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مصداق خیانت
سخنان هفته گذشته مقام معظم رهبری درباره 
پدیده خسارت بار مهاجرت نخبگان یک  بار دیگر 
توجه همگان را به این نکته مهم که در سال های 
گذشته یکی از کلیدی ترین دغدغه های کارشناسان 
ایران دوست بوده  است، جلب کرد. ایشان به صراحت 
خیانت  مصداق  را  مهاجرت  به  نخبگان  تشویق 
دانستند. در این بین فیلمی از دکتر محسن رنانی در 
فضای مجازی با عنوان »چرا مهاجرت نمی کنم؟« 
انتشار یافت که نسبت به تاثیر مهاجرت نخبگان بر 

فرسایش تمدنی کشور هشدار داد. رنانی در ...
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 گزارش

مختصات شهر هم گرا
الگویی که برای اداره کردن شهر مدنظر داریم الگوی 
شهر هم گرا است و به زودی نیز کارگروه های این 
موضوع توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهرداری اصفهان تشکیل می شود. این را 
"علی قاسم زاده"، شهردار اصفهان می گوید و تاکید 
دارد که در الگوی شهر هم گرا، اصل اول هم گرایی 
است. بنابراین در گام نخست هم گرایی سازمانی 
شکل می گیرد تا سازمان یا منطقه خود هم گرایی، 
همدلی و همراهی کند و در گام دوم، "ایجاد هم 

گرایی بین سازمانی" مابین...
0۳

برآورد سهم زاینده رود در اقتصاد اصفهان و مرکز کشور؛

در آستانه فروپاشی
بنا بر آمارها، اصفهان در سال 1385 و در تولید محصول ناخالص داخلی کشور، رتبه سوم را در اختیار داشته است. در این 
سال، سهم اصفهان در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت، خدمات و کشاورزی به ترتیب 14.7، 6.4 و 5.9 درصد بوده است. با 
این وجود اما، آمار سال 1399 یک پله سقوط در جایگاه اصفهان را نشان می دهند. در سال 85 جایگاه اصفهان پس از تهران 
و خوزستان، سوم بوده و در سال 99، بوشهر جای اصفهان را در رتبه سوم گرفته و اصفهان را به رده چهارم تنزول داده است. 

کارشناسان این نزول را نشان گر تاثیر اساسی جریان زاینده رود بر توسعه اقتصادی استان اصفهان می دانند.

گزارش
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مشاور وزیر علوم در امور علمی، تحقیقاتی و فناوری از ایجاد موزه علوم و فناوری 
در اصفهان برای تکمیل زیست بوم فناوری خبر داد و گفت: این موزه می تواند در 
برقراری ارتباط مردم با فناوری بسیار موثر باشد. علی خیرالدین افزود: شهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان از سال 7۲ شکل گرفته و اصفهان توانسته این مجموعه 
بزرگ و فاخر را راه اندازی کند، در حالی که هنوز در برخی استان ها پارک علم و 

فناوری نداریم.

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: شرکت های این شهرک سال گذشته 
فروش 3 هزار و 6۰۰ میلیارد تومان محصول و صادرات 37 میلیون دالر را تجربه کردند 
که عدد چشمگیری است، اما با افق هایی که می توانیم به آن برسیم فاصله زیادی دارد. 
جعفر قیصری اظهار کرد: یمت گذاری مناسب برای ایده های نوآورانه که بتواند اعتماد 
دو طرف را جلب کند و در رویدادی مثل جشنواره شیخ بهایی بسترهایی ایجاد شده به 

این منظور است.

تدبیر  اندیشکده  نوسان:دبیر   
معتقد  باره  این  در  ایران  آب 
شرایط  از  ای  مجموعه  است؛ 
ناپایدار  توسعه  آن  مهمترین  که 
باعث  است  اصفهان  استان  در 
شهر  این  مردم  امروز  نارضایتی 
در خصوص کمبود آب شده است. 
انوش نوری اسفندیاری، اضافه می کند:  
مشکالتی که در این سال ها بروز کرده 
در اثر مجموعه ای از شرایط ایجاد شده 
است که این شرایط شامل توسعه سطح 
جمعیت  افزایش  و  کشاورزان  کشت 
و برداشت از رودخانه و تخصیص آب 
برای مصارف مختلف است، در کنار این 
عوامل مساله مهم دیگر کاهش بارندگی 
هاست که در منطقه اصفهان رخ داده 
است. بارگذاری بیش از حد و استفاده بی 
رویه از منابع طبیعی معیشت مردم در 
این منطقه را با بحران مواجه کرده است.
دارد:  تاکید  آب  حوره  کارشناس  این 
تنها  نه  بر  آب  کم  محصوالت  کشت 
برای استان اصفهان بلکه در سایر نقاط 
کشور نیز باید اجرا شود چرا که با توجه 
به شرایط اقلیمی کشور این شکل از 
داشته  استمرار  نمی تواند  کشاورزی 
باشد. مهمترین موضوع در شرایط فعلی 
برخورد عادالنه برای این قضیه است و 
این عدالت هم با توجه به مجموعه ای از 
برداشت ها و انتظاراتی که وجود دارد باید 
اجرا شود و این بحران به گونه ای حل و 
فصل شود که شفافیت را بتوان در آن 
مشاهده کرد. او ادامه داد: ضرورت دارد تا 
معیارهایی که مورد توافق طرفین است 
) کشاورزان و دولت( بیان شود و نحوه 
بیرون آمدن از این وضعیت روشن شود 
که آن هم تنها با برنامه ریزی درست 
نوری  تدریج می تواند محقق شود.  به 
اسفندیاری در پاسخ به این پرسش که 
کدام ارگان باید به مطالبات کشاورزان 
خاطر  باشد،  پاسخگو  اصفهان  استان 
نیرو،  وزارت  اول  وهله  در  کرد:  نشان 
باید نسبت به اطالعات پایه ای که در 
منطقه الزم است برای بررسی وضعیت 
زیرا  باشد  پاسخگو  شود  فراهم  فعلی 
اطالعات در زمینه منابع آب در دست 
این وزارتخانه است و بسیاری از ابهامات 

را می تواند برطرف کند.
دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران با بیان 
اینکه مشکل اصلی در این زمینه توسعه 
استان اصفهان است گفت: افرادی که 
برنامه ریزی  بدون  توسعه  این  باعث 
شده اند مقصر اصلی هستند که باید آنها 
هم پاسخگو باشند، البته این موضوع 
تنها مربوط به استان اصفهان نیست و در 
سایر نقاط کشور نیز همین بی برنامگی 

دیده می شود. 
داد:  ادامه  آب  حوزه  کارشناس  این 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  همچنین 
وزارت صمت و استانداری نیز باید نقشه 
جدیدی برای استان اصفهان فراهم کنند 
تا چشم انداز روشنی برای اشتغال در این 
استان فراهم شود که البته این موضوع 
هم زمان بر است و ممکن است چند 
سال به طول انجامد. نوری اسفندیاری 
اهمیت  حائز  موضوع  این  البته  افزود: 
امروز  استان  این  کشاورزان  که  است 
به دنبال مقصر نیستند بلکه به دنبال 
بهبود شرایط شان هستند، راهکاری که 
در این وضعیت می توان پیگیری کرد 
آینده  توسعه  برای  روشن  برنامه ریزی 
استان اصفهان است که همه ذینفعان 
نیز در ترسیم آن نقش داشته باشند و به 
تدریج شرایط توسعه پایدار در منطقه 

فراهم شود.

حضور جدی شرکت های دانش بنیان در طرح های کالن ملیتکمیل زیست بوم فناوری اصفهان 
اقتصاد اصفهان

     دیدگاه

مقصران خشکی 
زاینده رود

Is fahan

اقتصاد اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان می گوید:  آماری 
مطرح است که حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب به نوعی گم  
می شود؛ کل حقابه محیط زیست که مربوط به تاالب است ۱۷۸ 
میلیون متر مکعب است یعنی معادل سهم تاالب در حال گم شدن 
است! موضوع این است که آورد رودخانه در شاخه کوهرنگ و چه 
در شاخه پالسجان کم شده است و نیاز است وزارت نیرو پیگیر این 
موضوعات باشد؛ وقتی وزارت نیرو به دنبال این موضوعات باشد تا 
به سرانجام برساند، گره ها به آرامی باز خواهد شد. گفته می شود 
این نماینده اصفهان در حال تکمیل مطالعات دقیقی درخصوص 
تعیین میزان ورودی به سد و میزان برداشت ها درطول مسیر 
رودخانه زاینده رود است. آنچه می خوانید، مهمترین رویدادهایی 

است که درهفته گذشته بر اقتصاد اصفهان گذشت؛
اختصاص ۳۸۰۰ میلیارد تومان 

برای کشاورزان و طرح های آبی اصفهان
و  کشاورزان  مشکالت  حل  منظور  به  شد  مقرر  گفت:  اصفهان  استاندار 
توسعه طرح های آبی اصفهان 38۰۰ میلیارد تومان اختصاص یابد. سید 
رضا مرتضوی با اشاره به حقابه کشاورزان استان اصفهان اظهار کرد: مقرر 
شده است مبلغ 15۰۰ میلیارد تومان از طریق صنایع، تامین و در صندوق 
سازگاری با کم آبی به جهاد کشاورزی تحویل شود تا بین حقابه داران 
تقسیم شود. وی درباره آب آشامیدنی استان اصفهان و کاهش فشار و تنش 
در تامین آن نیز، خاطرنشان کرد: قرار شده است مبلغ 15۰۰ میلیارد تومان 
برای تکمیل سامانه دوم آبرسانی اصفهان تخصیص یابد. استاندار اصفهان 
درباره خروجی تصفیه خانه های جنوب و شمال اصفهان گفت: طرح های 
تکمیلی این تصفیه خانه ها برای استفاده بهینه و هر چه بهتر از پساب در نظر 
گرفته شده است تا از آن برای بهره گیری در صنعت کشاورزی استفاده کرد 

و برای هر یک 4۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته ایم. 
عقد ۱۵ قرارداد تجاری میان

اصفهان و اقلیم کردستان عراق 
انعقاد 15  از  اصفهان  استان  بین المللی  نمایشگاه های  مدیرعامل شرکت 
قرارداد تجاری صادراتی میان فعاالن اقتصادی اصفهان و اقلیم کردستان 
عراق در حاشیه سومین نمایشگاه تخصصی قهوه، نان، شیرینی و شکالت 
خبر داد. علیرضا مرتضوی با اشاره به بازدید هیئت تجاری اقلیم کردستان 
عراق از نمایشگاه بین المللی اصفهان گفت: در سومین روز از نمایشگاه قهوه، 
نان، شیرینی و شکالت اصفهان، هیئت تجاری عالی رتبه اقلیم کردستان 
عراق از نمایشگاه بازدید کرد و با فعاالن تجاری حاضر در نمایشگاه به گفتگو 
پرداخت. وی افزود: در این دیدارهای رو در رو، فعاالن اقتصادی اصفهان 
از پتانسیل های ویژه خود در حوزه قهوه، نان، شیرینی و شکالت سخن 
گفتند و تاکید کردند که امکان تامین نیازهای اقلیم کردستان عراق در 
دارد.  ایرانی وجود  و تجاری  اقتصادی  فعاالن  از طریق  حوزه های مرتبط 
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان تاکید کرد: هیئت 
تجاری اقلیم کردستان عراق نیز با بررسی دقیق شرایط و فرصت های موجود، 
در نهایت به این نتیجه رسید که فعاالن تجاری ایرانی حاضر در نمایشگاه 
اصفهان توانایی های الزم برای تامین نیازهای این اقلیم را در اختیار دارند که 
در نهایت 15 قرارداد تجاری صادراتی از ایران به اقلیم کردستان عراق در 

حاشیه نمایشگاه به امضا رسید.
اصالح قانون کار را تنها با سه شرط می پذیریم!

دبیر خانه کارگر استان اصفهان گفت: اصالح قانون کار را تنها با سه شرط 
حذف نشدن حداقل های تأمین اجتماعی، عدم مغایرت با توصیه نامه های 
سازمان ILO و نظر خواهی از تمام شرکای اجتماعی کار می پذیریم. اصغر 
برشان، با اشاره به اینکه به دنبال توسعه خدمات خانه کارگر هستیم، اظهار 
کرد: در نظر داریم در شعبات خود در تمام شهرستان ها به خصوص شهرهای 
صنعتی استان همچون مبارکه، نجف آباد، خمینی شهر و … خدمات خانه 
کارگر را توسعه دهیم. برشان  با اشاره به اینکه ما با اصالح قانون کار مخالف 
اما با رشد تکنولوژی مخالف نیستیم، گفت:  اصالح قانون کار را تنها با سه 
شرط حذف نشدن حداقل های تامین اجتماعی،  عدم مغایریت با توصیه 
نامه های سازمان سازمان  ILO )سازمان بین المللی کار( و نظر خواهی از 

تمام شرکای اجتماعی کار می پذیریم.
آغاز فعالیت مرکز نوآوری لجستیک هوشمند پست اصفهان

مرکز نوآوری لجستیک هوشمند و تجارت الکترونیک پست استان اصفهان 
به عنوان نخستین رویداد کارآفرینی و نوآوری پست استان فعالیت خود را 
آغاز کرد. مرکز نوآوری پست استان اصفهان در حال حاضر دارای بخش های 
کلینیک کسب و کار با هدف ارائه مشاوره کسب و کار و ارائه آموزش های 
تخصصی در حوزه پست و تجارت الکترونیک و همچنین مرکز جذب و 
پرورش ایده ها با همکاری دانشگاه آزاد اصفهان و شتاب  دهندهای فعال 
استان شروع به فعالیت کرده است. مدیرکل پست استان اصفهان با اشاره به 
سهم 8 درصدی استان اصفهان در واحدهای پستی کشور و انتخاب استان 
به عنوان پایلوت، در راه اندازی مرکز نوآوری افزود: سیاست گذاری این مرکز 
زیر نظر وزارت ارتباطات و پارک علم و فناوری کشور انجام شده و در راستای 

تسریع در ارائه خدمات نوین پستی فعالیت خواهد کرد.
دستور ویژه مخبر برای حل مشکل آب زاینده رود

معاون اول رئیس جمهوربه وزرای نیرو و جهاد کشاورزی دستور حل مشکل 
آب زاینده رود را داد. همزمان با تجمع هزاران کشاورز اصفهانی و درخواست 
از مسئوالن برای جاری شدن آب در زاینده رود، رئیس جمهور به معاون اول 
خود دستور داد با کشاورزان گفتگو کند. پس از این دستور، محمد مخبر به 
وزرای نیرو و جهاد کشاورزی ماموریت داد در اسرع وقت برای حل مشکل 
حوزه آبریز زاینده رود در استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد 

اقدام کنند.

آب زاینده رود گم می شود!

اصفهان در سال 1385 و در تولید محصول 
ناخالص داخلی رتبه سوم را در اختیار داشت. در 
این سال، سهم اصفهان در ایجاد ارزش افزوده 
بخش صنعت، خدمات و کشاورزی به ترتیب 
14.7، 6.4 و 5.9 درصد بوده است. با این وجود 
اما، آمار سال 1399 یک پله سقوط در جایگاه 
اصفهان را نشان می دهند. در سال 85 جایگاه 
اصفهان پس از تهران و خوزستان، سوم بوده اما 
در سال 99، بوشهر جای اصفهان را در رتبه سوم 
گرفته و اصفهان را به رده چهارم نزول داده است. 
همین موضوع می تواند نشان گر تاثیر اساسی 
جریان زاینده رود بر توسعه اقتصادی استان 

اصفهان باشد.

آب و توسعه عوامل تولید
عوامل مختلف تولید در ایجاد ارزش تولید 
هر یک از بخش های اقتصاد سهم مشخصی 
دارند. آب به عنوان یک نهاده تولید در ایجاد 
ارزش تولید بخش های اقتصادی استان نقش 
بسزایی ایفا می کند. ارزش تولید هر بخش، 
سرمایه گذاری و اشتغال در آن بخش و ارزش 
تولید سایر بخش ها را تحت تاثیر قرار می دهد. 
بنابراین نقش و اهمیت آب در بخش های 
اقتصادی تنها محدود به اثرات مستقیم آن 
نمی شود. با توجه به ارتباط متقابل بخش های 
مختلف اقتصاد با یکدیگر، اثرگذاری آب بر یک 
بخش، به طور غیرمستقیم به سایر بخش ها 
نیز منتقل می شود. بر همین اساس، هر چه 
روابط بین بخش های اقتصاد گسترده تر و پیوند 
بین بخش ها قوی تر باشد، اهمیت آب بیشتر 
خواهد شد. از همین رو است که زاینده رود، 
نقشی اساسی در پوشش اقتصادی بخش های 
می کند.  ایفا  و خدمات  کشاورزی، صنعت 
این نقش، بیشتر در بخش  کشاورزی و کمتر 

در حوزه خدمات دیده شده است. اما نکته 
اینجاست که بخش صنعت، آسیب  بیشتری از 

نبود جریان دائمی زاینده رود دیده است.

رکود صنعتی ایران در نبود زاینده رود
استان  کشاورزی  بخش  تولیدات  بر  عالوه 
از آب  به میزان زیادی متاثیر  اصفهان که 
زاینده رود هستند، بخش های صنعت و خدمات 
این استان نیز که جزو بخش های پیشتاز در 
کشور به شمار می روند، به طور مستقیم و 
غیرمستقیم از منابع آبی این رودخانه تاثیر 
پذیرفته و رونق گرفته اند. عمده صنایع مادر 
و کلیدی کشور از جمله صنایع فوالد، صنایع 
صنایع  هسته ای،  تکنولوژی  مرکز  نظامی، 
پاالیشگاه،  مانند  بسیار گسترده  شیمیایی 
پلی اکریل، پتروشیمی، دی ام تی، صنایع برق و 
تعداد بسیار زیادی از صنایع ساختمانی از جمله 
کارخانجات سیمان، آجر، سنگ و نیز واحدهای 
متعدد نساجی، در حاشیه زاینده رود استقرار 
یافته اند. منبع تامین کننده آب تمامی این 
صنایع، رودخانه زاینده رود تعریف شده است. 
بنابراین هرگونه تغییر و عدم مدیریت آبرسانی 
به این صنایع، حتی برای یک روز، خسارت های 
جبران ناپذیری را نه فقط برای اصفهان، که برای 
منطقه مرکزی کشور و تولید ناخالص ملی به 

همراه خواهد داشت. 

اگر زاینده رود در اصفهان نبود؟
با نگاه به موارد مطرح شده، می توان شکوفایی 
اقتصاد اصفهان و منطقه مرکزی کشور را تا حد 
بسیاری ناشی از وجود زاینده رود دانست. حتی 
اگر زاینده رود در اصفهان نیز جاری نمی بود 
و منطقه دیگری امکان استفاده از ظرفیت 
زاینده رود را داشت، قطعاً برنامه های گسترده ای 

برای استفاده از ظرفیت آن رودخانه به منظور 
استقرار صنایع و بخش های تولیدی مختلف 
در کنار آن به اجرا در می آمد. پس، نمی توان 
اینگونه نتیجه گرفت که اصفهان، خودخواسته 
برای پیدایش و تاسیس صنایع مختلف در 
کنار زاینده رود به نتیجه رسیده و اقدامات الزم 
را انجام داده است. بخش بسیاری از صنایع 
شکل گرفته در اصفهان، بر اساس تصمیمات 
حاکمیتی تاسیس شده اند و البته در زمان 
تصمیم گیری، بهترین نقطه برای ایجاد آن، 

منطقه مرکزی کشور بوده است. 

چه باید کرد؟
اینکه چگونه می توان شرایط مطلوبی برای 
حوضه آبریز زاینده رود ایجاد کرد تا مشکالت 
همه استان های درگیر بحران زاینده رود مرتفع 
که طی  است  سوالی  تخصصی ترین  شود، 
سال های اخیر در حوزه حکمرانی، مدیریت 
کالن و زیست بوم مطرح شده است. اما اینکه 
چگونه می توان بحران اقتصادی زاینده رود را 
برطرف کرد به گونه ای که تمامی ذی نفعان آن 
به نحوی مشکالت خود را کاهش یافته ببینند، 
موضوعی است که نیاز به توجه ابعاد مختلف 
دارد. در این بین، توجه به تاثیر غیرمستقیم 
آب بر تولید بخش های اقتصاد عالوه بر تاثیر 
مستقیم آن، تصویر واقع بینانه تری را از اهمیت 
آب در تولید بخش ها در اختیار تصمیم گیران 
و سیاستگذاران قرار می دهد. نکته دیگر این 
است که سهم آب زاینده رود در ارزش افزوده 
استان اصفهان، حداقل 13.55 درصد برآورد 
شده است. بنابراین اتخاذ تصمیمات صحیح و 
برنامه ریزی اصولی به منظور حفظ این شریان 
حیاتی که از پایه های اصلی توسعه در منطقه 
مرکزی کشور به شمار می رود، ضروری است. 

در این راستا الزم است بر حفظ اکوسیستم 
طبیعی حاکم بر این رودخانه اهتمام جدی 
شود. همچنین از آنجا که استان اصفهان یکی 
از مهمترین استان های صنعتی کشور به شمار 
می رود و سهم بسزایی از تولیدات کشور را در 
بخش های اقتصادی به خود اختصاص داده 
است، به نظر می رسد ارزش واقعی برآورد شده 
برای هر مترمکعب آب در این استان نسبت به 
استان های مجاور بیشتر باشد. از این جهت، 
برای اجرای پروژه های انتقال آب زاینده رود به 
سایر استان های مجاور، الزم است به توجیه 

اقتصادی آن توجه کافی شود.

توسعه اصفهان بدون آب محال است
توسعه استان اصفهان رابطه بسیار نزدیک و 
فشرده ای با میزان در دسترس بودن منابع 
آب دارد. در صورتي که منابع آب براي استان 
تمهید نشود، پروسه توسعه در استان اصفهان 
متوقف مي شود و نه تنها اصفهان که نقشي 
داشته،  کشور  اشتغال  ایجاد  در  پیشاهنگ 
قادر به ایجاد شغل جدیدي نخواهد بود، بلکه 
بسیاري از شاغالن فعلي نیز شغل خود را از 
دست خواهند داد. بر اساس مطالعات دکتر 
محمدحسین ادیب، اقتصاددان، ایجاد شغل 
جدید بدون توسعه منابع آب استان غیرممکن 
است. هر شغل جدید به درجات متفاوت به آب 
احتیاج دارد. روستاهاي حاشیه زاینده رود از 
اصفهان تا گاوخوني در صورت تداوم وضعیت 
موجود طي پنج سال آینده تخلیه خواهد شد و 
جمعیت آنها به اصفهان مهاجرت خواهند کرد. 
توقف ورود آب به اصفهان و حومه نیز به کاهش 
شدید سطح سفره هاي آب زیرزمیني منجر 
شده که پدیده فرونشست را به دنبال داشته 
است. از سوی دیگر، سرچشمه همه رودخانه ها 
در مناطق کوهستاني است. اگر در مناطق 
کوهستاني مانع عبور آب به مناطق جلگه اي و 
دشت هاي پایین دست شویم چه اتفاقي خواهد 
افتاد؟ تمدن هایي که پس از مناطق کوهستاني 
طي هزاران سال ایجاد شده اند، نابود خواهند 
شد. رودخانه دجله و فرات از مناطق کوهستاني 
ترکیه سرچشمه گرفته و سپس در جلگه، تمدن 
عراق امروز را ایجاد کرده است. ترکیه با ایجاد 
سدهاي متعدد ورودي آب به عراق را به شدت 
کاهش داده است. کاهش ورودي آب به عراق به 
خشک شدن هورها در جنوب عراق انجامیده و 
بحران گرد و خاک را در شرق ایران باعث شده 
است. همانند همین پدیده در مورد رودخانه 
هیرمند در دریاچه هامون نیز اتفاق افتاد. آنچه 
که در باالدسِت رودخانه هایي که به خوزستان 
و اصفهان جاري است در حال اتفاق افتادن 
است در برش 1۰ سال آینده و در صورت حفظ 
سرعت موجود در استفاده از منابع آب، به حذف 
دو تمدني مي انجامد که در اصفهان و خوزستان 
اقتصاد  است.  ایجاد شده  هزاران سال  طي 
دو منطقه اي اصفهان و خوزستان در آستانه 
فروپاشي است و در ازاي آن مناطق کوهستاني 
باالدست در بختیاري زیر کشت مي رود. آب 
زاینده رود به روي دومین قطب اقتصادي کشور 
بسته شده است. بیکاري ایجاد شده ناشي از زوال 
قطب اقتصادي کشور طي پنج سال آینده، اولین 

چالش ملي خواهد بود.

برآورد سهم زاینده رود در اقتصاد اصفهان و مرکز کشور؛

در آستانه فروپاشی
نزول اصفهان به رتبه چهارم تولید ناخالص کشور، نشان  از نقش اساسی زاینده رود بر توسعه اقتصادی استان دارد

زاینده رود، نقطه پیوند مدنیت و اقتصاد در منطقه مرکزی کشور است. جایی که پیوندهای محکمی میان 
زندگی اجتماعی، عناصر اقتصادی و هویت های تمدنی ایجاد می کند و زمینه را برای رشد و پیشرفت 
فراهم می آورد. اقتصاد منطقه مرکزی کشور و اصلی ترین رکن آن، تولید، بر پایه زاینده رود شکل گرفته 
و قرن های متمادی ادامه داشته است. اما در دهه های اخیر، مشکالت ساختاری، ضعف های مدیریتی و 
سوءتدبیرهای حاکمیتی، شرایط نامطلوبی را برای عناصر پیوند خورده در بستر زاینده رود فراهم آورده 
است. آمارها نشان می دهد که رتبه اصفهان در شاخص های اقتصادی پس از تبدیل زاینده رود به رودخانه 

فصلی کاهش محسوسی داشته است. 

هفته نامه نوسان

گروه شهری

 نوسان: رئیس مجمع نمایندگان استان 
اصفهان با این درخواست از مردم ایران که 
همه به مردم اصفهان کمک کنند، گفت 
که باید فکر عاجلی برای حل مشکل کم 
آبی استان اصفهان صورت گیرد. حجت 
االسالم سیدناصر موسوی الرگانی اظهار 
کرد: چندین سال است که استان اصفهان 
با مشــکل کم آبی مواجه اســت یکی از 
مهم ترین دالیل کم آبی در این اســتان 

ســوء مدیریت و بارگذاری بیش از حد در 
حوزه  آبریز زاینده رود توسط دولت ها بوده 
در کنار آن برخی مواضع و اظهارنظرهای 
غیرکارشناسی نیز به عاملی دیگر تبدیل 
شــد که امروز این مشــکل بزرگ برای 
بیش از پنــج میلیون نفر مردم شــریف 
اســتان اصفهان بــه وجود آمده اســت. 
موسوی الرگانی با اشــاره به تجمع اخیر 
کشاورزان در استان اصفهان گفت: مجمع 

نمایندگان نیز جلسه ای با رئیس جمهور 
برگزار کرد و قول هــا و وعده هایی برای 
پیگیری مشکالت آب اســتان اصفهان 
داده شــد. آقای رئیس جمهور گفت که 
آقای خیاطان رئیس مرکز اســتراتژیک 
ریاست جمهوری مســئولیت این کار را 
برعهده گرفته و حتی قرار شــد عده ای 
از نمایندگان اســتان اصفهان هم با او در 
ارتباط بوده و طرح هایی ارائه دهند منتها 

این طرح ها نمی توانند به فوریت مشکلی 
را حــل کننــد. نماینــده فالورجان در 
مجلس شورای اسالمی توضیح داد: کل 
آورده دولت در بحــث آب ریز زاینده رود 
حدود 34۰ میلیــون مترمکعب بوده اما 
بیش از دو میلیــارد مترمکعب بارگذاری 
شده، یعنی از حق کشاورزان از رودخانه 
طبیعی که هزاران سال جاری بوده گرفته 

شده و به جاهای دیگر داده شده است.

نماینده اصفهان از مسئوالن برای کمک فوری به کشاورزان درخواست کرد؛

فکر عاجل برای حل مشکل کم آبی اصفهان
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رئیسه  هیئت  عضو  نوسان:   
اصفهان  شهر  اسالمی  شورای 
برای  سازوکار  است  الزم  گفت: 
در  اجتماعی  و  فرهنگی  بودجه 
مناطق توسط معاونت مربوطه در 
شهرداری تعیین شود تا حساسیت 
مناطق  شهرداری  در  امر  این 

احساس شود.
فرزانه کالهدوزان ، با بیان اینکه شورای 
بررسی  مشغول  اصفهان  شهر  اسالمی 
تفریغ  و  اول  ماهه  بودجه شش  اصالح 
بودجه سال 99 شهرداری است، اظهار 
کرد: کمیته های مربوط به تدوین بودجه 
با  و  14۰1 در شهرداری تشکیل شده 
توجه به اینکه مدیران به تازگی تغییر 
بودجه ای  سیاست های  باید  کرده اند 
سریع تر در بخش های مختلف شهرداری 
اصالح  جریان  در  افزود:  وی  شود.  آغاز 
مناطق  بعضی  بودجه مشاهده شد که 
پروژه ها را اجرا کرده و آزادسازی آن را 
یا  داده اند  انجام  اعتبار  تخصیص  بدون 
شورای  به  الیحه  با  که  پروژه ها  بعضی 
مشخص  می شود،  ارائه  شهر  اسالمی 
در  آن  بودجه  تخصیص  باید  که  است 
در  علت  همین  به  شود؛  لحاظ  اصالح 
شش ماهه دوم اصالح بودجه زیادی در 
مناطق اتفاق خواهد افتاد. عضو هیئت 
رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان با 
نباید ردیف های بودجه  اینکه  بر  تاکید 
تا حد زیادی جابه جا شود، تصریح کرد: 
هرچه اصالح کمتر باشد نظم و انضباط 
مالی در شهرداری بیشتر خواهد بود؛ یقیناً 
نمی توان ادعا کرد که بودجه باید به طور 
کامل طبق پیش بینی ها پیش برود و به 
همین دلیل هم اصالح بودجه پیش بینی 
نباید  بودجه  اصالح  اما  است  شده 
برای  ردیف ها  بعضی  تا  باشد  وسیله ای 
هزینه در بخش های دیگر ذخیره شود. 
وی ادامه داد: اعضای شورای اسالمی شهر 
همگی اشراف الزم را به مباحث بودجه ای 
شهرداری دارند و هنگام تدوین بودجه 
عملکرد دقیقی خواهند داشت تا اعداد 
شهرداری  بودجه  هزینه ای  و  درآمدی 
واقعی باشد؛ هرچقدر این بودجه واقعی 
باشد، مرتبط با برنامه و شفاف تر بوده و 

تبعات کمتری دارد.
باید  اینکه  بر  تاکید  با  کالهدوزان 
شهری  پروژه های  برای  تخصیص ها 
در  نظم  بیشترین  که  باشد  نحوی  به 
شهرداری حاکم شود، گفت: در بررسی 
تفریغ بودجه سال 99 یکی از چالش ها 
این بود که بودجه فرهنگی و اجتماعی 
در بعضی مناطق صرف امور عمرانی شده 
و خیلی از آن ها کاهش پیدا کرده است 
بنابراین باید در بودجه سال آینده عالوه بر 
تخصیص ردیف های مربوط به این حوزه، 
نظارت بیشتری نیز بر هزینه کردها شود. 
وی با تاکید بر اینکه معاونت های فرهنگی 
مناطق باید با معاونت فرهنگی شهرداری 
اصفهان در خصوص بودجه هماهنگ بوده 
و طبق برنامه پیش بروند، افزود: الزم است 
سازوکار برای بودجه فرهنگی و اجتماعی 
در  مربوطه  معاونت  توسط  مناطق  در 
شهرداری تعیین شود تا حساسیت این 

امر در شهرداری مناطق احساس شود.
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر 
مشارکت  نحوه  به  پاسخ  در  اصفهان 
نخبگان در تدوین بودجه شهرداری گفت: 
ابتدا باید بررسی شود که صاحب نظران 
بودجه ریزی  سازوکار  به  اندازه  چه  تا 
شهرداری تسلط دارند بدین سبب شاید 
این موضوع اکنون به طور مستقیم اتفاق 
نیفتد اما رویکردی که در مرکز پژوهش ها 
برای ایجاد باشگاه شهراندیشان ایجاد شده 
می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.

شهردار اصفهان گفت: گرامیداشت روز ۲5 آبان برای فراموش نکردن فداکاری هاست تا 
به یاد بیاوریم در گذشته چه اتفاقاتی رخ داده است. علی قاسم زاده در آیین آغاز برنامه های 
گرامیداشت شهرداری اصفهان ویژه سالروز حماسه و ایثار مردم اصفهان و رونمایی از نماد 
۲5 آبان در محل پل ۲5 آبان اظهار کرد: با گرامیداشت چنین روزهایی قرار است فراموش 
نکنیم در گذشته چه اتفاقاتی رخ داده است و چه کســانی جان خود را فدا کرده اند تا ما 

اکنون از زندگی لذت ببریم.  

رئیس شورای اســالمی شهر اصفهان در نشســت کمیســیون فرهنگی مجلس گفت: باید به 
ظرفیت های اصفهان قبل از، از دست رفتن فرصت ها توجه شود. محمد نورصالحی، اضافه کرد: باید 
نقاطی که مناسب کشاورزی است مشخص شده و برای کشاورزانی که به دلیل تغییرات اقلیمی 
امکان کشت ندارند راهکار و اشتغال جایگزین تعیین شود. وی تصریح کرد: سهم دولت از محل 
مالیات شهرهای بزرگ به آن شهرها تخصیص نمی یابد؛ هرچند اصفهان آن قدرها به بودجه های ملی 

نیاز نداشته و الزم است دولت اقدامات حمایتی برای این کالنشهر انجام دهد.

مهم ترین مطالبات کالنشهر اصفهاننصب نماد دائمی 25 آبان در اصفهان

گزارش

گزارش

نظارت جدی بر
بودجه فرهنگی اصفهان

شهردار اصفهان خبر داد:

باید تا جایی که می توان به سمت شریک 
اقتضای  به  شهر  اداره  در  مردم  کردن 
استعدادها و ظرفیت های هر منطقه برویم 
و انگیزه در مردم ایجاد شود تا در آبادانی 

شهر کمک کنند. 
با  اصفهان  شهرداری  زاده،  قاسم  علی 
اظهار  گرا"  هم  "شهر  مختصات  تبیین 
کرد: در دوره جدید مدیریت شهری تمام 
»اصفهان،  شعار  که  است  این  تالشمان 
شهر زندگی« تحقق پیدا کند، الگویی که 
به عنوان الگوی مدیریت شهری انتخاب 
که  گراست  هم  شهر  الگوی  است  شده 
دارای اصولی است. وی با بیان اینکه یکی از 
اصول اساسی شهر هم گرا بحث مقبولیت 
است، تصریح کرد: مدیری می تواند موفق 
باشد که مورد پذیرش جامعه قرار بگیرد، 
ارتباط و رابطه خوب با بدنه شهرداری و 

مردم باید پیش فرض همه مدیران باشد. 
نتوانیم  اگر  داد:  ادامه  اصفهان  شهردار 
در سطحی ترین رابطه با مردم که همان 
ارتباط کالمی است ارتباط خوبی برقرار 
موفق  برسیم  مشترک  فهم  به  و  کرده 
مقبولیت  نیاز  پیش  بود،  نخواهیم 
مردم  با  صادقانه  و  حسنه  مؤثر،  ارتباط 
باید  شهرداری  مدیران  شخصیت  است. 
شخصیت همخوانی میان قول، فعل و نیت 

آنها باشد. 

حرکت به سمت شفافیت
قاسم زاده تاکید دارد که در الگوی شهر 
هم گرا اصلی به نام شفافیت وجود دارد 
که در مقابل واژه "ابهام" قرار می گیرد. او 
می گوید: گاهی افشای اطالعات می تواند 
این  به  شفافیت  اما  بیاورد  بار  به  فساد 
معناست که نباید کاری دارای ابهام باشد. 
هر ابهامی زمینه تفسیر به رأی و خطا را 
فراهم می کند بنابراین تصمیمات ما باید 
دارای شفافیت باشد به این معنا که در مقابل 
شفاف  جواب  بتوانیم  باید  تصمیمی  هر 
بدهیم و از آن تصمیم در مقابل هر دستگاه 
ناظری و در مقابل ارباب رجوع دفاع کنیم. 
وی با بیان اینکه به همت شورای شهر و 
مدیران شهرداری در حال حرکت به سمت 
شفافیت در همه امور هستیم، اضافه کرد: اگر 
ما برای تراکم مازاد، عددی از مردم بگیریم 
دارای  مناطق  همه  در  باید  موضوع  این 
ادبیات مشترک باشد و واژه توافق به تدریج 
از شهرداری جمع شود زیرا توافق ابهام زا 
بوده و بی اعتمادی می آورد. وی یکی دیگر از 
اصول اساسی شهر هم گرا را مشارکت جویی 
و مشارکت پذیری ذکر کرد و گفت: باید تا 
جایی که می توان به سمت شریک کردن 
مردم در اداره شهر به اقتضای استعدادها و 
ظرفیت های هر منطقه برویم. باید انگیزه 
در مردم ایجاد شود تا در آبادانی شهر کمک 

کنند؛ برای این منظور الزم است نسبت 
به جذب سرمایه گذاران در شهر اصفهان 
حرکت کنیم و از ظرفیت آنها برای عمران 
و آبادانی شهر کمک بگیریم. قاسم زاده 
افزود: باید همه با یک ادبیات مشترک به 
سمت اداره شهر حرکت کنیم؛ مدیریت ها 
نباید مجمع الجزایری باشد و انتظار از یک 
"شهر هم گرا" این است که اداره شهر در 
ساختاری منسجم و با لحاظ کردن خالقیت 
وی  شود.  انجام  مدیریتی  نوآوری های  و 
با بیان اینکه بر اساس الگوی شهر هم گرا 
ارزش های ما شکل می گیرد، اضافه کرد: 
این  اساس  بر  ما  ارشد  مدیران  سنجش 

الگوی جدید خواهد بود.

رویکرد حکمروایی هم گرا 
معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان 
نیز در تبیین رویکرد "شهر هم گرا" می 
گوید: برای رسیدن به حکمروایی مطلوب 
شهری، رویکرد مترقی نوینی به نام شهر 
هم گرا وجود دارد که این مدل  مدنظر ما 
برای تمام قسمت های شهر و شهرداری 
است. محسن رنجبر اضافه می گوید: در یک 
حکمروایی هم گرا تمامی اجزا و مؤلفه های 
سیستم مدیریت شهری در قالب شبکه ای 
ساختاردهی  پشتیبانی کننده  و  تکمیل 
از  بهره گیری  با  رویکرد  این  در  می شود. 

چارچوب ها و اصول انسجام دهنده تعارضات 
درون سیستمی و بین بخشی به حداقل 
رسیده و باهم گرایی منابع مسیر حرکت 
به سمت شهر مطلوب اسالمی که شایسته 
هر شهروند اصفهانی است تسریع و تقویت 
می شود. وی اضافه می کند: اولین کاری که 
در مدل شهر هم گرا باید انجام دهیم این 
است که چشم انداز شهر را به درستی تبیین و 
تفهیم کنیم، به گونه ای که تمامی ذی نفعان 
شهروندان  به ویژه  و  شهری  مدیریت 
درک صحیح و مشخصی از آینده ترسیم  
باید  باشند. چشم انداز  داشته  شده شهر 
بلندمدت و افق بلندتری نسبت به برنامه 
داشته باشد. وی با تأکید بر اینکه در مرکز 
توجه مدل شهر هم گرا باید امنیت، آسایش 
و رفاه و کیفیت زندگی برای مردم فراهم 
باید توجه داشت  شود، خاطرنشان کرد: 
که همه شاخصه های این مدل بر اساس 
نگاه اعتقادی ماست، یعنی وقتی می گوییم 
امنیت، منظور امنیتی است که اسالم برای 
و  رفاه  همین طور  و  کرده  تعریف  انسان 
کیفیت زندگی که در دل آن ها باید مباحث 
اسالمی و شهر اسالمی دیده شود. معاون 
مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان یادآور 
شد: جریان فناورانه به گونه ای است که اداره 
شهر را در آینده تحت تأثیر قرار می دهد. 
نمونه آن مدل ناوگان حمل و نقل شهری 
است که که امروز با گذشته تفاوت یافته 
و یک استارتآپ که می توانند در خدمات 
شهری نقش مهمی ایفا کند. وی خاطرنشان 
کرد: در همه این موارد مشارکت مردم حرف 
اول و آخر را می زند. در گام های متعالی شهر 
هم گرا  مرزبندی بین منطقه ای حذف شده 
واحد  قالب یک جسم  پیکره شهر در  و 
نگریسته شده و عدم تعادل های فضایی 
اساسی  خدمات  به  دسترسی  کمبود  و 
شهری در قالب یک ساختار هم گرا مورد 
بررسی قرارگرفته و سرانه های کاربری ها 
نه سطح منطقه بلکه در کوچک ترین واحد 
ساختارمند تقسیمات شهری یعنی محالت 

مورد بررسی قرار می گیرد.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان 
با اعالم اینکه تا چند ماه آینده با مدل های 
شهر هم گرا، برنامه های آینده شهرداری 
مشخص می شود، توضیح داد: در اقتصاد 
پویا باید به سمت منابع درآمدی حرکت 
کنیم. برای رسیدن به اهداف مالی باید 
برنامه داشت و تحقق این مهم درگرو این 
است که از وضعیت هر محله مطلع باشیم، 
برای هر محله سند ارتقای کیفیت زندگی با 
مشارکت مردم تدوین کنیم. این مهم توسط 
برای  می شود،  محقق  خصوصی  بخش 
شهرداری هم دو اتفاق می افتد؛ کیفیت 
درآمدی  منابع  و  می یابد  ارتقاء  زندگی 
برای شهرداری تأمین می شود. درنتیجه 
درآمدهای شهری از مدل ایستایی باید به 

سمت مدل پویایی حرکت کند.

مدیریت شهری جدید اصفهان به دنبال تبیین مدلی تازه در اداره شهر است؛

مختصات شهر هم گرا

citizen

فارغ  عمومی  دیپلماسی  گفت:  اصفهان  شهردار  نوسان:   
های  گروه  و  دارد  را  های خود  رسمی سختی  دیپلماسی  از 
مردمی می توانند ذیل دیپلماسی عمومی، با یکدیگر تعامل 
داشته و ارتباط برقرار کنند. علی قاسم زاده در دیدار سفیر 
بولیوی در ایران با اشاره به اینکه اصفهان شهر مردمان مهمان 
دوست است، اظهار کرد: ما در شهرداری اصفهان عالقمند به 
دیپلماسی عمومی هستیم. وی ادامه داد: دیپلماسی عمومی 
فارغ از دیپلماسی رسمی سختی های خود را دارد و گروه های 
مردمی می توانند ذیل دیپلماسی عمومی، با یکدیگر تعامل 

داشته و ارتباط برقرار کنند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه در دیپلماسی عمومی تبادل فرهنگی بسیار 
بتوانیم  امیدواریم در همکاری های دو جانبه  مهم است، تصریح کرد: 
مردم ما را با آداب و رسوم بولیوی و مردم این کشور را با شهر اصفهان 
آشنا کنیم. این امر از طریق رفت و آمد نخبگان و هنرمندان قابل تحقق 

است. 
پیمان  طریق  از  تبادالت  این  شده  تعریف  فرم  اینکه  بیان  با  وی 
از همین رو می توان  خواهرخواندگی دو شهر فراهم می شود، گفت: 
زمینه های پیمان خواهرخواندگی اصفهان و یکی از شهرهای بولیوی 
که به جهت فرهنگی و اجتماعی با اصفهان دارای شباهت است را فراهم 

کرد. 
قاسم زاده بیان کرد: در حال حاضر شهر اصفهان با 15 شهر دنیا از قاره 
های اروپا و آسیا پیوند خواهرشهری دارد و می توانیم با فراهم کردن 
زمینه های خواهرخواندگی با یکی از شهرهای بولیوی، با نخستین شهر 

از قاره امریکا هم این پیمان را امضا کنیم.

استقبال از خواهرخواندگی اصفهان
و یکی از شهرهای بولیوی

بیان  با  ایران  بولیوی در  راموس، سفیر  پرز  ادامه، رومینا گوادالوپه  در 
اینکه باعث افتخار من است که شهر زیبای اصفهان را می بینم، اظهار 
کرد: سیاست تاریخی دولت من است که وقتی به شهری می رویم در 
ابتدا با مقامات آن دیدار کرده و سالم مردم بولیوی را به آنها ابالغ کنیم. 
وی ادامه داد: در روزهای اخیر به نمایندگی از کشور بولیوی در نمایشگاه 
بین المللی تهران حضور یافتم و از نزدیک با مهربانی و شوق مردم ایران 

برای آشنایی با بولیوی مواجه شدم. 
سفیر بولیوی در ایران افزود: صرف حضور در تهران برای ما به عنوان 
سفیر کافی نیست و باید با برقراری تبادالت فرهنگی به این روابط عمق 

دهیم که سفر من به اصفهان هم در همین راستاست. 
وی با بیان اینکه مردم ایران می توانند با مکان هایی که در بولیوی ثبت 
جهانی شده است، آشنا شوند، گفت: برای من بسیار لذت بخش است 
که مردم ایران در غرفه کشور ما حضور پیدا کرده و در مورد فرهنگ ما 

از من سوال می کنند. 
پرز راموس افزود: پیوند خواهرشهری اصفهان و یکی از شهرهای بولیوی 
نیازمند طی کردن فرآیندی است که با تمایل این پیشنهاد شهرداری 
اصفهان را با اراده سیاسی که در کشور وجود دارد، به سمع و نظر دولت 

مرکزی رسانده و پیگیری خواهم کرد. 
وی با اشاره به اینکه در بولیوی مانند ایران فرهنگی هزاره داریم، گفت: 

در اجالسی عضو هستیم که ما و ایران جزو 5 کشور عضو آن هستیم. 
سفیر بولیوی در ایران به استعمار بولیوی در سال 149۲ میالدی اشاره و 
اظهار کرد: با تاریخی که ما داریم اکنون فرهنگ روستایی و سنگ های 
عظیم بنا شده در کشورمان به عنوان نماد قدمت بولیوی به شمار می 

رود اما استعمارگران سعی در تخریب آن با شمشیر و صلیب داشتند.

نقاط مشترک اصفهان و پوتوسی 
برای خواهرشهری

وی با اشاره به شهر تاریخی و فرهنگی پوتوسی اظهار کرد: این شهر در 
تاریخ یکی از شهرهای پرجمعیت جهان بوده است و معادنی غنی از نقره 

در آن وجود داشته است. 
همچنین پوتوسی به ثبت جهانی رسیده است. پرز راموس افزود: البته 
شهرهای بسیاری در بولیوی وجود دارد که به ثبت جهانی رسیده است 

و می تواند کاندیدای خواهرخواندگی با اصفهان شود. 
وی با اشاره به تحصیالت خود در زمینه جامعه شناسی و سومین سفر 
خود به اصفهان در روزهای اخیر تصریح کرد: با توجه به تاکیدی که بر 
دیپلماسی عمومی داریم اعتقاد داریم مردم می توانند بیشترین کارها 

را به پیش ببرند.
سفیر بولیوی در ایران به بازدید خود از معماری اصفهان و آثار تاریخی 
شهر اشاره و اظهار کرد: میدان نقش جهان و پل های تاریخی از زیبایی 

های برجسته اصفهان است. 
میدان نقش جهان، مساجد ساخته شده در این میدان و نیز پل های 
تاریخی در مسیر رودخانه زاینده رود سه مورد از زیبایی های برجسته 
اصفهان است. خوشحالم در سال ۲۰19 که نخستین ماموریت دیپلماتیک 
خود را به عنوان سفیر در ایران دریافت کردم به اصفهانی سفر کردم که 

در آن زمان رودخانه زاینده رود از زیر پل هایش جاری بود. 
وی افزود: در حال حاضر دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در حال 
برگزاری دوره های کوتاه، میان و بلندمدت در حوزه ایران شناسی برای 

مردم بولیوی است.

آمادگی برای نخستین خواهرخواندگی
با یکی از شهرهای قاره امریکا

الگویـی کـه بـرای اداره کردن شـهر مدنظـر داریم الگوی شـهر هم گرا اسـت و بـه زودی نیز 
کارگـروه های این موضوع توسـط معاونت برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهرداری 
اصفهـان تشـکیل می شـود. ایـن را "علـی قاسـم زاده"، شـهردار اصفهان مـی گویـد و تاکیـد دارد که در 
الگـوی شـهر هـم گـرا، اصـل اول هـم گرایـی اسـت. بنابرایـن در گام نخسـت هم گرایی سـازمانی شـکل
 مـی گیـرد تا سـازمان یا منطقه خـود هم گرایـی، همدلی و همراهـی کنـد و در گام دوم، "ایجـاد هم گرایی 
بیـن سـازمانی" اولویـت می یابـد. او هم گرایـی بین شـهرداری و مردم را یکـی دیگر از اصول شـهر هم گرا 
ذکـر می کنـد و می گویـد: باید تا جایـی که می توانیـم از مشـارکت مردم در آبادانی شـهر اسـتفاده کنیم. 

ایـن گزارش به بررسـی الگوی "شـهر هم گـرا" در ادبیات مدیریت شـهری اختصـاص دارد؛

هفته نامه نوسان
گروه شهری

 نوســان: علــی صالحی، ســخنگوی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان در آئین 
تکریم و معارفه خدمتگــزاران مردم در 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه شهردار 
اصفهان منظومه بسیار خوبی را به عنوان 
بیانیــه مأموریت مدیران شــهرداری در 
نظر گرفته، اظهار کرد: مــدل مدیریتی 
شــبکه ای شــهردار نیاز ضروری امروز 
اصفهان و حتی کشور است. ارتباطات در 
این شبکه منقطع نبوده و کسی بر کسی 
مگر بر مبنای محبوبیتش تفوق و برتری 

ندارد.

وی با بیان اینکه در انتصابات شهردار نگاه 
تحول گرایانه وجــود دارد، تصریح کرد: 
بابت اعتماد شــهردار اصفهان به جوانان 
تشــکر می کنم؛ دوی امــدادی مدیران 
شهرداری، امروز مســئولیت را در اختیار 
مدیران جدید گذاشــته است و این باعث 
افتخار است که از زحمات مدیران قبلی، 
تقدیر و کرامــت انســانی و اخالقی آنها 
رعایت می شود. وی با تاکید بر لزوم حفظ 
کرامت مردم، افزود: در دوره ای وارد حوزه 
مدیریت شهری شده ایم که حلقه مفقوده 
حفظ کرامــت مردم وجــود دارد؛ تاکید 

مدیریت شهری بر مشارکت مردم در اداره 
شهر است تا دستاوردهای خوبی با میدان 
دادن به مردم حاصل شــود. ســخنگوی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان ادامه داد: 
الزم است تحرک، خالقیت و وقت گذاری 
در بین مدیران شهرداری همچون اعضای 
شورا وجود داشته باشد. شورای شهر روی 
برنامه محوری تاکید ویــژه ای دارد، زیرا 
مردم از ما مطالبه دارنــد و ما باید بتوانیم 
پاســخگوی مطالبات آنها باشــیم. الزم 
است دوران بی اعتمادی به مردم را پشت 
سر گذاشــته و دوران تازه ای را در دوران 

مدیریت مشارکتی پشت ســر بگذاریم.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

نگاه تحول گرایانه در انتصابات شهرداری

در الگوی "شهر هم گرا" مشارکت مردم حرف اول و آخر را می زند
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تحلیل

 نگاه     

اتاق بازرگاني تهران در گزارشي جدید به بررسي فهرست اولویت هاي نخست صادراتي 
ایران پرداخته که حاکي از برخي تغییرات در این بخش است. در طرح جدید توسعه صادرات 
غیرنفتي ایران که بنا دارد، تا سال 14۰4 خوشیدي، ارزش صادرات کاالیي ایران را به 7۰ میلیارد 
دالر برساند، کشورهاي چین، افغانستان، عراق، سوریه، روسیه، ونزوئال، کنیا، هند، بالروس جزو 
اولویت هاي اول تجارت خارجي ایران طي دوره چهار ساله پیش رو قرار گرفته اند.همچنین 
کشورهاي امارات، آلمان، اتریش، بحرین و لبنان جزو اولویت  دوم بازار صادراتي ایران قرار گرفته اند. 

اولویت نخست صادراتی ایران؟
بررسي آخرین قیمت هاي تسهیالت مسکن از کاهش قیمت این اوراق نسبت به 
حدود یک ماه قبل حکایت دارد. به طوري که متاهل هاي ساکن پایتخت براي اخذ 
این اوراق باید بیش از 75 میلیون تومان پرداخت کنند. بررسي آخرین وضعیت قیمت 
اوراق مسکن نشان مي دهد که هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر و 
مردادماه و شهریور سال گذشته نیز با قیمت هاي 78 هزار و ۲۰۰، 78 هزار و 6۰۰ و 78 

هزار و 9۰۰ تومان داد و ستد مي شود. 

وام مسکن چند؟

بازار 
چندنرخی

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:احســان خاندوزي، وزیر امور اقتصادي و دارایي در نامه اي 
رسمي به بانک مرکزي درخواست کرده تا بانک ها هر سه ماه فهرست 
ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند. اتفاقی که طي سال هاي 
گذشته همواره جنجال برانگیز بوده است. مرتضي عزتي، اقتصاددان 
با اشاره به توییت احسان خاندوزي، می گوید: این موضوع مهم است 
که مردم بدانند بدهکاران بانکي با یکدیگر یکسان نیستند، یکي از 
این بدهکاران بانکي با فعالیت هاي اقتصادي به سود کشور و جامعه 
کار کرده و اشتغال ایجاد کرده و میزان تولید ملي و اشتغال را افزایش 
داده که نباید این افراد را در جامعه با جوســازي هاي رواني به عنوان 
مفسدان اقتصادي بشناسند و فرد دیگر نه تنها فعالیت مثبتي نداشته 
بلکه از دادن بدهي هاي خود امتناع مي کند. آنچه می خوانید اما برخی 
از برجسته ترین نکاتی است که در هفته قبل اقتصاد ایران را به خود 

معطوف کرد؛

بي ثباتي، سرمایه
 را فراري مي دهد

در سال هاي اخیر نرخ سرمایه گذاري در کشور بسیار نگران کننده بوده و شرایط 
اقتصادي کشور نیز به گونه اي نیست که امید به ماندن سرمایه ها در داخل کشور 
وجود داشته باشد. از این رو انتظار مي رود تفاوت نرخ استهالک ماشین آالت و 
تجهیزات که از مهم ترین ابزارهاي توسعه هستند، با سرمایه گذاري در آینده 

افزایش بیشتري یابد. 
براساس گزارش اتاق بازرگاني که در مهرماه سال جاري منتشر شد، »در 1۰ 
سال منتهي به سال 1399، روند عمومي سرمایه گذاري در کشور نزولي بوده و 
میانگین آن در سال گذشته منفي 4.79 درصد را نشان مي دهد. در سال 1399 
براي دومین سال متوالي، نرخ استهالک از نرخ سرمایه گذاري در ایران باالتر رفته 
است.« در قسمت دیگري از این گزارش آمده که »برآوردها نشان مي دهد در 
صورت رشد ساالنه پنج درصدي سرمایه گذاري از سال 14۰۰ به بعد، در سال 
1413 سرمایه گذاري واقعي کشور به رقم سال 139۰ خواهد رسید. اگر این 
رشد ساالنه 1۰ درصد باشد، در سال 14۰6 بازگشت به ابتداي دهه9۰ ممکن 

خواهد شد.«

جمعیت فعال 
در پایین ترین سطح ۴ سال گذشته

مرکز آمار در گزارشي به بررسي شاخص هاي فرهنگي و اجتماعي کشور در 
بهار سال جاري پرداخت. در بخش اشتغال این گزارش به مواردي از جمله نرخ 
مشارکت اقتصادي، نرخ بیکاري افراد تحصیلکرده و سهم شاغالن بخش هاي 
مختلف اقتصادي اشاره شده است.بر اساس آن در فصل بهار 14۰۰ سهم شاغالن 
بخش هاي کشاورزي، صنعت و خدمات از کل شاغالن کشور به ترتیب 17.9، 

33.۲ و 48.8 درصد گزارش شده است. 
در بخش دیگر به نرخ بیکاري نیز اشاره شده که براي مردان 7.5 و 15.6 درصد 
است. اما سهم افرادي که 49 ساعت و بیشتر کار مي کنند، یکي از بخش هاي مهم 
این گزارش است؛ در سال 99 تعداد افرادي که 49 ساعت و بیشتر کار مي کنند 

از کل جمعیت کشور حدود 35.5 درصد بود.
 این در حالي است که در سال 96 این سهم تقریبا 4۰ درصد بود. این کاهش 
سهم مي تواند به دو دلیل باشد، دلیل اول اینکه تا پیش از جهش هاي ارزي در 
سال 97، دریافتي وزارت کار مي توانست هزینه هاي یک زندگي را پوشش دهد 
اما پس از آنچه به کشور از سال 97 گذشت، تقریبا پوشش مخارج زندگي با کاري 

که حقوق مشخصي دارد، بسیار سخت شده است. 
اما دلیل دیگر، پیچیدگي وضعیت بازار کار پس از شروع تحریم ها و البته شیوع 
کروناست.بر اساس گزارش هاي رسمي پس از کرونا حدود دو میلیون نفر از بازار 
کار خارج شدند که اگرچه بخشي از این افراد به بازار کار بازگشتند، اما به دلیل 
ابهام در خصوص آینده اقتصادي کشور، به نظر نمي رسد وضعیت بازار کار به 

زودي به پیش از بازگشت تحریم ها بازگردد.

فاجعه ارز ۴۲۰۰ توماني
 در افزایش تورم

مسعود خوانساري در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگاني تهران اظهار کرد: 
براساس برآوردهاي انجام شده از سوي مرکز آمار نرخ تورم در مهرماه سال 14۰۰ 

از مرز 45 درصد گذشته است. 
هرچند این عدد نسبت به ماه قبل ۰.4 درصد کاهش نشان مي دهد اما کماکان 
تورم بسیار باالیي است. وي ادامه داد: وقتي که نرخ سرمایه گذاري در اقتصاد 
پایین باشد مردم به جاي آنکه پول خود را وارد تولید کنند به سمت تبدیل آن 
به دارایي هاي غیرمولد حرکت مي کنند که همین موضوع به کوچک تر شدن 

اقتصاد ایران منجر مي شود. 
خوانساري با بیان اینکه اقتصاد ایران در کنار تورم ریالي با تورم دالري نیز مواجه 
است، اظهار کرد: برآوردهاي مرکز آمار نشان مي دهد که شاخص قیمت کاالهاي 
وارداتي در سال 1399 نسبت به سال قبل 47 درصد بوده که نشان مي دهد ما 

با تورم دالري نیز مواجه هستیم. 
اگر تورم جهاني را بین سه تا 4.5 درصد در نظر بگیریم از تورم 17 درصدي 

موجود مابقي مربوط به تورم داخلي ایران است. 
وي با تاکید بر لزوم اصالح برخي سیاست هاي غلط اقتصادي توضیح داد: در 
شرایطي که دولت الیحه دوفوریتي حذف ارز 4۲۰۰ توماني را به مجلس شوراي 
اسالمي ارایه کرده بود این طرح از سوي نمایندگان مجلس پذیرفته نشد اما 
چیزي که مشخص است لزوم تصمیم گیري سریع در این رابطه و کنار گذاشتن 

ارز ترجیحي است.

رونمایی
 از ابربدهکاران

همان  تجمع  این  به  واکنش  در  اگرچه 
زنده  ارتباط  یک  در  مخبر  محمد  روز، 
تلفنی خطاب به مردم اصفهان، گفت که 
مناطق  و  زاینده رود  وضعیت  نزدیک  از 
کشاورزی استان را دیده ام و می دانم که 
شرایط سختی است. معضل خشکسالی، 
اکثر  در  که  آورده  پیش  را  وضعیتی 
هستیم  مشکل  دچار  کشور  استان های 
به شکلی که رییس جمهور طی یک ماه 
گذشته ۲ بار شورای عالی آب را برگزار 
در طول  کرد:  اضافه  مخبر  است.  کرده 
همین یک ماه، این موضوع را دنبال کردم و 
درمورد اتفاقی که امروز در اصفهان افتاد، به 
شدت به دنبال حل آن هستیم. همچنین 
معاون اول رییس جمهور برای حل این 
مشکل به وزرای نیرو و جهاد کشاورزی 
حوضه  مشکالت  درباره  تا  داد  دستور 
آبریز زاینده رود در سه استان چهارمحال و 

بختیاری، اصفهان و یزد اقدام کنند.

بارگذاری اضافه
اما باید دید با این اقدامات دستوری می 
توان در مقابل ورشکستگی حوضه آبریز 
زاینده رود را گرفت؟ کارشناسان حوزه 
آب بر این باورند که برای نجات یک حوضه 
بحرانی به طور قطع توجه به موضوع محیط 
زیست باید در اولویت قرار گیرد. آنها بر این 
عقیده اند که بحران زاینده رود طی سال ها 
با بارگذاری بیش از اندازه و سوءمدیریت به 
وجود آمده و نمی توان این مشکل را یک 

شبه حل کرد. از سوی دیگر آنها تجمع 
زیست محیطی روز جمعه مردم اصفهان 
نماد ورشکستگی آبی می دانند، چراکه 
طی سالیان گذشته در اصفهان و یا در 
به مردم  استان های دیگر حقابه هایی 
داده و یا از سوی دولت های مختلف به آنها 

تخصیص داده شده است.
باید توجه داشت که طی سالیان گذشته 
برخی مسئوالن و به خصوص وزارت نیرو از 
منابع آبی که وجود نداشته، حق هایی را به 
مردم و بخش های مختلف تخصیص داده 
اند و به اصطالح در این سال ها از حوضه 
زاینده رود چک های بدون محل کشیده 
شده، در حالیکه آبی در زاینده رود نبوده 
و به دنبال آن صنایع و کشاورزی توسعه 
یافته اند و از سوی دیگر خشکسالی مزید بر 
علت بحران خشکی زاینده رود شده است. 
محیط  کارشناسان  برخی  بین،  این  در 
اند که در شرایط  این عقیده  بر  زیست 
فعلی تصمیمات برای حوضه های آبریز 
همچون زاینده رود از جنس مدیریتی و 
امروز  حالیکه  در  بوده،  گذاری  سیاست 
برای حکمرانی آب باید تصمیمات سخت 
تری گرفته شود و احتمال می رود در این 
فضای ورشکستگی آبی، دولت تنها بتواند 
به پرداخت خسارت به کشاورزان و یا طرح 
های عمرانی جدید و انتقال آب اکتفا کند. 
آنها تاکید دارند،  مشکل زاینده رود به طور 
قطع با این تصمیمات نه تنها حل نمی شود 

بلکه پیچیده تر خواهد شد.

توسعه ناپایدار
باید توجه داشت امروز حوضه زاینده رود 
قربانی توسعه و بارگذاری بیش از حد شده 
این  دارند در  تاکید  اگرچه کارشناسان  و 
حوضه سدسازی زیادی نداشته ایم، اما طرح 
های انتقال آب به تنهایی موجب مهاجرت، 
افزایش جمعیت و توسعه صنایع و کشاورزی 
شده و در مجموع این  حوضه گرفتار توسعه 

ناپایدار شده است.  
شناسی  زمین  سپهریان-کارشناس  بابک 
و آب درباره ورشکستگی آب حوضه زاینده 
ورشکستگی  گوید:  می  "نوسان"  به  رود 
آب به معنای بیالن منفی آب است، یعنی 
بیش از منابع آبی موجود، برای آن مصارف 
و بارگذاری تعریف می کنیم و به اعتقاد 
بسیاری از کارشناسان امروز حوضه زاینده 
رود به مرحله ورشکستگی آبی رسیده است. 
او با تاکید بر اینکه حیات آبخوان اصفهان  به 
جریان آب در زاینده رود وابسته است و زمانی 
که آب در این رودخانه جاری نباشد، در این 
مرحله این زاینده رود نه تنها هیچ ورودی 
آب ندارد، بلکه با حفر چاه ها و برداشت 
به جریان  به سرعت  آبهای زیرزمینی،  از 
بنابراین اگر  فرونشست کمک می کنیم، 
بخواهیم با همین رویه پیش رویم روز به روز 
به ورشکستگی آبی نزدیک تر می شویم، اما 
اگر در همین شرایط، یک تصمیم اورژانسی 
گرفته شود، در وهله نخست اصفهان باید از 
صنایع آب بر رها شود، تا میزان حجم آب 
این بخش آزاد و پساب شهرهای مختلف به 

سمت آب های زیر زمینی هدایت می شود. 
او شرایط امروز زاینده رود را به وضعیت 
کارخانه داری تشبیه می کند که جرات 
اعالم ورشکستگی خود را ندارد، اما کار به 
جایی رسیده که نه توان پرداخت حقوق ها 
را دارد و نه توان فروش اموال و یا نوسازی 
ماشین آالت خود را. اگرچه ورشکستگی آب 
در این حوضه رخ داده، اما می توان با حذف 
مخازن پمپاژ آب در باالدست و یا طرح های 
انتقال آب به قم، یزد و ....، اجازه حرکت آب 
در بستر رودخانه زاینده رود را صادر کنیم. از 
سوی دیگر صنایع آب بر نیز باید آماده کوچ 
جریان  تا  شوند  جنوبی  بنادر  به  اجباری 
پیوسته و همیشگی آب به تاالب گاوخونی 
برقرار شود. به عقیده این کارشناس، تغییر 
مدل کشت کشاورزان در باالدست و پایین 
دست می تواند حوضه بحران زده زاینده 
رود را از ورشکستگی به دور کند. بنابراین در 
گام نخست در شرق اصفهان باید کشاورزی 
سنتی به طور کامل حذف و در این منطقه 
های  روش  با  هم  آن  ای  گلخانه  کشت 
نوین توسعه یابد، چراکه ارزش افزوده این 
مدل کشت ها بیشتر از روش های سنتی 
کشاورزی است، از سوی دیگر کشاورزان 
ارتفاعات  در  پمپاژ آب  به جای  باالدست 
برای کشت بادام و هلو باید به سمت کشت 
البته  و  آورند  روی  دارویی  بومی  گیاهان 
جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری و 
اصفهان باید روش کاشت، داشت و برداشت 
کشت این گیاهان را به صورت صنعتی به این 
کشاورزان آموزش دهد و در کنار آن در این 
منطقه اقدام به تولید عسل شود و همزمان با 
آن صنایع تبدیلی در چهارمحال و بختیاری 
توسعه یابد. او اضافه می کند: استفاده از آب 
شرب در اصفهان نیز باید قانونمند شود و 
به نباید بهانه ساخت و سازها انشعابات آب 
ترین  یابد، چراکه در خوشبینانه  افزایش 
حالت، ساالنه دشت اصفهان حدود 1۲۰ 
کفاف  میزان  این  که  دارد  بارش  میلمتر 
جمعیتی معادل یک و نیم میلیون نفر را می 
دهد، در حالیکه اکنون جمعیت اصفهان 5 

میلیون نفر است.
زاینده  آبریز  اعتقاد سپهریان، حوضه  به   
رود امروز نیازمند مدیریت واحد است که 
در نخستین گام باید باید نسبت به تغییر 
الگوی کشت باالدست و تبدیل مزارع بادام 
و هلو به کشت گیاهان دارویی اقدام کرد. او 
می گوید: در این شرایط طی دو سال خود 
به خود لوله های انتقال آب به ارتفاعات در 
چهارمحال و بختیاری جمع می شود و از 
همه مهمتر توسعه اشتغال این استان باید 
باشد و  اکوتوریسم  از محل گردشگری و 
اگر این اقدامات در شرایط آرام و نه تنش زا 
صورت گیرد، طی سه تا پنج سال آرام آرام و 
با یک گذر سخت از شرایط ورشکستگی آبی 
حوضه زاینده رود دور می شویم، اما اگر این 
اقدامات را در سریع ترین زمان ممکن انجام 
ندهیم اصفهان روز به روز به نابودی نزدیک 

تر خواهد شد.

حوضه زاینده رود قربانی توسعه ناپایدار و بارگذاری بیش از اندازه شده است؛

صورتحساب بی تدبیری ها

 نوســان:معموال دولت ها برای 
مقابله با افزایــش قیمت و تورم، 
اقدام به سرکوب قیمت ها و تعیین 
دســتوری نرخ می کنند تا کاالها 
با قیمت پایین تر به دســت مردم 
برسد با این حال طبق پیش بینی 
کارشناســان این اقدام نه تنها 
تاکنون به تثبیــت قیمت کاالها 
کمکی نکرده بلکه خود به عاملی 
برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر 
بازار، رانت و دالل بازی و خروج بازار 
از فرآیند طبیعی تبدیل شده است.

در واقع همین قیمت گذاری دســتوری 
کافی است تا شاهد دو یا چند نرخ در بازار 
باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ 
از این همین نقطه است که درهای داللی 
و رانت به ســود عــده ای فرصت طلب باز 
می شود که تاکنون مصادیق زیادی از این 
سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد 
بودیم؛ به عنوان مثــال یکی از نمونه های 
شکست خورده این شــیوه طی ماه های 
گذشــته، حوزه مرغ و خودروسازی بود 
که اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب 
قیمتی شــده اما نرخ ها در بازار به دلخواه 
دالل تعییــن و به دســت مصرف کننده 
رسیده اســت.صحبت هایی که به تازگی 
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
در مورد تثبیت قیمت هــا و جلوگیری از 
افزایش قیمت برای تنظیم بازار کاالها بیان 
شده است در حالی است که به تازگی نیز 
قیمت ۲5 کاالی اساسی در قالب جدولی 
از سوی دولت ارائه شــد که در آن قیمت 
کاالهایی از جمله لبنیات، نان، برنج و… 
به صورت دستوری اعالم شده بود. اعالم 
افزایش قیمت رسمی این کاالها از سوی 
دولت در شرایطی اتفاق می افتد که شواهد 
نشــان می دهد قیمت گذاری دستوری 
هیچ گاه کارساز نبوده و آنچه در بازار اتفاق 
می افتد با صحبت های مسووالن مطابقت 
ندارد. در این راستا شاهد این هستیم که 
بسیاری از کاالها باالتر از نرخ مصوب خود 
در مناطق مختلف شهر به فروش می رسند 
و این مصرف کننده نهایی اســت که باید 
تاوان تمام این سیاست های نسنجیده را 
بدهد.معموال دولت ها برای مقابله با افزایش 
قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت ها و 
تعیین دستوری نرخ می کنند اما این اقدام 
نه تنها به تثبیت قیمت کاالها کمکی نکرده 
بلکه التهاب بازار را بیشترکرده است.انتخاب 
شعار سال تحت عنوان »تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها« از میان ســایر اولویت های 
موجود کشور در سال 14۰۰ که در واقع آن 
را باید ادامه شــعار »جهش تولید« و »رونق 
تولید« در دو سال گذشــته دانست که به 
ضرورت توجه مضاعف مسووالن و مقامات 
دستگاه های اجرایی و قانونگذاری به ارتقای 
ظرفیت های تولیدی کشــور و رفع موانع 
از ســر راه آنها به عنوان تنها عــالج گذر از 
شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.بررسی ها 
نشان می دهد که تولید در ایران مشکالت 
متعــددی دارد ولی مهم ترین مشــکالت 
تولید را شاید بتوان در 9 سرفصل »مقررات 
و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه«، 
»تامین اجتماعی«، »تامین مــواد اولیه«، 
»قیمت گذاری دستوری«، »نظام بانکی«، 
»اشکاالت سیســتم حمل ونقل کشور«، 
»بدهی های معوق واحدهــای تولیدی«، 
»تامین نقدینگی« و »مالیات« عنوان کرد. 
در بخش سوم از پیگیری مشکالت تولید، به 
موضوع قیمت گذاری دستوری که موجب 
عدم همخوانی هزینه و سود تولیدکنندگان 

شده، پرداخته ایم.

ناآرامی های چند سال اخیر در شرق اصفهان نشان داده که ورشکستگی آبی در حوضه زاینده رود، 
رفته رفته از مسئله ای زیست محیطی به بحرانی اجتماعی، امنیتی و سیاسی تبدیل شده است. 
برخی کارشناسان بر این عقیده اند که تجمع دو هفته ای کشاورزان و ادامه آن  و همچنین تجمع 
اصفهانی ها در روز جمعه گذشته بر پهنه خشک زاینده رود نشانه ای از ورشکستگی آبی در این 
حوضه آبریز است، این در حالیست که در واکنش به این تجمع، اهالی دیگر استان ها همچون 

چهارمحال و بختیاری، خوزستان و یزد نیز از وضعیت بد منابع آبی خود خبر می دهند.

هفته نامه نوسان
گروه شهری

بحران زاینده رود از مسئله زیست محیطی به بحرانی اجتماعی، امنیتی و سیاسی تبدیل شده است
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 نوسان : مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهــان از گردهمایی 
بزرگان ســنگ و معــادن ایــران در قالب 
شانزدهمین نمایشــگاه بین المللی سنگ، 

معادن و صنایع وابسته خبر داد.
علیرضا مرتضوی با اشــاره به اینکه بیش از 
15۰ شرکت از اســتان های مختلف کشور 
در نمایشگاه سنگ اصفهان حضور خواهند 
داشت، گفت: این نمایشگاه طی روزهای سوم 
تا ششم آذرماه برپا می شود و شرکت های فعال 

در حوزه های مرتبط با نمایشگاه طی چهار روز 
دستاوردها، پتانسیل ها و توانمندی های خود 

را به نمایش خواهند گذاشت.
وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه، بزرگترین 
نمایشگاه سنگ و معادن منطقه مرکز و جنوب 
کشور به شمار می رود، افزود: نمایشگاه سنگ، 
معادن و صنایع وابســته اصفهان در 3۰ هزار 
مترمربع فضای نمایشــگاهی برپا می شود و 
شرکت هایی از اســتان های تهران، اصفهان، 
قم، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، البرز، 

فارس، آذربایجان شــرقی، خراسان جنوبی، 
خراسان شــمالی، سیســتان و بلوچستان، 

کردستان و لرستان در آن حضور دارند.
وی با بیان اینکه هفت کشور فعال در حوزه 
سنگ و معادن نیز در شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی ســنگ، معادن و صنایع وابسته 
اصفهان حضور خواهند داشت، تصریح کرد: 
نمایندگانی از کشــورهای روسیه، ترکیه، 
ارمنســتان، ایتالیا، چین، اردن و امارات در 
نمایشگاه ســنگ و معادن اصفهان حضور 

خواهند داشت و زمینه تبادالت تجاری میان 
فعاالن اقتصادی را فراهم خواهند آورد.

بر اساس این گزارش، شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی ســنگ، معادن و صنایع وابسته 
از ســاعت 1۰ تا 18 روزهای سوم تا ششم 
آذرمــاه در نمایشــگاه بین المللی اصفهان 
واقع در کمربندی شــرق، روبروی منطقه 
روشن دشت برپا می شود و میزبان فعاالن، 
کارشناسان، متخصصان و عالقمندان این 

حوزه خواهد بود.

بزرگترین نمایشگاه سنگ و معادن منطقه مرکز و جنوب کشور برگزار می شود؛

اصفهان میزبان بزرگان سنگ و معادن کشور
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سیدرضا شهرستاني عضو هیات مدیره انجمن فوالد در خصوص محدودیت دولت سوریه 
براي صادرات فوالد ایران به این کشور، گفت: تحریم هاي ظالمانه دو کشور ایران و سوریه 
باعث محدودیت در این زمینه شده است به نحوي که تحریم ها سبب شده از بیش از یک 
سال پیش صادرات فوالد ایران که عموما میلگرد است به سوریه با محدودیت مواجه شود. 
البته دولت سوریه براي خرید فوالد از ایران هیچ محدودیتي به وجود نیاورده است اما 

محدودیت ها بیشتر به مسائل تحریم بازمي گردد.

مهدي نجف پور، رییس انجمن ملي حمایت از حقوق مصرف کنندگان اظهار کرد: 
کاالهایي که در حال حاضر با برند خارجي فروخته مي شود، ممکن است از قدیم وارد 
کشور شده باشد. اما همان طور که در اطالعیه ذکر شده بعد از ممنوعیت واردات، این 
کاالها قاچاق یا تقلبي تلقي مي شوند. بنابراین به گفته وي در حال حاضر تمام برندهاي 
خارجي که در ایران روي کاال درج مي شود و به عنوان کاالي خارجي یا کره اي فروخته 

مي شود، قطعا کاالي کره اي نیست و مصداق تقلب است. 

 نوســان: مرکز پژوهش هاي 
مجلس در گزارشي به بررسي 
عملکرد بودجــه 99 پرداخت. 
در این گــزارش نکاتي عنوان شــده 
که تا پیش از این به صورت جســته و 
گریخته توسط برخي مسووالن گفته 
مي شــد اما تایید ضمني این نکات در 
گزارش این مرکز نشان مي دهد که تا 
چه اندازه سیاست هاي نادرست موجب 
وخیم تر شدن وضعیت اقتصادي شده 
است. با استناد به آنچه مرکز پژوهش 
هاي مجلس منتشر کرده، مهمترین 
دلیل تشدید کســري بودجه در سال 
گذشته افزایش تا 5۰ درصدي حقوق 
و مزایا بوده اســت. از آنجایي که تورم 
ســاالنه کشــور تا مهر ســال جاري 
45.4 درصد اعالم شده،  بنابراین عدم 
افزایش حقوق ها در سال آینده عالوه 
بر اعتراض هاي اجتماعــي،  مي تواند 
موجب  فقیرتر شدن اقشار کم درآمد 

شود.  
در شــرایط تورمي که ارزش پول ملي 
نیز به صورت هفتگــي و ماهانه تنزل 
مي یابد، جبــران قدرت خریــد افراد 
مي بایســت با یارانه هاي نقدي صورت 
پذیرد. در غیر این صورت جمعیت زیر 
خط فقر مطلق که وزارت کار پیشتر ۲6 
میلیون نفر تا پایان ســال 98 تخمین 
زده بود به بیــش از 3۰ میلیون نفر در 
سال جاري مي رسد.  ســایر داده هاي 
رســمي از بازار پولي و مالي کشور نیز 
نشــان مي دهد که عمده راهکارهاي 
جبران کســري بودجه که این مرکز  
۲۲9 هزار میلیارد تومان تخمین زده،  
واگذاري اوراق مالي اسالمي، استقراض 
از بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي 
عنوان شــده اســت. همین راهکارها 
باعث شــده که بدهي دولت که شامل 
شرکتهاي دولتي نیز مي شود به حدود 
15۰۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ براي 
پي بردن به بزرگي این عدد کافي است 
بدانیم که رقم بدهي هــاي دولت،  47 
درصد از کل نقدینگي ایجاد شــده تا 

پایان سال 99 بوده است.
بخش دیگري از این گزارش به بررسي 
بدهي هاي دولت که شــامل شرکت 
هاي دولتي نیز مي شــود، مي پردازد. 
بر اساس آن طي ســال هاي 98 تا 99 
حــدود 331.5 هزار میلیــارد تومان 
به بدهي هــاي دولت افزوده شــده تا 
جایي که مبلــغ کل بدهي هــاي به 
حدود 47 درصد از نقدینگي کشور تا 
پایان 99 رســید. مهمترین دلیل این 
افزایش نیز اهتمام دولت براي انتشــار 
اوراق بدهي بود تا بخشــي از کسري 

بودجه جبران شود.

پویا ناظران، کارشناس اقتصادی، می گوید: 
در سال های گذشته، چهار تصمیم شاخص 
اقتصادی در کشــور گرفته شــده است. او 
اضافه می کند: در نخستین تصمیم، دولت 
به این نتیجه رسید که برای تحقیق آرمان 
»عدالت-دولت« بایــد در اقتصاد مداخله 
کند. اما نه صرفا مداخله ای در جهت داشتن 
بازارهایی با رقابتی سالم، بلکه مداخله ای به 
معنای ملی کردن، انحصار دولتی در برخی 
فعالیت های بنگاه داران تجــاری و از همه 
مخرب تر، مداخله در قیمت ها، تا سیاست 
حمایت از معیشــت خانوار از طریق یارانه 

پنهان در قیمت اعمال شود.
آرمان »استقالل«

ناظران در ادامه به تصمیم شاخص دوم اشاره 
می کند: برای تحقق آرمان »استقالل« باید 
رویکرد نه شــرقی نه غربی داشت و تمرکز را 
بر ظرفیت های داخلی گذاشت. این رویکرد 
معتقد بود، کشــور با خودکفایی به بالندگی 
می رسد و نه با  تجارت در بازارهای جهانی و 

نگاه باید به درون باشد.
مخالفت با بانکداری ربوی

این کارشــناس اقتصادی در مورد تصمیم 
شــاخص ســوم توضیح می دهد: شــالوده 
بانکداری بر سود ربوی اســت و لذا تعاریف 
بانکداری مناسب کشــور اسالمی ما نیست، 
پس برای تحقق زیست اســالمی به عنوان 
یکی از آرمان های انقالب، باید بانکداری را از 

نو اختراع کنیم. و این بار بدون ربا!
 ناظران می افزاید: این رویکرد معتقد بود از آنجا 
که بانکداری متعارف ربوی است، نمی توان 
هیچ درس مفیــدی از تجربه بانک های دنیا 
آموخت و در برقراری بانکداری بدون ربا باید 
به صورت بومــی و متکی بــه دانش داخلی

 عمل کنیم.

مقابله با تهاجم فرهنگی
او در مورد تصمیم شاخص چهارم می گوید: بر 
اساس این تصمیم، جامعه توانایی حفظ ارزش 
های اخالقی خود در مقابل تهاجم فرهنگی 
غرب را ندارد. لذا برای تحقق حفظ زیســت 
اســالمی، حاکمیت وظیفه دارد تا با کنترل 
وجوه اجتماعی-فرهنگی زندگــی مردم و 
آموزش سبک زندگی، جامعه را از پلیدی های 
اخالقی فرهنگ غرب حفظ کند. به گفته او 
این رویکرد از ابزارهای مختلفی استفاده کرده 
است؛ از جمله فیلترینگ، ممنوعیت ماهواره و 

انحصار دولتی بر امواج تلوزیون.
تبعات تصمیم اول چه بود؟

ناظرن در ادامــه به تحلیل تبعات تصمیمی 
نخســت می پردازد و می گویــد: دولت در 
کشورهای توسعه یافته، خود را داور مسابقه 
اقتصاد می داند و رویکــردش ایجاد بازارها و 
برقراری رقابت ســالم در بازارها است اما در 
اقتصاد ما دولت بزرگترین بنگاه دار کشــور 
است و حتی برای ســود بخش خصوصی و 
قیمت فروش محصوالتشان تعیین تکلیف 
می کنــد. او مداخله دولــت و پنهان کردن 
یارانه ها در قیمت هــا را مخرب ترین رویکرد 
دولت در اقتصــاد می دانــد و می افزاید: در 
دهــه 5۰، محمدرضا پهلوی از انــذار دادن 
اقتصاددانان خسته شد و اکثر آنان را برکنار 
کرد. در ادامه نیز شــروع به خرج کردن پول 
نفت و بسط اعتبارات بانکی کرد تا به سرعت به 
سمت دروازه های تمدن بزرگ حرکت کند. 
بعد از آن، کشور در ســال 54 با افزایش تورم 
رو به رو شــد؛ به حدی که در 1۰ سال قبل از 
آن سابقه نداشــت. ناظران ادامه می دهد: در 
مواجهه با تورم ســال 54 محمدرضا پهلوی 
با ابزار تعیین قیمــت دولتی و تنبیه بازاریان 
به جنگ تعادل اقتصادی رفت. اما تورم سال 

55 بیشتر شد. محمدرضا پهلوی هرچه بیشتر 
مداخله می کرد تــورم و نارضایتی اقتصادی 
بیشتر شد. ریشــه تورم آن دوره هم مثل هر 
تورم دیگری در بانک مرکــزی پهلوی بود. 
آنچه در ســال 91 و مجددا در سال 97 برای 
ما رخ داد نیز هیمن بود. درآمد ناشی از ذخایر 
فسیلی شدیدا کاهش پیدا کرد، لذا دولت در 
بزک کردن ظاهر اقتصاد ناتوان ماند و زشتی 
اقتصادی فقیر، راکد و توسعه نیافته نمایان 
شد. به گفته او، در واقع امروزه، آنچه از فقر و 
کمی قدرت خرید تجربه می کنیم، واقعیت 
اقتصاد غیرنفتی ما است که مخفی می شد؛ 
ما فقیرتر نشدیم و اقتصادمان خراب تر نشده، 
واقعیت اقتصاد ما همین قدر بد بوده است اما با 

مداخله در قیمت ها بزک می شده است.
دستان پشت پرده 

هماهنگی در بازار جهانی؟
او در ادامه این پرســش را مطرح می کند که 
دستان پشت پرده برای هماهنگی بازارهای 
تولید و مبادله در سطح جهانی متعلق به چه 
کسانی هستند؟ و پاســخ می دهد: در پشت 
پرده هیچ کس قــرار نــدارد و این قیمت ها 
هســتند که بازار را به تعادل می رســانند. 
تغییرات در قیمتی که عرضــه و تقاضا را در 
بازار به تعــادل می رســاند، لحظه به لحظه 
نشان دهنده کم و کاستی های بازار است. او 
می افزاید: کم و زیاد شدن قیمت ها به افزایش 
و کاهش انگیزه سرمایه گذاری در تولید کاال و 
خدمات مختلف منجر می شود. یعنی در پس 
هیاهوی یک بازار شلوغ، یک نظم بی نظیری 
از تولید تخصصی در جریان اســت که این 
نظم بی همتا فقط بــه مدد »قیمت« محقق 
شده است. این کارشناس اقتصادی در ادامه 
می گوید: زمانی که دولتــی، قیمت ها را به 
دلخواه ابالغ و به اجبار اعمال کرده و اقتصاد 

را بزک کند، اعتدال بــازار را به هم می زند و 
تخصصی شدن تولید را مختل می کند. نتیجه 
این اقدام، رکود اقتصادی و کاهش رفاه مردم 
اســت. کاهش رفاهی که با کم شدن قدرت 
خرید و بعد هم با کم شــدن کیفیت زندگی 

همراه می شود.
نارضایتی مردم

ناظران می افزاید: جابه جایی عرضه و تقاضا، 
قیمت یک کاال و خدمت را نســبت به کاال یا 
خدمت دیگری، افزایش می دهد و سیگنال 
نیاز به سرمایه گذاری بیشتر را به بازار ارسال 
می کند. اما ســرمایه گذاری و افزایش عرضه 
زمان بر اســت و در این مدت افزایش قیمت 
به سبد خانوار فشــار وارد می کند؛ در نتیجه 
مردم از کاهش رفاه خود ناراضی می شــوند. 
او ادامه می دهد: در واکنش به این نارضایتی، 
یک دولت بی برنامه که نمی خواهد مقبولیت 
خود را در میان مردم از دست بدهد، دستور 
می دهد قیمت هــا در ســطح قیمت قبلی 
ثابت بماند و قیمت کاالهای اساسی را اعالم 
می کند. این دســتور دولت سبب می شود 
که ســرمایه گذاری الزم برای افزایش عرضه 
صورت نگیرد. از ســوی دیگر بازار ســیاهی 
شکل می گیرد که قیمت های در آنها بیش از 

پیش افزایش پیدا می کند.  
 او می گویــد: هنگامی که درآمــد حاصل از 
فروش نفت به هر دلیلی کاهش یافت، دولت 
نمی تواند از این طریق بــازار را تنظیم کند و 
مجبور به چاپ پول می شــود تا به پشتیوانه 
پول چاپــی، کاال را خرید و به قیمت مصوب 
توزیع  کند. اما پول چاپی تورم ایجاد می کند. 
تورم پولی، در واقع مالیاتی است که دولت به 
اجبار از افراد حقوق بگیر اخذ می  کند تا بتواند 
کاالها را به قیمت مصوب توزیع کند. به گفته 
او، کسانی که بیشتر سرمایه آنها در ملک، ارز، 
طال و سهام است، مالیات تورمی را پرداخت 
نمی کنند؛ چرا که با چاپ پول و متورم شدن 

قیمت ها، ثروت آنها نیز افزایش می یابد.
چرخه معیوب 
تورم و چاپ پول

هر چقدر که قیمت ها متورم تر شــود، دولت 
باید پول بیشتری چاپ کند که بتواند کاالها 
را با نرخ مصوب توزیع کند. در نتیجه قدرت 
خرید خانوارها کــم و نارضایتی های مردم 
بیشتر می شــود. ناظران می افزاید: از سوی 
دیگر به دلیل مداخلــه قیمتی دولت، صرفه 
اقتصادی سرمایه گذاری و تولید، کاهش یافته 
است. همین اتفاق در مورد تولید جوجه و بازار 
مرغ یا کشــتار دام و بازار گوشت قرمز دیده 
شــد. به گفته او، با وجودی که این چالش ها 
نتیجه دخالت دولت در بازارهاست، او حاضر 
به پذیرش نقش خود نمی شــود و به صورت 
مداوم شبکه توزیع و دالالن را متهم می کند. 
ناظران تاکید می کند: مداخله قیمتی دولت ها 
به نفع فقیران تمام نمی شود، بلکه به افردی 
می رسد که بیشتر مصرف می کنند در نتیجه 
اختالف طبقاتی در جامعه افزایش می دهد. 
پس پنهان کردن یارانــه در قیمت ها یعنی 
کمک بیشتر به ثرتمندان و یارانه کمتر به فقرا.

تبعات مداخله دستوری

لوازم خانگی خارجی یا قاچاق است یا تقلبی!محدودیتی برای صادرات فوالد به سوریه نیست
دورنمای اقتصاد

 گزارش

وخیم تر شدن 
وضعیت اقتصادی 

رای دهنده با رای دادن بــه یک نامزد انتخاباتی خاص، صرفا ترجیح 
نسبی خود را نسبت به یک یا دو حاکم بالقوه نشان می دهد. او باید 
این را در چهارچوب این قاعده اجباری نشان دهد که چه او رای دهد 
یا ندهد، یکی از افراد طی چهار سال آینده بر او حکومت خواهد کرد. 
در یک دموکراسی نمیتوان گفت کسانی که رای نداده اند از حاکمان 
حمایت میکنند. همچنیــن این عبارت دربــاره رای دهندگان به 
نامزدهای شکست خورده نیز صادق است. اما حتی کسانی که به برنده 
رای داده اند نیز ممکن است صرفا بین بد و بدتر انتخاب کرده باشند. اما 
در خرید آزادانه از بازار، مردم خود را خریداران کاالهای مفید میدانند 

نه انتخاب کننده بین بد و بدتر
پروفسور میزس، بسیار زیرکانه به موقعیت متناقض بسیاری از روشنفکرانی اشاره 
کرده که ادعا می کنند مشتریان به اندازه ای بی توجه یا بی صالحیت هستند که نمی 
توانند عاقالنه در بازار دست به خرید بزنند حال آنکه آنها همزمان فضایل دموکراسی 
را مورد ستایش قرار میدهند، جایی که همان مردم به سیاستمدارانی که نمیشناسند 
و به سیاستهایی که به دشواری میفهمند، رای می دهند. اشتباه، همیشه در مسیر 
انتظار تا تحقق رخ میدهد اما بازار آزاد این اشتباه را به حداقل ممکن میرساند. نخست، 
معیاری مطمئن با کارآیی سریع و فهم آســان وجود دارد: سود یا زیان. سود نشانهٔ 
مسیر درست کارآفرین در ارضای خواسته های مشتری است و بالعکس... همچنین، 
سود و زیان؛ وظیفهٔ خارج کردن پول از دست کارآفرینان بد و قراردادن آن در دست 

کارآفرینان خوب را نیز ایفا میکند
مشتریان در بازار همه چیزدان نیستند ولی دست به آزمون و خطاهایی می زنند که 
از راه آنها دانش و شناخت بدست می آورند: آنها مارک خاصی را برای صبحانه می 
خرند و آن را نمی پسندند، بنابراین مجددا آن را نمیخرند و... و آنها به دوستانشان 
دربارهٔ این دانش و شناخت اخیر خود خواهند گفت. بنگاههایی که مشتریان را راضی 
نگه میدارند، توسعه می یابند و ناموفق ها از عرصه رقابت خارج می شوند. از سوی 
دیگر در رای دادن به سیاستمداران و سیاستهای عمومی، هیچ نوع آزمون شخصی 
برای موفقیت یا شکست وجود ندارد نه سود و زیان، نه مصرف رضایتبخش یا غیر 
رضایتبخش. برای فهم پیامدها بویژه پیامدهای غیر مستقیم سیاستهای دولت به 
درک زنجیرهٔ پیچیده ای از دالیل رفتارشناسانه نیاز است. تعداد خیلی کمی از رای 

دهندگان قادر یا عالقمند به پیگیری چنین دالیلی هستند 
رای دهنده تمایلی به پیگیری ندارد چرا که هر فرد تاثیر بســیار ناچیزی بر نتایج 
انتخابات دارد. از طرف دیگر بدون درک کامل زنجیرهٔ منطقی استنتاجها، رای دهنده 
معمولی هرگز قادر نخواهد بود اشتباهات حاکمان را متوجه شود وقتی دولت با عرضهٔ 
بی محابای پول، سبب افزایش اجتناب ناپذیر قیمتها شود. دولت میتواند تقصیر را 
متوجه محتکران نابکار یا دالالن ناشناس بازار سیاه کند. خب عموم مردم علم اقتصاد 
را نمیفهمند و قادر به فهم مغالطه های حاکمان نیستند. عجیب است آن روشنفکرانی 
که از اغواهای تبلیغاتی بازار شــکایت دارند انتقاد خود را متوجه تبلیغات مبارزات 
انتخاباتی نمیکنند که اتفاقا آنجا انتقادشان وارد خواهد بود. همانطور که شومپیتر 
بیان می کند: »تصویر زیباترین دختری که تا کنون زیسته است در حفظ فروش 

سیگار نامرغوب در بلندمدت ناتوان خواهد بود«
به عالوه خود دولت ســازوکارهایی نهادی دارد که به تصمیمات ضعیف مقامات 
رسمی منجر می شود. این مقامات هیچ گونه مشــوق مالی برای اهمیت دادن به 
خدمت رسانی درست و رقابتی به مردم ندارند. افزون بر این، معیارهای شایستگی 
در دولت و بازار بسیار متفاوت است. در بازار شایسته ترین، کسانی هستند که بیش 
از همه توانایی خدمت رســانی به مشــتریان را دارند. اما در دولت، شایسته ترین 
کسانی هستند که بیش از همه در اعمال زور مهارت دارند و آنهایی که بیش از همه 
در عوامفریبی و جذب مردم رای دهنده، تبحر دارند. تفاوت اساسی دیگر بین بازار 
و رای گیری دموکراتیک اینست: یک رای دهنده یک میلیونم قدرت انتخاب میان 
حاکمان احتمالی خود را دارد که به نوبهٔ خود بدون نظارت و بدون مانع برای چهار 
سال تصمیمات حیاتی اتخاذ خواهند کرد و بر وی تاثیر میگذارند. اما در بازار فرد نه 
ناچیز بلکه قدرت حاکمیت مطلق بر تصمیم گیری دربارهٔ  یک میلیونمی ِ یک قدرت ِ
خودش و مالش را دارد. در بازار شخص لحظه به لحظه )نه 4 سال یکبار( انتخاب خود 
در خرید و عدم خرید، فروش یا عدم فروش، را طی تصمیم گیری های مطلق خود 

دربارهٔ اموالش نشان می دهد.
در نهایت خواندن این بخش از دیدگاه پروفســور لودویگ فن میزس ارزشــمند 
است: "در حوزه سیاست اقتصادی معجزه ای در کار نیست. خاطرتان هست که در 
روزنامه ها و رسانه ها از به اصطالح معجزه اقتصادی آلمان در بازسازی مخروبه هایش 
پس از جنگ جهانی دوم خیلی سخن گفته می شد؟ اما هیچ معجزه ای در کار نبود، 
نتیجه تنها حاصل به کار زدن اصول اقتصاد بازار و روش های ســرمایه داری در این 
کشور بود که تازه آن هم در همه ابعاد به طور کامل اجرا نمی شد. هر کشور دیگری هم 
می تواند همین معجزه و پیشرفت اقتصادی را از سر بگذراند اما بازهم تأکید می کنم 
که پیشرفت اقتصادی حاصل معجزه نیست، بلکه حاصل به کار زدن سیاست های 

اقتصادی معقول و بازاری است". 

دموکراسی یا بازار؟

 نوســان:علیرضا پیمــان پــاک، رییس کل 
سازمان توســعه تجارت گفت: کشور سوریه بر 
این موضوع تاکید دارد که ارزي از کشــورش 
خــارج نشــود و در قبــال واردات کاال به این 
کشــور، کاال صادر کند. وي پیرامون انتشــار 
خبري مبنــي بر اینکه ســوریه واردات خودرو 
ایراني را ممنوع کرده اســت، اظهار کــرد: با توجه به اینکه کشــور 
ســوریه همچون کشور ما مشــکل ارزي دارد، در تالشــند تا خروج 
ارز از کشورشــان اتفاق نیفتد لذا ثبت ســفارش قطعــات از ایران و 
کشــورهاي دیگر ندارد. وي با بیان اینکه ما بایــد به دنبال راهکاري 
باشــیم تا به جــاي ارز کاال وارد کنیــم، گفت: اگر به جــاي ارز، در 
قبال صادرات، کاال وارد کنیم مشــکل برطرف مي شود و این موضوع 

ربطي به خودرو و غیر خودرو هم ندارد.

 نوســان: رحمت اهلل نوروزي، عضو کمیسیون  
کشاورزي و منابع طبیعي مجلس با اشاره به اینکه 
در بودجه ســال جاري، اعضاي کمیسیون تلفیق 
در ابتدا به حذف ارز ترجیحي یا همان ارز 4۲۰۰ 
تومان راي دادنــد، گفت: با توجه بــه نگاهي که 
در میان ســایر نمایندگان وجود داشــت، راي به 
ماندن این ارز گرفته شــد. وي تاکید کرد: بخشي از مجلس معتقد است 
بسترها و ســاختارهاي الزم براي این کار فراهم نیست و به همین جهت 
نمایندگان به دو فوریت الیحه حــذف ارز 4۲۰۰ توماني راي ندادند زیرا 
نمایندگان مردم دغدغــه و نگراني بابت افزایش قیمــت کاالها از جمله 
گوشــت و مرغ و امثال اینها را دارند. وی افزود: اگر قرار است ارز 4۲۰۰ 
حذف شود شاید بهتر باشد کاالبرگ به مردم پرداخت شود و یارانه نقدي 

داده نشود زیرا یارانه نقدي تورم زا است.

 نوسان:قائم مقام وزیر صمــت در امور بازرگاني طي 
نامه اي خطاب به روساي مرکز امور اصناف و بازرگانان 
صنف کسب وکارهاي مجازي، دستورالعمل ساماندهي 
آگهي هاي الکترونیکي خــودرو را ابالغ کــرد. بر این 
اساس امکان احراز هویت آگهي دهندگان، امکان احراز 
صالحیت کسب وکاري آگهي دهندگان، امکان احراز 
وجود خودروي آگهي شده، اختصاص نشان مجزا BADGE، اطالع رساني به 
کاربران و ایجاد امکان مرتب سازي و فیلتر کردن، نمایش مجموع تعداد آگهي هاي 
منتشر شده توســط یک آگهي دهنده و اعالم روش نظارت و قیمت آگهي هاي 
خودرو این قابلیت ها خواهند بود که باید توسط ســکوهاي درج آگهي خودرو 
اجرایي شوند. در این ابالغیه تاکید شده اســت که مرکز امور اصناف و بازرگانان 
ضمن پیگیري اجراي الزامات فوق توســط ســکوهاي درج آگهــي خودرو در 
مهلت هاي تعیین شده، عملکرد سکوها را ارزیابي و به صورت مداوم گزارش دهد.

  نوســان:مهرداد عمادي، مشــاور اقتصادي در 
اتحادیه اروپــا گفت: ایران تا ســال ۲۰19 در ۲1 
کشــور ســپرده هاي بیش از نیم میلیارد دالري 
داشــته اســت و در زمان احمدي نژاد بیش از 31 
میلیارد دالر از سپرده هاي خود را به روسیه منتقل 
و در ازاي آن روبل دریافت کرد. وي در ادامه گفت: 
در چین در حســاب هاي مختلف بیش از 3۰ میلیــارد دالر پول داریم و 
عمده سپرده هاي ایران در روسیه اســت. وی افزود: در مذاکرات وین بر 
سر 4 مورد از 6 موضوع مورد بحث توافق شده است و سوییفت و 3 کشور 
اروپایي تاکید دارند تــا ایران به FATF نپیونــدد، نمي تواند از خدمات 
بانکي بدون محدودیت اســتفاده کند. عمادي گفت: تــالش تیم ایران 
باید متمرکز بر برداشتن تحریم ها از ســه بخش انرژي، سیستم بانکي و 

حمل ونقل ایران باشد.

سفر وزیر صمت براي باز کردن ِگره صادرات خودروایران بیش از ۸۸  میلیارد دالر  پول بلوك شده داردشرایط جدید براي درج آگهي خودرو در فضاي مجازيمجلس مخالف دو فوریت الیحه حذف ارز ۴۲۰۰ 

 ها
ده

برا

capital

مداخله دولت و پنهان کردن یارانه ها در قیمت ، مخرب ترین رویکرد دولت در اقتصاد است

پویا ناظران می گوید: مداخله قیمتی دولت ها به نفع فقیران تمام نمی شود، بلکه به افردی می رسد که 
بیشتر مصرف می کنند در نتیجه اختالف طبقاتی را در جامعه افزایش می دهد. پس پنهان کردن یارانه 
در قیمت ها یعنی کمک بیشتر به ثرتمندان و یارانه کمتر به فقرا. این کارشناس اقتصاد تاکید دارد: 
در سال های گذشته، چهار تصمیم شاخص اقتصادی و اجتمای گرفته شده است که عمده آنچه امروز در کشور تجربه 
می کنیم تبعات آنها محسوب می شود. پویا ناظران، کارشناس اقتصادی در پادکستی که در کانال تلگرامی خود منتشر 

کرده، به تحلیل یکی از این چهار تصمیم یعنی مداخله دولت در اقتصاد و قیمت ها پرداخته است؛ 

هفته نامه نوسان

گرو ه   بازارها

نگاه "پویا ناظران" به چرخه معیوب تورم و چاپ پول؛
رد

تبا
 رو

ری
مو
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ماه های گذشته چه  در  فوالد  تولید 
فوالدسازان  که  کرده  طی  را  روندی 
به خصوص فوالد مبارکه تصمیم بر این 
به  از سمت تولید کمی  گرفته اند که 

سمت تولید کیفی حرکت کنند؟
نسبتا  کشور  در  فوالد  تولید  شرایط 
فوالدسازان  هم اکنون،  و  است  خوب 
را  مناسبی  تولیدی  محصوالت  کشور 
عرضه می کنند؛ ضمن اینکه در برخی از 
محصوالت نیز، مازاد تولید در کشور باعث 
شده فوالدسازان از سمت تولید فوالدهای 
تجاری به سمت فوالدهای کیفی حرکت 
دلیل، جهت گیری کلی  به همین  کنند؛ 
شرکت های فوالدسازی به این سمت است 
به سمت  تولید محصوالت تجاری  از  که 
فوالدهای کیفی بروند؛ به خصوص با توجه 
به تغییراتی که در بحث انرژی از یک سو و 
مواد اولیه و سنگ آهن از سوی دیگر داریم، 
عمدتا استراتژی تولید فوالد کیفی از سوی 
بزرگ  فوالدسازان  به خصوص  فوالدسازان 

مدنظر قرار داده شده است.
آیا نیازهای بازار داخلی این استراتژی 
معنای  به  این  یا  کرده  دیکته  را 
استراتژی ورود پرقدرت تر به بازارهای 

صادراتی است؟
هر دو مورد در این خصوص تأثیر دارند؛ ولی 
بیشتر بحث، بر روی بازارهای داخلی است. 
در حال حاضر بخشی از فوالدهای کیفی 
موردنیاز کشور که در صنایع پایین دستی 
مورد استفاده قرار می گیرند، از طریق واردات 
تأمین  تولیدکنندگان خارجی  از سوی  و 
می شوند که قسمتی از بازار که از سوی 

واردات تأمین می شود، بخش جذابی برای 
تولیدکنندگان داخلی است تا سهمی از این 
بازار داشته باشند و بتوانند با تولید محصول، 
آن ها نیز جای بخشی از واردات را بگیرند. به 
این ترتیب، تولید محصوالت فوالدی کیفی 
در دستور کار قرار گرفته و زمینه ای برای 
پیگیری این موضوع از سوی تولیدکنندگان 

داخلی فوالد مطرح شده است. 
 در حال حاضر، چند درصد از فوالد 
محصوالت  را  کشور  داخلی  تولیدی 

کیفی تشکیل می دهند؟
درجه تولید فوالدهای کیفی در بخش های 
مختلف متفاوت است؛ اما درواقع، آن دسته 
از  کیفی  فوالد  به عنوان  که  فوالدهایی  از 
آن ها نام برده می شود، فوالدهایی هستند 
ویژه  کاربردهای  مختلف،  صنایع  در  که 
دارند و عمدتا هم در مقاطع عریض مدنظر 
مقاطع  دیگر،  عبارت  به  می گیرند.  قرار 
فنی  دانش  و  خود  نوع  خاطر  به  عریض 
که برای تولید، نیاز دارند، به طور قطع نیاز 
به شرایط خاص تری برای تولید خواهند 
داشت و باید به آن ها به لحاظ دانش فنی 
و تکنولوژی های مربوطه توجه خاصی شود. 
درواقع، مقاطع عریض از سوی فوالدسازانی 
همچون فوالد هرمزگان تولید می شود و 
شامل تولید اسلب و ورق است. البته ما در 
فوالد مبارکه، مقاطع طویل تولید نمی کنیم 
و بیشتر بر روی مقاطع عریض متمرکزیم که 
شامل محصوالتی همچون اسلب، ورق گرم 
ورق های  نوردشده،  سرد  ورق  و  نوردشده 
پوشش دار و محصوالتی از این دست است.

 معیارهای این حرکت به سمت تولید 

سطح  است  قرار  آیا  چیست؟  کیفی 
استانداردها ارتقا یابد یا اینکه به سمت 
تاکنون  که  رفت  خواهید  تولیداتی 

انجام نمی شده است؟
که  کیفی  فوالدهای  تولید  برای 
برنامه ریزی  دارند،  باالتری  استانداردهای 
الزم صورت گرفته است؛ درواقع این فوالدها 
با توجه به حساسیت کاربردهای خود، باید 
شاخصه هایی همچون کشش و استحکام را 

داشته باشند. 
از  دسته  آن  کیفی،  فوالدهای  درواقع، 
تولیداتی هستند که قابلیت های بیشتری 
خودرو،  صنعت  در  مثال،  به عنوان  دارند. 
هم اکنون شرایط به سمتی پیش رفته است 
که فوالدهای مستحکم تر مورد استفاده قرار 
داشته  بیشتری  ضربه پذیری  تا  می گیرد 
از  دسته  آن  وزن  از  اینکه  ضمن  باشند؛ 
محصوالت فوالدی که برای تولید خودرو 
استفاده می شود باید کمتر باشد؛ بنابراین 
حرکت به این سمت آغاز شده است. البته 
این حرکت بر مبنای تقاضایی است که از 
سوی صنایع پایین دستی به بازار تحمیل 

می شود.
 در طرح نوردگرم به این سمت حرکت 

خواهید کرد؟
دقیقا. در حال حاضر تا مرحله تولید اسلب 
پیش رفته ایم و اکثر گریدهای فوالد را تولید 
می کنیم؛ ولی در برخی از مراحل به خاطر 
استحکام فوالدهای کیفی و شرایطی که 
برای نورد وجود دارد، محدودیت هایی پیش 
رو است؛ ولی همه این ها را نمی توانیم با 
نورد فعلی انجام دهیم؛ هرچند که آخرین 

تکنولوژی های روز دنیا را در آنجا داریم و 
انجام  را  خام  فوالد  تولید  کار  می توانیم 
دهیم؛ ولی برای تولید ورق محدودیت های 
تکنولوژیکی وجود دارد که بر این اساس 
تمام تالش مجموعه فوالد مبارکه آن است 
که در طرح نورد ۲ تالش کند تا ورق های 
فوالدی کیفی موردنیاز صنایع پایین دستی 
سازد.  برآورده  را  تولید  بعدی  صنایع  و 
به هرحال اکنون کشور برای تولید خودرو، 
دارد؛  سرد  ورق های  از  استفاده  به  نیاز 
ضمن اینکه ورق های این چنینی نیز عالوه 
بر صنعت خودروسازی، در لوله های نفت 
و گاز و پروژه های مربوط به آن نیز مورد 
اساس  این  بر  که  می گیرند  قرار  استفاده 
استراتژی فوالد مبارکه تأمین آن دسته از 
ورق هایی است که هم اکنون موردنیاز صنایع 
پایین دستی است و درعین حال، در داخل 

کشور تولید نمی شوند.
 برنامه های فوالد مبارکه تا پایان سال 
در  نقش آفرینی  و  فوالد  تولید  برای 

سایر بخش ها به چه صورت است؟
با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته 
امیدواریم  مبارکه،  فوالد  شرکت  از سوی 
در  را  برنامه ریزی شده خود  تولید  بتوانیم 
حتی  و  ببخشیم  تداوم  قبل  سال  سطح 
اگر شرایط یاری کند، به وضعیت بهتری 
برسانیم. این در حالی است که در تابستان 
تولیدکنندگان  برق،  کمبود  دلیل  به  نیز 
فوالد بخش عمده ای از ماه های سال را با 
کمبود برق و خاموشی ها سپری کردند که 
این امر، بر روی توان تولید اثرگذار بوده و 
کرده  ایجاد  اذیت کننده ای  بسیار  شرایط 
به  توجه  با  هم اکنون  اینکه  است؛ ضمن 
نزدیک شدن به فصول سرد سال، کشور در 
تأمین گاز موردنیاز خود دچار مشکل است؛ 
بنابراین تأمین گاز در فصل سرما نیز برای 
تولیدکنندگان فوالدی به یک معضل تبدیل 

شده است.
جدید  دوره  در  صمت  وزارت   
چه  سیزدهم،  دولت  به خصوص 
استراتژی را برای فوالدسازان در نظر 

گرفته است؟
واقعیت این است که طی سال های گذشته 
یعنی 15 سال قبل، تقاضا در زنجیره فوالد 
به هم خورده است و از سوی بخش هایی 
تولید  را  نهاده ها  اولیه  از زنجیره که مواد 
می کنند، کامال تقاضا به هم خورده است 
مشکل ساز  تقاضا  خوردن  برهم  این  و 
فوالدی ها   اساس،  این  بر  است.  شده 
دچار مشکل هستند و اگر دولت بتواند با 
می دهد،  انجام  که  سیاست گذاری هایی 
زنجیره را به سمت تعادل ببرد و آنجایی که 
کسری داریم، سرمایه گذاری را به آن سمت 
هدایت کند، فرایند به شکل بهتری پیش 
خواهد رفت. بر قسمت هایی که سرمایه گذار 
تمرکز  باید  دارد،  بیشتری  متقاضی  یا 
دولت  درعین حال،  البته  و  کرد  بیشتری 
باید بتواند سودآوری در کل این زنجیره را 
به صورت باالنس تقسیم کند تا در آینده، 

شرایط کلی فوالد کشور پایدارتر شود.

گزارش

 گزارش

 نوسان: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان 
شــهریورماه، ۸۲ روز کامل صنایع 
فوالدی به طور مشخص با معضل کمبود 

انرژی دست و پنجه نرم می کردند.
 به دلیل کمبود برق در شبکه سراسری 
و جبران نشدن افزایش مصرف از طریق 
ایجــاد ظرفیت های جدیــد تولیدی، 
نیمه اول ســال و فصل گرم آن در حالی 
گذشــت که صنایــع ، دچــار کمبود 
برق شــدند، کمبودی کــه باعث قطع 
قسمت های مهمی از زنجیره تولید این 
کاالی استراتژیک شد و به گفته انجمن 
فوالدسازان در نامه خود به شورای عالی 
امنیت ملی، 6 میلیارد دالر به این صنعت 
خسارت وارد کرد؛ خسارتی که بر 3۰۰ 
هزار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم تأثیر 
منفی گذاشــت؛ برخی را بیکار و برخی 
دیگر را نیمه بیکار کرد. کمبود تولید در 
صنایع فوالدی، نارضایتی بســیاری از 
مشتریان داخلی و خارجی را برانگیخت 
و از ســوی دیگر صنایع پایین دستی و 
تولیدکننــدگان کاال و خدمات در دیگر 

حوزه ها را نیز با مشکل مواجه کرد.
حاال گفته می شــود، کمبود بــرق، در 
زمستان قرار است جای خود را به کمبود 
یا قطعی گاز بدهد؛ منبعی دیگر از انرژی 
که دست بر قضا کشــور ما طبق بعضی 
آمارهــا، دارنــده اول و در برخی دیگر، 
دومین دارنده آن در جهان است. این ها 
همه در حالی اســت که ایران با توجه به 
جغرافیا، اقلیم، تنوع منابع طبیعی و دیگر 
عوامل، یکی از معدود کشورهایی است 
که در حوزه تأمین انــرژی، دارای تنوع 
منابع است، اما صرِف کم بهره ورِ انرژی در 
حوزه مصرف خانگی به همراه هدررفت 
باالی آن در بخش های مختلف خانگی 
یا صنایع نیروگاهی کشــور و ارتقا پیدا 
نکردن فناوری های تولید و مصرف انرژی 
به خصوص گاز و برق در کشور، باعث شده 
زمســتان به نحوی و تابستان به نحوی 
دیگر، با کمبودی مواجه شویم که راهکار 

آن مدیریت توأمان تولید و مصرف است.
در حالی صنایع کشور، مشتریان عمده، 
خوش حســاب و البته تولیدکنندگان 
ارزش افــزوده هســتند که انــرژی را با 
قیمت صنعتــی خریــداری می کنند، 
نمی توانند برای ایجاد منابع تأمین انرژی 
تصمیم گیری یــا در اتخاذ تصمیم های 
مربوط به آن مشــارکت کنند. آن ها در 
مورد ســاعات کار خطوط تولیدشان با 
محدودیت مواجه اند، آن هم درحالی که 
کسی مسئولیت خســارت های آنان از 
محل عدم تولید، کاهش تولید یا کاهش 
مشتریان و از دست رفتن مزیت هایشان  

در بازار را بر عهده نمی گیرد.
نتیجه ای که از وضعیت تأمین برق و گاز 
صنایع فوالدی در یک ســال گذشته و 
وابستگی آن ها به شبکه های سراسری 
می توان گرفت این است که یا فوالدسازان 
به دنبال راه های دیگری برای تأمین انرژی 
خود باشند یا تصمیم سازان حوزه تأمین 
انرژی، با برآورد خســارت های هنگفتی 
که فوالدســازان و به تبِع آن اقتصاد ملی 
از محل نوســان تأمین انرژی متحمل 
می شــوند، راه کارهایی برای جبران و در 
ادامه، جلوگیری از ایجاد و بروز خسارت 
اتخاذ کنند.تصمیم گیران حوزه تأمین 
انرژی کشور بهتر است پیش از اتخاذ هر 
تصمیمی، فوالدسازان کشور را به مثابه 
مشــتریان ثابت، عمده، خوش حساب و 
توانای خود در نظــر بگیرند و همان طور 
که صنایع هوای مشتریان خود را دارند، 
آنان نیز برای تأمین نیاز مشتری های خود 

دغدغه جدی داشته باشند.

industry

بررسی عملکرد شــرکت های فوالدمبارکه، ذوب آهن، فوالد آذربایجان، فوالد خراسان، 
فوالد آلیاژی ایران، جهان فوالد سیرجان، گروه ملی صنعتی فوالد ایران، فوالد اکسین، 
ورق خودرو چهارمحــال و بختیاری، فوالد بناب و فوالد کویر تــا پایان مهرماه، حاکی از 
تولید هشت میلیون و هشــت هزار و 5۲9 تن انواع محصوالت فوالدی است. با این حال 
شرکت های مذکور در مهرماه موفق به تولید یک میلیون و ۲39 هزار و 887 تن محصول 

فوالدی شدند که نشان دهنده رشد چهار درصدی در مقایسه با مهر 99 است.

کاهش 7درصدی تولید محصوالت فوالدی
در راستای عمل به مســوولیت های اجتماعی و همدلی با زلزله زدگان هرمزگان، 1۰۰ 
میلیارد ریال کمک از ســوی شــرکت فوالد هرمزگان به بازســازی مناطق زلزله زده 
اختصاص یافت. مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان در این مراسم اظهار داشت: کمک 
های این شرکت شامل یک هزار دستگاه چادر امدادی ، ۲ هزار بسته بهداشتی ، 5 هزار 
دست غذای گرم اســت. به گفته عطااهلل معروفخانی، تیم های فنی این شرکت جهت 

کمک به برق رسانی مناطق زلزله زده و تامین روشنایی معابر به منطقه اعزام شددند.

کمک فوالدهرمزگان به بازسازی مناطق زلزله زده

کمبود گاز
جایگزین بی برقی حرکت به سمت تولید کیفی

 نوسان:مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: امیدواریم با تالش و 
همت مدیران مجموعه فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری تا 
پیش از سال ۱۴۰۱ به اهداف تعریف شده برای این صنعت دست پیدا 
کنیم و در نخستین گام، کوره قوس الکتریکی آن را راه اندازی نماییم.  
محمدیاسر طیب نیا، در جلسه با مدیرعامل و مدیران شرکت فوالد 
سفیددشت چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت پیگیری رفع 
مسائل و مشکالت این شرکت اظهار کرد: مدیران و دست اندرکاران 
در مجموعه فوالد سفیددشــت چهارمحال و بختیاری باید پیگیر 

مسائل و مشکالت موجود باشند و از پیگیری خسته نشوند.
طیب نیا با بیان اینکه برای بهره برداری از پروژه فوالدســازی فوالد سفیددشت 
نباید زمان را از دست داد، افزود: این پروژه نتیجه یک عمر تالش مجموعه فوالد 
سفیددشت است و باید توسط مدیرعامل شــرکت فوالد سفیددشت به نتیجه 
برسد. در همین راستا آمادگی شرکت فوالد مبارکه به عنوان حامی و کمک رسان 
برای به نتیجه رســاندن این پروژه را اعالم می کنم؛ البته آزادسازی تجهیزات از 
گمرک در این خصوص اهمیت زیادی دارد و الزم اســت در هر مرحله از اجرای 
این پروژه، اگر  پیمانکار کوتاهی کرد، خودتان کار را ادامه دهید و آن را به سرانجام 
برسانید.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حاکم 
بر کشور، تحت هیچ شرایطی نباید از سرعت پروژه های گروه  فوالد مبارکه کاسته 
شــود، بنابراین باید محکم و با انرژی و انگیزه به جلو حرکت کــرد و این انتظار از  
مدیران شرکت فوالد سفیددشــت می رود که با تمام قوا به جلو حرکت کند. وی 
ادامه داد: موضوعات مربوط به مگامدول شــرکت فوالد سفیددشــت نیز باید با 
همکاری امور  سرمایه گذاری مورد بررســی و مطالعه قرار گیرد، چراکه سیاست 
فوالد مبارکه بر مبنای توسعه اســت؛ در این میان بحث مواد اولیه، انرژی، هزینه 
حمل ونقل و محــل موردنظر برای احــداث واحد مگامدول باید بررســی و کاِر 

کارشناسی شده و آمایش سرزمین برای آن انجام شود.
ضرورت کاهش هزینه ها

طیب نیا در خصوص ضرورت کاهش هزینه ها تأکید کــرد: کاهش هزینه تولید 
همواره از بحث های جدی ما بوده و اکنون به واسطه قیمت انرژی و شرایط کشور، 
راه اندازی مدول های احیا دارای توجیه اقتصادی اســت، اما در آینده مشــخص 
نیست که قیمت گاز و دیگر موارد در وضعیت فعلی باقی بمانند. پس باید در فوالد 
مبارکه و مجموعه های وابسته به آن، مباحث مربوط به انرژی، کاهش مصارف آب 
و محیط زیست به عنوان اهداف اصلی در نظر گرفته شوند. وی با بیان اینکه مباحث 
مربوط به انرژی از چالش های جدی کشور است و در آینده نیز جدی تر  می شود، 
گفت: در شرایط فعلی می توان انعطاف بیشتری در روش های تولید و حرکت به 
سمت جلو داشت؛ بنابراین اگر قرار است طرح توســعه ای تعریف شود، مباحث 

بهره وری و ترکیب محصوالت باید از اکنون مدنظر قرار گیرد.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: در حال حاضــر برخی واحدهای 
زیرمجموعه فــوالد مبارکه صرفا روی توســعه کّمی تولید در حــال فعالیت و 
برنامه ریزی هســتند، پس اگر واحد جدیدی به مجموعه فــوالد مبارکه اضافه 
شد، باید مأموریت ها تقسیم بندی شود و یک بخش توسعه کّمی و دیگر واحدها 
توســعه کیفی را انجام دهند و الزم اســت که این موضوع را در اســتراتژی های 
خود تعریف کنیم.وی با اشــاره به جذب نیرو و سرمایه های انسانی عنوان داشت: 
سرمایه گذاری های انجام شده در شرکت فوالد مبارکه تنها به واسطه منابع مالی 
نبوده، بلکه به دلیل وجود دانش فنی و مدیریتی سرمایه های انسانی بوده است و 
همین عامل در شرکت فوالد سفیددشت نیز صدق می کند؛ فوالد مبارکه از نظر 
سرمایه های انسانی الگوی مناسبی برای شــرکت های زیرمجموعه خود است، 
بنابراین باید در کنار کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری، مباحث مربوط 
به آموزش سرمایه های انسانی و ارتقای سطح کیفی آن مدنظر قرار گیرند تا این 
شرکت ها همچون فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری بتوانند در آینده موفق 
باشند.طیب نیا با بیان اینکه عامل موفقیت فوالد مبارکه، سرمایه های انسانی فعال 
و کارآمد است، اضافه کرد: جذب نیروی انســانی کیفی باید در دستور کار باشد؛ 
درواقع باید استانداردهایی برای این موضوع مدنظر قرار گیرد، اقدامی که در شرکت 

فوالد مبارکه نیز مطرح شده است.
عملکرد مناسب

فوالد سفیددشت
غالمرضا طاهری معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های شرکت فوالد مبارکه نیز در 
خصوص این جلسه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح 
تعامالت بین شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه با شرکت مادر، نخستین 
جلسه هم اندیشی میان شرکت فوالد سفیددشت و شرکت فوالد مبارکه، روز شنبه 
14۰۰/8/۲۲ در محل سالن مدیریت برگزار گردید. وی افزود: براساس برنامه ریزی های 
انجام شده در شرکت فوالد مبارکه، چهارمین شنبه هر ماه به برگزاری جلسه با یکی از 
شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه اختصاص دارد و در همین راستا، با هماهنگی 
معاونت سرمایه گذاری و امور شــرکت ها، فوالد مبارکه در نخستین جلسه، میزبان 
مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت فوالد سفیددشت بود. معاون سرمایه گذاری و امور 
شرکت های شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در این جلسه مدیران تولید و توسعه 
شرکت فوالد سفیددشت، عملکرد آن شرکت در حوزه های تولید و پروژه های توسعه 
را تشریح کردند که با توجه به گزارش های ارائه شــده، شرکت فوالد سفیددشت در 
شش ماهه نخست سال 14۰۰، عملکرد مناسبی در حوزه های تولید و فروش داشته 
است. وی اذعان داشت: با توجه به اینکه مهم ترین پروژه توسعه ای فوالد سفیددشت 
پروژه بهره برداری از واحد فوالدســازی و ریخته گری مداوم در این شــرکت است، 
مشــکالت موجود و دالیل تأخیر در اجرای این پروژه به طور کامل مورد بررسی قرار 
گرفت.بنا بر این گزارش در ابتدای این دیدار مدیرعامل و مدیران فوالد سفیددشــت 
به ارائه گزارش عملکرد ، چالش ها و برنامه های آینده این مجموعه صنعتی پرداختند.

فوالد مبارکه حامی
فوالدسازی فوالد سفیددشت

طیب نیا تاکید کرد:

معاون بهره برداری فوالد مبارکه مطرح کرد:

اولویت فوالد مبارکه بر تولید محصوالت کیفی، موردنیاز خودروسازان و صنایع نفت و گاز است

 نوسان: استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران با اشــاره به اقدام ارزشمند 
فوالد مبارکه در تأمین اکسیژن رایگان مراکز 
درمانگر گفت: هنوز واکسن بی عارضه برای 
واکسینه کردن کودکان در دسترس نیست 
و بهتر است تمرکز واکسیناسیون بر جمعیت 

باالی 1۲ سال باشد.
مســعود یونســیان اظهــار کــرد: برای 
واکسیناسیون کودکان زیر 1۲ سال هنوز زود 
است تصمیم بگیریم؛ چراکه واکسن مورد نیاز 

این طیف بایستی بسیار بی عارضه باشد و هنوز 
مطالعات و یافته ها چنین واکسنی را معرفی 
نکرده است. وی افزود: افراد سالمند در صورت 
مبتال شدن به کرونا با عوارض بیشتری همراه 
می شوند و خطر مرگ و میر در این گروه سنی 
باالست بنابراین با چشم پوشــی از عوارض 
ناخواســته برای حفظ حیات به این طیف از 
جمعیت واکسن تزریق می شود. اما بهتر است 
برای کودکان که به مراتب خطر مرگ و میر 
آنها با بیماری کرونا کمتر است به همان میزان 

واکسن بی عارضه تری انتخاب شود.
اســتاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران بیان کرد: برای واکسیناســیون کرونا 
در جمعیت باالی 1۲ سال یک ونیم تا دوماه 
زمان نیاز اســت تا به ایمنی برسیم بنابراین 
توصیه می شود واکســن های موجود برای 
واکســینه کردن این طیف از جمعیت مورد 
اســتفاده قرار گیرد. وی در ادامه با اشاره به 
مسئولیت های اجتماعی شرکت فوالد مبارکه 
در تامین اکسیژن رایگان مراکز درمانگر کشور 

خاطرنشان کرد: این اقدام آنقدر باارزش است 
که کلمات قادر به تقدیر نیســت و توصیف 
ناپذیر است.  این را درنظر داشته باشید تنها 
دو دارو موثر برای درمان بیماران مورد تایید 
قرار گرفته است یکی اکســیژن و در موارد 
پیشرفته، داروهای کورتن اثربخشی متقن 
دارند. اقدام شــرکت فوالد مبارکه در تامین 
اکسیژن رایگان مراکز درمانگر بسیار ارزشمند 
است و از تمام صنایع که در تامین اکسیژن 

بیمارستانها اقدام کردند سپاسگزاریم.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد:

اقدام فوالد مبارکه در تأمین اکسیژن رایگان مراکز درمانگر ارزشمند است

تولید فوالد ظرف سال های گذشته جهش مناسبی پیدا کرده است. هم اکنون عالوه بر اینکه فوالدسازان 
می توانند در سطح محصوالت تجاری، پاسخ گوی نیاز مشتریان خود در سطح بازار داخلی باشند، رو به 
تولید محصوالت کیفی تر برای دست یابی به ارزش افزوده و سودآوری بیشتر آورده اند. عباس اکبری محمدی، با تشریح 
عملکرد آتی شرکت فوالدمبارکه می گوید: این فوالدساز بزرگ در سال جاری قصد دارد تا عالوه بر تأمین نیازهای بازار 
داخلی به محصوالت تجاری در صنعت فوالد، به سمت تولید محصوالت کیفی که بیشتر موردنیاز خودروسازان و صنایع 
نفت و گاز است، حرکت کند و در این مسیر، ارزش افزوده بیشتری را برای این کمپانی بزرگ فوالدسازی ایران، ایجاد 

نماید. آنچه می خوانید بخشی از گفتگوی "تجارت فردا" با معاون بهره برداری فوالد مبارکه است؛

هفته نامه نوسان
گروه صنعت
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محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي گفت: اعضاي 
شوراي عالي مسکن با کلیات طرحي که منجر به ثبت نام مشروط افراد مجرد باالي 18 
سال در نهضت ملي مسکن مي شود، موافقت کردند.وي افزود: کلیات ثبت نام مجردها در 
طرح نهضت ملي مسکن به شرط تاهل در زمان تحویل واحد مسکوني، در جلسه شب 
گذشته شوراي عالي مسکن مورد تایید قرار گرفت. به گفته وی، شرط تاهل در زمان 

تحویل ملک، مهم ترین تبصره این مصوبه است.

داریوش باقر جوان، مدیرکل حمل ونقل مسافر سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 
از اجراي پروتکل هاي جدید کرونایي در سفرهاي جاده اي از ابتداي آذر ماه خبر 
داد و گفت: ارایه کارت واکسن براي همه مسافران الزامي خواهد شد. وي اظهار کرد: 
پروتکل هاي بهداشتي مقابله با کرونا همگي بر جاي خود باقي است اما پروتکل هاي جدید 
و سختگیرانه تري به آن اضافه شده است که از ابتداي آذر ماه اجرایي خواهد شد. به عنوان 

مثال به جاي فاصله گذاري فیزیکي، به صورت هوشمند این کار را انجام مي دهیم.

محدودیت های سختگیرانه سفر براي واکسینه نشده هاموافقت با ثبت نام کلیه مجردها در طرح ملی مسکن
 گزارش

 نوسان : مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در کنفرانس بین المللی 
بررسی صنعت فوالد و مواد اولیه )PLANEX ۲۰۲۱ ( به تولید 
ثروت در صنعت فوالد و مواد اولیه پرداخت و گفت : ثروت سازی 
غیرملموس در این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است که 
در حوزه های مختلف از جمله جامعه ، محیط زیست ، کارکنان

 و ... قابل بررسی اســت . منصور یزدی زاده تاکید کرد: صنعت 
فوالد به عنوان صنعت تاثیرگذار در توســعه کشور، می تواند 
با تولید محصــوالت با کیفیــت، از هدر رفــت منابع ملی 

پیشگیری کند.
یزدی زاده، نقش فوالد در صنعت ســاختمان را از مصادیق ثروت ســازی 
غیرملموس این صنعت ذکر کرد و گفت :با توجه به اینکه فوالد ساختمانی 
بخش قابل توجهی از تولید فوالد را به خود اختصاص می دهد، این صنعت 

نقش پر رنگی در ساخت مسکن ایفا می کند .
 یزدی زاده میانگین عمر مسکن در ایران را حدود یک دهم اروپا عنوان نمود 
و اظهار داشــت : در عمل ساختمان های باالی 3۰ ســال برای عموم مردم 
گزینه جذاب برای خرید و اجاره نیســت در حالیکه در اروپا و آمریکا و دیگر 

کشورها، عمر مسکن نزدیک به ۲۰۰ سال است. 
وی با بیان اینکه متاســفانه در تهران و دیگر کالن شــهرهای ایران همواره 
شاهد میزان باالی آمار تخریب بافت های فرسوده و نیمه فرسوده و ساخت 
و ساز هستیم ، اظهار داشت : کوتاه بودن عمر مسکن در ایران عالوه بر هدر 
رفت سرمایه ، آلودگی های زیادی از جمله زیست محیطی، صوتی، ترافیک و 
هزینه جابجایی نخاله های ساختمانی به همراه دارد.  مدیر عامل ذوب آهن 
اصفهان ، افزایش نخاله های ســاختمانی که از منابع ملی هزینه زیادی در 
تولید آن شده و آسیب زیادی به محیط زیســت وارد می کنند، را از جمله 
چالش های بزرگ دانست و گفت: صنعت فوالد به عنوان صنعت تاثیرگذار 
در این حوزه می تواند با تولید محصوالت با کیفیت، از هدر رفت منابع ملی 

پیشگیری کند.

نقاط قوت
 ذوب آهن اصفهان

یزدی زاده ، کیفیت را از جمله نقاط قوت اصلی ذوب آهن اصفهان دانســت 
و گفت : نوع تولید و تاکید ویژه بر کیفیت محصوالت باعث شــده ، برند این 
شرکت در ایران و جهان با کیفیت برتر شناخته شود و موفقیت در صادرات 

نیز حاصل این کیفیت است .
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان اشــتغال زایی در زنجیره فــوالد را از دیگر 
مصادیق تولید ثروت ناملموس در این صنعت دانســت و گفت : با توجه به 
اینکه صنعت فوالد یکی از بزرگترین صنایع در دنیا اســت، وســیع بودن 
حوزه ی کاری و صنایع مرتبط با این صنعت نقش به سزایی در ایجاد اشتغال 

برای جامعه ایفا می نماید. 
یزدی زاده با اشــاره به اینکه ذوب آهن اصفهان به صورت مستقیم نزدیک 
به 16۰۰۰ نفر اشــتغال ایجاد نموده وبه طور غیر مســتقیم ایجاد اشتغال 
برای اصناف مختلف را داشته است، اظهار داشــت : مطابق استانداردهای 
بین المللی اشتغال در صنعت فوالد به گونه ای است که هر دو فرصت شغلی 
مســتقیم در این صنعت، به طــور میانگین 13 فرصت شــغلی را در دیگر 

بخش های زنجیره تامین تا توزیع ایجاد می کند. 
وی ، تاثیر مستقیم اشــتغال زایی بر معیشــت و رفاه خانوار، ایجاد شرایط 
مناسب تشــکیل خانواده برای جوانان، فرزندآوری و سطح سالمت روانی 
در اجتماع را بسیار چشمگیر دانســت و گفت : ایجاد اشتغال در جامعه در 
راســتای توزیع عادالنه ثروت در جامعه است و صنعت فوالد می تواند بدین 

ترتیب با اشتغال زایی در جامعه ثروت آفرینی نماید.

خلق ثروت
 در جامعه

یزدی زاده در ادامه توسعه زیرساخت های صنعتی ، توسعه خدمات عمومی 
و عامل المنفعه ، توسعه شهری و شهرسازی پیرامون صنایع فوالدی ، توسعه 
رفاه و سالمت اجتماعی، ارتقای سطح ورزشی و افتخار آفرینی در این حوزه 
و آموزش را از دیگر موارد تولید ثروت ناملموس در صنعت فوالد دانســت و 
گفت : آموزش کارکنان پیش نیاز توسعه سازمان اســت و سرمایه گذاری 
برای آموزش کارکنان، مهمترین راهکار خلق ثروت برای سازمان ها و جامعه 
است و زمینه ساز رشد و تعالی سازمان و ارتقای سطح فنی و دانش در جامعه 
می گردد که مزایای آن عبارتند از: ارتقای ســطح علمــی و فنی کارکنان، 

بهبود استفاده از منابع سازمان ، انتقال دانش و رضات کارکنان. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ، ســرمایه گذاری در صنعت فوالد را موجب 
زایش ثروت های مادی و معنوی دانست و گفت : شکل گیری این مجتمع 
عظیم صنعتی ، یکی از نمونه های بســیار موفق در این زمینه است چرا که 
این مجموعه با ایفای نقش در شــکل گیری ســایر صنایع فوالدی ، تولید 
محصوالت اســتراتژیک ، تاســیس بیمارستان شــهید مطهری ، تاسیس

 باشگاه فرهنگی ورزشی ، ســاخت فوالد شهر ، آموزش منابع انسانی ماهر و 
متخصص برای تمام صنایع و ... ثروت مادی و معنوی بسیاری برای جامعه 

خلق کرده است . 
سامانه مانیتورینگ هوشــمند، در مدار بهره برداری است و در حدود 165 
نقطه از ایستگاه های پمپاژ و مخازن را تحت پوشش این سامانه برده ایم که 

یکی از جامع ترین سامانه ها در کشور است

اشتغال زایی
 برای ثروت آفرینی

نقش صنعت فوالد در توسعه کشور تدوین شد؛

 نوسان:  رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اســالمی در 
همایش ملی پویش اشــتغال که 
در دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 
برگزار شــد، گفت: راه حل حفظ 
نیروی دانشجویی و تحصیلکرده 
در کشور، ایجاد اشــتغال موثر 
اســت و طرح پویش اشــتغال 
قدمــی در راســتای تخصص و 
فارغ  و  تحصیل کردگان  اشتغال 

التحصیالن دانشگاهی است.
 بابک نگاهــداری با اشــاره به موضوع 
مهاجرت نخبــگان و اینکه چه عواملی 
می تواند جلو مهاجرت نخبگان را بگیرد، 
اظهار کرد: این موضــوع در دیدار اخیر 
نخبگان با مقام معظــم رهبری مطرح 
شد. باید توجه داشت که نخبه و یا یک 
فرد تحصیل کرده چند دسته نیاز دارد؛ 
دســته اول نیازهای اولیه است که در 
حد تامیــن امنیت بوده و دســته دوم 
نیازهایی برای تامین منزلت اجتماعی 
و دســته ســوم نیازهایی که موجب 
شکوفایی اســتعدادهای وی می شود. 
وی با تاکید بر اینکه اشتغال یک جوان 
تحصیل کرده موجب پاسخگویی هر سه 
نیاز وی می شــود، تصریح کرد: راه حل 
حفظ نیروی دانشجویی و تحصیل کرده 
در کشور، ایجاد اشــتغال موثر است و 
طرح پویش اشتغال قدمی در راستای 
تخصص و اشــتغال تحصیل کردگان و 

فارغ التحصیالن دانشگاهی است.
همچنین نایب رئیس اول اتاق بازرگانی 
اصفهان نیز در این رویداد گفت: امروز 
خیل عظیم نیروی فارغ التحصیل تشنه 
کار داریم و از ســوی دیگر صنایع نیز 
نیازمند نیروی کار ماهر است، اما این دو 

همدیگر را پیدا نمی کنند.
 بهرام سبحانی با تاکید بر اینکه وجود 
صنایع مختلف در اصفهــان می تواند 
در اشتغال و تولید ناخالص استان موثر 
باشند، تصریح کرد: متاسفانه فعالیت 
این صنایع در استان، انتظارها را برآورده 
نمی کند و بــه نوعی نیــروی کارآمد 
نداریم. نایب رئیــس اول اتاق بازرگانی 
اصفهان تاکید کرد: امروز خیل عظیم 
نیروی فارغ التحصیل تشنه کار داریم و 
از سوی دیگر صنایع نیز نیازمند نیروی 
کار ماهر اســت، اما این دو همدیگر را 
پیدا نمی کنند. وی گفت: متاســفانه 
فارغ التحصیالن رشــته های صنعتی 
با صنعت و فرایندهای صنعتی بیگانه 
است و تنها براساس تئوری مطلق پیش 
رفته اند. سبحانی با بیان اینکه برای رفع 
این نقیصه در بهار سال 98 اتاق بازرگانی 
با دانشگاه آزاد اسالمی در تهران تفاهم 
نامه ای امضا کرد، گفت: در طرح پویش 
باید خالء ها رفع شود و دانشجو به طور 
همزمان با تحصیل به صورت عملی با 

محیط کار و صنعت آشنا شود. 
وی اضافه کرد: به همین منظور سرای 
نوآوری را در رشته های مختلف در اتاق 
بازرگانی ایجاد کردیــم که کارفرمایان 
و صنعتگــران نیازهای خــود را اعالم 
میکند و از ســوی دیگر دانشجویان در
 رشته های مختلف بتوانند در این سرا، 

رشته تحصیلی خود را کاربردی کنند. 
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اصفهان 
با تاکید بر اینکه طــرح پویش تاکنون 
دســتاورهای خوبی به همراه داشــته 
است، اظهار کرد: خوشبختانه طی دو 
سال گذشته شاهد تغییراتی در بهبود 
وضعیت اشتغال، و کاهش نرخ بیکاری 
در استان بوده ایم و این طرح در اصفهان 
به صورت پایلوت موفق بوده و قرار است 

در کل کشور اجرا شود. 

امان اهلل قرایی مقدم در مصاحبه با روزنامه 
همدلی می گوید: هر نخبــه ای که از ایران 
برود یــک چاه نفــت خاموش می شــود 
چراکه یک چاه نفت وقتــی فایده دارد که 
برای استخراج از آن یک متخصص داشته 
باشــیم. این جامعه شــناس معتقد است: 
فضای موجــود به جای جــذب نخبگان و 
ایجاد شرایط اجتماعی مساعدی که در آن 
احساس بسته بودن محیط به افراد دست 

ندهد، برعکس، سبب گریز آنها شده است. 
آمارهای گسترده از سیل مهاجرت جوانان 
نیز گویای واقعیتی تلخی است. در سالنامه 
مهاجــرت ایــران 1399 آمــده که اغلب 
مهاجران ایرانی دارای تحصیالت دانشگاهی 
و متخصص هســتند و نســبت درصدی 
تحصیل کردگان ایرانی از نسبت درصدی 
کشورهای میزبان باالتر اســت. بر اساس 
جدیدترین آمارهــای رصدخانه مهاجرت 
ایران هــم، 37 درصد از دارنــدگان مدال 
در المپیادهای دانش آمــوزی، ۲5 درصد 
از مشــموالن بنیاد نخبگان و 15 درصد از 
رتبه های زیر هزار کنکور سراســری مقیم 

کشورهای دیگرند.

واقعیت تلخ!
انگیزه مهاجرت برای نخبگان اســتفاده از 
فرصت حضور در محافل علمی و دانشگاهی، 
فرصت شــغلی و کســب درآمد باال و رفاه 
بیشتر بوده  است. ناصر ذاکری، کارشناس 
اقتصــادی در یادداشــتی در روزنامعــه 

"اعتماد" می نویســد: جریــان مهاجرت 
نخبگان در کشورمان در چند دهه گذشته 
سرعت فوق العاده ای یافته  و به این  ترتیب 
به معضلی نگران کننده تبدیل شده  است. 
در دهه های اخیــر رقابت نفس گیری بین 
کشورهای درحال توسعه برای رسیدن به 
رشد اقتصادی باالتر و افزودن بر وزن و اعتبار 
اقتصادشان شکل گرفته  است. کشورهای 
خواهــان توســعه در جریان ایــن رقابت 
تالش می کنند از تمــام دارایی ها، امکانات 
و ثروت های خود استفاده کنند تا از رقبای 

منطقه ای خود عقب نمانند. 
در این میان، بدون تردید ارزشــمندترین 
دارایی هر کشــور، نیروی انســانی است؛ 
زیرا توســعه فقط و فقط با محوریت انسان 
دست یافتنی خواهد شــد. به این  ترتیب 
تالش کشــورها برای جذب و به کارگیری 
نیروی متخصص و نخبه کشور دیگر مفهوم 
و معنای روشــنی پیدا می کند؛ از یک سو 
دارایی ارزشــمندی از چنگ رقیب خارج 
و آهنگ رشــد اقتصادی آن کشور کندتر 
می شود و از ســوی دیگر اضافه شدن یک 
نخبه به جمع نخبگان شاغل کشور مقصد، 
به رشــد ظرفیت اقتصادی و افزایش توان 
ثروت اندوزی آن کمک می کند. ذاکری در 
ادامه تاکید دارد: در کنار این واقعیت تلخ، 
وقتی اخبار مربوط به تخصیص فرصت های 
»مرغوب« شــغلی و تحصیلی به گروهی 
اندک از صاحبان قــدرت و نفوذ، در جامعه 
منتشر می شود، وقتی افکار عمومی با پدیده 

اســتخدام افرادی با پایه دانشی اندک در 
موقعیت استادی و حضور در مراکز علمی 
برخورد می کننــد، به تدریج ایــن باور در 
اذهان شکل می گیرد که یک جوان نخبه و 
دانشمند چاره ای جز رفتن به سرزمینی که 
قدرش را بیشتر بدانند و به او فرصت شغلی و 
آموزشی مناسب تری پیشنهاد کنند، ندارد. 
شیوه نادرست توزیع فرصت های شغلی و 
آموزشی، به ویژه بورس های آموزشی خارج 
از کشــور و حتی فرصت های کارآفرینی و 
تولید ثروت موجب شده جوان های شایسته 
و نخبه کشور در مقیاس وسیع خانه نشین 
شــوند و به این  ترتیب فرصتی برای برخی 
سودجویان و فرصت طلبان فراهم شود که 
نورچشــمی های خود را در غیاب جوانان 
نخبه برای استفاده از این فرصت ها معرفی 
کنند. برای راســتی آزمایی این ادعا فقط 
کافی است از موقعیت شــغلی و آموزشی 
فرزندان طبقه متنفذ کشــور و صاحبان 
مقام و موقعیت پرس وجــو کنیم و اینکه 
آیا آنان برای کســب این موقعیت، ناگزیر 
از رقابت با متقاضیان پرتعداد و فاقد معرف 
پرنفوذ بوده اند یا با مختصر تالشی موفق به 
اشغال چنین موقعیت های رشک برانگیزی 
شده اند. گریز از شایسته ساالری و تن ندادن 
به معیارها و اصول آن، موجب شده نخبگان 
و جوانان بااســتعداد کشــور در حاشــیه 
بمانند و در عوض افرادی با توان، استعداد 
و تجربه به مراتب اندک، بر صدر نشســته 

و قدر ببینند. .

ناامیدی از اصالح امور کشور
آنچه مشخص است مسئله ای که نخبگان 
را ترغیب به رفتن کرده، ناامیدی از اصالح 
امور کشور، عالقه به کسب سابقه تحصیلی 
و میل به تجربه زندگی در خارج از کشــور 
بوده اســت. آمارهای مهاجرتی ایرانیان به 
اینجا ختم نمی شود. گفته می شود، پس از 
تحوالت اقتصادی سال 97)بازگشت مجدد 
تحریم ها( تصمیم به مهاجرت دانشجویان و 
فعاالن استارتاپی افزایش چشمگیری داشته 
است. آمریکا، ترکیه، آلمان، ایتالیا و کانادا به 
عنوان پنج مقصد اصلی دانشجویان ایرانی 
در دنیا هستند. البته طی سال  های اخیر با 
افزایش هزینه های مهاجرت دانشجویی، 
مهاجرت آنها به کشــورهایی همســایه 
مثل ترکیه و ارمنستان بیشتر شده است. 
البته مســئله تنها مهاجرت دانشجویان 
و فعاالن استارتاپی نیســت. آنطور که در 
ســالنامه مهاجرتی ایران در سال 14۰۰ 
نوشته، میل به مهاجرت سایر ایرانیان نیز 
با توجه وضعیت اقتصادی کشور به شکل 

نگران کننده ای روبه افزایش است.
به گفته کارشناسان، بعد از موافقت مجلس 
برای بررسی طرح صیانت از فضای مجازی 
با اصل 85 قانون اساسی، موجی از انتقادات 
و البته ناامیدی توسط کاربران شبکه های 
اجتماعی شــکل گرفت. برخی می گویند 
شبکه های اجتماعی آخرین کورسوی آنها 
برای کســب وکار بوده و حاال با این طرح 
در چنین شــرایط اقتصادی دیگر انگیزه ای 
برای مانــدن ندارند. برخــی از کاربران حاال 
دیگر حرف از مهاجرت بــه عنوان یک اجبار 
می گویند و نه یک انتخاب. بررسی ها نشان 
داده جستجوی واژه مهاجرت در گوگل بعد 
از تصویــب طرح صیانت از فضــای مجازی 
نیز افزایــش یافت. براســاس پیمایش های 
رصدخانــه مهاجرت ایــران، مهاجرت های 
اقتصادی مهم ترین نــوع و کانال مهاجرت 
ایرانیــان اســت. همچنیــن بســیاری از 
مهاجرت هایی که از سایر کانال های تحصیلی 
یا پناهجویی نیز انجام می شــود انگیزه های 
اقتصادی دارد.بدون شک توسعه هر کشوری 
در گرو استفاده بهینه از تمام دارایی و حتی 
عاریت گرفتن از دارایی ملت های دیگر است؛ 
و در این میانه ملتی که نتواند فرزندان نخبه 
خود را در موقعیت های مناسب به  کار بگیرد 
و از آثار مثبت توانایی، اســتعداد و خالقیت 
آنان بهره مند شود، سهمی از سفره گسترده 
توسعه و پیشرفت نخواهد داشت. ایران امروز 
برای دستیابی به توسعه و جبران فرصت های 
تاریخی کم نظیری که از دست داده، نیازمند 
همه فرزنــدان خود اســت و ایــن وظیفه 
مسئوالن و متولیان امر اســت که شرایط را 
برای نقش آفرینی همه نخبــگان و فرزندان 
بااستعداد کشور مهیا کنند و حتی در گامی 
بزرگ به پیش، پذیرای متخصصان، نخبگان و 
کارآفرینان سایر کشورها نیز باشند. بی تردید 
این مهم جز با کنارگذاشــتن تنگ نظری ها 
و پذیرفتن حاکمیت خرد جمعی و الزامات 

شایسته ساالری محقق نمی شود.

مصداق خیانت
مهاجرت های اقتصادی مهم ترین نوع مهاجرت ایرانیان است؛  گزارش

نبود اشتغال موثر
دلیل مهاجرت نخبگان

citizen

کنارگذاشتن تنگ نظری ها و پذیرفتن حاکمیت خرد جمعی و شایسته ساالری تنها راه جلوگیری از مهاجرت نخبگان است

 نوسان :  مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی، طی گزارشــی به واکاوی وضعیت 
اقتصادی باشگاه های ورزشی در دوران کرونا 
پرداخت. ایــن گــزارش از مواجهه صنعت 
باشگاه داری ورزشــی با خطر ورشکستگی 

حکایت می کند.
به گزارش نوســان و به نقل از روابط عمومی 
اتاق بازرگانی تهران، در ایــن گزارش آمده 
است که بررسی وضعیت کنونی باشگاه های 
ورزشــی در دوره کرونا، نشان دهنده شتاب 

تغییر کاربری این باشگاه هاســت. در عین 
حال، مربیان بی شــماری بیکار شــده اند و 
کم تحرکی در جامعه افزایش یافته اســت. 
بررســي ها نشــان می دهد که حــدود ۲9 
هزار باشــگاه ورزشــي به صورت آماتوری و 
حرفه ای در سطح کشــور فعالیت دارند که 
طبق آمار رسمي ارائه شــده از سوي وزارت 
ورزش و جوانان ۲5 هزار 78۲ باشگاه دارای 
مجوز رسمی هستند و حدود 15۰ هزار نفر 
به عنوان مربی در آنها مشغول به  کار هستند.

به صورت میانگین اگر هر باشگاه حداقل 1۰ 
پرسنل را در رده هاي مختلف اداری استخدام 
کرده باشند نزدیک به ۲5۰ تا 3۰۰ هزار نفر 
پرسنل در این مراکز فعالیت دارند که حدود 
15 ماه اســت با تصمیمات ستاد پیشگیری 
و مقابله با کرونا با تعطیلی مواجه شــده اند 
و به دلیل تعطیل شدن باشــگاه ها، شغل و 
منابع مالی خود را از دست داده و کامال بیکار 
شده اند.این گزارش از کاهش تمایل بخش 
خصوصی بــرای ســرمایه گذاری در حوزه 

ورزش به میزان چشمگیر حکایت می کند و 
در عین حال به این مساله اشــاره دارد که از 
زمان شیوع تاکنون 6 هزار باشگاه در سطح 
کشور تعطیل شده یا تغییر کاربری داده اند 
و جمعیت ورزشــکاران ســازمان یافته از 3 
میلیون و 5۰۰ هزار نفر به حدود یک میلیون 
نفر کاهش یافته است. در این گزارش تصریح 
شده است که صنعت باشــگاه داری ورزشی 
ایران مستقیماً با خطر ورشکستگی روبه رو 

شده است.

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد:

کاهش شدید سرمایه گذاری در حوزه ورزش

بار  یک   نخبگان  مهاجرت  خسارت بار  پدیده  درباره  رهبری  معظم  مقام  گذشته  هفته  سخنان 
دیگر توجه همگان را به این نکته مهم که در سال های گذشته یکی از کلیدی ترین دغدغه های 
کارشناسان ایران دوست بوده  است، جلب کرد. ایشان به صراحت تشویق نخبگان به مهاجرت را 
مصداق خیانت دانستند. در این بین فیلمی از دکتر محسن رنانی در فضای مجازی با عنوان »چرا 
مهاجرت نمی کنم؟« انتشار یافت که نسبت به تاثیر مهاجرت نخبگان بر فرسایش تمدنی کشور 
هشدار داد. رنانی در این نشست تاکید دارد،  مهاجرت نخبگان عامل فرسایش تمدنی و فروپاشی 
کشور است. بر اساس جدیدترین آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران، ۳۷ درصد از دارندگان مدال 
در المپیادهای دانش آموزی، ۲۵ درصد از مشموالن بنیاد نخبگان و ۱۵ درصد از رتبه های زیر هزار کنکور سراسری 

مقیم کشورهای دیگر هستند.
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 افـکار و دسـتاوردهای شـیخ محمد بن راشـد امیـر دوبی بـه عنوان 
یکـی از امیرنشـین هـای هفتگانه امـارات متحده عربـی جالب توجه 
اسـت. بن راشـد در کتاب خود بـه مبانی نظری مدیریتی و مسـئولیت 
رهبـر مـی پـردازد و چگونگـی توسـعه دوبـی و پیشـینه فقیـر این 
امـارت، تجربه خـود و نیـاکان ش بـرای چگونگی توسـعه این منطقه 

را بـه تصویر می کشـد.
فرصت اشتباه کردن دادیم

افـراد کـه ناامیـد شـوند، کاری انجام نمـی دهند زیـرا بزرگترین سـرمایه یک 
کشـور انسـان های آن جامعه هسـتند. برای تربیت انسـان ها باید هزینه کرد 
و  اجازه داد تا کار کنند و اشـتباه جزئی از کار اسـت.  نباید بابت اشـتباه افراد، 
کاری بکنیـم کـه  آنهـا بترسـند و قوه ابتکارشـان خدشـه ببیند.  اگـر یک نفر 
از 8 کار 6 کار را درسـت انجـام داد او فـرد موفقـی اسـت. بر همین اسـاس من 
سـازمانی را تاسـیس کرده ام بنام” سـازمان جوانان” که برای توسعه طرح های 
ابتـکاری اقتصـادی جوانـان تا 9۰ % سـرمایه مورد نیـازش را تامین می کند و 

ایـن سـازمان بـه جوانان فرصت ابتـکار، آموزش و اشـتباه کـردن را می دهد.

از فساد اداری غفلت نکردیم
مـا معتقدیـم فقـدان فسـاد دولتـی از عوامـل عمده جـذب سـرمایه و فعالیت 
شـرکت هـای خارجـی اسـت. هر گاه دولتی فاسـد باشـد، شـرکت هـای بین 
المللـی عالقـه ای به سـرمایه گذاری در آن کشـور را ندارند،  بر همین اسـاس 
به صورت جدی با فسـاد مقابله کردیم و شـرایط را برای ارسـال گزارش فسـاد  

و  برخورد با مفسـدین مهیـا کردیم.

به همه فرصت رقابت دادیم
بـه جـای پـول مـردم از ظرفیت مردم اسـتفاده کردیـم. برخالف تصـور، عامل 
توسـعه نـه پول اسـت نـه منابع، بلکـه مهمترین سـرمایه یک کشـور مردمان 
آن کشـور اسـت و رهبـر وظیفـه دارد تا بـه نحو مطلوب از ظرفیـت مردم خود 
اسـتفاده کند و  کشـور را به توسـعه برسـاند وگرنه عملش  بی حاصل اسـت.

برای سرمایه گذاران خارجی
معافیت مالیاتی تعیین کردیم

ایـن معافیـت ها عبارتند از:  عدم وجود مالیات بر سـود شـرکت ها ،عدم وجود 
مالیـات بـر درآمد، عدم وجود کسـری مالیاتی از سـرمایه،عدم وجود مالیات بر 
سـود سـرمایه گـذاری، عـدم وجـود مالیات بـر تبدیـل ارزهای مختلـف، عدم 
وجـود مانـع تجاری، عـوارض وارداتی در سـطح پایین با نسـبت 5 % به همراه 
اسـتثناهای زیـاد، حق مالکیت صد درصد در مناطـق آزاد مثل جبل علی. این 
اقدامـات باعـث شـده اسـت که 4 هـزار شـرکت از 1۰۰ دولت جهـان در دوبی 
سـرمایه گـذاری کنند.  امنیت مهمتریـن ویژگی امارات اسـت و  تاکنون بیش 
از 1۰۰ دولـت در دوبـی سـرمایه گذاری کرده و 4 هزار شـرکت خارجی در این 

کشور مشـغول به کار هستند.

مسئله ما توسعه بود
نه تنبیه مردم!

مهمترین مسـئله رهبر، توسعه کشور اسـت و مهم ترین بخش توسعه، توسعه 
اقتصـادی اسـت. بـر همین اسـاس الزم اسـت دوبی عـالوه بر مرکـز اقتصادی 
خاورمیانـه بـه مرکـز اقتصـادی جهان تبدیل شـود. تجربـه ما در دوبی نشـان 
داد کـه از یـک محیـط سـخت طبیعی می توان یک شـهر در اندازه اسـتاندارد 
جهانـی و جـذاب بـرای زندگـی سـاخت و این مهم بدسـت نیامد مگر دسـت  
گذاشـتن روی توانایی های افراد و  گذشـت از اشـتباهات. برای بهبود وضعیت 
عمومـی  خاورمیانـه  باید این منطقـه را به مرکزی اقتصادی تبدیل کرد. تاکید 
اسـالم بر صلح اسـت. زیرا هیچ کس در جنگ برنده نیسـت. بر همین اسـاس 
بایـد میـان اسـرائیل   و اعـراب صلح حاصل شـود.  آرزوی من خوانـدن نماز در 

بیت المقدس اسـت.

از نفت فروشی به تجارت روی آوردیم
برخـالف گذشـته امـروزه  نفـت نقش کلیـدی در اقتصاد مـا ندارد. و شـرکت 
هـای تولیـدی و خدماتی ما بیشـترین درآمد را دارند به طـوری که هواپیمایی 
امـارات کـه در سـال 1985 بـا دو  هواپیمـای اجـاره ای افتتـاح شـد بـه علـت 
مدیریـت موفـق،  پـس از حـوادث 11 سـپتامبر  کـه تمامی خطـوط هوایی با 

کاهـش درآمـد روبـرو بود ایـن خط هوایی سـود آوری داشـت.

ای کاش فرصت داشــتم و 
کتاب »هیچ چیز غیرممکن 
نیست«، نوشتهٔ تد اوسیوس، 
را اختصاصــاً برای ســران 
جمهوری اســالمی ترجمه 
می کردم. این کتاب دو هفته 
پیش منتشر شــده و من هر 

شب روی موبایلم بخش هایی از آن را می خوانم.
فقط بگویم عجب حکایتی اســت حکایت آشــتی آمریکا 
و ویتنــام. این دو کشــور تاریخ خون باری را پشــت ســر 
گذاشــته اند که ثمره اش شصت هزار کشــته برای آمریکا 
و دو میلیون کشــته برای ویتنام بوده اســت. هنوز خاطرهٔ 
تلخ بمباران های خوشــه ای آمریــکا در جنگل ها و مناطق 
مســکونی ویتنام از خاطره ها نرفته است. زخم های جنگ 
هنوز به طور کامل مداوا نشده اند. موقع خواندن کتاب یک 
آن تصور کردم رهبران ویتنام افرادی از جنس و تبار سران 
مبارز و آشــتی ناپذیر خودمان بودند که در این صورت کی 
جرأت داشت حرف از مذاکره و آشتی با امپریالیسم آمریکا 
بزند. »آقا دو میلیون شهید و چند میلیون مجروح داده ایم، 
همهٔ جنگل ها و شهرها و روستاهایمان توسط آمریکایی های 
جنایتکار بمباران شیمیایی شده است، آن وقت شما خائن ها 
می گویید برویم با آمریکا آشتی کنیم؟« چه شانسی آوردند 

که ویتنامی ها سرانشان ویتنامی بودند نه ایرانی.
مخلص کالم این کــه، ویتنامی ها به وقــت جنگ جانانه 

جنگیدند و به وقــت صلح جانانه صلح کردند. دو دشــمن 
قدیمی عاقبت گذشــته را فراموش کردند تا آیندهٔ بهتری 
برای مردمانشان بســازند. این کتاب را باید خواند تا متوجه 
شد با معجزهٔ دیپلماسی چه کارهای عظیمی می  وان کرد 
به شرطی که دشمنی کردن برای یک عده ای ابزار حکمرانی 
نباشد. به شرطی که منافع ملی مرجح بر هر منفعت دیگری 
باشــد. این کتاب را باید خواند تا فهمید کشورها چگونه از 
جنگ به آشتی، همکاری و حتی هم پیمانی می رسند. این 
مکانیسم، این پویایی، باشکوه اســت اما متأسفانه نادر. این 
سازوکار بسیار دشوار اما امکان پذیر است. زخم های قدیمی 
مداواشدنی اند و بر تراژدی جنگ و منازعه می توان غلبه کرد.

کتاب، حکایت ربع قرن دیپلماسی دوطرفه برای آشتی دو 
کشور است.

 دو کشور با نظام های سیاســی متضاد .یکی کمونیست و 
آن دیگری کاپیتالیســت؛ و این فقط آشتی دولت ها نیست 
که آشتی ملت ها هم هســت. آدم لذت می برد از تماشای 
رهبرانی که عزم خود را جزم کرده اند که از گذشته عبور کنند 
تا آیندهٔ بهتری برای ملتشان بسازند؛ و آدم حالش به هم می 
خورد از هر چه نفرت پراکنی و کینه ورزی است. امروز آمریکا 
بزرگترین شریک تجاری ویتنام اســت. ویتنام فقط سالی 
پنجاه میلیارد دالر کاال به آمریکا صادر می کند. دو کشوری 
که تا دیروز علیه هم می جنگیدند حاال در برابر توسعه طلبی 
چین در منطقــهٔ دریای جنوبی چین متحــد و هم پیمان 

یکدیگر شده اند.

در مهرماه امسال 15 هزار و 55 فقره پرواز عبوري از آسمان ایران ثبت شد که 
نسبت به ماه قبل خود 1۰ درصد و نسبت به ماه قبل تر تا ۲۰ درصد افزایش 
دارد. این شاخص در شهریور امسال 13 هزار و 6۰۰ سورتي پرواز بود. مجموع 
پروازهاي عبوري از آسمان ایران از ابتداي امسال تا پایان مهرماه به 8۰ هزار 
را  پارسال رشد 64.3 درصدي  و 994 پرواز رسید که نسبت به مدت مشابه 

نشان مي دهد. 

رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژي و محیط زیست اتاق بازرگاني تهران مي گوید 
برآوردهاي جهاني حاکي از آن است که باالترین میزان یارانه انرژي پرداختي در سال 
۲۰۲۰ به ایران تعلق دارد. وي اظهار کرد: در ایران بخش مهمي از یارانه انرژي به 
صورت غیرنقدي پرداخت مي شود که این موضوع در سال هاي گذشته بارها با انتقاد 
کارشناسان مواجه بوده است. متاسفانه این یارانه به دست نیازمندان واقعي نمي رسد و 

ثروتمندان بیشترین استفاده را از آن مي برند.

ايران باالترين يارانه انرژي را به پولدارها مي دهد!رشد ۶۴ درصدي پروازهاي عبوري از آسمان ايران
حاکم دوبی چه مي گوید؟

   توسعه 

 آن سوی دنیا
زاینده رود

ویتنامی ها فهمیدند، اینجا نه!
نگاره

فردا

نـوع حکومت هـای  دلیـل  بـه  مـا،  جامعـه  در  خشـونت 
اسـتبدادی کـه در طـول تاریـخ بـر کشـور مـا مسـتولی 
بوده اند و زورگویی و سـلطه گری و فشـارهایی که بر انسـان 
ایرانی وارد شـده؛ ریشـه فرهنگی و تاریخـی دارد و می توان 
گفـت در جامعـه نهادینـه شـده اسـت. امـروز هـم عوامل 
متعـددی در جامعـه وجود دارنـد که خشـونت می آفرینند 
و آن را تشـدید می کنند؛ وضعیت اقتصادی، شـرایط سخت 
تامیـن معیشـت، بیـکاری، فقـر، گرانی، تـورم و همـه این 

مسـائل باعث شـده کـه خشـونت دو چندان شـود.
راتژیدر حال حاضر اگر وضع معیشــت و گرانی و تورم و برنامه های 
صداوسیما و اخباری را که منتشر می شود، مروری کنید، می بینید 
حتی یک لحظه شادی بخش یا یک روز بدون دغدغه از جامعه ایران 
دریغ شده و جامعه را نااطمینانی و اخبار منفی و نگران کننده در بر 
گرفته است. عوامل متعدد از جمله فشــارهای اقتصادی که وجود 
دارد، باعث شده مردم هر روز فقیرتر شــوند و بسیاری از خانواده ها 
حتی در تامین نیازهای اولیه خود هم درمانده اند. در جامعه ما تئوری 
چرخش در خشونت حاکم است. یعنی از خشونت، خشونت زاده و 
تشدید می شود. هرجا که می روید، خشونت می بینید. چه آسایشگاه 
ســالمندان باشــد، چه نحوه رفتار رئیس با کارمند، برخورد راننده 
تاکسی و... چون فشــارهای اقتصادی و روانی آن قدر زیاد است که 
شــادی را از درون جامعه برده است؛ در نتیجه از در و دیوار خشونت 

می بارد.
در ایجاد وضــع کنونی، همــه، از رئیس جمهور کــه در رده باالی 
مسوولیت قرار دارد تا پدر و مادر در خانواده ها نقش دارند. فرهنگ 
ما هم اصوالً فرهنگ خشونت است. شاه دستور می داده و همه باید 

اجرا می کرده اند. اینجا از اصطالح قوی نمای ضعیف کش اســتفاده 
می کنم و در تشریح آن مثالی می آورم: کارمند جلوی رئیس تملق او 
را می گوید و به زیردستان خود، زور می گوید. فرد می گوید حاال که 
زورم به مقام باالدست نمی رسد، به زیردست که می رسد! چاپلوس 
نسبت به اقویا و زورگو و متعدی نسبت به ضعفا شــده ایم و این، از 
خانواده شروع می شود. پدرانی که سلطه گر هستند، نحوه شیردادن 
مادر و مجموعه عوامل، این شرایط را می آفریند. عالوه بر این، زندگی 
شــهری ما هم آرامش ندارد. شما در تهران خشــونت بیشتری از 
مشهد و از مشهد بیشتر از دیگر شهرهای کوچک تر می بینید؛ چون 
شهر با شتاب متغیر تندشــونده در حرکت است. ضمن اینکه خوِد 
زمان سنجی و ســاعت هم عصبانیت می آورد. ما در طول روز، دائم 
به ســاعت نگاه می کنیم. یک زن را در نظر بگیرید که از صبح که از 
خواب بیدار می شود، برای امور خانواده و شغلی لحظه ای نیست که 

در تکاپو و تقال نباشد. زنان کارمند در هفته 7۲ ساعت کار می کنند! 
این شرایط و سختی ها، خشــونت می آورد. برنامه های صداوسیما، 
فیلم های اکشن و سریال ها همه خشونت می آورد و کرونا هم که دو 
سالی می شود شیوع پیدا کرده، درست است که مزید بر علت شده 
است اما فشار اقتصادی نقش بسیار پررنگی دارد. گرانی ها، فرهنگ، 
خانواده، حکومت، دولت، وضعیت اقتصادی و معیشتی، برنامه های 
تلویزیون، ســخنرانی ها و نبود آزادی همه خشــونت بر خشونت 

می آفریند.
حاال در این شرایط، شاید از من بپرســید که چه باید کرد؟ پاسخم 
این است که باید وضع اقتصاد بسامان و بیکاری رفع شود و متاسفم 
که باید بگویم برای حل این مشکالت، در جبین کسی نمی بینم که 
بخواهد کاری بکند! نیاز اســت که در جامعه، شادی و نشاط ایجاد 
شود. شوق به ازدواج باید در جوانان وجود داشته باشد ولی می بینیم 
که آمار می دهند پسران دو برابر بیشتر از دختران ازدواج نکرده اند یا 
اینکه می گویند طالق ۲5، 3۰ درصد شده است. مگر اینها شوخی 
است؟ حاال بگویید وقتی چنین شرایط اقتصادی وجود دارد کسی 

می تواند شادی کند؟ می تواند ازدواج کند؟
اینکه می گویم از در و دیوار خشونت می بارد، سخنی گزافه نیست و 
متاسفانه امیدی هم به تغییر این شرایط ندارم. ما در رده صد و چهلم 
کشورهای شاد دنیا هستیم و بدیهی است که نبود شادی خشونت 
می آورد. اما مردم به چه چیزی دلشــان را خوش کنند وقتی حتی 
میوه و گوشت و برنج و تخم مرغ و شیر نمی توانند بخرند؟ وقتی توی 
گور می خوابند و وقتی دختران و زنــان کارتن خواب داریم، چطور 

می شود شاد بود؟

جامعه قوی نمای ضعیف کش

لشکر گرسنگان
روز تاریخی

محیط زیست ایران

اول: مـردم خسـته از وعده هـای پـوچ، 
مردم شـاکی از بارگذاری هـای نابخردانه 
و مـردم نگـران از آینده زیست بوم شـان 
امـروز به جـای آب در زاینـده رود جاری 
تاریـخ  در  را  مهـم  فصلـی  تـا  شـدند 
مطالبـات محیط زیسـتی ایرانیـان رقـم 

زنند.
دوم: ایـن راهپیمایـی پرشـکوه را نباید 
در حـد چنـد مطالبـه صنفـی تقلیـل 
داد. تـاب آوری کشـور بـه دلیـل عـدم 
اکولوژیکـی  واقعیت هـای  بـه  توجـه 
فـالت ایـران بـه خطـر افتـاده و اینـک 
مـردم اصفهان، چهارمحـال و بختیاری، 
لرسـتان، خوزسـتان، یـزد، کرمـان، قم، 
تهران، خراسـان، فـارس و آذربایجان آن 
را بـه خوبـی و با پوسـت و خون خویش 

کرده انـد. درک 
اجـازه  نبایـد  کشـور  رهبـران  سـوم: 
رونـق  و  اشـتغال  بهانـه  بـه  دهنـد 
اقتصـادی کوتاه مـدت، توانایی زیسـتن 
در ایـران تقلیـل یابد. سـاالنه دسـت کم 
از  فقـط  مترمکعـب  چهارمیلیـارد 
سـفره های آب زیرزمینی اسـتان توسط 
موتورپمپ هـا در حـال برداشـت اسـت. 
اگـر کمتـر از یک دهـم ایـن مقـدار بـه 
سـمت زاینـده رود روان شـود، گاوخونی 
هرگز بـدون آب نمانده و زاینده رود برای 
همیشـه جـاری می ماند. آنچـه غیرقابل 
معامله و چشم پوشـی است، فقط حقابه 
شـرب مـردم اصفهان بـه میـزان حدود 
پانصدمیلیون متر مکعب در سـال است. 
بـرای سـه و نیـم میلیـارد بقیـه، بایـد 
نخسـت حقابه زاینده رود و گاوخونی در 
اولویـت باشـد و نه صنعت و کشـاورزی.
چهـارم: همـه ایـران بایـد متحد عمل 
کـرده و از ایـن خواسـته مشـروع مـردم 
اصفهـان حمایـت کننـد. اجـازه ندهید 
تجزیه طلبان و عناصر مشـکوک به بهانه 
زاینـده رود، اقـوام ایرانی را نسـبت به هم 
مکـدر کنند. آنهایـی کـه در طول چند 
دهـه گذشـته اجـازه اسـتقرار صنایـع 
آب بـر، واحدهای صنعتی تولید گوشـت 
و افزایش سـطح اراضی کشـاورزی را در 
اصفهان دادند و آنهایـی که اجازه ندادند 
حتـی یـک هتـل پنـج سـتاره در طول 
چهل سـال اخیـر در اصفهان سـاخته و 
مـورد بهره بـرداری قرار گیـرد و اصفهان 
را از قطب گردشـگری ایران و خاورمیانه 
به قطـب صنایع آالینده بدل سـاختند، 
امـروز باید پاسـخگو باشـند ... امروز باید 
اعتـراف کنند کـه با هر لیتـر آبی که به 
سـمت اصفهان منحـرف کردند، شـش 
لیتـر بارگـذاری بیشـتر تعریف کـرده و 

فروپاشـی را نزدیک تر سـاختند.
پنجـم: خبـر مهـم آنکـه بـا توجـه به 
تشـدید رونـد جهانگرمایـی و کاهـش 
ذخیـره بـرف و یـخ در سرچشـمه های 
اغلـب رودخانه هـای ایـران، باید خـود را 
بـرای یـک جراحـی بـزرگ و دردنـاک 
آمـاده کنیـم. بـا رونـد کنونـی نه تنهـا 
امـکان تـداوم حیـات زاینـده رود وجـود 
نـدارد کـه دیر یا زود این سرنوشـت تلخ 
گریبـان دیگر رودخانه های وطـن از زاب 
تا کشـکان و از کارون تا سـیمره، کرخه، 
زاینـده رود، سـفیدرود، هلیـل رود، اترک 
و ... را خواهـد گرفـت. راه پایـداری ایران 
از تعریـف و بازمهندسـی اقتصـادی می 
گـذرد کـه کمتریـن وابسـتگی را به آب 

باشد. داشـته 

   نعیم تدین

  محمد درویش

جامعه

زاینـده رود بعنـوان یکـی از زیباتریـن و قدیمـی تریـن رود و هویـت 
اصفهـان کـه با حیـات و زندگـی مردم عجین شـده اسـت با تحصن 
اعتراضـی هـزاران هـزار نفـر کشـاورز و مـردم اصفهـان در روزهـای 
گذشـته حـال ناخوشـی دارد و مـی رود تـا بـه بحـران اقتصـادی و 

اجتماعـی تهدیدگـر نزدیک شـود
زندگـی و حیـات اقتصـادی حـدود 3۰۰ هـزار کشـاورز اصفهانـی 
در زندگـی تکنولـوژی زده بـا نـگاه مهندسـی بـه طبیعت، شـهرها و 
روسـتاهای کوچـک اطراف اصفهـان را که همگی محتاج دسـت رنج 
محصول کشـاورزی هسـتند به روزهای ناامیـدی نزدیک تر می کند. 
حقابـه آبـی کـه ضایع شـده و کشـاورزان را جـان به لب کرده اسـت.

نحـوه برداشـت نادرسـت ، مصـرف بی رویـه ، عدم اختصـاص حقابه 
یـک دهـه اعتراضـات بی نتیجه ادامـه دار را دنبال داشـته و دامن زده 

اسـت و تـداوم تنـش آبی که گاوخونی به خشـکی کامل می رسـد و 
در شـرایطی سـخت جان می دهد مردم را حسـاس تر نموده اسـت. 
خشکسـالی ، خشـک شـدن ، فرو نشسـت های زمین و چالش های 
زیسـت محیطـی گویی که قلب کشـاورزان را بـه درد آورده و نشـانه 

گرفتـه اسـت که به ایسـت کامل می رسـد.
تجمع عظیم مردمی در بسـتر زاینده رود که خواسـتار جاری شـدن 
دائمی آب در این شـاهرگ حیاتی اصفهان هسـتند روز به روز به اوج 
می رسـد.تنش آبی با تداوم شـدید که زندگی وابسـته به آب را برای 
مردم سـخت تر و ناممکن سـاخته اسـت باید هرچه سـریع تر چاره 
جویی و با اصالح رویه های نادرسـت گذشـته ، روزنه امید سـد شـده 
مـردم اصفهان باز گشـایی شـود ، پر واضح اینکـه آب جاری زندگی با 

آرامش و پرنشـاطی را با خـود می آورد.

جریان دائمی قلب اصفهان!
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