  وضعیت  به  محدوده   ۱0 و 
ابراهیمی  بحرانی رسیده است. بابک 
با بیان  اینکه عمق فرونشست  زمین 
در برخی از نقاط نجف آباد به ۷0 تا 
۱00 متر نیز رسیده است، تصریح کرد: 
اصفهان- برخوار - سگزی و نجف آباد 
از بحرانی ترین نقاط استان هستند و 
از  نقاط  این  در  را  فرونشست  پدیده 
دهه 60 تاکنون داریم. به گفته وی ۱۱ 
میلیارد مترمکعب آب تاکنون بصورت 
تجمیعی از منابع استان  اصفهان اضافه 

برداشت شده است.
بدون شک احیای زاینده رود، مساله ای 
پیچیده و چند بعدی است که با اجرای 
یک تا دو مصوبه قابل حل نیست. در 
این میان توجه به آمایش سرزمین در 
حوزه آبریز زاینده رود بسبار پر اهمیت 
است و باید مسووالن، بیش از پیش به 

آن  توجه داشته باشند.

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی ممنوع استتامین اعتبار برای تکمیل آزادراه شیراز-اصفهان
اقتصاد اصفهان

     دیدگاه

چاره ای برای
فرونشست اصفهان

Is fahan

اقتصاد اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:کشاورزان اصفهان در دفتر نماینده ای که گفت دعا کنیم و 
نماز بخوانیم تا باران بیاید تجمع کردند. جمعی از کشاورزان اصفهانی 
با تجمع در دفتر یکی از نمایندگان مجلس یازدهم که گفته بود باید 
دعا کنیم و نماز بخوانیم تا باران  بیاید و مشکل بی آبی پایان یابد، 
گفتند ما تا آمدن باران به تحصنمان در این دفتر ادامه می دهیم. 
تجمع کنندگان، با انتقاد از این نماینده مجلس)حسین میرزایی( که 
خود در دفترش حضور نداشت، گفتند ما صبر می کنیم آقای نماینده 
بیاید تا با وی نماز باران بخوانیم. این تجمع، در واقع به معنای اعتراض 
به کسانی است که بجای اقدامات عملی برای حل مشکالت مردم، 
آنها را به دعا و نماز که خود مردم هم با آنها آشنایی دارند، حواله 
می دهند. آنچه می خوانید، مهمترین رویدادهایی است که درهفته 

گذشته بر اقتصاد اصفهان گذشت؛
چاره ای برای مشکل آب اصفهان 

آیت اهلل سید یوسف طباطبایی گفت: اگر مردم آب داشته باشند، توقع دیگری 
از دولت ندارند؛ بنابراین این مشکل باید از باالدست پیگیری شود. ایشان اضافه 
کرد: دست و پا زدن استانداران اصفهان در موضوع آب تاکنون به جایی نرسیده 
است؛ امیدواریم آقای مرتضوی بتواند توفیق خدمت داشته و در پایان فعالیت 
وی، شاهد کارنامه و عملکرد خوبی باشیم. وحدتی که در استان اصفهان بین 
مسئوالن و مردم است، در جای دیگر وجود ندارد، اصفهان را به عنوان استانی 
معمولی حساب نکنید؛ چرا که یک دهم شهدا و مجروحان جنگ تحمیلی 
این استان بوده است. طباطبایی تاکید کرد: دولت های قبلی و  به  مربوط 
جناح های مختلف کشور تاکنون هیچ کاری در این زمینه انجام نداده اند. این 
دولت، دولت امید بوده که امیدواریم با کمک مردم و مسئوالن امید را برای 

مردم نگه دارد.

صادرات ۳۴ میلیون دالر 
فراورده خام دامی از استان اصفهان

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه در سال نزدیک به ۱4 میلیون 
نوبت سر واکسیناسیون در حوزه دام در استان اصفهان انجام شده است، گفت: از 
مهر ماه سال گذشته تا مهر امسال، ۳4 میلیون دالر ارزش صادرات فراورده های 
خام دامی از استان اصفهان به سایر کشورها صادر شده است. شهرام موحدی با 
بیان اینکه 60 درصد بیماری ها مشترک بین دام  و انسان است، گفت: ۱۸00 
عامل عفونی موجب ایجاد بیماری مشترک بین انسان  و دام می شود، از سوی 
دیگر ۷5 درصد بیماری های جدید انسانی که آخرین آن کووید ۱۹ است، منشا 
حیوانی دارند. وی اضافه کرد: در حال حاضر از پنج بیماری جدید که در انسان 
دیده می شود سه بیماری منشا حیوانی دارد و در حال حاضر 60 بیماری مهم 
مشترک بین انسان و دام توسط سازمان دامپزشکی در حال کنترل و رصد 
است. وی به بیماری تب کریمه کنگو به عنوان یکی از بیماری های مشترک 
بین انسان  و دام اشاره کرد و گفت: از عوامل انتقال این بیماری ترشحات گوشت 
در کشتارگاه ها است که برای مقابله با این بیماری بیش از ۹0 درصد گوشت 
ها در کشتارگاه ها پیش سرد می شوند، از سوی دیگر در مراکز دامی سم پاشی 
انجام می شود و در حال حاضر  هیچ گزارش از ابتال به تب کریمه کنگو در 

استان گزارش نشده است.

فرودگاه اصفهان 
تحت تاثیر فرونشست

مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی استان اصفهان گفت: 
برج مراقبت، باندهای پروازی و حتی ممکن است تمام سازه های فرودگاهی 
تحت تاثیر مخاطره فرونشست قرار گیرد البته بررسی میزان تاثیرفرونشست در 
این سازه ها در حال بررسی است. حسین حجتی در مورد خبر کج شدگی برج 
مراقبت فرودگاه اصفهان به دلیل فرونشست زمین در فضای مجازی، اظهار کرد: 
زمانیکه در یک دشت فرونشست ناحیه ای اتفاق می افتد، نمی توان گفت تنها 
به زمین های کشاورزی یا تاسیسات شهری آسیب رسیده است، بلکه هر آنچه 
در آن دشت قرار گرفته است می تواند از رخداد فرونشست آسیب ببیند و شدت 
این آسیب پذیری در ابنیه ها و سازه ها به عوامل گوناگونی مانند نوع سازه، 
مصالح استفاده شده، استحکام و ... بستگی دارد. وی افزود: محدوده مطالعاتی یا 
دشت اصفهان- برخوار مساحتی حدود ۳۷۷5 کیلومتر مربع را در برمی گیرد 
و دومین دشت بزرگ استان اصفهان است و شهرهای اصفهان، خمینی شهر، 
شاهین شهر، دولت آباد، حبیب آباد و ... در این محدوده مطالعاتی قرار گرفته اند 
و مساحت آبخوان این دشت 4۳ درصد مساحت آن را شامل می شود  که بالغ 
بر ۱606 کیلومتر مربع است. وی افزود: آنچه این دشت را از سایر دشت های 
استان متمایز کرده و مورد توجه قرار داده است ویژگی هایی مانند تمرکز 4۲ 
درصد جمعیت استان، وجود 50 درصد واحد مسکونی استان )بالغ بر ۸۱6 هزار 
واحد مسکونی(، تمرکز 4۱ درصد شبکه و معابر شهری استان، وجود 5۲ درصد 
از ساختمان های بلندمرتبه استان، وجود بیش از 6000 آثار تاریخی و تمرکز و 
استقرار سازه های زیربنایی مهم استانی و ملی از جمله پاالیشگاه، سه فرودگاه، 

دو نیروگاه، ورزشگاه و ... در این دشت است.

اصفهان نیازمند تحول مدیریتی است
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: باید تحول مدیریتی و تحول اولویتی 
را در رویکرد استاندار جدید اصفهان ببینیم چراکه این استان در حال حاضر 
بیش از هرچیز نیازمند مدیریت جهادی است. نقدعلی افزود: اولویت بندی 
پیرامون مسائل استان در عرصه کشاورزی، صنعت و در رأس همه، مشکل آب 
امروز دغدغه کل استان است. هرچند مشکل آب کشوری است اما این موضوع 
در استان اصفهان بسیار حادتر بوده و متأسفانه این میزان بحران، هنوز توسط 

مسئوالن احساس نشده و این درد را دو چندان می کند.

کشاورزان اصفهانی 
از خجالت نماینده درآمدند

زمینه  در  فعال  استاد  پیرهادی-  رسول 
دراین باره  اقتصادی،  سیاست گذاری های 
به "نوسان" می گوید: نرخ براساس عرضه 
و تقاضا در بازار تعیین می شود و تمام آن به 
مسائل سیاسی برمی گردد و اگر برجام حل 
شود و درآمدهای ارزی به کشور بازگردد 
به طورقطع این اتفاق نخواهد افتاد. به اعتقاد 
این اقتصاددان، این گزارش بیشتر سیاسی 
است تا اقتصادی، چراکه می توان نرخ ارز را از 
طریق الگوهای مشخص تعیین کنیم، اما به 
نظر می رسد این گزارش قصد دارد فشاری 
ایجاد کند تا در کشور روند برجام را تسریع 
و یا برخی تصمیم گیران فکری برای برجام 
کنند. او پیش بینی می کند نوسان نرخ دالر تا 
پایان امسال حداکثر به ۳0 هزار تومان برسد، 
اما ارتباطی بین نرخ ارز و تورم وجود دارد 
و اگر دولت تالش کند تورم را کنترل کند، 
خودبه خود نرخ ارز نیز کنترل خواهد شد، 
البته همچنان با سیاست های تثبیت قیمت 
به شدت مخالف هستیم، چراکه تجربه نشان 
داده با کنترل قیمت ها خودبه خود بازار آزاد و 

داللی رونق می گیرد.

انتظار تورم فزاینده
او درباره کسری بودجه دولت نیز می گوید: 
سوی  از  اعالم شده  بودجه  کسری  عدد 
مجلس حدود ۱۷0 هزار میلیارد تومان است، 
اما با توجه به افزایش مخارج دولت و محقق 
نشدن درآمدهای ارزی آن، برآورد می شود 
کسری بودجه اکنون بیش از ۳50 هزار میلیارد 
تومان باشد در این شرایط انتظارات برای تورم 
فزاینده خواهد بود و پیش بینی می شود نرخ 
تورم تا پایان امسال بیش از 4۲ درصد باشد. 
پیرهادی با اشاره به راهکار اساسی برای جبران 
کسری بودجه، توضیح می دهد: اگر دولت به 
دنبال ثبات اقتصادی و امنیت باشد این عامل 
می تواند به ثبات قیمت ها کمک کند، اما به 
دلیل تصمیم گیری های غیرمعمول مسئوالن، 

همواره بازار ملتهب بوده و تمایل به ثبات ندارد.
او تاکید می کند: کسری بودجه بعد از جنگ 
نمایان شد، چراکه عمده هزینه های جنگ از 
طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شد 
به همین دلیل کسری بودجه به یک باره خود 
را نشان داد و همچنان هم وجود دارد. این 
اقتصاددان با پیش بینی اینکه کسری بودجه 
حتی در سال آینده نیز فزاینده تر خواهد شد، 
می گوید: با توجه به اینکه دولت تجربه خوبی 
برای  اوراق نداشت، دو احتمال  در فروش 
جبران کسری بودجه وجود دارد، نخست 
افزایش مالیات هاست که این سیاست اصاًل 
توصیه نمی شود چراکه افزایش مالیات ها منجر 
به افزایش فرار مالیاتی و عدم تحقق درآمدهای 
مالیاتی و درنهایت فشار به خانواده می شود؛ 
دوم اینکه دولت برای جبران کسری بودجه 
خود اقدام به فروش بخشی از اموال خود کند، 
از سوی دیگر استقراض خارجی از کشور چین 
نیز می تواند بخشی از کسری بودجه کشور را 
جبران کند، چراکه چین مشتری عمده نفت 
ایران است. پیرهادی البته تاکید می کند: 
اگرچه در کوتاه مدت این سیاست استقراض 
می تواند بخشی از مشکالت کسری بودجه را 
حل کند، اما در بلندمدت منجر به وابستگی و 

کاهش استقالل کشور می شود.

نرخ ارز 
قابل پیش بینی نیست!

و  پژوهش  واحد  ابراهیمی-مدیر  بهنام 
بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان 
نیز دراین باره به "نوسان" توضیح می دهد: 
با توجه به اینکه مدل اقتصاد خطی نیست، 
به طورقطع نرخ ارز نیز قابل پیش بینی نخواهد 
بود و نمی توان برای پنج سال آینده عددی 
برای آن تعیین کنیم؛ البته با توجه به نقدینگی 
شاید بتوان برای سال آینده صحبت کرد، 
اما نمی توان با اطمینان برای پنج سال آینده 
پیش بینی کنیم. او با اشاره به کسری بودجه 

دولت، می گوید: در حال حاضر اندازه دولت 
بزرگ است و هرسال رقم کسری بودجه تکرار 
می شود، البته تا حدودی باال بودن نرخ بهره نیز 
موجب عدم ایجاد توازن می شود و تا زمانیکه 
این موضوع از بین نرود، کسری بودجه و به 
دنبال آن نرخ تورم قابل کنترل نیست. او البته 
پیش بینی می کند با شرایط موجود، نرخ تورم 
تا پایان امسال در محدوده 40 درصد باقی 
بماند و اگر دولت نتواند راهکاری برای کنترل 
تورم داشته باشد، روی دیگر این سکه، افزایش 
قیمت ها و به دنبال آن کاهش قدرت خرید 

مردم است.
ابراهیمی به راهکار کاهش کسری بودجه 
دولت اشاره می کند و می گوید: برای رفع این 
مشکل توجه به نظم مالی و مخارج دولت و از 
سوی دیگر بهبود فضای کسب وکار و مهیا 
شدن شرایط برای فعالیت بخش خصوصی و 
سرمایه گذاری و تولید حقیقی بسیار تأثیرگذار 
است که در میان مدت نیز می توانیم از طریق 
درآمدهای مالیاتی به کاهش کسری بودجه 

امیدوار شویم.

هیچ مبنای علمی ندارد
 هوشنگ شجری- عضو هیات علمی دانشگاه 
اصفهان نیز درباره پیش بینی اخیر سازمان 
برنامه بودجه از نرخ ارز به نوسان، می گوید: 
این گزارش به طورقطع هیچ مبنای علمی 
ندارد؛ زمانیکه نرخ ارز را موردبررسی قرار 
عوامل  به  بستگی  آن  نوسانات  می دهیم 
مختلفی همچون نرخ تورم داخلی و خارج، 
ورودی و خروجی سرمایه و شوک هایی طی 
یک دوره ازجمله تحریم ها که جنبه سیاسی 
یک  می دهد:  توضیح  او  برمی گردد.  دارد، 
دسته عوامل اقتصادی در تورم و جابجایی 
سرمایه تأثیر می گذارد و دسته دیگر عوامل 
غیراقتصادی همچون شوک های سیاسی، 

تحریم ها و ... بر نرخ ارز اثرگذار است.
او با اعتقاد بر اینکه مباحث اقتصادی قابل 

پیش بینی نیست و از چارچوب یک گزارش 
اقتصادی خارج است، می گوید: یک اقتصاددان 
وارد  آینده  ماه  کشور  آیا  بگوید  نمی تواند 
مذاکرات می شود یا خیر و یا مذاکرات به نتیجه 
می رسد و یا خیر و ...؟ بنابراین پیش بینی هایی 
ازاین دست که تا چند سال دیگر نرخ ارز به چه 
قیمت می رسد از دقت کافی برخوردار نیست. 
به گفته شجری، جهش نرخ ارز در ایران از 
زمان خروج ترامپ از برجام شروع شد، بنابراین 
نباید به این پیش بینی ها زیاد بها داد و بااحتیاط 
در خصوص مسائل اقتصادی صحبت کرد، از 
سوی دیگر هر چه قدر که زمان پیش بینی ها 
طوالنی تر باشد، میزان خطای آن بیشتر است. 
او همچنین با اشاره به کسری بودجه دولت، 
می گوید: به طورقطع کسری بودجه در سال 
جاری کم نخواهد شد چراکه قبالً مصوب شده 
است و دولت تعهداتی را برعهده گرفته و ناگزیر 
از اجرای آن است، البته ممکن است اصالحاتی 
اصالحات  این  اما  باشد،  داشته  بودجه  در 
نمی تواند تاثیر معناداری در کاهش کسری 

بودجه کشور داشته باشد.
این اقتصاددان می گوید: بخشی از کسری 
بودجه کشور تابع هزینه های جاری است، از 
سوی دیگر باید توجه داشت که نقش نهادهای 
شبه دولتی در بودجه ایران بسیار مهم است و 
تا زمانی که موضوع سهم خواهی گروه های 
مختلف از بودجه حل نشود، مشکل کسری 
بودجه کشور حل نخواهد شد و هرکدام از 
این نهادها زور بیشتری داشته باشند سهم 
بیشتری از بودجه می گیرند. او تصریح می کند: 
تا زمانی که بودجه کشور مبنای علمی پیدا 
نکند و گروه های سیاسی به دنبال کار خود 
نروند و سهم خواهی ها کنار گذاشته نشود 
بودجه همچنان با کسری مواجه خواهد شد، از 
سوی دیگر تغییر دولت ها نیز هیچ نتیجه ای در 

کاهش کسری بودجه نخواهند داشت.
او با پیش بینی نرخ تورم با توجه به شرایط 
وارد  ایران  اگر  می گوید:  موجود،  سیاسی 
مذاکرات شود و در آن به نتیجه برسد، میزان 
توضیح  او  می یابد.  کاهش  بودجه  کسری 
می دهد: زمانی کشور ۲ میلیون و ۳00 هزار 
بشکه نفت صادر می کرد، اما امروز به دلیل 
تحریم ها به کمتر از 500 هزار بشکه در روز 
اگر تحریم ها  بنابراین  یافته است،  کاهش 
برداشته شود و ایران به سهمیه ای که اوپک 
برای آن تعیین کرده، برمی گردد و بخشی از 
کسری بودجه پوشانده خواهد شد، در این 
شرایط فشار دولت به سیستم بانکی کمتر 
می شود و این موضوع خودبه خود بر نرخ تورم 
اثرگذار خواهد بود. شجری اما تأکید می کند: 
اگر بخواهیم با همین رویه فعلی پیش رویم، 
نرخ تورم ایران تا پایان سال بیش از ۸0 درصد 
خواهد بود و به طورقطع هر چه تورم افزایش 
یابد زندگی افراد سخت تر می شود و دولت 
در  هزینه  به  ناچار  سرمایه گذاری  به جای 

درآمدهای جاری می شود.
به اعتقاد این اقتصاددان، دولت باید راه آشتی 
با دنیا را پیدا کند، چراکه اقتصاد ایران تابع 
سیاست خارجی کشور است و به طورقطع اگر 
سیاست خارجی اصالح شود، شوک روانی بر 
اقتصاد کشور برداشته خواهد شد، چراکه 
بخشی از تورم امروز، شوک روانی و ترس 
مردم از آینده است که اقدام به خریدهای 

هیجانی  می کنند.

واکنش اقتصاددانان به پیش بینی عجیب سازمان برنامه وبودجه بررسی شد؛ 

بوی تورم 
به اعتقاد کارشناسان، بخشی از تورم امروز، ناشی از شوک روانی و ترس مردم از آینده است

سازمان برنامه وبودجه روز شنبه در گزارشی عجیب پیش بینی کرد تا سال ۱۴۰6، اگر تحریم ها 
برداشته نشود نرخ دالر به ۲8۴ هزار تومان و در صورت رفع تحریم ها به 55 هزار تومان خواهد 
رسید. کارشناسان اقتصادی براین عقیده اند که رسیدن نرخ ارز به حدود ۳۰۰ هزار تومان تا پنج 
سال آینده قابل پیش بینی نیست. هرچند که اقتصاد ایران تابع سیاست خارجی است و دولت 
باید راه آشتی با دنیا را پیدا کند. آنها می گویند: بخشی از تورم فزاینده امروز، ناشی از شوک 

روانی و ترس مردم از آینده است.

هفته نامه نوسان
گروه شهری
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 نوســان: رئیس آتش نشــانی شرکت 
پاالیــش نفــت اصفهــان از تامین ۱5 
دستگاه اکسیژن ساز و کسپول اکسیژن 
برای بیماران کرونایی در یک سال اخیر 

خبر داد. 
غالمرضــا وکیلی با بیان اینکه شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان در راســتای اجرای 

مســوولیت های اجتماعی خویش برای 
خدمت رســانی مطلوب تــر بــه جامعه 
و کاهــش دغدغه هــای آنهــا اهدافی 
تعریف کرده اســت که ارائه دستگاه های 
اکسیژن ســاز و کســپول اکســیژن به 
نیازمندان نمونــه ای از ایــن فعالیت ها 
اســت. وی افزود: برای تامین دســتگاه 

اکسیژن ساز و کپسول اکسیژن هزینه ای 
بیــش از ۳ میلیارد ریــال در نظر گرفته 
شده است. رئیس آتش نشــانی شرکت 
پاالیش نفت اصفهان با اشــاره به اینکه 
نیازمندان از طریق همکاران پاالیشــگاه 
که آشنایان و اقوام آنها هستند، می توانند 
نســبت به دریافت امانی این دستگاه ها 

اقدام کنند، ادامــه داد: با بهبود هر یک از 
بیماران این دســتگاه ها به سایر بیماران 

تحت حمایت تحویل خواهد شد. 
وکیلی یادآور شد: تاکنون تعداد ۲00 نفر 
از این دستگاه ها بهره مند شده اند و پس از 
بهبودی کامل به آغوش خانواده و زندگی 

عادی برگشته اند.

از سوی شرکت پاالیش نفت اصفهان انجام می شود

امانت دادن اکسیژن ساز و کسپول اکسیژن به بیماران کرونایی
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گفت:  اصفهان  شهردار  نوسان:    
در  گرفتن  قرار  ظرفیت  اصفهان 
مسیر تعامل و نقطه اتصال ایران با 

بسیاری از نقاط اروپا و دنیا را دارد. 
علی قاسم زاده در دیدار رئیس انجمن 
اینکه  بیان  با  پرتغال  و  ایران  دوستی 
اشتراکات، بهانه پیوند و ارتباط متقابل 
است، اظهار کرد: عالقه داریم ارتباطات 
منجر به اتفاقات مثبت در حوزه های 
مختلف شود؛ به عنوان مثال تجار در 
حوزه  در  دانشگاه ها  اقتصادی،  حوزه 
علمی و باشگاه ها در حوزه ورزشی با 

هم ارتباط برقرار کنند.
وی از اینکه یک ایرانی حافظ فرهنگ، 
زبان و ادبیات ایران در پورتو است، ابراز 
خرسندی کرد و گفت: بنای شهرداری 
دوره  این  در  و  گذشته  از  اصفهان 
دیپلماسی  بر  تاکید  شهری  مدیریت 
شهری و عمومی و ارتباط با شهرهایی 
است که اشتراکات و شباهت هایی به 
آداب  و  فرهنگ  جغرافیایی،  لحاظ 
شهردار  دارند.  اصفهان  با  رسوم  و 
اصفهان با بیان اینکه اصفهان ظرفیت 
نقطه  و  تعامل  مسیر  در  گرفتن  قرار 
اروپا  نقاط  از  بسیاری  با  ایران  اتصال 
ظرفیت  این  افزود:  دارد،  را  دنیا  و 
محصول سال ها تالش شهروندان و هم 

ملیت های ما بوده است. 
تفاهم نامه  در  داد:  ادامه  وی 
و  اصفهان  شهر  دو  خواهرخواندگی 
و  مختلف  حوزه های  ارتباط  پورتو 
ظرفیت ها پیش بینی شده و به دنبال 
آن، رخدادهایی همچون هفته فرهنگی 
فرهنگی  هفته  یا  اصفهان  در  پورتو 
اصفهان در پورتو مورد توجه و استقبال 
قرار خواهد گرفت. قاسم زاده با اشاره به 
اینکه البته برای چگونگی و ابعاد اجرای 
رویدادها باید ظرفیت سنجی در دو شهر 
انجام شود، گفت: در خانه ملل اصفهان 
این  خواهرخوانده های  تعدد  وجود  با 
جهان شهر می توان غرفه یا اتاق پورتو 
را فعال کرد. همچنین پیشنهاد مطرح 
شده در ارتباط با تأسیس خانه اصفهان 
در پورتو و خانه پورتو در اصفهان باید 

مورد بررسی قرار گیرد.
نیکدل،  محمد  دیدار،  این  ادامه  در 
رئیس انجمن دوستی ایران و پرتغال 
اظهار کرد: پورتو دارای مردمی خونگرم 
و عاشق ایرانیان است، به همین سبب 
از  بازدید  برای  اصفهان  شهردار  از 
پورتو دعوت می کنم. وی  شهرداری 
افزود: همچنین می توان خانه دوستی 
دوستی  خانه  و  پورتو  در  را  اصفهان 
پورتو را در اصفهان تشکیل داد و در 
برنامه های بلندمدت ساختمانی را در 
شهر پورتو به منظور تبادالت فرهنگی 
در نظر گرفت تا به خانه اصفهان تبدیل 

شود. 
رئیس انجمن دوستی ایران و پرتغال 
برگزاری  اینکه  ضمن  کرد:  تصریح 
شهر  در  اصفهان  سوی  از  نمایشگاه 
افزایش  برای  محرکی  موتور  پورتو، 
ارتباطات اصفهان و پورتو خواهد بود. 
یکی دیگر از برنامه های مشترک در 
فرهنگی  هفته  برگزاری  زمینه  این 
اصفهان در شهر پورتو است به طوریکه 
در طول هفته فرهنگی اصفهان می توان 
با برگزاری نمایشگاه درآمدزایی داشت. 
وی گفت: هنر اصیل پورتو کاشی کاری 
اصفهان  هنرمندان  رو  این  از  است، 
حاصل  کاشی های  می توانند  پورتو  و 
کنند ارسال  را  خود  دست  هنر  از 

 تا در قالب یک دیوار در شهر پورتو به 
نمایش درآید.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار اصفهان، با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی اصفهان در پورتو 
به عنوان یک اقدام مشــترک بین دو شــهر، اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه های مشترک بین 
هنرمندان اصفهان و پورتو و اقامت هنرمندان پرتغالی برای خلق آثــار فاخر درباره اصفهان از 
پیشنهادات خوب برای ایجاد همکاری متقابل فرهنگی است. مجتبی شاهمرادی، با بیان اینکه 
در دوره های گذشته با برخی از خواهر خوانده ها نمایشگاه و محصوالت فرهنگی مشترک داشتیم، 
ادامه داد: هنرمندان اصفهانی و پرتغالی در ارتباط با موضوعات مختلف می توانند خلق اثر کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: شهر دوستدار 
کودک عنوان خوبی اســت، اما اصفهان پیش از آن باید شهر دوســتدار خانواده باشد. منوچهر 
مهروی پور در اولین کارگروه خانواده کمیســیون فرهنگی شــورای اســالمی شهر اصفهان 
اظهار کرد: ایجاد شــهر خانواده محــور و تقویت و ترکیــب خانواده و توجه بــه کارکردهای 
اصلی آن و پایه اصلی بنیان خانواده به عنوان مرکز رشــد و تربیت اسالمی و محور قرار گرفتن 
مقررات شهری در برنامه ها و سیاســت های اجتماعی یکی از اولویت های شورای ششم است.

اصفهان باید شهر دوستدار خانواده شودبرگزاری هفته فرهنگی اصفهان در پورتو

گزارش

گزارش

پتانسیل اصفهان 
برای پیوند تمام دنیا

مدیر کل دفتر فنی و طراحی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان با شعار »سینما، سرزمین 
خیال« به صورت مجازی و فیزیکی از شانزدهم 
مهرماه تا بیست و یکم این ماه برگزار شد. در 
رویداد، شهردار  این  اختتامیه  مراسم  ابتدای 
اصفهان بر دائمی بودن جریان جشنواره تاکید 
کرد. وی ابراز امیدواری کرد که این جشنواره به 
ارتقای هویت دینی و ملی منجر شود. علی قاسم 
زاده، اضافه کرد: از تمام هنرمندانی که در حوزه 
کودک فعالیت می کنند و اصفهان ما را به عنوان 
پایتخت فرهنگی جهان اسالم انتخاب کردند و 
پسندیدند که این شهر میزبان جشنواره باشد، 
تقدیر می کنم. قاسم زاده از زبان شهروندان این 
کالنشهر گفت که آن ها انتظار دارند جشنواره در 
یک هفته خالصه نشده تا کودکان و نوجوانان 
بتوانند از موهبت جشنواره در تمام طول سال 

استفاده کنند.

لبخند روی لب های کودکان
پس از پخش پیام شهردار اصفهان، نوبت به 
علیرضا تابش رسید تا ضمن تشکر از کسانی که در 
راستا برپایی جشنواره تالش کرده بودند، نسبت 
به پیشرفت و شکوفایی سینمای کودک و نوجوان 
در سال های آینده ابراز امیدواری کند. علیرضا 
تابش، اظهار کرد: در این چند روز شاهد نتیجه 
تالش های جمعی برای برگزاری جشنواره ای 
در شأن مخاطبان گرانقدر و نیز درخور سینمای 
ایران بودیم. تشخیص اینکه تا چه میزان موفق 
بوده ایم را باید بر عهده مخاطبان و کارشناسان 
که  می گیریم  شاهد  را  خداوند  اما  گذاشت. 
همکارانم همه توان خود را صرف کردند تا چند 

روزی لبخند بر لب کودکان و نوجوانان بنشیند 
و رضایت اهالی سینما، هنرمندان حاصل شود. 
وی افزود: حضور و همراهی دو هزار و ۲۲0 داور 
کودک و نوجوان از سراسر کشور در این دوره 
از جشنواره افتخاری برای همه ما بود. امیدوارم 
نتیجه این دوره از جشنواره نیز به کام مخاطبان 
شیرین آمده باشد. داستان جشنواره و درخت 
سینما کودک و نوجوانان بسیار بلندتر از عمر 
مدیریت مدیران و سیاست گذاران حوزه فرهنگ 
است. در هر دوره و زمانی گروهی و جمعی 
به حراست از این درخت می پردازند و تالش 
می کنند با آبیاری و هرس این درخت تنومند، 
آن را به شکل زیباتری بیارایند و مسیر رشدش را 
هموار کنند. دبیر سی و چهارمین جشنواره بین 
المللی فیلم های کودک و نوجوان افزود: به جای 
مصرع معروف به پایان آمد این دفتر، حکایت 
همچنان باقی است، سخن خود را با این نوید به 
پایان می برم که گمان مبر که به پایان رسید کار 
مغان، هزار باده ناخورده در رگ تاک است. به امید 
پیشرفت و شکوفایی سینمای کودک و نوجوان در 
سال های آینده. برنامه بعدی به اعالم جوایز بخش 
بین الملل اختصاص داشت. پوران درخشنده روی 
سن آمد و با معرفی جایزه سیفژ، برنده را اعالم 
کرد. سپس مهرداد اسکویی، مستند ساز جوایز 
بخش بین الملل را قرائت کرد. صاحبان این آثار 
به دلیل شرایط کرونایی به ایران سفر نکرده اند، اما 

نماینده آن ها جوایز را دریافت می کنند.

چراغ جشنواره 
روشن بماند

پس از معرفی بخشی از برگزیدگان، محمد 

خزاعی، رئیس جدید سازمان سینمایی دقایق 
کوتاهی برای حضار سخنرانی کرد. وی اظهار کرد: 
امیدوارم چراغ این جشنواره همچنان روشن بماند 
و مسیری که احیا شده است، استمرار پیدا کند. 
رئیس سازمان سینمایی و سمعی، بصری به انتقاد 
بعضی رسانه ها در خصوص آثار ارائه در جشنواره 
اشاره و اضافه کرد: یقیناً با وجود شرایط فعلی 
که فرایند تولید آثار سینمایی همراه با کمبود 
پول و اعتبار و فیلم های شاخص است، برگزاری 
جشنواره فیلم کودک روز به روز سخت تر می شود. 
خزاعی تصریح کرد: من جای حسین انتظامی، 
رئیس پیشین سازمان اکنون صحبت می کنم؛ 
بدین سبب از اقدامات او و همه کسانی که تالش 
کردند این جشنواره برگزار شود تشکر می کنم. 
وی تاکید کرد: سینمای کودک احیا شده است و 

با تالش در این مسیر احیا تر نیز خواهد شد.

ماجرای عکس حاشیه دار
اما حاشیه بزرگ جشنواره امسال به عکسی از 
خانم آزاده عزیزیان اختصاص یافت که دو کودک 
کار، پشت به لنز دوربین و رو به سمت قطار 
شادی جشنواره -که شهرداری در سطح شهر 
و مناطق کم برخوردار راه انداخته- ایستاده اند و 
دارند بچه های دیگر را تماشا می کنند. در نهایت 
علیرضا تابش، دبیر سی و چهارمین جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان، در یادداشتی، به 
انتشار عکسی از کودکان کار در حاشیه برگزاری 
این رویداد سینمایی در اصفهان، واکنش نشان 
داد.در این یادداشت آمده است: »از دیروز عکسی 
از خانم آزاده عزیزیان منتشر و در شبکه های 
اجتماعی بازنشر شده که ۲ کودک کار، پشت به 

لنز دوربین و رو به سمت قطار شادی جشنواره 
-که شهرداری در سطح شهر و مناطق کم 
برخوردار راه انداخته- ایستاده اند و دارند بچه های 
دیگر را تماشا می کنند. اگر فرض را بر این قرار 
بدهیم که برنامه های شهرداری اصفهان برنامه 
جنبی جشنواره فیلم کودک بوده، باز این عکس 
نشان می دهد برنامه های جنبی جشنواره، به 

جاهای درستی از شهر اصفهان رفته است.
حاال اصل ماجرا چیست؟

از دوره سی و یکم جشنواره فیلم کودک تا حاال، 
رویکرد جشنواره در شهر اصفهان این بوده که 
»جشنواره ای برای همه کودکان« باشد، به همین 
دلیل این اقدامات در مسیر رویکرد »جشنواره 

برای همه کودکان« انجام شده:
یک: امسال برای چهارمین دوره، 4 فیلم از 
فیلم های جشنواره برای افراد دارای معلولیت از 
جمله ناشنوایان و نابینایان مناسب سازی شد و در 

سانس های ویژه برای آنها پخش شد.
دو: هر روز کانتینر نمایش فیلم در مناطق کم تر 
برخوردار اصفهان، فیلم های ویدئویی جشنواره را 
در روزهای برگزاری جشنواره پخش کردند. حتی 
در دوره سی و دوم جشنواره، جز مناطق کم 
برخوردار اصفهان، به بیش از ۱۳0 شهر محروم 
کشور، سینما سیار جشنواره فیلم کودک سفر 
کرد و برای بچه ها در ایام جشنواره فیلم کودک 

نمایش داد.
سه: مانند دو دوره گذشته، ویژه برنامه و پخش 
فیلم برای کودکان بیمار بستری در بیمارستان 
اصفهان  )ع(  حسین  امام  حضرت  کودکان 

برنامه ریزی و هر روز اجرا شد.
کوچک،  آینده سازان  برنامه  ویژه  چهار: 
برنامه هایی را برای کودکان کار و همراهی آن ها 
با جشنواره در نظر گرفت. با همکاری انجمن ها، 
کودکان کار در جشن های روزانه جشنواره هم 

حضور داشتند.
»قهرمان  تصویر  با  مشق  دفترچه های  پنج: 
نوجوان« شهید علی لندی و بازی های فکری 
کمتر  مناطق  کودکان  بین  در  توزیع  برای 
برخوردار شهر اصفهان در نظر گرفته شده و 

توزیع شد.
شش: پارسال به خاطر شرایط کرونایی و آموزش 
آنالین، جشنواره فیلم کودک اصفهان از محل 
صرفه جویی در بودجه جشنواره توسط شهرداری 
اصفهان »دو میلیارد تومان« صرف خرید تبلت 
برای دانش آموزان کم بضاعت شهر اصفهان کرد 
و در سال تحصیلی گذشته، با هماهنگی آموزش 
و پرورش تحویل دانش آموزان شد البته یک 
فریم عکس هم از اهدای تبلت ها به دانش آموزان 

ثبت و منتشر نشد.
برگردیم به عکس خانم عزیزیان، بچه ها در نهایت 
سوار این قطار می شوند، چراکه قطار برای حضور 
بچه های این منطقه است و به منطقه کم برخوردار 

شهر رفته تا بچه ها سوار قطار شادی بشوند.
یادمان باشد که جشنواره یک رویداد سینمایی در 
شش روز است و اهداف اصلی و جنبی مشخصی 
دارد، برنامه ریزی برای کودکان کار و موضوعات 
کارشناسانه  برنامه ای  شهری،  و  اجتماعی 
دارد،  الزم  شهری  مدیریت  در  بلندمدت  و 
جشنواره اما توانسته فرصتی برای دسترسی 
هنری برای همه شهروندان بخصوص کودکان 

عزیز فراهم کند.«

سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان پایان یافت؛

موهبت جشنواره

citizen

اصفهان  شهرداری  طراحی  و  فنی  دفتر  کل  مدیر  نوسان:   
گفت:در نیمه نخست سال جاری علی رغم برخی مشکالت، 
بالغ بر ۲۴۰ طرح به طور کامل تهیه و یا بازنگری انجام و ابالغ 
است.  قابل مالحظه ای  قبل عدد  به سنوات  نسبت  که  شده 
ابالغی،  بین طرح های  اظهار کرد: در  سعید کورنگ بهشتی 
۲۹ خیابان، ۱۷ پروژه فرهنگی و ورزشی، ۳۲ پروژه میدان و 
تقاطع همسطح و یا غیر همسطح، ۷۹ طرح پیاده رو سازی، 
سرویس  ساختمان  سه  نشانی،  آتش  ایستگاه  سه  تعداد 
بهداشتی، ۱۳ پروژه فضای سبز و پارک، ۱۱ پروژه مربوط به 
آبرسانی، تعداد شش پروژه مناسب سازی، پنج پل عابر پیاده 
و  تکمیل  عمرانی،  پروژه های  طرح های  از  دیگری  تعداد  و 

جهت شروع عملیات اجرایی ابالغ شده است.
جمله  از  داد:  ادامه  اصفهان  شهرداری  طراحی  و  فنی  دفتر  کل  مدیر 
پروژه های مطرح، می توان به پروژه ایستگاه آتش نشانی میدان حج واقع 
در منطقه هفت با مساحت دو هزار ۱50 متر مربع و زیربنای یک هزار و 
500 متر مربع در دو طبقه اشاره کرد که همجوار با پروژه تجاری فدک 
مال و مجموعه های مسکونی بلندمرتبه در آن محدوده می تواند عملکرد 

بسیار خوب و سریع داشته باشد. 
مخزن  کرد:  تصریح  اصفهان  شهرداری  طراحی  و  فنی  دفتر  کل  مدیر 
ظرفیت ۲500  با  شهرداری  منطقه هشت  در  واقع  کساره  آب چشمه 
آب کمبود  و  خشکسالی  به  توجه  با  که  شده  احداث  مکعب  متر 

 در شهر اصفهان می تواند جهت زنده نگه داشتن فضای سبز نقش بسزایی 
ایفا کند. 

وی ادامه داد: طرح نوسازی ساختمان ایستگاه آتش نشانی الهور واقع 
در منطقه چهار با مساحت سه هزار و ۱00 متر مربع و زیربنای یک هزار 

و 54۸ متر مربع نیز خدمات بهتری به شهر و شهروندان ارائه می کند.

طراحی پروژه باغ بستنی
 در رهنان

کورنگ بهشتی گفت: ورزشگاه دردشت در منطقه سه با زیربنای ۸50 
متر مربع در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع، فاز دو پروژه عظیم 
خانه کودک منطقه دو با زیربنای پنج هزار و 500 متر مربع در چهار 
طبقه، فاز دوم پروژه مجموعه شهید کشوری در منطقه شش با زیربنای 
سه هزار و650 متر مربع در زمینی به مساحت دو هزار و ۱00 متر مربع، 
ساماندهی باغ بانوان پردیس منطقه ۱۳ در مساحت ۱4 هزار و ۷00 متر 
مربع، مجموعه فرهنگی واقع در کراس آور چهارباغ در مناطق یک و سه 
با زیربنای دو هزار متر مربع، پارک های مادر و نگین در منطقه ۱۲ با 
مساحت پنج هزار متر مربع و باغ بستنی و باغ گیاهان دارویی واقع در 
منطقه ۱۱ در مساحت شش هزار و 655 متر مربع از دیگر پروژه های 

طراحی شده در ماه های اخیر است. 
از  اظهار کرد: یکی  بستنی،  باغ  پروژه  به ضرورت طراحی  اشاره  با  وی 
موضوعاتی که به عنوان طراحی بومی سازی شده، پارک های موضوعی با 
توجه به پتانسیل های موجود در شهر است از این رو پارک موضوعی با 

موضوع باغ بستنی طراحی شده است. 
حرفه  داد:  ادامه  اصفهان  شهرداری  طراحی  و  فنی  دفتر  کل  مدیر 
بستنی سازی و بستنی سنتی رهنان در سالیان دراز با ارائه بهترین و با 
کیفیت ترین بستنی، نه تنها در میان مردمان بومی و مردمان اصفهان و 

ایران بلکه در مسابقات اروپا نیز صاحب مقام شده است. 
وی با بیان اینکه باغ گیاهان دارویی نیز از جنبه های آموزشی، تحقیقاتی 
برای رشته های مختلف و تعلیم و ارتقا فرهنگ گیاه درمانی برای کاشت، 
بررسی استقرار و انجام تحقیقات در مورد گیاهان دارویی بومی و غیربومی 
و آشنایی بازدیدکنندگان با این گیاهان طراحی شده است، گفت: حفاظت 
از  یکی  و  است  اهداف  دیگر  از  بومی  دارویی  گیاهان  ژنتیکی  تنوع  از 
تولید  و  زمینه های کشت  بررسی در  و  مزیت های مهم آن، جمع آوری 

انبوه آنها است.

طراحی 
باغ گیاهان دارویی

که  شده  انجام  نحوی  به  باغ  این  طراحی  کرد:  اظهار  بهشتی  کورنگ 
گیاهان دارویی با کاربردهای خاص در کرت های جداگانه کاشته، معرفی 
و در مورد خواص آنها توضیحاتی ارائه شود؛ انواع گیاهان دارویی ایرانی و 
خارجی در کرت های تحقیقاتی کاشته می شوند و در مورد ترکیب های 
شیمیایی و مواد موثره آنها تحقیق و بررسی می شود و گیاهان موجود در 
این کرت ها مواد اولیه مورد نیاز طرح های تحقیقاتی را فراهم می آورند 
و غذایی  دارای کاربرد صنعتی  به گیاهانی که  باغ  از  همچنین بخشی 

هستند، اختصاص پیدا می کند. 
وی تاکید کرد: از وقایع مبارک این روزها همانگونه که در بعضی رسانه ها 
اعالم شده، به دنبال افتخارات طرح های عمرانی شهر اصفهان در ادوار 
مختلف از جمله دریافت جایزه بین المللی خشت طالیی در طرح های 
میدان امام علی )ع( و تقاطع استقالل و همزمان، طرح برتر بتنی تقاطع 
استقالل، این بار نیز تقاطع شهید سردار سلیمانی در مراسم همایش روز 
بتن در مهر ماه سال جاری به عنوان رتبه برتر طرح های بتنی سال معرفی 
شد که این افتخار حاصل زحمات تمامی متولیان طرح و اجرا و بخش های 

پشتیبانی پروژه های عمرانی بوده است.

تهیه و بازنگری بیش از ۲۴۰ طرح 
در نیمه نخست سال جاری

سـی و چهارمیـن جشـنواره بین المللـی فیلم هـای کـودکان و نوجوانـان از ۱6 تـا ۲۱ مهر ماه 
بـه صـورت حضـوری و بر خط برگزار شـد. این جشـنواره با شـعار سـینما سـرزمین خیال در 
سـالن همایـش های بین المللـی اصفهان افتتاح و در سـالن »عباس کیارسـتمی« سـازمان سـینمایی فارابی 
تهـران بـه پایان رسـید. در بخش بین الملل ۱۰فیلم و انیمیشـن از کشـورهای مختلـف و ۳ فیلـم از ایران در 
بخـش پویانمایـی و کوتـاه داسـتانی حضور داشـتند. اگر چـه ایـن دوره با فضایی کـه دسـتاورد همه گیری 
کروناسـت عجیـن شـده بـود اما پخـش مجـازی و آنالیـن فیلم  ها کمـک کرد تـا کـودکان و نوجوانـان در 
سراسـر ایـران بتواننـد بـه تماشـای فیلم های ایـن جشـنواره بنشـینند.از نکات مثبـت جشـنواره می توان 
بـه در نظر گرفتن شـرایط ویـژه برای نابینایان و ناشـنوایان و همچنین ایجاد سـینمای سـیار بـرای کودکان 

مناطـق کم برخـوردار در شـهر اصفهان اشـاره کرد.

هفته نامه نوسان
گروه شهری

 نوسان: رئیــس کمیســیون اقتصادی 
حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: سران ســه قوا باید تکلیف 
۲0 ساله اصفهان را برای به نتیجه رسیدن 
طرح های آبرسانی روشــن کنند و بدانند 
اگر معضل آب اصفهان برطرف شــود، هم 
بحران اشتغال حل شــده هم گردشگری 

رونق می یابد.
عباس حاج رسولی ها اظهار کرد: وضعیت 

بیکاری به ویژه برای افــراد تحصیل کرده 
در اصفهان حاد شده و باید فکری عاجل و 
ضربتی برای آن شود. وی پیشنهاد داد که 
اســتان اصفهان برای طرح های مربوط به 
اشــتغال و مقابله با بیکاری پایلوت کشور 
شــده و اختیارات الزم از ســوی دولت به 
استاندار داده شــود. وی با تاکید بر اینکه 
فرونشســت اصفهان جدی بوده و بناهای 
تاریخی این شــهر که مقاومــت چندانی 

ندارد را مورد تهدید قرار داده است، خطاب 
به مســئوالن امر گفت: حتماً باید مسجد 
جامع، چهلستون و منارجنبان فروریزد تا به 

جدی بودن این موضوع پی ببرید؟
حاج رســولی ها با تاکید بر اینکه ریشــه 
فرونشســت بحران آب است، خاطرنشان 
کرد: از ســال ۸0 که مصوبه طرح آبرسانی 
بهشت آباد تصویب شــد، هنوز به نتیجه 
نرسیده اســت. آیا هیچ زمان قرار نیست 

طرح بهشت آباد حل شود؟ اگر قرار نیست 
انجام شــود، آن را رها کنید و اگر قرار است 
به اتمام برسد هرچه ســریع تر عمل شود. 
وی ادامه داد: سران ســه قوه باید تکلیف 
۲0 ســاله اصفهان را برای نتیجه رسیدن 
طرح های آبرسانی روشن کنند و بدانند اگر 
معضل آب اصفهــان برطرف شــود، هم 
بحران اشــتغال اصفهان حل می شود هم 

گردشگری رونق می یابد.

 رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان عنوان کرد:

وضعیت حاد بیکاری در اصفهان

شهروندان اصفهانی انتظار دارند، جریان جشنواره در تمام طول سال جریان داشته باشد
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تحلیل

اقتصاددان     

بابک عابدین نایب رییس کمیسیون فناوري اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگاني ایران، 
گفت: برکسي پوشیده نیست که اینترنت به نیروي محرکه اقتصاد دنیا تبدیل شده 
است و کشورها بدون بستر ict قوي نمي توانند به توسعه اقتصادي برسند. وي در ادامه 
خاطرنشان کرد: تغییرات تکنولوژي در امریکا رشد قابل توجهي کرده است و متعاقب 
آن شاهد رشد اقتصادي در این کشور هستیم. عابدین تصریح کرد: اگرخواهان توسعه 

صادرات غیرنفتي هستیم نباید در این بخش محدودیتي ایجاد کنیم. 

شوك محدودیت اینترنت به اقتصاد کشور
علي قنبري، کارشناس اقتصادي گفت: فکر مي کنم بازار ارز تا پایان سال روند صعودي 
مالیم خواهد داشت. براي مثال، برجام به نتیجه برسد، موضوع اف اي تي اف حل شود، در 
غیر این صورت احتمال اینکه نرخ دالر تا پایان سال به ۳5 تا 40 هزار تومان برسد وجود دارد. 
به گزارش خبرآنالین، وي افزود: خبر هایي که از مذاکرات وین به گوش مي رسد، تاکنون 
چندین بار تکرار شده است و خیلي اطمیناني به حل مسائل و مشکالت وجود ندارد، بنابراین 

هیچ دلیلي براي کاهش نرخ دالر وجود ندارد.

پیش بینی عجیب از قیمت دالر در پایان سال

رانت جوها مخالفت 
ارز ترجیحی شدند

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان: پرونده تغریغ بودجه سال گذشته ؛ اعالم شده توسط 
بذرپاش ، ریشه های واقعی و جدی بیماری اقتصادی در ایران را 
نمایش می دهد. گوشه هایی از دالیل کسری بودجه در ایران -  
۱6۰۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان کاالهای اساسی و حامل های 
انرژی و آنچه عامل اصلی رشد سالیانه قیمت دالر یا جهش های 
آنچنانی پس از چند سال و به خاک سیاه نشاندن بخش بزرگی 
از جامعه ایران است. رئیس تازه نفس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی اما بدرستی اظهار کرده که عامل اصلی تمام نابسامانی ها 
از بودجه اســت اما تا دو ماه آینده روشن خواهد شد که ایران و 
ایرانی باید منتظر تحوالت بنیادین در وضعیت اقتصادی کشور 
باشند یا با توجه به ذینفعان بیشــمار در این حوالی ، این حرفها 
فقط حرف اســت ... آنچه می خوانید اما برخی از برجسته ترین 
نکاتی است که در هفته قبل اقتصاد ایران را به خود معطوف کرد؛

سرنوشت اقتصاد ایران
پایگاه رسانه ای مؤسسه خاورمیانه در مطلبی با عنوان »سه سناریو برای 
شامل،  مذاکرات هسته ای  احتمالی  نتیجه  سه  اساس  بر  ایران«  اقتصاد 
بازگشت به برجام )خوشبینانه(، توافق موقت )میانی(، و ادامه وضع موجود 
)بدبینانه(، ۳ چشم انداز اقتصادی میان مدت را تبیین و آمار و ارقام مربوط به 
هریک از سناریوها را پیش بینی کرده است. این گزارش تاکیددارد که برخی 
از شاخص های اقتصاد کالن، به ویژه تورم، همچنان نگران کننده است، 
اما تولید ناخالص داخلی کشور به رشد ناچیز بازگشته است. کارشناسان 
متفق اند دلیل اصلی این انعطاف پذیری، تنوع فعالیت های اقتصادی ایران 
بوده است.  با این حال، با افزایش اثر تورم بر قدرت خرید متوسط خانواده 
ایرانی و تداوم فرار سرمایه، چشم انداز میان مدت اقتصاد در غیاب تصمیمات 

سیاسی و اقتصادی مورد نیاز می تواند مبهم باشد. 

نرخ سود بانکی دستوری کاهش پیدا نمی کند
از شرایط  تابعی  بانکی،  نرخ سود  بانک مرکزی گفت:  رئیس کل اسبق 
نمی کند.  پیدا  به صورت دستوری کاهش  و  بوده  تورم  نرخ  و  اقتصادی 
محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه قیمت ها در بازار، 
تابع عرضه و تقاضا بوده و به زور پایین نمی آید، ادامه داد: نرخ سود بانکی 
نیز از شرایط اقتصادی و تورم تابعیت کرده و به صورت دستوری کاهش 
پیدا نمی کند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: با استفاده از تجربیات 
افراد با تجربه، می توان به اقتصاد کمک کرد و این تورم لجام گسیخته را 
کاهش داد. بهمنی با اشاره به این که قیمت ها به صورت لجام گسیخته باال 
می روند گفت: ما در کشورمان امکانات فراوانی داریم که به راحتی می توانیم 
با استفاده از تجربه و دانش و همچنین امکانات موجود نرخ تورم را کنترل 
کنیم. وی با انتقاد از تفاوت نرخ تورم بین بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: 
حدود ۱۳ درصد اختالف بین نرخ تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی و 
مرکز آمار وجود دارد که این آمار غلط تصمیمات غلط را به دنبال دارد. 
بهمنی ادامه داد: نرخ تورم باید توسط بانک مرکزی مشخص شود و در این 

خصوص باید قانون اصالح شود.

چرا آرامش به بازار ارز باز نمی گردد؟
دکتر  آلبرت بغزیان گفت: نوسانات همیشگی نرخ ارز بدون تاثیرپذیری از 
اخبار مثبت نشان می دهد بازار ارز توسط بانک مرکزی مدیریت و کنترل 
می شود. بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین می کند و به همین دلیل است 
که صرافی ها نیز تا روزانه تا یک ساعت مشخصی از روز نرخ ارز را ندارند.  
این اقتصاددان تاکید کرد: مین موضوع نشان می دهد بانک مرکزی کنترل 
قیمت دالر را دست دارد و تابلوی تعیین نرخ ارز در دست این نهاد است.  
حال با اطالع از اینکه بانک مرکزی با عنوان بازار متشکل ارزی و از داخل 
ساختمان شیشه ای نرخ ارز را اعالم می کند، پس خیلی تابع اخبار خوش 
و کاهش نرخ ارز نمی تواند باشد.  وی تصریح کرد: در صورتی که با انتشار 
اخبار منفی فوری و آنی نرخ ارز افزایش پیدا می کند. همین امر مهر تاییدی 

بر نظام کنترل گر بانک مرکزی است. 

مجلس یعنی این !
یداهلل کریمی پور در یادداشتی نوشت: اول: مساله رکورد دار بودن نرخ تورم 
ایران در آسیا و خاورمیانه که با نبوغ مجلس و خردمندی دولت مردمی 
رو به حل شدن است؛ دوم:  رکود تورمی و کم ارزشی پول ملی ، کرونا و 
سایر چالش های اقتصادی- اجتماعی امروز ایران هم که با درایت مجلس 
انقالبی پشتیبان و همراه  دولت مردمی آیت اهلل رئیسی به زودی رفع 
و رجوع خواهد شد؛ سوم: استراتژی سیاست خارجی هم به زودی زود، 
با کیاست و درایت مجلس به سرانجام رسیده و کشور به سکینه خواهد 
رسید؛ چهارم: چگونگی مقابله با افزایش تهدیدات از شمال غربی و رویارویی 
با دسیسه پیمان صلح عبری-عربی در جنوب هم که عنقریب در مجلس 
انقالبی مطرح و بی گمان به راه حلی حکیمانه منتهی خواهد شد؛ پنجم: 
طالبان هم که تغییر یافته و مبارزان اصیل ضدامپریالیستی بوده و همراه و 
یاور ما در مرزهای شرقی خواهند بود؛ ششم: اتحاد همسایگان علیه ایران هم 
که بخشی از دسیسه استکبار و صهیونیسم جهانی بوده و با تکیه بر قدرت 
و اقتدار نظام با عقب نشینی دشمنان منجر به خفت و خواری آنها خواهد 
شد! حال تنها مساله و دلمشغولی بزرگ باقیمانده  اموال مسئوالن شریف و 
زحمتکش است ، که باید به پاس فداکاری آنان، از سوی مجلس محرمانه 

تلقی شود. فرخنده باد.

این حرف ها 
فقط حرف است!

بررسی های پژوهشکده پولی و بانکی از بیش 
از ۲۷0 شــرکت صنعتی پذیرفته شــده در 
بورس اوراق بهــادار و فرابورس که به صورت 
ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می کنند و 
بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند، 
نشان می دهد: امسال تولید صنعتی کماکان 
رشد مثبت خود را ادامه داد و در اردیبهشت 
ماه به نرخ رشــد به 6/۸ درصد و در خرداد به 
۷/۷ درصد رســید. البته این روند افزایشی 
رشد شاخص تولید در تیر متوقف شد و رشد 
شاخص تولید در این ماه به ۳/۱ درصد رسید. 
همچنین آمار تولید شرکت های بورسی در 
مردادماه نیز نشان می دهد که روند کاهشی 
رشد تولید که در تیر شروع شده در مردادماه 
نیز ادامه پیدا کرده و رشــد شــاخص تولید 
صنعتی شرکت های بورســی در این ماه به 
محدوده صفر درصد رسیده است. در شهریور 
این روند ادامه پیدا نکرد و رشد شاخص تولید 
صنعتی در این ماه نســبت به مدت مشــابه 
سال قبل به ۱/۹ درصد افزایش پیدا کرد. در 
همین راستا، بررسی شاخص تولید صنعتی 
شــرکت های بورسی نشــان می دهد که در 
۱4 ماه اخیر شــاخص تولید این شرکت ها 
در بازه ۱00 تا ۱05 در نوســان بوده است که 
نشان می دهد میزان تولید شرکت ها نسبت 
به سال پایه شاخص یعنی سال ۱۳۹5 رشد 

محسوسی نداشته است.

مهم ترین بازدارنده رشد تولید
روند کلی تغییــرات موجودی انبار نشــان 
می دهد که تغییرات در موجــودی انبار در 
مجموع صنایع در سال های اخیر عموما زیر سه 
درصد از تولید بوده است. با توجه به تحریم های 
بین المللی و اینکه بســیاری از صنایع در زیر 

ظرفیت اسمی خود تولید می کنند، می توان 
این فرضیه را مطرح کرد که مهم ترین بازدارنده 
رشــد تولید در بین صنایــع محدودیت در 

تقاضای داخلی و خارجی است. 
بررســی ها نشــان می دهــد در فروردین و 
اردیبهشت ماه امســال تغییر در موجودی 
انبار شــرکت های صنعتی تحت تاثیر تغییر 
قابل توجه اســتراتژی فروش شــرکت های 
خودروساز قرار گرفت و شاخص کل موجودی 
انبار صنعت کاهش در موجودی انبار را نشان 
داد. اما در چهار ماهه اخیر )از خرداد تا شهریور( 
موجودی انبــار در بخش صنعــت به طور 

متوسط افزایش را نشان می دهد.
 به عبارت دیگر رشد فروش در ماه های اخیر 
کمتر از رشد تولید بوده و حتی در مرداد ماه 
رشد فروش کل صنعت نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل منفی نیز بوده اســت. در نتیجه 
افزایش موجودی انبار در چهــار ماه متوالی 
می تواند پشتوانه ضعیف تقاضا از رشد بیشتر 

تولید صنعتی در شرایط فعلی را نشان دهد.
همچنین در صنعت محصوالت شیمیایی که 
در ماه های اخیر همواره کاهش در موجودی 
انبار را تجربه کرده بود در ســه ماه تابستان با 
افزایش چهار درصدی در موجودی انبار مواجه 
شده اســت. بنابراین با توجه به رشد نزدیک 
صفر این صنعت در ایــن دوره می توان گفت 
که فروش شرکت های محصوالت شیمیایی 
در سه ماه اخیر نسبت به مدت مشابه کاهش 
داشــته که می تواند به رشد منفی تولید این 
صنعت در ماه های آتی منجر شــود.از سوی 
دیگر بررسی ها نشان می دهد یکی از صنایعی 
که در دوره های اخیر بیشــترین تغییر را در 
موجودی انبار دارد صنعت خودروسازی است. 
این صنعت از مرداد تا اسفند ۱۳۹۹ در هر ماه 

به طور متوسط ۱۲/۸ درصد به موجودی انبار 
خود اضافه کرد؛ اما در اردیبهشــت ماه سال 
جاری رشد فروش حدود ۲۷ درصد بیشتر از 
تولید بوده که به معنی کاهش موجودی انبار 
انباشته شده در ماه های قبلی است. در تیر ماه 
نیز رشد فروش این صنعت حدود ۱5/۱ درصد 
بیشتر از رشد تولید این صنعت بوده است که 
نشــان دهنده کاهش در موجودی انبار این 
صنعت شده است. در ادامه این روند در مرداد 
و شهریور ماه نیز موجودی انبار این صنعت به 

ترتیب ۹/4 و 5/5 درصد کاهش داشته است.

اصلی ترین مشکل های تولید 
در اقتصاد ایــران محدودیــت نقدینگی در 
صنایع همواره از اصلی ترین مشکل های تولید 
برشــمرده می شــود. البته محدودیت مالی 
برای همه شرکت ها به یک اندازه نیست و در 
برخی شرکت ها شدیدتر و در برخی شرکت ها 
محدودیت مالی کمرنگ تر است. در همین 
راستا، بررسی ها نشــان می دهد: در دو سال 
اخیر تقریبا در تمام دوره هــا به جز فروردین 
۱۳۹۹ که شــوک کرونا تغییرات را توضیح 
می دهد، رشد شــرکت هایی که محدودیت 
مالی شدیدتری داشــتند کمتر از رشد سایر 
شرکت ها بوده است. در برخی برهه های زمانی 
مانند خرداد تا آذر ۱۳۹۸ این محدودیت اثر 
شــدیدتری بر رشد تولید داشــته است. در 
آبان تا دی ماه ۱۳۹۹ نیز مجددا این اختالف 
قابل توجه بوده که البته این اختالف در ماه های 

بهمن و اسفند به حداقل رسیده است. 

صادرات و رشد تولید
رشد تولید در برخی صنایع به شدت به بازار 
صادراتی وابســته اســت. از این رو تغییرات 

فرآیندها و رویه های صادراتی و گســترده یا 
محدود شــدن بازار صادراتی یکی از عواملی 
اســت که بخشــی از تغییــرات در تولید را 
توضیح می دهد.در این رابطه برآورد ها نشان 
می دهــد: از ابتدای ســال ۱۳۹۸ که روند رو 
به افزایشی رشد تولید صنعتی شروع شد تا 
مهر ســال ۱۳۹۹، همواره رشد شرکت های 
صادراتی از شرکت های غیرصادراتی بیشتر 
بــوده و در واقع بــه نوعی محــرک افزایش 
رشــد در این بازه زمانی را می توان صادرات و 
شرکت های صادرات محور دانست، اما از آبان 
سال گذشته برخالف دوره قبلی، رشد تولید 
صنایع صادرات محور از رشد تولید سایر صنایع 
پایین تر بوده اســت. این اختالف در ماه های 
اخیر به مرور افزایش پیدا کرد؛ به گونه ای که 
رشد گروه شرکت های صادرات محور در تیر تا 
شهریور امسال به ترتیب ۱۲، ۱0 و ۱۳ درصد 

کمتر از رشد گروه دیگر بوده است.

واردات و رشد تولید
از آنجا که درجه وابســتگی به واردات در بین 
صنایع و حتی شرکت های مختلف متفاوت 
است، بدیهی است که مشکلی مانند تحریم که 
واردات را مختل می کند روی صنایع وابسته تر 
اثر بیشتری دارد. بنابراین برای اینکه اثر واردات 
بر رشد تولید صنایع مشخص شود شرکت ها 
بر اســاس درجه وابســتگی به واردات به دو 
گروه واردات محور شدید و واردات محوری کم 
تقسیم شده و رشــد تولید در این دو گروه در 
دوره های مختلف با هم مقایسه شده است. در 
همین راستا بررسی ها نشان می دهد در تمام 
ماه های سال ۱۳۹۹ رشد تولید شرکت های 
واردات محور از رشــد تولید شرکت هایی که 
وابستگی کمتری به واردات دارند )یا وابستگی 
ندارند( بیشتر بوده است. همچنین در سال 
۱400 اگرچه در برخی ماه ها مانند اردیبهشت 
اختالف رشد بین شرکت ها به واردات محوری 
آنها بستگی نداشته، اما رشد تولید شرکت های 
واردات محور در بیشتر ماه ها از جمله مرداد و 

شهریور از سایر شرکت ها باالتر بوده است.

کاالهای مصرفی، واسطه و 
سرمایه گذاری

طبق گزارشــی کــه پژوهشــکده پولی و 
بانکی منتشــر کرده اســت: از اردیبهشت 
۱۳۹۹ به بعد رشــد تولید کاالهای مصرفی 
به دلیل محدودیت های وارداتــی روی این 
محصوالت )ناشــی از تحریم ها و محدودیت 
ثبت سفارش( و همچنین رشــد نرخ ارز که 
منجر به ارزان تر شدن کاالهای داخلی نسبت 
به کاالهای وارداتی شــده، بیشــتر از رشد 
کاالهای واسطه ای بوده اســت. در شهریور 
امسال نیز همین قاعده برقرار بوده و در حالی 
که رشــد تولید شــرکت های تولیدکننده 
کاالهای مصرفــی 6/۷ درصد بوده، رشــد 
تولید شرکت های تولیدکننده کاالی واسطه 
حدود 0/۲ درصد شده است که اختالف 6/5 
واحد درصدی بین این دو وجود دارد. از سوی 
دیگر رشد تولید کاالهای سرمایه ای نیز که 
در ماه های اخیر نوســان زیادی داشــته، در 
مردادماه و شهریور ماه رشد باالی ۲0 درصد 

را ثبت کرده است

آمارها نشان می دهد، روند کاهشی تولید در تیرماه شروع و طی مردادماه ادامه یافت؛

ضربه سنگین به تولید

 نوسان: استاد اقتصاد دانشگاه 
اظهار داشت:  عالمه طباطبایی 
همین االن چیزی حدود ۱۱۱ واحد 
به اصطالح تولید خودروی دارای 
پروانه بهره برداری و در دســت 
اجرا داریم یعنی هنوز این شیرین 
کاری به عنوان تسهیل تولید راه 
نیفتاده است ما االن در این فضای 
رانتی و پرفساد ۱۱۱ جواز به نام 
برخی  خودروسازی داده ایم که 
فقط پروانه هم دارند و برخی در 

حد اجراست.
فرشاد مومنی در نشست موسسه دین 
و اقتصاد با موضوع »بحــران یادگیری 
در زمینه ی سیاســت های تــورم زا و 
آثار و پیامدهای آن« اظهار داشــت: تا 
االن که آثار فاجعــه آمیز جهش های 
قیمت ارز در ســالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ 
آشکار شده اســت. وی افزود: این روزها 
ماجرای اصطالح ســامان دهی و عادی 
سازی یارانه های پنهان دوباره اسم رمز 
خلق رانت های ضد توســعه ای بزرگ و 
فراهم کردن منافع غیرمولدها و تعمیق 
فشارهای غیرقابل طاقت جدید به فقرا 
و محرومان است و من که عرض کردم 
در این شــرایط خطیر با ناپختگی های 
وحشــتناکی در بخش هایی از دولت و 
مجلس هم روبه رو هستیم به خاطر این 
است که برخی از مقامات کلیدی نیز در 
این دو گروه عینــاً حرف های مافیاها را 
تکرار می کنند، در جلسه دو هفته پیش با 
موضوع یارانه پنهان تعدادی مطالعه های 
بسیار مهم را در این زمینه معرفی کردم 
که در درون دستگاه های حکومتی و در 
کادر بدنه کارشناســی دولت و مجلس 
اسنادی را منتشر کردند ولی چون منافع 
مافیاها در نادیده گرفتن این گزارش ها 
هســت از بیخ و بــن اینهــا را  نادیده 
می گیرند آن گــروه از مقامات دولتی و 
بخشی از نمایندگان مجلس که متاسفانه 
از این حرف های بی پایه می زنند در این 

ماجرا سهم دارند.
این اقتصاددان تاکید کــرد:  به عنوان 
یک پیشــنهاد به نمایندگان مجلس و 
دولت می گویم گــزارش یارانه پنهان 
و مالحظات آن که در مهــر ۱۳۹۸ در 
مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده 
است را ببینند در این گزارش آمده است 
که پنج دروغ بزرگ بــه نام یارانه پنهان 
در ایران جریــان دارد و باید این را برمال 
کرد، حرف این است که چرا این گزارش 
نادیده گرفته می شود، چرا به جای اینکه 
به صورت عالمانه این واقعیت دیده شود 
و تجربه های تاریخی هم که ما در زمینه 
وارد کردن شوک به قمیت های کلیدی 
داشتیم را نادیده بگیریم و به سمت نشان 
دادن در باغ سبزهای دروغین و بی پایه 
برویم که سی ســال تجربه شده است 
و هر سی سال با شکســت روبه رو بوده 
است، االن ژستی که گرفته اند این است 
که اگر این کار را بکنیم می توانیم ماهی 
چند صد هزار تومان بــه آن جمعیت 
۲۸ میلیون نفری که زیر خط فقر است 
پول پرداخت کنیم شما این پول را اگر 
پرداخت هم بکنید که در تجربه سال ۸۹ 
دیدیم چه ماجراهایی پدید آورد حتی اگر 
پرداخت کنید آنچنان تورم و بیکاری به 
مــردم بی دفاع این ســرزمین تحمیل 
می کنید که آنها را به ســمت هالکت 
کامل می کشانید، ضمن اینکه حکومت را 
نیز به سمت فالکت و مشروعیت سوزی 
می برید و ریشه تولید را خشکیده تر از 

آنی که تا االن هست می کنید.

محدودیت های تامین برق برای صنایع سیمان و فوالد در شهریورماه باعث رشد منفی شاخص 
تولید این صنایع شد تا صنعت فلزات اساسی و کانی های غیرفلزی به ترتیب رشد منفی ۱/5 و 
۲/۴ درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه نمایند. به عالوه کاهش موجودی انبار در صنعت فلزات 
اساسی نشان می دهد که تقاضا برای محصوالت این صنعت از تولید آنها پیشی گرفته است. در صنعت محصوالت 
شیمیایی در شهریور نیز، مشابه ماه های اخیر رشد تولیدی نزدیک به صفر بوده است. این در حالی است که 
فروش این صنعت در ماه های اخیر کمتر از تولید بوده و منجر به افزایش موجودی انبار در این صنعت شده است. 

هفته نامه نوسان
گروه  صنعت

کارشناسان می گویند، مهم ترین بازدارنده تولید، محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است

 نوسان:شــاخص فالکت ۲0 استان از 
متوسط کل کشور بیشــتر شده است. 
شــاخص فالکت ۹ اســتان حاشیه ای 
کشور از 60 درصد بیشــتر شده است. 
 )Misery index( شــاخص فالکت
شــاخصی است متشــکل از نرخ تورم و 
بیکاری. با این استدالل که تورم فزاینده 
در کنــار بیــکاری فزاینده بــرای یک 
کشور، هزینه های اقتصادی و اجتماعی 

در برخواهد داشــت. اگر به این شاخص 
متغیرهای دیگری نظیر نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلی، نرخ بهــره و نرخ تورم 
مسکن اضافه کنیم وخیم بودن وضعیت 

بیشتر عیان می شود.
 ایــن وضعیت ناشــی از ســال ها نظام 
توســعه نابرابر اســت کــه ابــزار آن 
تصاحب منابع محلی، ســلب مالکیت، 
طردکنندگی و سرکوب با هدف تثبیت 

نظم مســلط اســت. نظام توســعه ای 
که ویتریــن آن پروژه هــای عمرانی در 
حوزه های آب)سدسازی(، راه )بزرگراه 
و اتوبان(، مســکن )طرح ســاخت یک 
میلیون مســکن(، گردشگری )تصاحب 
جزیره هــای خلیج فــارس(، بازآفرینی 
)بی جــا کــردن تهیدســتان به اســم 
توســعه محلی(، کارآفرینــی و بخش 

خصوصی است.

نتایج نظام توسعه نابرابر اعالم شد؛

شاخص فالکت کل کشور از ۵۵ درصد عبور کرد
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انجمن واردکنندگان موبایل از رفع ممنوعیت واردات گوشي هاي شیائومي خبر داد. این انجمن 
اعالم کرد با تالش و پیگیري هاي شرکت هاي واردکننده و درخواست از کمپاني شیائومي، پس 
از به روزرساني نرم افزاري، هفت مدل از گوشي هاي شیائومي، ممنوعیت آنها طي روزهاي آینده 
 Poco ۸، مدل Redmi note  برداشته خواهد شد. طبق اطالعات اعالمي به ایسنا، مدل
 Redmi ۹، مدلa Redmi مدل ،i ۱۱ Mi 5، مدلG Poco m۳pro مدل ،gt x۳

note ۱0 و مدل 5G ۱0 Redmi note رفع ممنوعیت شده اند. 

طبق اعالم وزارت راه و شهرسازي، اعداد و ارقامي از میزان واحدهاي مسکوني خالي به 
سازمان امور مالیاتي اعالم شده اما این سازمان ارقام اعالمي را رد و اعالم کرده که هیچ 
خانه خالي در سامانه سازمان امور مالیاتي ثبت نشده است. این در حالي است که به گفته 
معاون وزیر راه و شهرسازي، گروه اول خانه هاي خالي یک میلیون و ۳00 هزار واحد است 
که شهریور سال گذشته مطابق قانون سال ۱۳۹4 و ابالغیه ۱۳۹5 شناسایي و به سازمان 

امور مالیاتي معرفي شده است. 

 نوسان: کاهش محدودیت هاي 
کرونایي در ترکیه باعث شــده 
تا تمایل اتبــاع خارجي براي 
خرید خانــه در ترکیه افزایش 
داشته باشد؛ به گونه اي که طبق 
اعالم مرکز آمار این کشــور، در 
ماه سپتامبر، میزان خرید خانه 
اتباع خارجي نسبت  توســط 
به مدت مشابه سال قبل ۲5.8 
درصد افزایش داشته و به 66۳۰ 
واحد رسیده است. پس از کاهش 
ارزش پول ملي ترکیه، جذابیت 
خرید خانه توســط خارجي ها 

بیشتر شده است. 
به گزارش ایســنا، از کل ۱4۷ هزار و 
۱4۳ خانه فروخته شــده، استانبول 
محبوب ترین شــهر براي خرید خانه 
بوده و طي یک ســال اخیــر ۲۸ هزار 
و ۲۲۹ مورد از کل معامالت مســکن 
صورت گرفته مربوط به این شهر بوده 
است. پس از اســتانبول نیز شهرهاي 
آنکارا با ۱4 هزار و ۲۱۸ مورد و ازمیر 
با ۸۸06 مورد، محبوب ترین شهرها 

براي خرید خانه در ترکیه بوده اند. 
به گفته مرکــز آمار ترکیــه، در ماه 
ســپتامبر اتباع ایراني با خرید ۱۳۲۳ 
واحد خانه، بزرگ تریــن گروه بزرگ 
خریدار خارجي مسکن ترکیه بوده اند 
و عراقي ها با خرید ۹۹0 خانه در رده 
دوم این ماه قرار گرفته اند. شهروندان 
روســي با خرید 540 خانه در ترکیه 
سومین گروه بزرگ خارجي خریدار 
مسکن بوده اند. محبوب ترین شهرها 
براي خرید خانه توسط اتباع خارجي 
در این بازه زماني استانبول با ۲۹۹5 
خانه، آنتالیا بــا ۱۳5۸ خانه و آنکارا با 

40۸ خانه بوده است. 
سال قبل در مجموع 40 هزار و ۸۱۲ 
خانه در ترکیه به خارجي ها فروخته 
شد که این رقم نسبت به سال قبل از 

آن، ۱0.۳ درصد کاهش یافته است. 
طبق قوانین جدیــد، اتباع خارجي با 
خرید خانه اي به ارزش ۲50 هزار دالر 
و باالتر مي توانند شهروندي و تابعیت 

ترکیه را به دست آورند. 
از زمان تصویب این قانون، خرید خانه 
توسط خارجي ها رونق زیادي گرفته 

است.
 تامر اوزرت، مدیر گــروه اوزیورتالر 
گفت: نوســانات بازار ارز روي بخش 
مســکن ترکیه هم داراي پیامدهاي 
مثبت و هــم منفي بــوده اما کاهش 
ارزش پول ملي باعث ارزان تر شــدن 
خانه پیش چشــم خریداران خارجي 

شده است.

بورس کاال در تنظیــم بازارهای گوناگون 
بسیار تاثیرگذار اســت و شفافیت خوبی 
را در خصوص معامــالت عرضه می دارد. 
طبق نظر کارشناســان اقتصــادی به هر 
میزان شفافیت و سالمت اقتصادی افزایش 
یابد، آرامش و ثبات اقتصادی نیز ایجاد و 
زمینه جذب ســرمایه گــذاری داخلی و 
خارجی افزایش خواهــد یافت. »بورس« 
به صورت عمومــی و »بــورس کاال« به 
صورت خاص، از ارکان اساســی در شفاف 
ســازی اقتصادی هســتند. این بورس با 
اهدافی همچون جلوگیری از نوســانات 
کاذب قیمت محصوالت ناشــی از ارتباط 
نامناســب میان عرضه و تقاضا، مدیریت 
ریســک و کنترل نوســانات آتی قیمت، 
اجرای یــک نظام قیمت گذاری شــفاف 
بر پایه تعادل میان عرضــه و تقاضا و نیاز 
بازار، ایجاد یک سیستم اجرایی و ناظر بر 
حسن انجام تعهدات طرفین معامله، پیاده 
سازی یک سیستم جمع آوری و پردازش 
و تحلیل اطالعات و آمــار تولید، واردات، 
صادرات و مصرف در جهت اطالع رسانی 
به بازار و تصمیم گیری مطلوب، هماهنگی 
میان بخش های تولیــدی و بازرگانی در 
زمینــه واردات، صادرات و بــازار مصرف 
شکل گرفت و همچنین با تجمیع بورس  
های فوق الذکر در راستای ورود کاالهای 
گروه محصــوالت فرآورده هــای نفتی و 
پتروشیمی، در سال۱۳۸6 شرکت بورس 
کاالی ایران فعالیت خــود را آغاز کرد. در 
این بازار عده کثیــری از عرضه کنندگان، 

محصوالت و کاالهای خود را به خریداران 
عرضه می کنند. هرچنــد از نظر تئوری، 
طبقه  بندی  های متعــددی برای بورس 
کاال وجود دارد لیکن با گسترش و توسعه 
بازارها، عمال چندین نــوع، از نظام های 
اقتصادی بورس کاال، در قالب یک تشکل 
متمرکز قرار گرفته و می توان اذعان کرد 
بورس کاال بازاری اســت ســازمان یافته 
که در آن به طــور منظم کاالهای معینی
 از جمله مواد خام و فرآوری  نشده همانند 
فلزات و مــواد معدنی )کانی هــا(، انرژی، 
محصوالت کشاورزی، گندم، پنبه و … با 
چارچوب خاصی مورد معامله و داد و ستد 

قرار می گیرد.

نقش موثر
در تحقق شعار

همایون دارابی کارشــناس بازار سرمایه 
معتقد است: با توجه به این که امسال در 
ســال تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها 
هستیم، بحث ابزارهای بورس کاال و بورس 
انرژی در این زمینه می تواند بســیار موثر 
باشد و هیات مدیره جدید سازمان بورس 
نیز به لحاظ سابقه بورس کاالیی می تواند 
در تحقق شعار امسال نقش آفرین باشند. 
وی افزود: در کمک بــه تولید و رفع موانع 
بنگاه ها باید در دو بخــش فعالیت کنیم؛ 
یکی تامین مالی بنگاه ها و دیگری سهولت 
تامین مــواد اولیه و فــروش محصوالت. 
بنابراین هــر دو این مــوارد در محدوده 
فعالیت بورس کاال و انرژی قرار می گیرند 

که با توجه به سابقه و اشراف هیات مدیره 
جدید ســازمان بورس به بورس کاال، این 
موضوع نیز به عنوان یــک مزیت در این 
رابطه مطرح می شود. این کارشناس بازار 
ســرمایه ادامه داد: در همین حال شاهد 
هستیم که فشار و تمایل قابل مالحظه ای 
برای پذیرش و ورود محصوالت مختلف به 

بورس کاال وجود دارد.
 به عنوان مثــال به تازگی ســیمان وارد 
بورس کاال شده و بحث ورود خودرو به این 

بورس نیز این روزها داغ است. 
از ســوی دیگر تجربیات ریاســت جدید 
ســازمان بورس نیز به عنــوان قائم مقام 
بورس کاال در سال های گذشته می تواند 
به دولــت و وزرای اقتصــادی کمک کند 
تا زمینــه ورود کاالهای جدیــد و در پی 
آن افزایش شــفافیت و فعالیت کاالیی در 
بورس و در نهایت اقتصاد کشــور فراهم 
شــود. دارابی با اشــاره به اینکه به دلیل 
سابقه و تجربه هیات مدیره جدید بورس 
در بورس کاال در گسترش فعالیت و صدور 
مجوزهــای توســعه ای در ابزارها، میزان 
و تنوع عرضه ها را در ســال های گذشته 
شــاهد بوده ایم، اذعان کرد: موضوع مهم 
دیگر این اســت که این روزها جریان رفع 
مشکالت و بوروکراسی دریافت مجوزها در 
بازار سرمایه، در حال تجربه شدن است که 
مجلس هم در این زمینه توجهات زیادی 
به این موضوع دارد و تیم جدید ســازمان 
بورس نیز به دنبال توسعه این بازار است. 
بنابراین این اتفاق می تواند ظرفیت دیگری 

در دوران جدید ســازمان بورس در بازار 
سرمایه باشد. 

هوای تازه
وی افزود: در مجمــوع هوای تازه و تفکری 
تازه  در سازمان بورس با تغییر هیات مدیره 
حاکم خواهد شــد؛ به ویــژه اینکه پس از 
ســال ها مباحث مربوط به بحث بازارهای 
کاالیــی و از میــان رفتــن قیمت گذاری 
دستوری می تواند از حاشــیه به متن بازار 
ســرمایه بازگردد و ســازمان بورس و بازار 
سرمایه را از سیطره ســهام و اوراق بهادار 
دور کند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: 
امیدواریــم مواردی چــون معامالت آتی، 
آپشن و گواهی های سپرده و صندوق های 
مربوط به این مــوارد نیــز در دوره جدید 
ســازمان بورس توســعه بیشــتری پیدا 
کنند. کارشناســان امیدوارند با روی کار 
آمدن مجید عشــقی به عنــوان یک مقام 
ســابق بورس کاال، این بورس بتواند نقش 
پررنگ تری ایفا کرده، عرضه محصوالت در 

این بازار تنوع یابد.
شایان ذکر است در هفته معامالتی منتهی 
به بیســت و یکم مهر ماه یــک میلیون و 
۸۱۷ هزار تن انــواع کاال بــه ارزش ۱۲۲ 
هزار میلیارد ریال در بــازار فیزیکی بورس 
کاالی ایران مورد دادوستد قرار گرفت که 
نســبت به هفته ما قبل رشد ۱۳ درصدی 
را در حجم و ارزش معامــالت تجربه کرد. 
در این بین حجم معامالت سیمان، فوالد 
و سنگ آهن در تاالر محصوالت صنعتی و 
معدنی و وکیوم باتــوم، قیر و مواد پلیمری 
در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشــیمی 
قابل توجه بــود. طی هفته اخیــر در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی یک میلیون و 
۳۲۳ هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از 5۷ 
هزار میلیارد ریال معامله شد. در این تاالر 
۹۸0 هزار و 5۲0 تن ســیمان، ۱۸4 هزار و 
۸0۷ تن فوالد، ۱۳5 هزار تن سنگ آهن، 
۱۱ هــزار و ۳۲5 تن مس، 6 هــزار و ۷۲5 
تن آلومینیــوم، 4 هزار و 50 تــن روی، ۲ 
هزار و 500 تن آهن اســفنجی، ۲ هزار تن 
کک، ۱5 تن کنسانتره فلزات گرانبها و ۲0 
کیلوگرم شــمش طال مورد دادوستد قرار 
گرفت. شایان ذکر است در هفته معامالتی 
مذکور در دو بخش داخلی و صادراتی تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی 4۸4 هزار و 
۱۳۲ تن انواع کاال به ارزش 6۲ هزار میلیارد 
ریال به فروش رسید. در این تاالر ۲۱۱ هزار 
تن وکیوم باتوم، ۱04 هزار تن قیر، ۷5 هزار 
و ۳۹۳ تن مواد پلیمری، ۳۳ هزار و ۹۳5 تن 
مواد شــیمیایی، ۳۳ هزار و 500 تن لوب 
کات، ۲0 هزار و ۸00 تــن گوگرد، 4 هزار 
و ۹۸۹ تن روغن پایه، 500 تن ســالپس 
واکــس و ۱05 تن عایــق رطوبتی معامله 
شــد. تاالر محصوالت کشاورزی نیز شاهد 
معامله 400 کیلوگرم زعفران رشته ای بود. 
همچنین ۹ هزار و 6۱۱ تن کاال هم در بازار 
فرعی بورس کاالی ایران به فروش رسید.

قلب تپنده بازار

اختالف بر سر معرفی خانه های خالی!رفع ممنوعیت واردات گوشی های شیائومی
 گزارش

 گزارش

رکوردزني ایرانی ها
در بازار مسکن ترکیه

 نوسان:هفته نامه »اکونومیست« در گزارش اصلي خود به چالش هاي جدي در 
راه انتقال از انرژي فسیلي به انرژي هاي پاک اشاره کرده و معتقد است که »صفر 
کردن« مصرف سوخت فسیلي در ۳۰ ســال آینده بزرگ ترین شوک بزرگ در 

عرصه انرژي سبز است. 
این هفته نامه مي نویسد: ماه آینده رهبران جهان در بیست و ششمین کنفرانس تغییرات 
آب وهوایي سازمان ملل متحد حضور مي یابند تا مسیري براي به صفر رساندن انتشار جهاني 
کربن تا سال ۲050 میالدي را ترسیم کنند. در حالي که این کشورها قرار است خود را براي 
یک تعهد ۳0 ساله آماده  و آن را آغاز کنند، نخستین تهدیدها علیه استفاده از انرژي سبز نمایان 
مي شود. به نوشته این نشریه، از ماه مه، قیمت سبدهاي نفتي، زغال سنگ و گاز ۹5 درصد 
رشد کرده است. بریتانیا، میزبان این کنفرانس، نیروگاه هایي که با زغال سنگ فعالیت مي کند 
را دوباره به چرخه بازگردانده و قیمت بنزین در امریکا به ۳ دالر در هر گالن رسیده است. ضمن 
اینکه چین و هند نیز با بحران خاموشي مواجهند و »والدیمیر پوتین« رییس جمهور روسیه 

نیز به تازگي به اروپا یادآوري کرده که تامین سوخت این قاره به رضایت روس ها وابسته است.  
نقش انرژي هاي فسیلي

»اکونومیست« در ادامه به شرایط زندگي کنوني در عصر مدرن و نقش انرژي هاي فسیلي در 
آن پرداخته و مي افزاید: بدون استفاده از انرژي فسیلي، خانه ها یخ مي زنند و مشاغل متوقف 
مي شوند. وحشت از کمبود انرژي، مشکالت عمیق تري را همزمان با تغییر جهان به سمت 
سیستم انرژي پاک ایجاد مي کند. از جمله سرمایه گذاري اندک در انرژي هاي تجدید پذیر 
و برخي از ســوخت هاي فســیلي در حال گذار که موجب باال رفتن خطرات ژئوپلیتیکي و 
پایین آمدن ایمني در بازارهاي برق مي شود. از دیدگاه این هفته نامه، بدون اصالحات سریع، 
بحران هاي انرژي فزاینده تري در پیش است و شاید یک شورش مردمي علیه سیاست هاي 
محدودکننده اقلیمي رخ دهد.  »اکونومیست« مي افزاید: حتي فکر کردن به کمبود انرژي در 
سال گذشته میالدي مضحک به نظر مي رسید. چرا که تقاضاي جهاني به دلیل پاندمي کرونا 
5 درصد کاهش یافت که این میزان کاهش از زمان جنگ جهاني دوم بي سابقه بود. اما همزمان 
با رشد اقتصاد جهان، تقاضا به طور خطرناکي رشد کرده است. ذخایر نفت تنها ۹4 درصد از 
سطح معمول خود، ذخایر گاز اروپا ۸6 درصد و ذخایر زغال سنگ هندي ها و چیني ها زیر 50 
درصد است.  »اکونومیست« در ادامه به بازارهاي با رقابت شدید اشاره کرده و مي نویسد: این 
بازارها در برابر شوک ها و ماهیت متناوب برخي از انرژي هاي تجدیدپذیر آسیب پذیري باالیي 
دارند. فهرست طویلي از اختالالت در تولید انرژي هاي پاک مانند تعمیر و نگهداري، حوادث 
غیرمترقبه، باد بسیار کم در اروپا، خشکسالي هایي که تولید برق از نیروگاه هاي برق-آبي را در 
امریکاي التین کاهش داده و سیل هایي که در آسیا مانع از تحویل به موقع زغال سنگ مي شود 
وجود دارد. روسیه و اوپک ممکن است که رکود شدید انرژي را با تولید شدید نفت و گاز برطرف 

کنند، اما تورم هزینه را بیشتر مي کند و ممکن است فشارهاي بیشتري نیز در راه باشد.  
۳ چالش بزرگ

»اکونومیست« به سه چالش بزرگ براي انرژي هاي پاک اشاره مي کند. نخست سرمایه گذاري 
در انرژي هاي تجدیدپذیر که از نظر این هفته نامه نصف سطح مورد نیاز براي برآورده کردن 
اهدافي است که باید در سال ۲050 محقق شود. یعني سطح صفر در استفاده از انرژي فسیلي. 
ســرمایه گذاري در این بخش باید افزایش یابد و عرضه و تقاضاي سوخت هاي فسیلي باید 
بدون ایجاد ناهماهنگي از بین برود. سوخت هاي فسیلي ۸5 درصد از نیازهاي انرژي در دنیا را 
برآورده مي سازد و باید به صفر برسد.  چالش دوم از دیدگاه این هفته نامه، ژئوپلیتیک است. زیرا 
کشورهاي دموکراتیک ثروتمند، تولید سوخت فسیلي را کنار گذاشته و با کمترین مالحظه اي 
به سمت سوخت هاي با هزینه هاي کمتر حرکت مي کنند. اما سهم تولید نفت اوپک به همراه 
روسیه ممکن است از 46 درصد امروز به 50 درصد یا بیشتر تا ســال ۲0۳0 برسد. روسیه 
تامین کننده 4۱ درصد گاز اروپاست و با راه اندازي خط لوله »نورداستریم ۲« و توسعه بازارها، 
اهرم قیمتي به دست این کشور مي افتد.  چالش سوم از دیدگاه این نشریه، طراحي معیوب 
بازارهاي انرژي است. مقررات زدایي از دهه ۹0 موجب شده که بسیاري از کشورها از صنایع 
فرسوده دولتي به سیستم هایي تغییر شکل دهند که در آنها قیمت برق و گاز در بازار تعیین 
مي شود. یعني با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت نهایي تعیین مي شود. اما همزمان 
با این واقعیت جدید که تولید سوخت هاي فســیلي باید کاهش پیدا کند، تولیدکنندگان 
انحصاري به دنبال افزایش سهم از انرژي خورشــیدي و بادي خواهند رفت. همین هفته، 
»لي کي چیانگ« نخست وزیر چین عنوان کرد که »انتقال انرژي از سوخت هاي فسیلي به 
سوخت هاي پاک باید سالم و با سرعت مناسب انجام شود.« این حرف ها به عنوان سیگنالي 
تفسیر مي شود که این کشور قرار است به اســتفاده طوالني مدت از زغال سنگ ادامه دهد. 
افکار عمومي در غرب از جمله امریکا از سوخت پاک حمایت مي کنند اما با افزایش قیمت ها 

مي توانند تغییر کنند.  
نتیجه گیری

»اکونومیســت« در نتیجه گیري این گزارش خود مي نویســد: دولت ها باید با طراحي مجدد 
بازارهاي انرژي به این مشکالت واکنش نشان دهند. تنوع در عرضه سوخت هاي پاک مي تواند 
تسلط دولت هاي خودکامه اي مانند روسیه بر بازار انرژي را تضعیف کند. بدین معنا که دولت ها 
باید تجارت »ال ان جي« را تقویت کنند. تجارت جهاني برق باید گسترش پیدا کند تا کشورهایي 
که از منابع باد و آفتاب برخوردارند وارد این کارزار شده و دست به صادرات انرژي تجدیدپذیر بزنند. 

اولین شوك بزرگ
به عصر انرژي هاي پاك

اکونومیست درباره تغییر شکل بازار انرژي تحلیل کرد؛

 نوســان: محمدعلــي دهقان دهنــوي رییس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار درباره دغدغه فعاالن 
بازار نســبت به فروش اوراق دولتــي گفت: فروش 
اوراق دولتي از جمله بحث هایي است که طي چند 
سال اخیر در بین اهالي بازار به شکل پررنگي به آن 
پرداخته مي شود که بیشتر از آنکه اثر واقعي بر بازار 
داشته باشد، اثر رواني دارد. وي با تاکید بر این نکته که باید بین فروش اوراق 
و نرخ اوراق تمایز قائل شد، اظهار کرد: اگر این تفکیک صورت نگیرد، فعاالن 
بازار گمراه شــده و در تحلیل ها دچار اشــتباه خواهند شد. دهقان دهنوي 
تصریح کرد: فروش اوراق به خودي خود رقیب بازار ســرمایه نیســت، زیرا 
متقاضي خرید اوراق لزوما خریدار ســهام نخواهد بود. براي نمونه، بانک ها، 
خریدار بخش قابل توجهي از اوراق هستند، درحالي که بانک ها براي خرید 

سهام منع قانوني دارند.

 نوســان:  اســد کرمي، نایب رییــس اتحادیه  
نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: حدود ۲0 میلیون 
اختالف قیمت بین خودروهاي حواله اي و حاشــیه 
بازار وجود دارد. او در خصوص خرید و فروش حواله 
خودرو در بــازار، گفت: حواله هاي ســال قبل مانند 
کوییک و ســاینا در بازار خرید و فروش  مي شــود و 
بسیاري از افراد براي خرید آن به دلیل به صرفه بودن، اقدام مي کنند. به گفته 
نایب رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروي تهران خرید و فروش حواله از 
نظر قانوني غیرمجاز است و مشخص نیست تاریخ تحویل خودروها چه زماني 
است. مشخص نیست خودرو مورد نظر هماني باشد که متقاضي برایش وجود 
دارد و در طول زمان ممکن است جابه جا شود و مشکالتي ممکن است برایش 
رخ دهد. کرمي گفت: برخي دفاتر اسناد رســمي به طور غیرقانوني اقدام به 

خرید و فروش خودروي حواله اي مي کنند.

 نوســان: افشــین صــدر دادرس، مدیرعامل 
اتحادیه مرکزي دام ســبک کشــور با بیان اینکه 
در این مصوبه شــوراي قیمت گذاري محصوالت 
کشــاورزي ابهاماتي وجود دارد، گفت: در مصوبه 
ذکر شده که شــرکت پشــتیباني امور دام مجاز 
اســت با مشــارکت بخش خصوصي در ســقف 
مشــخص با لحاظ تعادل قیمت بین تولید و مصرف نســبت به صادرات 
اقدام کند. این یعني مجري طرح بخش دولتي اســت و دســت شرکت 
پشــتیباني امور دام براي گرفتن یا نگرفتن مباشــر باز است و همچنین 
سقف آن هم دقیقا مشــخص نیســت. وي ادامه داد: در این مصوبه ذکر 
شــده که صادرات منوط به تعادل قیمت بین تولید و مصرف است. این 
یعني اگر قیمت کوچک ترین تغییري داشــته باشــد صــادرات متوقف 

خواهد شد.

  نوسان: هرویک یاریجانیــان رییس اتاق مشترک 
ایران و ارمنستان با بیان اینکه »اقدام دولت آذربایجان 
در تعیین عوارض براي کامیون هــاي ایراني موجب 
افزایش ۳00 دالري هزینه هاي صادراتي شــده بود« 
گفت که طبق وعده دولت ها، جــاده »تاتا« به عنوان 
مســیر جایگزین تا پایان آبان ماه قابــل بهره برداري 
خواهد بود. به گفته وي جاده تاتا پیش از این نیز مورد استفاده قرار مي گرفت 
و اتوبوس ها و کامیون ها براي عزیمت به ارمنســتان از این مســیر استفاده 
مي کردند. اما این جاده، داراي شــیب و گردنه هاي تندي اســت که تریلي ها 
قادر به عبور از آن نیســتند و همچنین در مواقع بارندگــي، عبور از این جاده 
دشوار مي شــود. از این رو، دو دولت وعده داده اند که این جاده تا پایان آبان ماه 
به عنوان مســیر جایگزین براي همه خودروها قابل بهره برداري باشد. در این 
صورت، کامیون هاي ما بدون دردسر به ارمنستان و اوراسیا راه پیدا مي کنند.

توضیحات سازمان بورس درباره دغدغه فعاالن بازارمعرفي مسیر جایگزین آذربایجان براي ترانزیتمصوبه آزادسازي صادرات دام زنده ابهام داردسود خرید هر خودروي حواله اي!

 ها
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اینروزها تمایل قابل مالحظه ای برای پذیرش و ورود محصوالت مختلف به بورس کاال وجود دارد

هفته گذشته یک میلیون و 8۱۷ هزار تن انواع کاال به ارزش ۱۲۲ هزار میلیارد ریال در بازار 
ارزش  و  پاییز حجم  دوم  هفته  به  نسبت  که  گرفت  قرار  دادوستد  مورد  کاال  بورس  فیزیکی 
بررسی  معتقدند  کارشناسان  کردند..  تجربه  را  درصدی   ۱۳ رشد  جداگانه  یک  هر  معامالت 
عملکرد بورس کاالی ایران در سال ۹۹ بیانگر آن است که با وجود همه سختی های اقتصادی در این سال و 
سایه برخی چالش ها از جمله قیمت گذاری دستوری در چند برهه زمانی اما اقدام های توسعه ای مهمی در این 

بازار رقم خورده است.

هفته نامه نوسان

گرو ه   بازارها

راه نجات عمده صنایع مختلف استفاده از ظرفیت بورس کاالست؛
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حکمرانی در صنعت برق نزول پیدا کرده و 
در گام نخست باید این اعتماد از دست رفته 
مجددا به صنعت برق بازگردد. این را معاون 
بهره برداری شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
در پنل تخصصی ســرمایه گذاری صنایع 
معدنی و فوالدی در صنعت برق اظهار کرد 
و افزود: چند برابر شدن یک شبه هزینه برق 
صنایع فوالدی نیز از جمله اقداماتی است 
که توسط وزارت نیرو صورت گرفت. عباس 
اکبری محمدی اضافه کرد: شرایط فعلی 
یک فرصت برای ماست که با تمرکز روی 
کار و تولید برق، مشکل را برای بلند مدت 
حل کنیم. البته باید مباحث برق و محیط 
زیست و گاز را به صورت مشخص و در کنار 

هم قرار دهیم و بر روی آن تمرکز کنیم. 

مشارکت با ذی نفعان
معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه 
ضمن اشاره به برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
شــرکت ها برای راه اندازی نیــروگاه برق، 
گفت: بهتر است تفاهم نامه  میان وزارت نیرو 
و وزارت صمت با ســرعت بیشتری به جلو 
رود و موارد سرمایه گذاری تسهیل شود؛ به 
این صورت که موارد مبهم برداشته شده و 
مشوق های الزم برای سرمایه گذاری تعیین 
شــود. اکبری محمدی با بیان اینکه برای 
رســیدن به این هدف در گام اول بایستی 
دیدگاه وزارت نیرو اصالح شود، تاکید کرد: 
همانطور که اشــاره شــد، در حال حاضر  
شرکت فوالد مبارکه آمادگی خود را برای 
احداث نیروگاهی به ظرفیت حداقل ۱500 

مگاوات اعالم کرده، اما نکته اینجاست در 
مذاکراتی که طی این مدت انجام دادیم، به 
نظر می رسد رویکردها به گونه ای است که 
در گذشته هم وجود داشته و باعث به وجود 
آمدن شرایط فعلی و بحران برق شده است. 
به طور مثال یکی از نیــروگاه هایی که به 
فوالد مبارکه معرفی شده، قیمتی دوبرابر 
قیمــت نیروگاههای جدیــد دارد. معاون 
بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه ادامه 
داد: با این طرز فکر و شــرایط نمی توان به 
جلو پیش رفت؛ چراکه شرکت فوالدمبارکه 
ســهامداران بســیاری دارد که شــامل 
صندوق های بازنشســتگی، عموم مردم و 
قشر محروم جامعه است و باید این ظرفیت 
و شرایط اقتصادی به گونه ای تنظیم شود 
که تشــویقی برای ســرمایه گذاری در آن 
وجود داشته باشد. در این میان مهمترین 
موضوع که باید اصالح شــود، مشارکت با 
ذی نفعان است؛ چراکه در غیر این صورت 
و فعالیت به صورت یکطرفه، نتیجه ای در بر 

نخواهد داشت.

پیامی برای صنعت فوالد
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در 
گفتگو با "نوسان" به مشکالت و محدودیت 
های پیش روی صنعت فوالد اشاره می کند 
و می گوید: در افق ۱404 قرار بود به تولید 
55 میلیون تن فوالد برســیم، در حالیکه 
امروز بــرای تولید ۳0 میلیــون تن فوالد، 
کمبود برق داریم و این نشان می دهد با هر 
کمبود برق در شبکه سراسری، اولین فشار 

به صنعت فوالد وارد می شود، چراکه مصرف 
باالیی دارد و محدودیت های فوالد می تواند 
کمبودهای بخش خانگی را جبران کند. او 
می گوید: کمبود برق امسال یک پیام داشت 
که متناسب با صنعت فوالد، صنعت برق به 
عنوان تامین کننده انرژی کشور، رشد نکرده 
و این عقب افتادگــی همچنان ادامه خواهد 
داشــت و اثر خود را بر تولید فوالد بر جای 
خواهد گذاشت. مدیرعامل پیشین شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان تاکید می کند: امروز 
برای ۳0 میلیون تن فوالد کمبود برق دارم 
و اگر بخواهیم 40 میلیون تن تولید داشته 
باشــیم، قطعا کمبود برق محسوس تر می 
شود و اگر بخواهیم برق این ۱0 میلیون تن 
ظرفیت موجود را تامین کنیم حداقل نیازمند 
سه تا چهار سال زمان هستیم، بنابراین برای 
جبران ایــن عقب ماندگــی نیازمند برنامه 
ریزی صحیح در دولــت جدید و وزارت نیرو 
و همچنین ارائه برنامه های تشویقی جهت 
ســرمایه گــذاری در تولید برق هســتیم.

فشار زیاد بر 
شرکت های فوالدی 

برآوردهــا حکایت از خســارت 6 میلیارد 
دالری صنایــع فوالدی در ســال به دلیل 
قطعی برق اســت و تیر خــالص کمبود 
انرژی در کشــور، بیشــتر همه صنایع به 
چشم سیمانی ها و فوالدی ها رفت. این را 
مدیرعامل مجتمع فوالدکویر به "نوسان" 
می گوید و اضافه می کند: متاســفانه طی 
6 ماه گذشته فشــار زیادی بر روی شرکت 

های فــوالدی و تولیدکننــدگان مقاطع 
طویل وارد شد. در ابتدای سال با مشکالت 
آب مواجه بودیم و بعد با مشــکل برق و در 
آینده ای نزدیک نیز با سرمای هوا ممکن 
اســت با مشــکل محدودیت گاز مواجه 
شویم. احمد خوروش با بیان اینکه صنعت 
فوالد اصفهان یکــی از بزرگترین صنایع 
ســرمایه ای و اقتصادی اســتان است که 
نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارد، اظهار 
می کند: تــداوم قطعی های مکــرر برق و 
گاز و محدودیــت های موجــود، موجب 
آسیب هایی برای فوالدســازان می شود 
که ممکن است بازارهای صادراتی خود را 
از دســت دهند و در این شرایط به راحتی 
کشــورهایی همچون ترکیه و ... بازارهایی 
که ما به سختی به آن رســیده ایم، را از ما 
می گیرند. مدیرعامل مجتمع فوالد کویر 
تاکید می کند: میزان خسارت های قطعی 
برق برای فوالدسازان بسیار سنگین بود و 
البته دولت با وعده هایی که داده، سعی دارد 
در سال های آینده دیگر چنین مشکالتی 
برای فوالدسازان ایجاد نشود. او اضافه می 
کند: با توجه به قرار گرفتن اصفهان در مرکز 
کشور، تولید برق آن بیشتر از مناطق دیگر 
است اما متاســفانه در این مدت به صنعت 
فوالد و سیمان کم توجهی کرده ایم و شاهد 

التهاب در بازار شدیم.

بازارهای صادراتی
از دست می روند

مدیــر فــروش و توســعه کســب و کار 
شرکت "دانیلی پرشــیا" با اعتقاد بر اینکه 
راهکارهای زیاد و متفاوتــی برای جبران 
خسارت شــرکت های فوالدی وجود دارد 
به "نوسان" می گوید: باید میزان خسارت 
هر یک از واحدهای فوالدی از قطعی برق به 

صورت جداگانه محاسبه شود. 
رقمی که معــادل آن می تــوان به عنوان 
بخشــودگی و تخفیف مالیاتی لحاظ شود 
و یا اینکه برای مصرف برق ماه های آینده 
فوالدی ها معادل این خسارت، به آنها برق 
رایگان داده شود تا به نوعی برای جبران این 
ضرر و زیان از سیستم های تهاتری استفاده 
شود.  "نصیرالدین ضوئی" البته تاکید می 
کند که ضرر  و زیان قطعی برق به یک واحد 
فوالدی تنها منجر به افت تولید نمی شود 
و زمانیکه یک خط تولید فوالد با ظرفیت 
کامل به دلیل قطعی برق متوقف می شود، 
هزینه راه اندازی مجــدد آن خط فوالدی 
باالتر اســت و اگر محصوالت صادرمحور 
باشــند، اگر در آن بازه زمانی قیمت های 
صادراتی در بازارهای بین المللی باال باشد 
و تولید کننده فوالد بــه دلیل قطعی برق 
نتواند محصوالت خود را صادر کند، حاشیه 
ســود قابل توجهی را از دست خواهد داد و 
بعد از راه اندازی مجــدد آن واحد تولیدی، 
قیمت ها ممکن اســت افت کرده باشد و 
تولیدکننده فرصت سود آوری خوبی را در 

بازار صادراتی از دست می دهد.

یادداشت

 گزارش

 نوسان: مدیرعامل فوالد هرمزگان 
گفت: قطعی برق شرکت های فوالدی 
در  آن ها  گاز  قطعی  و  تابستان  در 
زمستان، راه حل معضل کمبود انرژی 
در کشور نیست، چرا که باعث تحمیل 
زیان و کاهش تولید در صنعت مادری 
تبعات  که  می شود  فوالد  همچون 
پایین دستی  صنایع  دامن  امر  این 
مردم  عموم  که  مصرف کنندگان  و 

هستند را می گیرد.
مهندس عطــااهلل معروفخانــی، تأکید 
کرد: در صورت رفــع موانع تولید از جمله 
قطعی برق که خســارت ســنگینی به 
شرکت های فوالدی وارد کرده، آماده ایم 
با تالش گســترده جهش تولیــد را رقم 
بزنیم و در کنار حمایت از صنایع داخلی، 
با صادرات محصول، ارزآوری برای اقتصاد 
کشور داشته باشــیم. وی افزود: از جمله 
دالیل کمبود برق در کشور را می توان به 
عقب ماندگی سرمایه گذاری در صنعت برق 
کشور و عقب بودن نرخ رشد سرمایه گذاری 
در صنعت نیروگاهی نسبت به نرخ رشد 
صنعت، عدم همخوانی میزان تولید برق 
با مصرف آن در فصل تابستان، محدودیت 
تولید نیروگاه ها در فصل زمستان به علت 
محدودیت گاز، گســترده و قدیمی بودن 
شبکه انتقال و افت توان و افزایش تلفات 
برق، راندمان پایین نیروگاه های تولید برق 
و به علت سطح تکنولوژی قدیمی و عدم 
اورهال مناسب در زمان مورد نیاز، کاهش 
تولید نیروگاه های آبی به دلیل مشکالت 
منابع آبــی و عدم اســتفاده از تولید برق 
بــه روش انرژی هــای تجدیدپذیر مانند 

نیروگاه های بادی و خورشیدی اشاره کرد.
وی افــزود: بــه دلیــل عــدم جذابیت 
سرمایه گذاری در صنعت برق در سالیان 
گذشته و سیاســت گذاری نامناسب در 
صنعت برق، متأسفانه کشــور با مشکل 
کمبود شدید برق در تابستان سال جاری 
مواجه شد. اما باید توجه داشت که راه حل 
معضل کمبود انرژی، پاک کردن صورت 
مسئله و قطع برق و گاز صنایع نیست. عدم 
دسترســی پایدار صنایع به منابع انرژی، 
کاهش تولید را در پــی دارد و مخاطرات 
کاهش تولید به ســرعت به کل جامعه و 

اقتصاد کشور سرایت می کند.
مدیرعامل فوالد هرمــزگان تصریح کرد: 
خسارات قطعی برق شرکت های فوالدی 
تنها متوجه این شــرکت ها نیست، بلکه 
عمده ضــرر و زیان آن با نبــود مواد اولیه 
برای صنایع پایین دستی به چشم خواهد 
آمد و متضرر اصلــی این قطعی و کاهش 
تولید، مردم خواهند بــود. وی ادامه داد: 
همان طور که دیدیم اثرات کاهش تولید 
محصوالت فوالدی در بازار را خیلی سریع 
خود را نشان داد و قیمت قیمت محصوالت 
فوالدی در نیمه دوم تیرماه و مردادماه در 

بازار افزایش یافت.
معروفخانی خاطرنشان ســاخت: ضرر و 
زیان کاهش تولید در صنایع مادری چون 
فوالد دامن بسیاری از صنایع پایین دستی 
را خواهد گرفت و مشــکالت جدیدی را 
برای کشــور ایجاد خواهد کــرد. در حال 
حاضر، دسترســی پایدار به برق و گاز از 
چالش های بزرگ صنعت فوالد است. در 
حوزه تولید برق، باید مقررات تسهیل شود 
و به شرکت های فوالدی مشوق های الزم 
ارائه شود تا این شرکت ها با سرمایه گذاری 
در صنعت برق، به توسعه پایدار کشور در 
این زمینه نیز کمک کنند و همزمان تداوم 
توسعه صنعت فوالد کشور تضمین شود. 
وی گفت: در شرایط جاری نیز ما آمادگی 
این را داریم که با حل مشکل کمبود برق، 

به صورت جهشی تولید را افزایش دهیم.

industry

شرکت های بزرگ فوالدی کشور موفق شدند با صادرات سه میلیون و ۸۱۱ هزار و 6۱۷ 
تن فوالد از ابتدای امسال تا پایان شــهریورماه، رشدی 4۸ درصدی در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال به ثبت برســانند. بهترین عملکرد در بین واحدهای یاد شده متعلق به 
فوالد خوزستان با رشد ۳4 درصدی بود و پس از آن فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان در 
رده های دوم و سوم قرار گرفتند. همچنین در این مدت مجموع تولیدات فوالد مبارکه با 

رشد ۱۱۸ درصدی همراه بوده است..

رشد 48 درصدی صادرات فوالد ایران 
معاون امور شــرکت های فوالد مبارکه ، در جلسه بررســی طرح های توسعه ای فوالد 
هرمزگان، توسعه این شــرکت را جزو اولویت های اصلی دانســت و مدیرعامل فوالد 
هرمزگان نیز با اشاره به اینکه حیات یک بنگاه اقتصادی وابسته به طرح های توسعه ای 
است بر استفاده از ظرفیت ها تاکید و پیشنهاد تشکیل کمیته رفع موانع توسعه را داد. 
غالمرضا طاهری در این جلسه گفت: مدیرعامل فوالد مبارکه بر تعیین تکلیف و پیگیری 

سریع طرح های توسعه ای فوالد هرمزگان تاکید دارد.

تشکیل کمیته رفع موانع توسعه در فوالد هرمزگان  

تبعات قطعی برق
شرکت های فوالدی مانع زدایی از کمبودها

انرژی یکــی از اولین نیازهای زیســت 
انسان و محوریت شــکل گیری هرگونه 
کسب وکار و فعالیت اقتصادی و صنعتی 
اســت. در این میان آب، باد و خورشید 
منابع انرژی تجدیدشــونده و نفت، گاز، 
زغال سنگ و انرژی هسته ای منابع انرژی 
تجدیدناپذیر به حساب می آیند و تولید جریان برق از طریق 
این منابع و توسعۀ شبکه برق رسانی یکی از اولویت های اصلی 

دولت ها و حاکمیت هاست.
با وجود برنامه ریزی هــای صورت گرفته در وزارت نیــرو، به منظور تأمین 
انرژی بــرق موردنیاز در بخــش مصارف خانگــی و صنعتــی به عنوان 
زیرســاخت موردنیاز توسعه و پیشــرفت، متأســفانه در حال حاضر این 
بخش با محدودیت های زیادی مواجه است که قطعی برق و خاموشی های 
گســترده در ســال های اخیر در هر دو بخش، در میزان رضایت عمومی 
مردم، تولید و اشــتغال و رونق تولید و کسب وکار در کشور تأثیر گذاشته، 
به گونه ای که در شرایط کنونی تأمین انرژی و برق موردنیاز کشور، یکی از 

عمده ترین موانع تولید قلمداد می شود.
کارشناســان صنعت برق بر این مســئله اذعان دارند که مشکل عمده در 
این بخش افزایش مصرف، فرســودگی نیروگاه ها و عدم ســرمایه گذاری 
مناســب و تأمین اعتبارات و منابع مالی برای تولید نیروگاه های جدید در 
کشور است و با توجه به کمبود بودجه بخش های مختلف کشور که متأثر 
از تحریم هاســت، بهره گیری از ظرفیت بخش هــای خصوصی و صنایع و 
معادن به منظور احداث  نیروگاه و توســعه شــبکه زیرساخت برق کشور، 
ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می آید و این مسئله در روزهای اول دولت 
ســیزدهم موردتوجه وزرای محترم صمت و نیرو و کارشناسان این حوزه 
قرار گرفت و مقرر شد برای نخستین بار در کشــور، احداث نیروگاه های 
جدید و افزایش میزان ظرفیت نیروگاهی توســط بخش صنعت و معدن 

انجام  شود.
در این شرایط شرکت های سرمایه گذار و مجری در حوزه صنعت و اقتصاد، 
با تأمین انرژی و برق موردنیاز خود و اتصال به شبکه سراسری، اطمینان و 
امنیت کافی را برای سرمایه گذاری به دست می آورند و با این اقدام، عالوه 
بر ایجاد نیروگاه های جدید و توســعه شــبکه برق و انرژی در کشور، در 
پیشرفت و رونق کسب وکارهای کالن و خرد و افزایش تولید و اشتغال در 

کشور نقش مؤثری ایفا می کنند.
 اتفاق مبارک امضای تفاهم نامه بین وزارت صمت و وزارت نیرو به منظور 
احداث نیروگاه های جدید بــا ظرفیت تولید ۱0 هزار مــگاوات در هفته 
گذشته، اقدامی شایسته به منظور توســعه زیرساخت های موردنیاز تولید 
در کشور محســوب می شود  که   انجام بخشــی از این خدمت، به شرکت 

فوالد مبارکه واگذار شده است.
شــرکت فوالد مبارکه در ســال های اخیر، با برنامه ریزی مدون و اجرای 
پروژه های متعدد، بهینه سازی فرایندهای تولید، به روزرسانی تجهیزات و 
حذف قسمت های پرمصرف و کاهش 50 درصدی مصرف برق در خطوط 
تولید  در ساعات اوج بار، به یکی از نمونه های موفق کاهش مصرف برق و 
مدیریت پیک بار تبدیل شــده که ضمن کاهش مصرف برق خود در زمان 
اوج مصرف، با تولید برق در نیروگاه داخلی خود و تزریق ۲00 مگاوات برق 
به شبکه سراسری، در کاهش خاموشــی و قطعی برق در مصرف خانگی 

نقش مؤثری داشته است.
براساس تفاهم نامه میان دو وزارت خانه صمت و نیرو، توسعه زیرساختی 
شبکه برق، ایجاد نیروگاه و تولید ۱500 مگاوات برق در سه سال آینده به 
شرکت فوالد مبارکه محول شده و ازآنجاکه ظرفیت باالیی در کشور برای 
احداث نیروگاه های تجدیدپذیر همچون نیروگاه های خورشــیدی وجود 
دارد، اراده فوالد مبارکه بر تولید برق در دو بخش انرژی های تجدیدپذیر 
و تجدیدناپذیر اســت و ایجاد نیروگاه خورشــیدی ۱0 مگاواتی در محل 
کارخانه فوالد مبارکه ازجمله برنامه های این شــرکت است که در صورت 
تولید ۱500 مگاوات برق، شــرکت فوالد مبارکه عالوه بر رفع نیاز خود، 

می تواند بخشی از مشکالت شبکه برق را نیز رفع کند.
آنچه مسلم است این اســت که اقدامات شــرکت فوالد مبارکه در زمینه 
تأمین آب و برق موردنیاز برای مصارف خانگی و صنعتی در کشور، بدون 
اغراق مصــداق و الگویی موفق از حساســیت این شــرکت به موضوعات 
اجتماعــی و نیازهای جامعــه و انجام مســئولیت اجتماعی و توســعه 
زیرســاخت های موردنیاز بخش انرژی کشور اســت که به یقین نمونه ای 

همچون شرکت فوالد مبارکه در این زمینه را نمی توان یافت.
 حمایت هــا و ســرمایه گذاری های متعدد، کالن و مداوم شــرکت فوالد 
مبارکه از طرح های انتقــال آب در حوضه آبریز زاینده رود به منظور تأمین 
آب موردنیاز و کاهش خسارات خشکســالی، اختصاص بودجه برای طرح 
انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی ایران، توســعه شبکه زیرساخت 
برق منطقه و تأمین برق موردنیاز شــبکه سراســری در زمان اوج مصرف 
ازجمله اقدامــات فوالد مبارکــه به منظور تأمین انرژی اســت و به یقین 
برنامه ریزی این شــرکت به منظور تولید ۱500 مگاوات برق در سه سال 
آینده، نقطه عطفی در رفع موانع تولید و توســعه زیرســاخت های الزم 

به منظور ایجاد رونق اقتصادی و صنعتی در کشور است.

مسئولیت پذیری فوالد مبارکه
برای تأمین انرژی

چالش تامین برق،  افقی تازه را پیش روی صنایع بزرگ باز کرده است؛

برنامه ریزی فوالدمبارکه برای تولید ۱5۰۰ مگاوات برق، نقطه عطفی در رفع موانع تولید کشور است

 نوسان:مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در 
دیدار با مدیرعامل و معاونین شرکت سهامی 
ذوب آهن اصفهان گفت: نگاه ملی و فرابخشی 
می تواند مجموعه های بــزرگ را نجات دهد و 

دغدغه های مدیران را نیز به حداقل برساند.
در این نشست صمیمانه، محمدیاسر طیب نیا 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به نقش 
هم افزایی این دو فوالدســاز بزرگ اظهار کرد: 
تولد ذوب آهن و فوالد مبارکه و مجموعه هایی 
که در اختیار دارنــد، حاصل تفکر بلندمدت و 
استراتژیکی است که با منابع محدود، نگاهی 

به نسل های آینده داشتند. وی در ادامه افزود: به 
حق، نجات صنعت نیازمند نگاه ملی است و اگر 
ما که امروز در این دو بنگاه اقتصادی به فعالیت 
می پردازیم به خوبی مدیریت نکنیم، موفقیت 
چندانی به دست نیاورده و در بسیاری از موارد 
جلوگیری از تعارض های ســازمانی برای مان 
امکان پذیر نخواهد بود. مدیرعامل شــرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: اگر نگاه ما فقط 
به اســتان اصفهان  معطوف باشد و منطقه ای 
عمل کنیم، از دیگران نمی توانیم انتظار داشته 
باشیم که ورای مناطق جغرافیایی خود تصمیم 

بگیرنــد؛ در حقیقت نگاه ملی و فرابخشــی 
می تواند مجموعه های بــزرگ را نجات دهد و 

دغدغه های مدیران را نیز به حداقل برساند.
همچنین  منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت 
ســهامی ذوب آهن اصفهان نیز در ادامه بیان 
کرد: شــرکت ســهامی ذوب آهن، آمادگی 
خود را اعالم می دارد تا با همراهی و هم فکری 
مدیرعامل و تیم مدیریتی شرکت فوالد مبارکه، 
مباحث مشترک و مرتبط در حوزه های مختلف 
اعم از تولید، توسعه، فروش و بازاریابی، اقتصادی 
و مالی و نیروی انســانی را بــه صورت جدی 

پیگیری کرده و با تشــکیل کمیته های فنی 
تخصصی به بهره وری بیشتر مدیریتی هر دو 

شرکت کمک کند.
وی ابراز داشــت: حمل محصوالت و مقاصد 
مشترک، تأمین مواد اولیه و مبادی مشترک، 
نکات و تجربه های فنی، کارکنان و سرمایه های 
انسانی همه و همه از جمله مواردی هستند 
که دو قطــب فــوالدی اســتان اصفهان با 
همکاری یکدیگر می توانند به ارزش افزوده 
جمعی دست پیدا کنند و هر دو مجموعه از 
مواهب سازمانی به وجودآمده منتفع گردند.

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

نگاه ملی و فرامنطقه ای مدیران راهگشای مشکالت حوزه صنعت فوالد

صنعتگران و تولیدکنندگان فوالد تجربه تلخ قطعی گاز و برق را دارند و همین موضوع آنها را با افقی 
تازه در برنامه ریزی های توسعه ای خود مواجه کرده است. قطعی های مکرر برق در تابستان گذشته، 
فوالدسازان را به سمت احداث نیروگاه های اختصاصی در کنار واحدهای تولیدی خود پیش برده و زمینه ای فراهم 
ساخته تا با مشارکت وزارت نیرو، خود تامین کننده برق مورد نیاز خود باشند. هادی نباتی نژاد مدیر روابط عمومی 
شرکت فوالد مبارکه در یادداشتی با اشاره به مسئولیت پذیری شرکت فوالد مبارکه برای تأمین انرژی مورد نیاز تاکید 
کرد: برنامه ریزی این شرکت به منظور تولید ۱5۰۰ مگاوات برق در سه سال آینده، نقطه عطفی در رفع موانع تولید و 

توسعه زیرساخت های الزم به منظور ایجاد رونق اقتصادی و صنعتی در کشور است. 
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فوالد مبارکه بخشی از مشکالت شبکه برق را مرتفع می کند؛  
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اخیر،  روزهاي  در  و  است  یافته  کاهش  ایران  در  اینترنت  ماه گذشته سرعت  دو  طي 
اختالل اینترنتي در برخي شهرها به اوج خود رسیده است. با وجود اینکه جدیدترین 
گزارش اسپیدتست حاکي از افزایش سرعت اینترنت ثابت و اینترنت موبایل بوده است. 
داراي  نقاط  که  است  کرده  اعالم  رادیویي  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  رییس 
مشکل در شبکه هم در اپراتورها و هم در شرکت ارتباطات زیرساخت قابل شناسایي 
است و مقرر شده که در اسرع وقت هم اپراتورها نسبت به توسعه هاي الزم اقدام کنند.

علیرضا قیطاسي، دبیر شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي و نیمه دولتي گفت: اگر سازوکاري در 
زمینه قانون مربوط به ضامن تعریف و دستورالعملي صادر شود و در سامانه هاي اعتبارسنجي 
نیز به درستي اعتبارسنجي صورت بگیرد، این امر براي تسهیالت خرد که آحاد مردم براي 
رفع نیازهاي اولیه خود به آنها نیاز دارند، امکان پذیر است. وي افزود: اگر قرار باشد بانک ها صرفا 
برمبناي اعتبارسنجي تسهیالت ارایه کنند، باید قراردادهاي بانکي نیز تغییر کند و متناسب 
با این تغییر تعیین شود، زیرا در قراردادها محل هایي براي ضامن درنظر گرفته شده است.

بانك ها بی خیال ضامن می شوند؟کاهش پهنای باند اینترنت  صحت دارد؟
 گزارش

در نشست مشترک مدیرکل فنی حرفه ای استان 
اصفهان و مدیرعامل شــرکت آجر نماچین که با 
موضوع برگزاری سومین مســابقه آزاد کشوری 
نماچینی آجر در محل سازمان فنی حرفه ای برگزار 
شد، لزوم تغییر آموزش های عرضه محور به سمت 

سفارش محور و جایگزینی تجهیزات به روز مطرح شد.
منصورآرش اخوان، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در جمع 
خبرنگاران از برگزاری سومین مسابقه آزاد کشوری نما چینی آجر با مدیریت 
شــرکت آجرنماچین خبرداد و گفت: بدلیل نبود اعتبارات الزم برای تامین 
تجهیزات مناسب و به روز آموزشی در سازمان فنی حرفه ای، به بررسی نظام 
های آموزشی موفق دنیا پرداختیم، ضعف آموزشی کشــور را ناشی از عرضه 
محوری تشخیص دادیم و براین اساس، سعی کردیم با رویکرد آموزشی جدید 
بر آموزش سفارش محور که حلقه مفقوده آموزش مهارت ها بود، متمرکز شویم. 
وی افزود: صاحبان صنایع، حرف و صنوف همــان حلقه مفقوده ای بودند که 
اکنون صاحبان صنایع بعنوان یک مسئولیت اجتماعی، همکاری با فنی حرفه 

ای را آغاز کرده اند و در زمینه آموزش های مهارتی، اتفاقات خوبی افتاده است.

تغییر نگرش 
در صنعت سنگ

اخوان از آموزش ساالنه ۱۲0هزار نفر ســاعت در بخش خصوصی و دولتی به 
روش عرضه محوری و ۹00 نفر ساعت، آموزش دوگانه عرضه محوری و سفارش 
محوری با همکاری صاحبات صنایع خبر داد که توسط گروه نماچین و دیگر 
صاحبان صنایع بلحاظ تامین فضا، نیروی موردنیاز و مربیان انجام می شــود. 
مدیرکل فنی حرفه ای استان اصفهان، برگزاری مســابقات مهارتی با هدف 
استعدادیابی را از دیگر اتفاقات خوب درنتیجه این همکاری عنوان کرد و افزود: 
مسابقه ملی مهارت در سه سطح شهرستانی استانی و ملی برگزار می شود که 
نفرات برتر به اردوی تیم ملی دعوت می شــوند. در مسابقات جهانی جوانان 
زیر ۲۲ سال می توانند شرکت کنند. همچنین، رقابت های آزاد فرصتی برای 
افراد با مهارت بدون محدودیت سنی در مسابقات است که در نتیجه خبرگان 
مهارتی شناسایی می شوند. مزیت مسابقات آزاد این است که با اسپانسر پیش 
می رویم و شرکت آجر نماچین بصورت تخصصی دراین زمینه کار می کند. وی 
توضیح داد: صاحب این شرکت یک مسابقه را ترتیب می دهد و شاغالنی که در 
نمای آجر کار می کنند از سراسر کشور در رقابت ها شرکت می کنند و پس از 
چهار روز آموزش برای مسابقات آماده می شوند. مدل آزمون مانند مسابقات 
جهانی است و با شناخت نفرات برتر این افراد به نمایندگی های شرکت معرفی 
می شــوند و حتی می توانند در عرصه بین المللی هم ظاهر شــوند. اخوان با 
اذعان به مشــارکت بخش خصوصی در اموزش های سفارش محور، گفت: در 
صنعت سنگ استان می توانیم بیشتر از نفت درآمد داشته باشیم اما نیروهای 
سنگبری ها، بیشتر اتباع افغانی هستند که این بلحاظ نگرش عرضه محوری در 
آموزش است و اکنون با مشکل کمبود نیرو مواجه هستیم. البته، با تغییر نگرش 
توانستیم در شهرک صنعتی محمود آباد در صنعت سنگ حرکت های خوبی 
را انجام دهیم. همچنین، در حوزه معدن قراراست بطور جدی ورود کنیم. وی 
برگزاری این مسابقات را فرصتی برای ارتقای مهارت افراد، کارآفرینی و اشتغال 

بیان کرد.

نقش موثر نمای خشک 
در کاهش مصرف انرژی 

رضا چینی، مدیرعامل شرکت آجر نماچین گفت: به مقوله مهارت در کشور به 
درستی پرداخته نشــده و فارغ التحصیالن از مهارت الزم برای جذب بازار کار 
برخوردار نیستند. در سه ســال گذشــته با دریافت مجوزی که از اداره فنی و 
حرفه ای گرفته ایم آموزش های مداومی را در سطح کشور داشته ایم و سالیانه 
۲0 هزار نفر ساعت متعهد به آموزش مهارتی هستیم.  عضو هیات مدیره خانه 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشــاره به نیاز کشورهای اروپایی به 
پرســنل مهارتی و وفور کار برای افراد آموزش دیده و ماهر، اظهار کرد: ساخت 
یک میلیون واحد مسکونی در سال نیاز به 50 میلیون مترمربع نماسازی دارد 
و به حدود پنج میلیون نفر برای کار در بخش نما نیاز داریم.  چینی، هدف اصلی 
اجرای این دوره مسابقات را آموزش استفاده از چسب نما به جای مالت آجری 
عنوان کرد و افزود: در سیستم سنتی ۲ تا ۸ ســانتیمتر مالت پشت آجر می 
ریختیم. امروز به دلیل پرت انرژی ساختمان باید نماچینی آجر خشک شود 
تا ۳5 درصد از هدر رفت انرژی جلوگیری شــود. امسال سعی داریم این روش 
را آموزش دهیم و در مســابقات اجرچینی این روش مهارتی آموزش داده می 
شود. وی تاکید کرد: دانشــجویان باید این مهارت را فرا بگیرند و اگر این روش 
را جدی بگیرند می توانند درآمدزایی خوبی برای خود داشته باشند. همچنین، 

زمان ساخت مسکونی به شش ماه کاهش می یابد. 
چینی با اشاره به مصرف روزانه 5۸ میلیون مترمکعب گاز بعنوان مشکل اصلی 
در استان، از تالش در اســتاندارد سازی ساختمان ها و مصالح خبرداد و گفت: 
آجر خشــک حدود ۳0 درصد گران تر از روش سنتی است ولی بلحاظ صرفه 
جویی قابل مالحظه ای که در مصرف انرژی می شــود، بسیار مقرون به صرفه 
است. مدیرعامل شــرکت آجرنماچین درباره نحوه حضور در مسابقه گفت: 
سومین دوره مسابقه آزاد کشوری نماچینی آجر از 6 تا ۱0 آبان در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان با رویکرد استفاده از نمای خشک 
جهت بهینه سازی مصرف انرژی برگزار می شود و از سراسر کشور در مسابقات 
آجرچینی شــرکت کننده داریم. افــراد بخوبی در کارگاه آموزشــی توجیه 
می شوند. تیم ها بصورت دونفره و در ۲6 گروه شرکت می کنند و به نفرات برتر 

جوایز نفیسی اهدا می شود.

از آموزش عرضه محور 
به آموزش سفارش محور

سومین دوره مسابقه آزاد نماچینی ساختمان برگزار می شود:

 نوسان: معاون خرید ذوب آهن 
اصفهان گفت: یکی از نگرانی ها 
و دغدغه های اصلــی کنونی در 
صنایع فوالدی که چندی اســت 
شاهد اثرات آن هستیم، معروف 
به "اثر شالق چرمی" در  زنجیره 
تامین اســت که نوسان در بحث 
عرضه و تقاضا به وجود می آورد.
محمدجعفــر صالحــی در پنجمین 
نمایشــگاه بین المللی معدن وصنایع 
معدنی و تجهیزات وابسته، اظهار کرد: 
اثر شالق چرمی نوســانی در زنجیره 
تأمین اســت که عامل اصلی به وجود 
آورنده آن تغییــرات در میزان تقاضا 
است. با حرکت از سطح مشتری جزء 
به ســطوح باالتر در زنجیــره تأمین، 
تغییــرات کوچک در ســطوح پایین 
باعث تغییرات بزرگ در سطوح باالیی 
می شود. این تغییرات موجب نوسانات 
بزرگــی در مجموعه زنجیــره تأمین 
خواهد شــد. وی افزود: مشکل قطع 
برق در نیمه نخست سال و مشکل گاز 
در نیمه دوم سال با شروع فصل سرما 
که با آن مواجه خواهیم شــد از جمله 

مشکالت پیش رو است.
صالحی اظهار کرد: مشــکل دیگر در 
بحث قیمت های دســتوری و انتظار 
کاهش قیمت اســت که بــه نوعی به 
جامعه تزریق شده اســت و بازار را در 
حالت رکود قــرار داده که امیدواریم تا 
اواخر آبان مــاه جرقه های از حرکت را 

مشاهده کنیم. 
معــاون خریــد شــرکت ذوب آهن 
همچنین بــه اهمیت برگــزاری این 
نمایشگاه اشــاره کرد و افزود: یکی از 
دستاوردهای این نمایشگاه این است 
که امکان بهره گیری از نظرات و تبادل 
نظر با کارشناسان و خبرگان با تجربه 
ازجمله پیشکسوتان ذوب آهن فراهم 
می شــود که به نوعی مخزن تجربه و 

دانش هستند. 
وی افزود: به نظر می رســد که شرایط 
کرونایی در حال رقیق شــدن است و 
امید است که این نمایشگاه ها بتوانند 

به وضعیت سابق برگردند.
نمازی زاده رئیس اندیشــکده صنعت 
ومعدن نیــز در پنجمین نمایشــگاه 
بیــن المللی معــدن و صنایع معدنی 
وتجهیزات وابسته در غرفه ذوب آهن 
اصفهان حضور یافت، گفت: مهمترین 
چالش صنعت فوالد کشــور موضوع 
سنگ آهن اســت و باید این معضل را 
با کمک شــرکت های دانــش بنیان 

حل کنیم. 
وی افزود: یکی از مشکالت خصوصی 
ســازی در کشــور این بود که دولت 
مالکیت شــرکت ها را واگذار کرد اما 

مدیریت را واگذار نکرد.
 رئیس اندیشــکده صنعــت و معدن 
اظهار کــرد: حوزه سیاســت گذاری 
در کشــور باید به صورت غیرمتمرکز 
باشــد تا تصمیمات کاربــردی تری 

گرفته شود. 
وی با اشــاره بــه جایــگاه ذوب آهن 
اصفهان به عنوان مــادر صنعت فوالد 
کشور گفت: نظرات فنی و کارشناسی 
ذوب آهن اصفهان به عنــوان متولی 
بخش معــدن در خصوص تامین مواد 
اولیه صنایــع فــوالدی اهمیت ویژه 
ای دارد و بایــد در تصمیم گیری ها و 
سیاســت گذاری ها، نظر این شرکت 
های پیشگام که جبهه تولید را حفظ 

می کنند، مورد توجه قرار گیرد.

رئیس انجمن همگن بــرق و الکترونیک 
استان اصفهان در این نشست با بیان اینکه 
صنعت برق جزو صنایع مادر محســوب 
می شود، گفت: با گذر زمان و پیشرفت در 
عرصه فّناوری، نیاز ما به انرژی برق بیشتر 
می شود. اگرچه پیش تر از متخصصان سایر 
کشــورها نظیر آلمان و آمریکا در کشــور 
استفاده می شــد اما اکنون صنعت برق در 
ایران خودکفا شــده اســت. سید محسن 
پورسعید افزود: متأسفانه در گذشته مسیر 
برای فعالیت یک فرد خالق ایرانی در کشور 
بســته بود و به همین دلیل این افراد برای 
انجام فعالیت های خود مجبور به انجام آن 
در سایر کشورها بودند اما اکنون در زمانه ای 
قرار داریم که امکان حرکت برای ما وجود 
دارد و می توانیم اقداماتی را انجام دهیم که 

پیش تر قادر به انجام آن ها نبودیم. 
وی ادامه داد: با این حال متأسفانه جوانان 
ایرانی مسیر پیشرفت خود را در آن سوی 
مرزها می بینند و ایــن بزرگ ترین زیانی 
اســت که به ایران وارد می شود. امیدواریم 
این جوانان که به امید پیشــرفت از کشور 
خارج می شوند، پس از کسب تخصص های 
باالتر به کشور بازگردند؛ ما برای پیشرفت به 
این جوانان نیاز داریم. خروج جوانان مستعد 
از کشــور بزرگ ترین چالش ایران است. 
رئیس انجمن همگن بــرق و الکترونیک 
اســتان اصفهان ادامه داد: در حال حاضر 
فرصت های مختلفی بــرای کارآفرینی در 

حوزه برق وجود دارد.
 اگر یک فــرد ایرانی خودبــاوری و اعتماد 
به نفس داشته باشــد و موقعیت احتمال 

موفقیت مناســبی برای کارآفرینی دارد.

سرمایه گذاری در آموزش 
حســین فرهادی، مدیرعامــل مجموعه 
آموزشی ماهر محور موفقیت و کارآفرین 
عرصه برق و الکترونیک نیز در این نشست 
اظهار کرد: حفظ نیروی انسانی در کشور 
بســیار حائز اهمیت اســت اما متأسفانه 
امید جوانان در حال از بین رفتن اســت. 
به عــالوه بســیاری از جوانان بــه دنبال 
کسب موفقیت های یک شبه یا اصطالحاً 
آسانسوری هســتند. وی افزود: متأسفانه 
نظام آموزشی غلط هم از دیگر چالش هایی 
است که در حوزه صنعت برق و به طورکلی 
در کشــور با آن مواجه هستیم. برای مثال 
در حوزه مهندسی، تولید مدرک مهندسی 
سطح بســیار باالتری از تریبت مهندس 
دارد. به بیــان دیگر ما در ایــران به جای 
تربیت مهندس، مدرک مهندســی تولید 
می کنیم. دانشــجویان و فارغ التحصیالن 
بعضاً موارد پایه و ابتدایی را هم نمی دانند. 
ما در جامعه افراد مســتعد بسیاری داریم 
که با یــک هدایــت درســت می توانند 
پیشرفت کنند بنابراین باید به آن ها توجه 
کرد. این فعال حوزه آموزشــی در صنعت 
برق خاطرنشــان کرد: بخش عمده ای از 
صادرات ما صادرات نیروی انســانی است 
در حالی که بابت آن پولی هم نمی گیریم! 
اگرچه صادرات مهندس و توهم فروشــی 
از چالش های منابع انســانی در حوزه برق 
محسوب می شود، اما چالش های دیگری 
مانند سطح درآمدی )ناشی از شیوه غلط 

قیمت گذاری( و عدم بهره مندی بسیاری 
از متخصصین و فارغ التحصیالن این حوزه 
از مهارت های عمومی ماننــد نحوه ورود 
به پروژه ها و مذاکــرات تجاری نیز از دیگر 
چالش های نیروی انسانی در حوزه صنعت 
برق محسوب می شود. وی افزود: متأسفانه 
اوج صنعت برق در کشور به اخبار ماینرهای 
اســتخراج رمزارز محدود شده در صورتی 
که بسیاری از صنایع کشور به این صنعت 
وابســته اســت و بنابراین صنعت برق از 

اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

ضرورت تحول جدی 
در آموزش نیروی انسانی 

حســن فرهادی، هم بنیان گذار مجموعه 
آموزشــی ماهر محور موفقیت نیز در این 
نشست با اشاره به نظام آموزشی نامناسب 
در حــوزه تربیت نیروی انســانی کارآمد 
در حوزه برق اظهار کرد: دانشــگاه ها افراد 
را برای گذشــته آماده می کنند نه آینده 
بنابراین باید یک تحول بســیار اساســی 
در دانشــگاه های ما انجام شــود. یکی از 
فرصت های موجود میان ناامیدی است که 
میان افراد وجــود دارد. پیش تر که امکان 
ورود خارجی ها به راحتی به کشــور وجود 
داشت امکان پیشرفت دشوارتر بود اما در 
حال حاضر فرصت مناسبی برای پیشرفت 
در کشور به وجود آمده اســت. وی افزود: 
حوزه صنعت برق یک حوزه عملیاتی و نه 
تئوری است بنابراین دانشجویان و افرادی 
که تمایل به ورود به این حوزه دارند باید با 
فعالیت در صنایع و انجام فعالیت های عملی 

تجربه الزم را پیدا کنند. به عالوه تمرکزگرایی 
یکی از نکات مهمی است که باید مورد توجه 
افراد و فعاالن این صنعت قرار گیرد تا بتوانند 
از تخصص الزم بهره مند شــوند. این فعال 
صنعت برق گفت: زبان مشــترک کل دنیا 
صنعت است بنابراین اگر تخصص محور رفتار 
کنیم اتفاقات خوبی پیش رو خواهیم داشت. 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکارهای 
الزم برای توســعه صادرات خدمات فنی_
مهندســی نیز اظهار کرد: صادرات خدمات 
تقریباً مشابه صادرات کاال است. در واقع برای 
صادرات خدمات هم نیاز به استانداردهای 
مشخصی است. یک شخص ماهر و حرفه ای 
باید در سه حوزه مهارت داشته باشد تا بتواند 
در رقابت پیروز شود. این فعال صنعت برق 
افزود: یکی از این سه حوزه، شخصیت و رفتار 
است. ممکن است موفق به کسب تخصص 
در یک حــوزه خاص شــویم اما تــا از نظر 
شخصیت و رفتار به استانداردهای الزم دست 
پیدا نکنیم، نمی توانیم خدمات مناسبی را به 

مشتریان ارائه دهیم.

توسعه بازار
در سطح بین المللی

فرهادی ادامه داد: حوزه دیگر تعهد اســت 
که متأســفانه ما در ایران از منظر ضعیف 
بوده و به بیان دیگر خوش قول نیســتیم. 
در واقع ما همیشــه درگیر زیــاده گویی 
هستیم و بنابراین همین عدم تعهد باعث 
می شــود از بازار جهانی اخراج شــده یا از 
پیشرفت های جا بمانیم. سومین حوزه هم 
تخصص اســت، اگر نمره فرد در این سه 
حوزه از ۷0 )از ۱00( کمتر باشد، حرفه ای 
نیســت و نمی تواند در بازار جهانی رقابت 
کند. وی تصریح کرد: صــادرات خدمات 
فنی و مهندسی دشــواری های کمتری 
نســبت به صادرات کاال دارد و بنابراین به 
راحتی می تــوان در آن فعالیت کرد. البته 
تولید محتوا یکــی از بهتریــن راهکارها 
برای فعالیت در حوزه خدمات اســت اما 
چند درصد از مهندسان در این فضا فعال 
هستند؟ در حوزه برق فرصت های خوبی 
برای صادرات خدمات وجود دارد؛ صادرات 
مشاور، تعمیرات تخصصی، ارائه آموزش، 
تأمین کنندگــی و... از جملــه این مورد 
محسوب می شــود. این فعال صنعت برق 
ادامه داد: به عالوه افراد باید برای بازاریابی 
و نیازســنجی به قصد صادرات خدمات به 
کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه 
ســفر کنند در حالی که چندان شاهد آن 
نیستیم. سید محســن پورسعید، رئیس 
انجمن همگن برق و الکترونیک اســتان 
اصفهان، نیز در پاســخ به این سوال گفت: 
متأسفانه یکی از مشکالت اصلی ایران در 
حوزه صنعت، نبود بازاریاب تخصصی حوزه 
صنعت به ویژه در حوزه بین المللی است. ما 
به متخصصانی نیاز داریم که در کشورهای 
دیگر اقدام به بازاریابــی کرده و پروژه های 
مناســب را برای فعاالن صنعت در ایران 

کسب کنند.

بالی خودتحریمی 
در نشست »چالش ها و فرصت های اشتغال زایی و کارآفرینی در صنعت برق و الکترونیک« مطرح شد  گزارش

»شالق چرمی« در
زنجیره صنایع معدنی

citizen

تحول صنعت برق با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده محقق می شود

 نوسان : مدیر بهره برداری و نگهداری از 
تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای استان 
اصفهان از کاهش ۷0 درصدی ذخیره سد 
زاینده رود نسبت به مدت زمان بلندمدت 

خبر داد. 
احســان اهلل امینی درباره میــزان ذخیره 
سدهای استان اصفهان اظهار کرد: حجم 
ذخیره ســد زاینــده رود اصفهــان ۲0۲ 
میلیون مترمکعب و نســبت به بلندمدت 
با کاهــش ۷0 درصدی رو به رو اســت. او 

تصریح کرد: حجم ذخیره ســد گلپایگان
 ۸/ 5 میلیون مترمکعب است و نسبت به 
سال گذشــته ۱۱ درصد افزایش داشته 
اســت. وی افزود: ســد قره آقاچ سمیرم 
ذخیره ۱4میلیون متر مکعبی دارد که در 
سال گذشــته در این زمان ۸/ ۱6 میلیون 
مترمکعب ذخیره داشته و نسبت به سال 
گذشته ۱۷ درصد کاهش را نشان می دهد. 
امینی در ادامه خاطرنشــان کرد: ذخیره 
سد حنا ســمیرم ۲/ 4 میلیون مترمکعب 

است که نسبت به ســال گذشته ذخیره 
این ســد ۱۲درصد کاهش داشته است. 
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آبی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان 
با بیان اینکه سد خمیران در مجاورت شهر 
تیران 6/ ۱ میلیون متر مکعب ذخیره دارد، 

گفت: میزان ذخیره این سد 
در سال گذشــته نیز حدود همین میزان 
بوده، و نســبت به ســال گذشــته تغییر 
محسوسی ندارد و نســبت به بلندمدت 

بــا افزایــش 40 درصدی روبه روســت. 
وی گفت: ســد باغکل با 6/ 0 میلیون متر 
مکعب ذخیره، نسبت به سال گذشته که 
۳/ ۲میلیون مترمکعب ذخیره داشته ۷۳ 
درصد کاهش و نســبت به بلندمدت 5۱ 

درصد کاهش داشته است. 
امینی تصریح کــرد: ذخیره آب در مخزن 
سد کمانه سمیرم ۳/ ۲ میلیون مترمکعب 
است که نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد 

کاهش داشته است.

مدیر بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان خبر داد:

کاهش ۷۰ درصدی ذخیره سد زاینده رود

نشست »بررسی چالش ها و فرصت های اشتغالزایی و کارآفرینی در صنعت برق و الکترونیک« در 
حالی همزمان با یازدهمین نمایشگاه تخصصی برق و اتوماسیون صنعتی اصفهان برگزار شد که 
حاضران در آن، بر لزوم تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص و همچنین تمرکز بر صادرات خدمات فنی 
و مهندسی در این حوزه تاکید کردند. صنعت برق و الکترونیک، از جمله صنایع مادر و گسترده ای است که 
پتانسیل های بسیاری برای ثروت آفرینی و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در قالب صادرات غیرنفتی 

دارد؛ اما تاکنون توجه زیادی به این حوزه انجام نشده است.
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ماندگاری تورم در کشـور ما بیش از 5۰ سـال طول کشـیده اسـت و این 
نشـان می دهد سیاسـت های مهـار تورم، سیاسـت های موفقـی نبوده و 
راهکارهای گذشـته هم مؤثر نبوده اسـت.البته کسـانی که این راهکارها 
را تدویـن کرده انـد عوامـل دیگـری را در عـدم موفقیت در مهـار تورم 
دخیـل می داننـد و معتقد بـه این موضوع نیسـتند که برنامه هـای مهار 
تورم کارایی نداشـته اسـت. امـا با تمام این مسـائل، مانـدگاری تورم در 
کشـور نشـان می دهـد در کنتـرل تـورم عملکـرد موفقی نداشـته ایم. 
بایـد ببینیـم راهکاری که ما بـرای کنترل تـورم در پیـش گرفته ایم چه 
راهکاری اسـت و چـه تفاوتی با راهکارهـای کنترل تورم در کشـورهای 

دارد؟ دیگر 
بایـد بگوییـم راهکارهـای اجـرا شـده در کشـور ما بـرای مهـار تـورم، راهکارهای 
درمانی نیسـتند و برنامه ها بیشـتر نقش مسـکن دارند تا درمان ریشـه ای. حدود 
۱۸0 کشـور جهـان توانسـته اند تـورم را درمـان کننـد، بنابرایـن تـورم بیمـاری 
عالج پذیری اسـت که در کشـور ما عالج نشـده و به صورت بیماری مزمن درآمده 
اسـت. مـا تـالش کرده ایـم با کنترل قیمت های نسـبی تـورم را کنترل کنیـم. در 
حال حاضر سیاسـت مشـخص وزارتخانـه صمت کنترل قیمت ها بـرای مهار تورم 
اسـت. سیاسـتگذاران در ایـن بخـش بـه این نتیجـه رسـیده اند از طریـق کنترل 
زنجیـره ارزش می تـوان قیمت ها را کنتـرل کرد. اما این برنامه ای اسـت که تقریباً 
در 50 سـال گذشـته هـم اجـرا شـده و اگر اصرار بـه تکرار این برنامه باشـد همان 
نتایـج هـم به دسـت می آیـد. اشـکال این سیاسـت آن اسـت کـه همـواره مجری 
می تواند ادعا کند که مسـائل دیگری موجب شـده در کنترل تورم موفق نباشـیم.

سیاست ها  اشتباه است!
به سـختی می تـوان در ایـن نوع سیاسـتگذاری به مقام سیاسـتگذار القـا کرد که 
سیاسـت ها اشـتباه اسـت. پـس سیاسـت ما با سیاسـت دنیا بـرای کنتـرل تورم 
متفـاوت اسـت و این سیاسـت کمـاکان ادامـه دارد. بـرای جلوگیری از شکسـت 
سیاسـت های کنتـرل تـورم چـه بایـد کـرد؟ علم اقتصـاد توصیـه می کنـد، اگر 
اقتصـاد در تخصیـص منابع به  کارایی باالتر برسـد، موجب کاهش تورم می شـود. 
به طور مشـخص نهاد مسـئول خلق پول یعنی نظام بانکی کشـور، اگر مسـئوالنه 
اقـدام بـه خلـق پـول کنـد، تـورم کاهـش پیـدا می کنـد و می توانیـم براحتی به 
تـورم زیـر ۲درصـد برسـیم.اجرای ایـن برنامه چگونه ممکن اسـت؟ بایـد نظارت 
بانکـی صورت بگیـرد که این نظارت سـرفصل های متعـددی دارد. اعضای هیأت 
مدیـره بانک هـا بایـد افـراد بـا دانـش و دارای قـدرت مدیریـت باشـند و مناصب 
سیاسـی نبایـد در انتخـاب اعضای هیـأت مدیره بانک ها دخالتی داشـته باشـند. 
به جـای اینکـه نظـارت را در سـطح بـازار انجـام دهیـم، بایـد نظـارت در داخـل 
بانک هـا تشـدید شـود.اما نظارت بانکـی در سـال های متمادی تغییری نکـرده و 
تشـدید نشـده اسـت. بانـک مرکزی باید مسـتقل باشـد و قانـون بایـد در مقابل 
فشـارها از بانک مرکزی حمایت کند. نکته بعدی تغییر سـاختار حاکمیتی بانک 
اسـت. نباید بانک دولتی داشـته باشـیم چون مدیران بانک دولتی را دولت تعیین 
می کنـد و ایـن مدیران به جای پاسـخگویی به مردم، فقط خود را به پاسـخگویی 
بـه دولت هـا ملزم می داننـد. در دنیا بانک های خصوصی گسـترش پیـدا کرده اند. 
در ایـران شـاید فقـط چنـد بانـک خصوصی بـا تعاریـف بین المللی داریـم. بانک 
خصوصـی بانکـی اسـت که بخشـی از ثـروت مالکان بانـک به عنـوان تضمین در 
اختیـار بانـک قرار می گیـرد. اگر بانـک زیـان داد، جامعه متضرر نمی شـود، تورم 
زیـاد نمی شـود و فقـط مالـکان بانک ثـروت خود را از دسـت می دهنـد. به همین 
دلیـل، مالـکان بانـک بیشـتر از دسـتگاه های نظارتی بر سیسـتم تحـت مالکیت 
خود نظارت می کنند. از طرفی، برای نظارت بیشـتر مالکان بر بانک، باید نسـبت 
کفایت سـرمایه رعایت شـود یعنی به طور مشـخص واحدهای مدیریت ریسـک 
در بانک هـا شـکل بگیـرد و مدیریـت ریسـک بشـدت تقویت شـود امـا در ایران 
واحـد ریسـک جـدی نداریم. علـت دیگر ماندگاری تورم در کشـور این اسـت که 
دولت هـا کسـری بودجه خود را به صورت اضافه برداشـت از بانـک مرکزی جبران 

می کننـد، ایـن یعنی تولیـد و ایجاد تـورم، ایـن روند باید متوقف شـود.

استقراض ممنوع
دولت باید کسـری بودجه را در کوتاه مدت از طریق انتشـار اوراق و در بلند مدت 
از راه هایـی ماننـد دریافـت مالیـات جبران کنـد. بنابرایـن دولت نبایـد به صورت 
مسـتقیم از بانـک مرکـزی اسـتقراض کنـد. ایـن به آن معنی نیسـت کـه دولت 
به هیـچ وجـه نبایـد از بانـک مرکزی اسـتقراض کند، اسـتقراض می کنـد اما این 
اسـتقراض به صـورت انتشـار اوراق اسـت. ایـن روشـی مؤثـر بـرای کنتـرل تورم 
اسـت. سیاسـتگذاری پولـی مهم تریـن روشـی اسـت کـه بـرای کنترل تـورم در 
دنیا اجرا شـده و موفق بوده اسـت. ما سیاسـتگذاری پولی نداریم. سیاسـتگذاری 
پولـی ابـزاری به عنـوان بـازار بـاز دارد، بـازار باز بیش از یک سـال اسـت به صورت 
سـعی و خطـا جلـو مـی رود و انجام می شـود پس مـا ابـزار را در اختیـار داریم اما 
سیاسـتگذاری پولـی نداریم. در سیاسـتگذاری پولی به طور مشـخص هدفگذاری 
نـرخ بهـره انجـام می شـود و بعـد از آن هدفگـذاری تورمـی هـم انجام می شـود. 

سیاسـتگذاری پولـی اگـر اجرا شـود در کنترل تورم بسـیار مؤثر اسـت.
دلیـل عمـده ایجاد تورم در 50سـال گذشـته، افزایش ذخایـر ارزی بانک مرکزی 
بـوده کـه بـه افزایـش پایه پولـی انجامیده اسـت. باید بـرای کنتـرل این معضل، 
بودجـه ارزی از بودجـه ریالـی تفکیـک شـود. بـا اینکـه از برنامـه سـوم تـا االن 
اسـتقراض دولت از بانک مرکزی غیرقانونی اعالم شـده اسـت امـا از محل فروش 
نفـت، از بانـک مرکـزی به نحو دیگری اسـتقراض انجام می شـود یعنی پایه پولی 
افزایـش پیـدا کـرده اسـت. اگـر سیاسـت های بانکـی و پولـی انجام شـود ما هم 
می توانیـم تـورم را بـه زیـر 5 درصد برسـانیم و رشـد اقتصـادی برمی گـردد، نرخ 
بهـره در اقتصـاد بشـدت کاهـش می یابـد و در نهایت به شـرایطی می رسـیم که 
در اقتصـاد مـدرن حاکـم اسـت یعنـی نه تـورم وجود خواهد داشـت و نـه بهره و 

شـرایط بـا ثباتـی در اقتصاد حاکم می شـود.

جایــزه نوبــل ۲0۲۱ در حوزه 
اقتصــاد به دیوید کارد، جاشــوا 
انگریســت و گویدو آیمبنز داده 
شد. این ســه نفر نقش جدی در 
توسعه روش های شناسایی علّی 

داشتند. 
این مقاله توضیح مختصری از اهمیت این مساله و نقش این 

افراد، ارائه می کند.
موضوع علوم اجتماعی، انســان و تعامــالت او در اجتماع 
اســت. نظریات متعددی در اقتصاد و سایر علوم اجتماعی 
در قرن گذشته برای تبیین این موضوعات توسعه یافته اند. 
با این حال در اغلب مــوارد نظریات علوم اجتماعی، »یک« 
پیش بینی مشــخص ارائــه نمی دهند، بلکــه گزاره های 
مشــروطی از دل تئوری بیرون می آید. اما سیاســتگذار 

اقتصادی نسخه مشخصی می خواهد. 
روش های آماری یا »تحلیل تجربــی «، مکمل روش های 
نظری برای رسیدن به جمع بندی و ارائه راه حل هستند.  از 
دیرباز پژوهشگران، جمع آوری داده و مشاهده را در دستور 
کار خود داشته اند؛ اما حضور عوامل متعدد اثرگذار در یک 
محیط اجتماعی، نتیجه گیری قطعی درباره مکانیزم های 
علّی را دشــوار می کند. در چند دهه گذشته پیشرفت های 
چشم گیری در حوزه روش های شناسایی علّی رقم خورده 
است . آزمایش تصادفی، اســتاندارد طالیی در این زمینه 
اســت. درصورتی که بتوان متغیر مورد عالقه را به صورت 

تصادفی تعیین کرد، عمال اثر عوامل مخل خنثی می شود. 
جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲0۱۹ به بنرجی، دوفلو و کرمر 
برای ترویج و توسعه این روش در حوزه اقتصاد توسعه اعطا 
شد. اما در خیلی از شرایط امکان اجرای آزمایش تصادفی 

وجود ندارد.
 برای مثال اینکه افزایش حداقل دســتمزد بر اشتغال چه 
تاثیری دارد، سوال بسیار مهمی است؛ اما نمی توان حداقل 
دســتمزد را به صورت تصادفی برای افــرادی زیاد کرد و 
برای دیگران ثابت نگه  داشــت.  در این شرایط »روش های 
شناسایی علّی مشاهده ای « باید استفاده شوند. این روش ها 
از شرایط خاص محیطی یا طبیعی حداکثر بهره را می برند 
تا تغییرات »شبه تصادفی« در متغیرهای مورد عالقه پیدا 
کنند و تحلیل تجربی را بر آن اساس بنا کنند. جایزه نوبل 
امســال به افرادی داده شــد که نقش جدی در کاربست و 

توسعه این روش ها داشته اند.
دیوید کارد به علت نقش جدی در پیشــبرد حوزه اقتصاد 
نیروی کار، نیمی از جایزه نوبل را برده است. اثرات حداقل 
دستمزد روی بازار کار و بازده تحصیلی دو زیرحوزه اصلی 
ایشان است.  یکی از مقاالت مهم ایشان اثر حداقل دستمزد 

را بر اشتغال بررسی می کند. 
بازار کار تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی ازجمله دوره های 
رونق و رکود، تحوالت فناوری و نظام آموزش و مهارتی قرار 
دارد.  بنابراین تفکیک اثر حداقل دســتمزد از این عوامل 

دیگر بسیار دشوار است. 

نتایج یک گزارش نشان مي دهد که بیش از ۹0 درصد معادن کشور متعلق به 
بخش خصوصي است و بیشترین تعداد معادن به معادن استخراج سنگ، شن و 
ماسه اختصاص داشته است. تعداد زنان شاغل در معادن در حال بهره برداري ۱۲46 
نفر بوده که از این تعداد بیشترین شاغلین زن در فعالیت معدني استخراج سنگ 
و شن و ماسه و استخراج سنگ آهن مشغول کار بوده اند. متوسط تعداد شاغالن 
معادن درحال بهره برداري کشور در سال ۱۳۹۸ برابر ۱0۷ هزار و ۷4 نفر بوده است.

آژانس اطالعاتي و تحلیلي اینفوالین INFOLine در گزارشي اعالم کرد که قیمت جهاني 
مواد غذایي در سال جاري میالدي به طور بي سابقه اي در 40 سال گذشته رشد کرده 
و شاخص این قیمت ۲۷ درصد افزایش یافته است. ایوان فدیاکوف، مدیرعامل موسسه 
اینفوالین گفت: قیمت ها نه تنها براي میوه ها و سبزیجات یا شیر، بلکه براي خوراک و کودها 
نیز افزایش یافته است. این باعث ایجاد یک مارپیچ قیمت مي شود و قیمت ها افزایش مي یابد 
و همچنان ادامه خواهد داشت اما سوال دیگر این است که قدرت خرید نامحدود نیست. 

رشد  بي سابقه  قيمت  مواد غذايي  در  جهانتعداد زنان شاغل در معدن چقدر است؟
مهار تورم با چند راهکار

  نگاه 

 دورنما
 درس

شناسایی عّلی در اقتصاد و نوبل ۲۰۲۱

نگاره

تلگرامنوشت

علـی اکبـر محرابیـان، وزیـر نیـرو گفته اسـت: »در 
خشکسـالی بسـیار سـختی به سـر می بریـم که در 
5۲ سـال گذشته بی سـابقه بوده اسـت«! شرکت آب 
و فاضـالب تهـران اعالم مـی کنـد: تهران بـا کمبود 
۱۰۰ روز آب مصرفـی مواجـه و ورودی آب سـدهای 
تهـران ۴۰ درصـد نسـبت بـه میانگیـن بلندمـدت 
کاهـش داشـته اسـت. شـهرهای زیـادی از جمله در 
مازنـدران و خوزسـتان که منابع آبـی در خور توجهی 

دارنـد، دچـار تنش آبـی باالیی هسـتند.
در جانـب دیگر فرونشسـت زمیـن که به دلیل برداشـت بی رویه 
از آب هـای زیـر زمینـی حاصـل شـده و از آن بـه عنـوان »زلزله 
خامـوش« یـاد می شـود، اینبـار با ایجاد شـکاف هـای عظیم در 
اصفهـان خبرسـاز شـده اسـت. بمب سـاعتی که در خـود تهران 

سـاالنه رقم وحشـتناک ۳6 سانتی متر فرونشسـت را ثبت کرده 
کـه وقتـی بـا رقـم 4 میلـی متـر متوسـط جهانـی مقایسـه می 
کنیـم، خـود گویای فاجعه عظیمی هسـت که در حـال رخ دادن 
اسـت. فاجعـه ای کـه فقـط در یـک فقـره بـا ایجاد خسـارت در 
تاسیسـات مترو تهران تصـور کنید چه مشـکالتی را رقم خواهد 
زد! یـا بـه دلیل سسـتی خاک، با زلزله 5 ریشـتری،  خسـارت را 

در حد هفت ریشـتر بیشـتر خواهـد کرد!
سـال هاسـت بـا مدیریـت منابـع آب، بهینـه کـردن مصـرف و 
اسـتفاده از تکنولـوژی هـای برتـر و عملیاتـی کردن شـیوه های 
علمـی، مخصوصـا در بخـش صنعـت و کشـاورزی، کشـورها بـه 
صـورت عملـی بـه مقابلـه بـا ایـن معضـل بـزرگ پرداختـه اند. 
امـروزه در کشـوری چـون هلند که در ابعادی به اندازه دو اسـتان 
شـمالی ایـران هسـت، سـاالنه فقـط ۹0 میلیـارد دالر صـادرات 
محصـوالت کشـاورزی انجـام مـی شـود کـه ایـن رقـم در ایران 
6 میلیارد دالر اسـت. متوسـط برداشـت محصوالت کشاورزی در 
آنجـا ۲ تـا 4 و محصـوالت دامـی ۹ تا ۲۲ برابر ایـران بوده و قابل 
تاملتـر اینکـه مصـرف آب گاهـی تـا چنـد برابـر کمتـر از ما می 
باشـد.)منبع: روزنامـه فرهیختـگان( در مقابـل در ایـران با وجود 
اینکـه ۹۳ درصـد آب در بخش کشـاورزی هدر مـی رود، یکی از 
عقـب مانـده تریـن و کـم بـازده ترین بخش های کشـور هسـت 
کـه بـه جرات می تـوان گفـت در برخی نقاط، عملیات کشـت و 
آبیـاری تفاوت آنچنانی با سیسـتم آبیـاری دوران باسـتان ندارد! 
ایـن تنهـا گوشـه ای از فاجعه بـوده که اگـر بحران بیابـان زایی، 
نابـودی مراتـع و جنـگل ها، خیزش گردو خاک، خشـک شـدن 
تـاالب هـا و دریاچـه هـا، نابـودی حیـات جانـوری و ... را بـه آن 
بیفزاییـم رسـما نمـی تـوان آینـده ای بـرای این کشـور متصور 

بـود. قابـل تاملتـر اینکه بـا وجود ایـن خطر بـزرگ، وقتی رئیس 
سـازمان محیـط زیسـت به عنـوان آخرین گزینـه انتخابی دولت 
معرفـی می شـود، خـود گویای درجـه اعتبار و اهمیـت این نهاد 
بـرای دولتمـردان ماسـت. و نهایـت تاسـف بارتـر اینکه بـا وجود 
اینهمه تحصیلکرده در زمینه آب و خاک، دسـت آخر مسـئوالن 
بـه جـای ارائه راهـکار، با حواله کـردن آن به اقلیم و خشکسـالی 

از خود سـلب مسـئولیت مـی کنند.
مسـئولین بایسـتی بداننـد که که مـردم امـروز فراتـر از مدیران 
منتقـد، از آن هـا راهـکار و چـاره جویی می طلبند. امروز کشـور 
نیازمنـد قانونگـذاری، نظـارت و برخـورد در ایـن حوزه اسـت. در 
زمینـه مصـرف بهینه آب شـرب بایسـتی ضمن فرهنگ سـازی 
از طریـق آمـوزش و پـرورش، صداوسـیما و... ، دسـت از نصیحت 
برداشـته و بـا افـراد پرمصـرف برخورد قاطعی شـود. کشـاورزان 
را سـازماندهی و ضمـن پیـاده کـردن شـیوه های علمـی و بهره 
گیـری از تکنولـوژی و ماشـین آالت مدرن در این بخش، کشـت 
متناسـب با نیاز و اقلیم هر منطقه را سـاماندهی کنند و اسـتفاده 

بیـش از انـدازه از منابـع آب زیرزمینی را متوقـف گردانند.
نهایـت آقایـان بایسـتی بـه فاجعـه پیـش آمـده ورود کـرده و 
همـه چیـز را بـه پای بحـث هسـته ای و ایدئولوژی خـود قربانی 
نکننـد. بداننـد و آگاه باشـند کـه از عوامـل اصلی عقـب ماندگی 
بخـش کشـاورزی کـه منجر به فاجعـه فوق گشـته، تحریم های 
کمرشـکنی هسـت کـه از ناحیـه هسـته ای متوجه ما شـده که 
خـود باعـث عـدم ورود تکنولـوژی و شـیوه هـای علمـی کشـت 
گشـته و ترس آقایـان از عواقب تحریم غذایـی، بحث خودکفایی 
در محصـوالت کشـاورزی را به دنبال داشـته که باعث شـده این 

بر مـا رود!

فاجعه ای به پهنای ایران!

سقوط بی سابقه
 قدرت خرید مردم

مفهوم
 توسعه

توسـعه در نظـر علمـای حقـوق و 
اقتصاد، دارای تعریف یکسـانی نمی 
باشـد. نظـری اجمالـی بـه تعاریف، 
روشـن  مفهـوم  یـک  ارائـه  بـرای 
از »توسـعه« و در نتیجـه، تعییـن 

جایـگاه آن ضـروری مـی نمایـد:
اول:  توسـعه الگویی است که سبب 
مـی شـود تحـوالت جـّدی در ابعاد 
گوناگـون بـه وجود آید، بـه گونه ای 
که با قطع وابسـتگی هـای گوناگون 
بـه کشـورهای دیگر، جریـان خروج 
و فـرار سـرمایه هـا و مغزهـا را از 
کشـور بـه جریان انباشـت سـرمایه 
هـا و مغزهـا در داخـل تبدیـل کند.

ایـن تعریـف هر چنـد ناظر بـه ابعاد 
اقتصـادی و فنی توسـعه می باشـد، 
لیـک مـی توانـد معنایـی متـرادف 
بـا اسـتقالل یک کشـور نیز داشـته 

باشد.
توسـعه یـک تحـول داخلـی  دوم: 
بـوده و تابـع حل بحران مشـروعیت 
اسـت و حـل ایـن موضـوع نیـز در 
گـرو تحـول در نظـام فرهنگـی یک 

است. کشـور 
در  را  توسـعه  نیـز  برخـی  سـوم: 
تحوالتـی دیـده انـد که الزمـه عبور 
از یـک مرحلـه زندگـی بـه مرحلـه 
از  گـذر  ماننـد  باشـد؛  مـی  دیگـر 
زندگـی کشـاورزی و ورود به مرحله 
صنعتی. آنچـه در روند مذکور اتفاق 
مـی افتد بـه عنـوان توسـعه مطرح 
مـی باشـد. نکته ای کـه باید متذکر 
شـد این که تعاریف مزبـور به دنبال 
ارائـه معنـای جامعی از توسـعه بوده 
انـد، با این تفاوت کـه هر کدام یکی 
از ابعـاد اقتصـادی ـ فرهنگی و فنی 
را بـه عنـوان محور توسـعه مـّد نظر 
قـرار داده انـد. از ایـن رو، در تعاریف 
دیگـری کـه از توسـعه مطرح شـده 
ایـن نکتـه تصریح گردیده اسـت که 
توسـعه دارای مفهـوم جامعی اسـت 
کـه تمـام جنبـه هـای زندگـی را 

گیرد. دربرمـی 
را  جامعـه  کـه  فراینـدی  چهـارم: 
دوران  بـه  تاریخـی  دوران  یـک  از 
تاریخـی دیگـر متحـول مـی کنـد.

پنجم: توسـعه حق الینفک بشـری 
مـی باشـد کـه بـر اسـاس آن، افـراد و 
جامعه استحقاق شـرکت، توزیع و بهره 
بـردن از توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی، 
فرهنگـی و سیاسـی را در قالبـی دارند 
کـه همـه حقـوق بشـر و آزادی هـای 
اساسـی را بتوانـد تأمیـن کنـد. در این 
تعریـف، توسـعه بـه عنـوان حقـی از 
حقـوق بشـر مطـرح شـده اسـت، بـه 
آزادی  و  ای کـه همـه حقـوق  گونـه 
دارنـد.  بسـتگی  بـدان  اساسـی  هـای 
ایـن مفهـوم به طور روشـن، بـا موضوع 

حقـوق بشـر مرتبط اسـت.
ششـم: تعریـف »توسـعه« بایـد بـه 
گیـرد.  قـرار  مّدنظـر  جامـع  صـورت 
»توسـعه مشـتمل بر فرایندی پیچیده 
مـی باشـد کـه رشـد کّمـی و کیفـی 
تولیـدات و خدمـات و تحـول کیفیـت 
جامعـه  اجتماعـی  بافـت  و  زندگـی 
و  فقـر  زدودن  و  درآمدهـا  تعدیـل  و 
محرومیـت و بیـکاری و تأمیـن رفـاه 
و  فنـی  و  علمـی  رشـد  و  همگانـی 
فرهنگـی در یـک جامعـه معّیـن را در 

گیـرد.« برمـی 
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   مجید دهقانی

 مهدی عزیزی

اقتصادنامه

ایـن آقـا کـه خـود مـی گویـد بـه ّجـد و 
جهـد دنبال محـدود کردن اینترنت اسـت 
بـرای توجیـه کار هـای خود جملـه جالبی 
هـم گفته اند؛ ” بعد از گذشـت 40 سـال از 
انقـالب باید بپذیریم ابزار دیگـری به غیر از 
تجربـه و عقـل به نـام وحی وجـود دارد که 

خطـا پذیر هم نیسـت.”
یکـم، تا اینجا درسـت کـه وحی هم در بین باورمنـدان به ادیان مطرح 
اسـت. اما وحی به ایشـان و مشـابه ایشـان نازل نمی شـود و فقط در 

کتاب های ادیان آسـمانی توسـط پیامبران مطرح شـده است.

دوم، تجلـی وحـی در تاریـخ و حیـات انسـان های باورمنـد عبارت 
اسـت از: خداشناسـی، آئیـن هـای عبـادی و اخالق.

 سـوم، شـاید علـم مـارا بـه حیطـه اخـالق راهنمایـی نکنـد چون 
موضـوع علم نیسـت، امـا تجربه، فلسـفه و آموزش هـای دینی این 

کار را مـی کنـد. امـا مبنای اخالق چیسـت؟
از حضـرت علـی)ع( نقـل شـده کـه آنچـه را به خود نمی پسـندی 

به دیگران مپسـند.  
ایـن گـزاره بـه شـکل اندکـی متفـاوت مبنـای اخـالق کانتـی هم 
هسـت. بـه این معنـی؛ تصور کن اگـر نیـت داری کاری انجام دهی 
کـه اگـر رواج عـام یافـت و روزگاری کـه بـه سـر خودت آمـد آن را 

نپسـندیدی پس بـدان آن کار اخالقی نیسـت.
چهارم، این آقا قصد دارند میلیون ها انسـان که کسـب و کارشـان 
بـه اینترنـت برمی گـردد، پژوهـش و تحقیـق و آمـوزش آنـان بـه 
اینترنـت مربـوط اسـت، و میلیـون هـا نفر کـه حق خودشـان می 
دانند به منابع خبری و اطالعات بدون محدویت دسترسـی داشـته 

باشـند را محروم کنند.  
پنجم، چگونه و از کجا عملکردن خالف متن سـوگند وسـایر مفاد 
قانـون اساسـی در مورد حفـظ حقـوق و آزادی های مـردم و توجه 
نکردن به اراده و خواسـت مردم به عنوان نماینده را برحسـب وحی 

و اخـالق توجیه می کنند؟

درباره صیانت از اینترنت
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