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سال  هفتم/ شماره صد و شصت و نهم/ سه شنبه 7   اردیبهشت ۱۴۰۰/ قیمت ۲۰۰۰ تومان 

هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

 گزارش

نامه آن 25 نفر
پایگاه خبری بورس ۲۴ به تازگی نشستی اینترنتی 
را بر بستر کالب هاوس برگزار کرده که تحلیلگران 
بازار  بودن  بررسی حبابی  به  آن  در  بازار سرمایه 
سهام و چشم انداز پیش رو پرداخته و به ویژه،  نامه 
۲۵ اقتصاددان را مورد نقد قرار داده اند. همچنان 
این شائبه وجود دارد که توصیه های این نامه یکی 
بانک  و  دولت  سیاست های  تغییر  محرک های  از 
مرکزی در قبال بازار سرمایه و به تبع آن،  ریزش بازار 
بوده است. آثار و مدعای مطرح شده در این نامه به 

تازگی در نشست مجازی تحلیلگران...
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 گزارش

فرانچایز به سبک استارباکس
بعد از حادثه دلخراشی که برای پدر خانواده رخ داد، 
خانواده هاوارد روزگار خوبی را سپری نمی کردند. 
پدر خانواده بعد از مدتها انجام کار سخت رانندگی 
کامیون دچار شکستگی پا شده بود و دیگر از کار 
افتاده بود. شاید هیچ کدام از همسایه های خانواده 
از  یکی  به  هاوارد  روزی  کردند  نمی  باور  شولتز 
میلیاردرهای آمریکا بدل شود اما او توانست بعد 
“استارباکس”  ارزشمند  فرانچایز  تالش،  سالها  از 
را بنیان بگذارد. با ما همراه باشید تا از راز موفقیت 

“هاوارد شولتز” باخبر شویم...
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بخش خصوصی می تواند در کارزار واردات واکسن موفق باشد؟؛

سرگیجه واردات واکسن
درحالیکه واکسیناسیون کرونا در کشورهای مختلف دنیا براساس اولویت های مشخص در حال انجام است، اما 
بنابرآمارهای موجود امروز کمتر از نیم درصد جمعیت کشور در برابر این ویروس، واکسینه شده اند و به نظر می رسد 
دولتمردان در کارزار خرید واکسن از شرکت های مختلف دنیا عملکرد قابل قبولی نداشته اند. با شیوع موج چهارم 
کرونا، آمار جانباختگان آن روز به روز در حال افزایش است؛ بنابراین دولت برای رفع این چالش سناریو واردات واکسن 

کرونا توسط خصوصی را مطرح کرده است. آما آیا بخش خصوصی می تواند در کارزار واردات واکسن موفق باشد؟

گزارش

0۲
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عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: طبق مصوبات قرار بوده آب طرح 
بن- بروجن از تونل بهشت آباد و تونل سوم کوهرنگ تامین شود، اما اکنون تکلیف هر 
دو طرح نامشخص است. حسین محمدرضایی با اشاره به تجمع روز شنبه کشاورزان 
اصفهان و خواسته های آنها، اظهار کرد: جمعی از کشاورزان اصفهان به صورت مسالمت 
آمیز در نزدیکی محل پروژه بن – بروجن گرد هم آمدند. ما معتقدیم، طرح بن- بروجن 

می توانست از منبع دیگری آب خود را تامین کند. 

معاون دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه از شهرداری اصفهان درخواست کرد که به 
منظور حمایت از صنایع دستی اصفهان به فکر راه اندازی درگاهی مجازی برای بازار سنتی 
اصفهان باشد و در شرایطی که ویروس کرونا هنرمندان صنایع دستی را دچار تنگناهای 
فراوان کرده، مبدع ایجاد یک دیجی کاالی هنری شود. ز، تصریح کرد: کرونا ثابت کرد، 
نگاه جهانی و عمل محلی اهمیت باالیی دارد و هر شهری که با این نگاه حرکت کند، در 

حوزه های مختلف مسیر بهتری را طی کرده است.

 نوسان:استاد اقتصاد دانشگاه 
نقطه  تورم  نرخ  اصفهان گفت: 
 ۱۴۰۰ سال  انتهای  در  نقطه  به 
بود  خواهد  درصد   ۳۰ حدود 
تورم  نرخ  ترتیب  این  به  که 
جاری،  سال  در  نقطه  به  نقطه 
 ۹۹ سال  از  کمتر  درصد   ۱۸.۸

می شود.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  واعظ  محمد 
از  بینی ها  برخی پیش  در خصوص 
در  کشور  تورم  نرخ  افزایشی  روند 
باال  سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: اگرچه 
بودن نرخ رشد حجم پول به دلیل 
ناترازی های مالی و کسری بودجه 
ایجاد  ظرفیت   ... و  دولت  عملیاتی 
ایجاد  ایران  اقتصاد  در  را  باال  تورم 
کرده است، اما به این معنا نیست که 
نرخ تورم ایران در سال جاری روندی 

رو به باال داشته باشد. 
وی با اشاره به اینکه نرخ تورم تحقق 
یافته بر اساس عوامل واقعی و انتزاعی 
در کوتاه مدت، به نوسانات نرخ ارز 
ارزی  مقام  اگر  گفت:  است،  وابسته 
موفق به تنظیم نرخ ارز شود، با توجه 
نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  اینکه  به 
۴۸.۸ درصد در سال ۱۳۹۹ از نقطه 
اوج خود عبور کرده است، پیش بینی 
می شود نرخ تورم نقطه به نقطه در 
انتهای سال ۱۴۰۰ به مراتب کمتر از 

سال گذشته خواهد بود.
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان 
مدیریت افق  اینکه  بر  اعتقاد  با 
کشور  در  ارزی  منابع  و  ارز  بازار 
براساس  داد:  توضیح  است،  روشن 
خام  نفت  فروش  جهانی  های  داده 
مارس  ماه  از  کشور  خارج  به  ایران 
افزایش اساسی پیدا کرده و احتمال 
دارد در ماه های فوریه و ژوئن این 
افزایش، بیشتر شود، در این شرایط 
به نظر می رسد برای تامین کاالهای 
اساسی، نهاده های دامی و دارو نیاز 
به ارز نیمایی نباشد و ناخودآگاه فشار 
ارز نیمایی برداشته و  بازار  از  تقاضا 
ارز عرضه شده در شبکه نیمایی از 
محل صادرات غیرنفتی تامین کننده 

نیازهای متعارف کشور شود. 
وی با پیش بینی نرخ تورم در سال 
۱۴۰۰، تصریح کرد: اگر تکانه بیرونی 
خاصی در کشور ایجاد نشود و طبق 
شرایط ماه های اخیر مدیریت بازار 
به  نقطه  تورم  نرخ  شود،  انجام  ارز 
انتهای سال ۱۴۰۰ حدود  نقطه در 
۳۰ درصد خواهد بود، به این ترتیب 
سال  در  نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ 
جاری، ۱۸.۸ درصد کمتر از سال ۹۹ 

می شود.
دیگر  استاد  یک  ارتباط،  همین  در 
اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز با پیش 
بینی اینکه نرخ تورم کشور در سال 
۱۴۰۰ بین ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد 
بود، گفت: با توجه به شرایط فعلی به 
نظر می رسد نرخ تورم ایران در سال 
۱۴۰۰ افزایش نیابد و حتی نسبت به 

سال ۱۳۹۹ کاهشی باشد. 
برخی  خصوص  در  طیبی  کمیل 
در  تورم  نرخ  افزایش  از  ها  نگرانی 
سال جاری، اظهار کرد: برخی موضع 
گیری کارشناسان اقتصادی براساس 
سوابق و عواملی همچون تورم، رکود 
و ... است که پیشتر در کشور رخ داده 
است و به طور قطع اگر اقدام اساسی 
برای نرخ تورم نشود این موضوع نرخ 

فزاینده ای به خود می گیرد.

دیجی کاالی هنری برای بازار سنتیمخالف طرح های غیرقانونی آب هستیم
اقتصاد اصفهان

     گزارش

نرخ تورم 
کاهش می یابد

Is fahan

اقتصاد اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:استاندار اصفهان می گوید: بر اساس پیش بینی های 
صورت گرفته وضعیت کرونای استان در روزهای آینده مطلوب 
نخواهد بود و الزم است پروتکل های بهداشتی کامال رعایت 
شود. عباس رضایی با اشاره به آزاد شدن واردات واکسن کرونا 
برخی  وارد عمل شدن  و  درمان  و  بهداشت  وزارت  نظارت  با 
فعاالن اقتصادی پایتخت در این حوزه، خواستار ورود فعاالن 
اقتصادی استان اصفهان به این مقوله شد و تاکید کرد، استان 
اصفهان نباید در این مورد از دیگر استان ها عقب بماند. رئیس 
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان 
انجام  و  اصفهان  به  واکسن  دوز  ۱۰۰هزار  ورود  به  اشاره  با 
واکسیناسیون طبق اولویت بندی معاونت بهداشت و درمان، 
تاکید کرد: به دلیل نامشخص بودن مدت ایمنی زایی واکسن 
الزم است پروتکل های بهداشتی همچنان رعایت شود. آنچه 
می خوانید، مهمترین رویدادهایی است که درهفته گذشته بر 

اقتصاد اصفهان گذشت؛

تکرار ماجراي برج جهان نما 
پشت میدان نقش جهان اصفهان باز هم خبر از شکستن حریم آسمان و 
احتمال خروج میدان از فهرست میراث  جهاني یونسکو به گوش مي رسد. 
سال گذشته رسانه ها بارها به ارتفاع  گرفتن ۹ متري یک مجتمع تجاري با 
مالک خصوصي در حریم درجه یک اصفهان پرداختند، نسبت به بدعت گذاري 
این مجتمع ابراز نگراني کردند، ماجرا تا دادستاني استان اصفهان نیز پیش 
رفت و گرچه دیوان عدالت اداري دو بار به مالک حق  ساخت و ساز تا ۹ متر 
را داد، اما یک بازدید حضوري مسووالن در دي ماه سال گذشته بسیاري از 
ابهامات را رفع کرد و جوانه هاي امید را در دل دوستداران میراث فرهنگي 
اصفهان کاشت که احتماال با ورود مسووالن و بازدید حضوري آنها، حریم 
آسمان میدان نقش جهان حفظ خواهد شد. با گذشت حدود چهار ماه از 
این بازدید، حاال خبرگزاري ایسنا با انتشار عکس خبر مي دهد که به رغم 
تمام توصیه ها بر توقف ساخت و ساز در این مجتمع، ساخت و ساز همچنان 
در این کارگاه ادامه دارد و حاال حتي آجرهاي قرمز بر نماي بنا جا خوش 
کرده اند و به نظر مي رسد که کار ساخت و ساز به پایان رسیده است. این در 
حالي است که پیش از این فعاالن میراث فرهنگي امیدوار بودند تا با ورود 
دادستان اصفهان به ماجراي این ساختمان، راه براي بدعت گذاري و نقض 
قوانین میراث فرهنگي بسته شود، اما متاسفانه رشد این مجتمع تجاري به 
دور از هیاهوي رسانه ها ادامه داشته است و نشاني از توقف در نماي این 

ساختمان به نظر نمي رسد.

فقط 7/۲۴ درصد ذخایر زاینده رود باقی است
حسن ساسانی با بیان این که ذخیره سد زاینده رود امروز به ۳۵۹ میلیون 
مترمکعب رسید، اظهار کرد: با توجه به ذخیره ناچیز سد زاینده رود، اگر بر 
مصرف بهینه در بخش های شرب و بهداشت و صنعت تأکید نشود، تابستان 
سختی در انتظارمان خواهد بود.حسن ساسانی با بیان این که ذخیره سد 
زاینده رود امروز به ۳۵۹ میلیون مترمکعب رسید، اظهار کرد: با توجه به 
ذخیره ناچیز سد زاینده رود، اگر بر مصرف بهینه در بخش های شرب و 
بهداشت و صنعت تأکید نشود، تابستان سختی در انتظارمان خواهد بود. 
وی افزود: در حال حاضر، ورودی به سد ۵۳ مترمکعب بر ثانیه و خروجی 
از آن ۱۸ مترمکعب بر ثانیه است و ۷/۲۴ درصد از ظرفیت سد آب دارد. 
ساسانی درباره بارش های صورت گرفته در سال جاری توضیح داد: امسال 
میزان بارش ها در استان ۶۱ میلی متر بوده، درحالی که در مدت مشابه سال 
گذشته ۵/۸۴ میلی متر بود. ضمن این که میزان این بارش ها در بلندمدت 
۹/۱۰۰ میلی متر بوده است. با این تفاسیر، بارش ها در استان نسبت به سال 
گذشته ۲۸ درصد کاهش یافته و البته نسبت به میانگین بلندمدت نیز ۴۰ 
درصد کاهش داشته است. سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان اظهار 
کرد: بارندگی های امسال در ایستگاه چلگرد ۸۱۰ میلی متر بوده، درحالی که 
در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۶۷ میلی متر بارندگی داشتیم. همچنین در 
بلندمدت ۱۲۷۶ میلی متر بارندگی ثبت شده است. با این آمار و ارقام، میزان 
بارش نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش و نسبت به متوسط بلندمدت 
۳۷ درصد کاهش داشته است. وی توصیه کرد: با توجه به اینکه مخزن سد 
زاینده رود ۷/۲۴ درصد آب دارد، صرفه جویی در بخش های شرب، بهداشت 

و صنعت ضروری است.

هشدار ۱۸۰ کتابفروشی به وزیر ارشاد
۱۸۰ کتابفروشی در نامه ای به وزیر ارشاد نوشتند در کشورهای اروپایی 
در بدترین شرایط همه گیری ویروس کرونا نیز زنجیر تعطیلی به گردن 
از تعطیلی سراسری صنف های مختلف،  فرهنگ کشورشان نزده اند. بعد 
کتابفروشی های کل کشور هم در شرایط قرمز کرونایی تعطیل شد که باعث 
انتقادات زیادی شد. هفته قبل انجمن خوشه به نمایندگی از ۱۰۰ کتابفروش 
نامه ای را خطاب به وزیر ارشاد نوشتند. حاال ۱۸۰ کتابفروش باز هم وزیر 
ارشاد را خطاب قرار داده و درباره تعطیلی ادامه دار کتابفروشی ها هشدار 
داده اند. در این نامه آمده است: همانگونه که درگذشته به آن اشاره شد، هر 
زمان کشور با بحران و یا مسائل غیرقابل پیش بینی روبه رو می شود، اولین 
چیزی که به راحتی از آن عبور شده و در انتهای صف قرار می گیرد، مقوله 

فرهنگ است. 
چرا که نگاه ما به فرهنگ نگاهی حاشیه ای است و مطابق آنچه بیان شد، 
شده  ذکر  سیاست های  تحقق  در  موفقیت  عامل  فرهن گسازی صحیح  
می باشد و تصور اینکه مسائل فرهنگی کشور اولویت ندارد مثاِل  "دیوار کج" 

است که فروریختن آن حتمی است.

روزهای آینده مطلوب نیست!

هرچند کیانوش جهانپور مدیر مرکز اطالع 
رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت تاکید 
دارد:  »هر واکسن مجاز از هرجا وارد کشور شود 
توسط وزارت بهداشت خریداری و در چارچوب 
برنامه واکسیناسیون ملی علیه کووید۱۹ به 
صورت رایگان توزیع و تلقیح خواهد شد.«؛ اما 
به نظر می رسد امروز موضوع خرید واکسن 
توسط بخش خصوصی و رقابت بر سر آن 
جدی است تا جایی که عباس رضایی- استاندار 
اصفهان در آخرین جلسه شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به 
نظارت  با  کرونا  واکسن  واردات  شدن  آزاد 
وزارت بهداشت و درمان و وارد عمل شدن 
برخی فعاالن اقتصادی پایتخت در این حوزه، 
خواستار ورود فعاالن اقتصادی استان اصفهان 
به این مقوله شد و تاکید کرد استان اصفهان 
نباید در این مورد از دیگر استان ها عقب بماند. 

شوخی با جان مردم 
اگرچه امروز واکسینه شدن کشور در برابر 
کرونا، امری الزم و مبرهن است، اما واردات 
واکسن توسط بخش خصوصی و شانه خالی 
کردن دولت در این امر، مورد انتقاد بسیاری 
از فعاالن حوزه درمان و حتی کارشناسان 
اقتصادی است. هوشنگ شجری، عضو هیئت 
با  اقتصاد دانشگاه اصفهان  علمی دانشکده 
انتقاد از واردات واکسن کرونا توسط بخش 
واگذاری  گوید:  می  "نوسان"  به  خصوصی 
یک  خصوصی  بخش  به  واکسن  واردات 
اشتباه و بدعتی نابخشودنی است و این کاالی 

عمومی مطابق روال سابق باید توسط دولت 
وارد کشور شود.او یادآور می شود که از ده 
ها سال پیش مایه کوبی آبله در ایران تا زمان 
ریشه کنی این بیماری و همچنین استفاده 
از قطره فلج اطفال و آمپول سه گانه بعد از 
تولد، توسط دولت انجام می شد تا جایی که 
امروز بیماری هایی از قبیل آبله، فلج اطفال، 
ماالریا، سل، وبا، کزاز و ۰۰۰ از کشور رخت 
بسته اند. باید توجه داشت که این واکسن ها 
در زمره کاالی عمومی بوده و واگذاری آنها به 
بخش خصوصي که براساس سود شخصی و 
نه توجیه اجتماعی، اقتصادی و انساني حرکت 

می کند، اشتباه است. 
او با اعتقاد بر اینکه تقسیم بندی جامعه بر 
اساس توانایی های مالی در برخورداری از حق 
سالم ماندن، ظلمی آشکار و نابخشودنی است، 
تاکید می کند: دولت باید موانع پیش روی 
واردات واکسن کرونا را برطرف کند نه اینکه 
در بدترین روش برای واردات واکسن به بخش 
خصوصی متوسل شود و این اتفاق در دنیا 
سابقه ندارد. استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با 
تاکید بر اینکه واردات واکسن توسط بخش 
خصوصی عواقب زیادی به دنبال خواهد داشت، 
معتقد است: واردات واکسن توسط این بخش 
مشکالتی از جمله تقلب، رانت و ... را ایجاد می 
کند. شجری با اشاره به اینکه هیچ منطقی 
برای واردات واکسن توسط بخش خصوصی 
وجود ندارد و عواقب این تصمیم بیش از سود 
آن است، می گوید: با این اتفاق شاهد ایجاد 
رانت در بین شرکت هایی که مجاز به واردات 

واکسن می شوند، خواهیم بود.به گفته عضو 
هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، 
مشکالت اقتصادی این تصمیم زمانی مشخص 
می شود که بی نتیجه بودن و به هدر رفتن 
ارز توسط بخش خصوصی در واردات واکسن 
نمایان شود، چراکه میلیون ها دالر ارز را هدر 
می دهیم، در حالیکه دولت وظیفه دارد برای 
حفظ سالمت همگان خود اقدام به واردات 
واکسن کند حتی اگر با هزینه بیشتر از بخش 
خصوصی باشد و نباید بر سر واردات چنین 

کاالیی با جان مردم شوخی کنیم. 

ناکارآمدی دولت 
مشهود است

نمایندگان  هیات  دیگر یک عضو  از سوی 
اتاق بازرگانی ایران در این باره به "نوسان" 
می گوید: اگر در کشوری بودیم که دولت و 
حاکمیت کار خود را در واردات به موقع و کافی 
واکسن کرونا به موقع انجام می داد، به طور 
قطع نیازی به واردات واکسن توسط بخش 
خصوصی نداشتیم. مسعود جمالی ادامه داد: 
با توجه به اینکه ناکارآمدی دولت در ورود 
واکسن کرونا مشهود است و از سوی دیگر نیاز 
واقعی به واکسن برای مردم و مقابله با کرونا بر 
کسی پوشیده نیست، طبیعتا بهتر بود واکسن 
توسط دولت وارد کشور می شد و به صورت 
رایگان در اختیار همگان قرار می گرفت، اما به 
دلیل مشکالت و محدودیت های فعلی به طور 
قطع ورود بخش خصوصی به واردات واکسن 
می تواند به کنترل زودهنگام تر پاندمی کرونا 

کمک کند.عضو هیئت مدیره اتاق ایران و 
کویت درباره برخی نگرانی ها جهت ایجاد 
بازار سیاه واکسن های پولی توسط بخش 
خصوصی، معتقد است که اگر اهداف طرح 
خصوصی  بخش  توسط  واکسن  واردات 
وزارت  سوی  از  کاال  این  استانداردهای  و 
واکسن  واردات  و  باشد  بهداشت مشخص 
کرونا همان گونه که اتاق بازرگانی تهران در 
نظر دارد، پیاده شود، می تواند مدل مناسبی 
جهت واردات واکسن توسط بخش خصوصی 
و توزیع آن باشد. او با اشاره به برخی انتقادات 
از این طرح که موجب می شود اولویت های 
وزارت بهداشت در توزیع واکسن برهم بخورد، 
می گوید: زمانی که واکسن وجود ندارد، حتی 
اگر برای توزیع واکسن اولویت بندی کنیم، 
نمی تواند برای کنترل این پاندمی تاثیر گذار 
باشد، اما اگر واکسن توسط بخش خصوصی 
وارد و کارگران زودتر واکسینه شوند، بر چرخ 
اقتصادی کشور اثرگذار است و به طور قطع 
کارگر قرار نیست در این روش هزینه ای برای 
واکسن پرداخت کند و کارفرما و اتاق بازرگانی 
این هزینه را تقبل می کند، کما اینکه در آلمان 
نیز توزیع واکسن توسط برخی شرکت های 

بخش خصوصی در حال انجام است.
جمالی همچنین درباره اینکه امروز بسیاری از 
شرکت های تولیدی واکسن در سراسر دنیا، 
واکسن را تنها به دولت ها می دهند، می گوید: 
با توجه به ناکارآمدی دولت در واردات واکسن، 
معتقدم هر بخشی که بتواند زودتر واکسن 
را وارد کند، موفقیتی برای کشور است. نباید 
گمانه زنی کنیم که بخش خصوصی توان 
واردات واکسن را ندارد و حتی اگر موفق هم 
نشود، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. به اعتقاد این 
فعال اقتصادی، امروز با این تصمیم، امید داریم 
تا برخی شرکت ها بتوانند با ارتباطات و روابط 
خود با دیگر کشورها، موفق به واردات واکسن 
کرونا به کشور شوند، چراکه باید قبول کنیم که 
ایران در روابط سیاسی خود درگیر چالش هایی 
است و شاید بخش خصوصی بتواند از طریق 
روابط اقتصادی در واردات به موقع واکسن بهتر 
عمل کند و همواره بخش خصوصی ثابت کرده 
که در ارتباطات خود با دنیا، بسیار چابک تر از 
دولت ها است.او درباره اینکه ارز واکسن توسط 
بخش خصوصی چگونه تامین می شود، می 
گوید: فعاالن اقتصادی و اتاق بازرگانی همواره بر 
واردات با نرخ واقعی ارز تاکید دارند و معتقدند 
که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید برای همیشه از اقتصاد 
کشور خداحافظی کند، از سوی دیگر قرار است 
واکسن با ارز نیمایی وارد کشور شود که در این 

شرایط احتمال ایجاد رانت بسیار پایین است.
جمالی با تاکید بر اینکه با واردات واکسن کرونا 
توسط بخش خصوصی با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
مخالف هستم، تصریح می کند: احتمال ایجاد 
رانت در زنجیره توزیع واکسن با ارز ۴۲۰۰ 
تومان بسیار باال است، بنابراین اگر واکسن کرونا 
با نرخ ارز واقعی وارد کشور شود، نه تنها رانت 
ارزی نخواهیم داشت، بلکه این اتفاق می تواند 
به بهبود شرایط کشور جهت کنترل ویروس 
کرونا موثر باشد. به عقیده این فعال اقتصادی، 
اگرچه توزیع واکسن رایگان امری ایده ال است، 
اما باید قبول کنیم دولت امروز امکانات کافی 

برای واردات واکسن ندارد.

بخش خصوصی می تواند در کارزار واردات واکسن موفق باشد؟؛

سرگیجه واردات واکسن
عباس رضایی، خواستار ورود جدی فعاالن اقتصادی اصفهان به مقوله واردات واکسن شد

درحالیکه واکسیناسیون کرونا در کشورهای مختلف دنیا براساس اولویت های مشخص در حال انجام 
است، اما بنابرآمارهای موجود امروز کمتر از نیم درصد جمعیت کشور در برابر این ویروس، واکسینه 
شده اند و به نظر می رسد دولتمردان در کارزار خرید واکسن از شرکت های مختلف دنیا عملکرد قابل 
قبولی نداشته اند. با شیوع موج چهارم کرونا، آمار جانباختگان آن روز به روز در حال افزایش است؛ 
بنابراین دولت برای رفع این چالش سناریو واردات واکسن کرونا توسط خصوصی را مطرح کرده است. 
دکتر سیدحیدر محمدی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، اواخر فروردین 
امسال در گفتگو با ایسنا، اعالم کرد که تاکنون سه شرکت از بخش خصوصی مجوز واردات واکسن 
کرونا را از سازمان غذا و دارو دریافت کردند و قرار شده واکسن را وارد کنند. آما آیا بخش خصوصی می تواند در کارزار 

واردات واکسن موفق باشد؟

گزارش
گروه بازرگانی

 نوسان: رئیس اتــاق بازرگانی اصفهان، از 
ابالغ بسته سیاستی برگشــت ارز حاصل از 
صادرات ســال های ۱۳۹۷ - ۱۴۰۰ توسط 

سازمان توسعه تجارت ابراز خرسندی کرد.
مسعود گلشیرازی افزود: در این دستورالعمل 
عالوه بر کاهش ۱۰ درصدی تعهدات ارزی 
صادرکنندگان در ســال های ۹۸ تا ۱۴۰۰، 
به فعاالن اقتصادی که در نیمه نخست سال 
۹۷ به کشــورهایی چون عراق و افغانستان 

صادرات ریالی داشته اند، فرصت داده شده تا 
پایان خردادماه با وارد کردن اطالعات خود و 
با مرتفع کردن تعهدات ارزی سال های قبلی، 
از معافیت مالیاتی صادرکنندگان بهره مند 
شوند. وی همچنین از انتشــار فراخوانی در 
اتاق بازرگانی اصفهان مبنی بر ارایه اطالعات 
واحدهایی کــه ارزش افــزوده آنها از طریق 
سازمان مالیاتی عودت داده نشده بود، خبر 
داد و ابراز امیدواری کرد با پیگیری استانداری، 

ســازمان مالیاتی و دادستانی مطالبات این 
افراد به سرانجام مطلوب برسد.

دبیر شــورای گفت و گــوی دولت و بخش 
خصوصی اســتان اصفهــان همچنین بر 
ضرورت ادامه یافتن اقدامات سال گذشته در 
حوزه بسته های حمایت از فعاالن اقتصادی 
آســیب دیده از کرونا تاکید کرد و گفت: در 
ستاد ملی کرونا مصوبه ای در این خصوص 

صادر شود.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان اعالم کرد:

خبری خوش برای فعاالن اقتصادی
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امور  و  ارتباطات  مدیرکل  نوسان: 
بین الملل شهرداری اصفهان از گام 
در  اصفهان  شهرداری  عملی  های 
گیرنده  یاد  شهرهای  جهانی  شبکه 
گسترده  پوشش  افزود:  و  گفت 
مختلف  های  گروه  به  آموزش 
شهروندی زیر چتر طرح های »توان 
وقت  »به  و  شهر«  »کالس  هفت«، 

نوجوانی« آغاز شده است.
ایمان حجتی در وبینار علمی تخصصی 
میزبانی  به  که  یادگیرنده  شهرهای 
شهر  برنامه ریزی  و  مطالعات  مرکز 
تهران برگزار شد، اظهار کرد: یکی از 
زمینه  در  اصفهان  شاخص  اقدامات 
ترویج آموزش های شهروندی، اجرای 
سه  از  که  است  هفت«  »توان  طرح 
سال پیش در شهر آغاز شده است و 
طی آن ۱۰ میلیون نفر ساعت آموزش 
بینی  پیش  مختلف  های  گروه  برای 
شده است. وی با بیان اینکه براساس 
این طرح قرار است یکصد هزار شهروند 
کسب  توسعه  و  کارآفرینی  حوزه  در 
گفت:  کنند،  دریافت  آموزش  کار  و 
انگیزه برای جوانان و نوجوانان  ایجاد 
برای کارآفرینی و ایجاد کسب و کار 
از جمله اهداف این طرح است که در 
این راستا برای رده های مختلف سنی، 
رویدادهای توان  افزایی مهارتی برگزار 
می شود. مدیرکل ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری اصفهان بیان کرد: یکی 
از تاثیرات این طرح، تبدیل اصفهان به 
محیطی فعال برای سرمایه گذاری و 
کسب و کار بوده است چراکه یکی از 
مولفه های مهم برای توسعه این فضا، 
تربیت نیروی انسانی تخصصی است. 
تسهیلگری در اکوسیستم کارآفرینی 
ایجاد بسترهای مناسب در فضای  با 
این  اجرای  با  تواند  می  نیز  شهری 
طرح محقق شود. وی افزود: در سال 
۹۹ براساس این طرح توانستیم ۳۰۰ 
ساعت محتوای آموزشی تولید و ۸۵ 
کارگاه تخصصی آموزشی برگزار کنیم. 
همچنین هشت هزار و ۵۰۰ شهروند از 
آموزش های بین دو تا ۴۴ ساعته بهره 

مند شده اند.
حجتی با اشاره به اینکه در طرح »توان 
هفت« توانستیم ۵۲ رویداد آموزشی 
استارتاپ   ۱۲ و  برسانیم  ثبت  به  را 
تصریح  اند،  کرده  آغاز  را  خود  کار 
کرد: شهرهای یادگیرنده برای اجرای 
توان بخش های  از  برنامه های خود 
این  در  استفاده می کنند که  دیگر هم 
های  دستگاه  بین  همکاری  با  زمینه 
مختلف از جمله آموزش و پرورش برای 
۳۰۰ معلم دوره های کارآفرینی برگزار شد. 
وی با تاکید بر اینکه درگاه توان هفت 
بهمن  ماه ۹۹ رونمایی شد و در دسترس 
شهروندان برای استفاده از پکیج  ها و 
تک دوره  های آموزشی و بهره گیری از 
فرصت  های سرمایه گذاری قرار گرفت، 
اظهار کرد: آینده این طرح خوش بینانه 
جوانان  طوریکه  به  رسد  می  نظر  به 
اصفهانی پیش از ورود به عرصه کسب 
و کار می توانند با مفاهیم و چالش های 
مدیرکل  شوند.  آشنا  کار  و  کسب 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان در خصوص اقدامات اصفهان 
افزود:  یادگیرنده  شهرهای  حوزه  در 
اصفهان در سال ۹۴ اولین شهر ایران 
شهرهای  شبکه  عضویت  به  که  بود 
خالق یونسکو درآمد و در سال گذشته 
نیز به دیگر شبکه یونسکو یعنی شبکه 

جهانی شهرهای یاد گیرنده پیوست.

شهردار اصفهان گفت: از شاخص ترین برنامه های هفته فرهنگی اصفهان رونمایی از بیش 
از ۷۰ عنوان کتاب در حوزه های اجتماعی و شهروندی مرتبط با موضوع کودک و رونمایی 
۶ اطلس فرهنگی، اجتماعی و شهری اســت. قدرت اله نوروزی اظهار کرد: همچنین ۶ 
عنوان اطلس شهر با موضوع سالمت، خانواده، زنان، مشارکت اجتماعی، پدافند غیرعامل 
و فرهنگ شهروندی که مبنایی برای برنامه ریزی های فرهنگی اجتماعی در حوزه های 

مختلف شهری است دراین هفته رونمایی می شود. 

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: با توجه به گذشت حدود دو هفته از آغاز 
اجرای پروژه پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید شاهد پیشرفت پنج درصدی آن هستیم. 
مجید طرفه تابان اظهار کرد: عملیات اجرای پروژه پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید از 
دو جبهه کاری آغاز شده که یک جبهه در محدوده شمال غربی پل آذر و جبهه دیگر در 
محدوده جنوب غربی چهار راه توحید در مرحله خاکبرداری است که این کار باعث تسریع 

در این عملیات شده است.

آخرین جزییات احداث پارکینگ زیرسطحی خیابان توحیدرونمایی از 70 عنوان کتاب در هفته فرهنگی اصفهان

گزارش

گزارش

گام های عملی برای الحاق 
به شهرهای یادگیرنده

شهردار اصفهان مطرح کرد:

نوروزی با بیان اینکه شهر اصفهان از لحاظ 
علمی و دانشگاهی از اهمیت زیادی برخوردار 
است، تصریح کرد: شهر اصفهان برخوردار 
از دانشگاه های مادر و تعداد زیادی دانشگاه 
دیگر است. شهردار اصفهان این شهر را از لحاظ 
میراثی یکی از شهرهای مهم کشور نام برد که 
دارای آثار تاریخی بسیار ارزشمندی است و 
تاکید کرد: در حوزه میراثی و گردشگری آثار 
متعدد زیادی در اصفهان قرار دارد و میدان 
نقش جهان اصفهان دارای تشابهاتی با میدان 
زیبا شهر سمرقند یعنی میدان "ریگستان" 
است. وی با بیان اینکه اصفهان با ۱۳ شهر 
در جهان خواهرخوانده است، اضافه کرد: با 
نهایی شدن خواهرخواندگی میان اصفهان و 
سمرقند و همچنین اضافه شدن دو شهر دیگر 
از جمله حیدرآباد هند و پرتو پرتغال تعداد 
خواهرخوانده های اصفهان به زودی به ۱۶ 

خواهرخوانده می رسد.
نوروزی با برشمردن نقاط مشترک و تاریخی 
اصفهان و سمرقند، گفت: این نقاط مشترک 
میان دو شهر اصفهان و سمرقند بسیار زیاد 
است، در امتداد تاریخ بشری، سمرقند در 
دوره تیموری و اصفهان در دوره صفوی، آثار 
تاریخی و میراثی بسیاری را از خود بر جای 

گذاشته اند.
 وی با بیان اینکه اصفهان در ۱۰ سازمان بین 
المللی جهان و شبکه جهانی عضو است، ادامه 
داد: یکی از مهمترین شبکه ها و سازمان ها، 
عضویت اصفهان در شبکه شهرهای خالق 
صنایع دستی یونسکو است که اصفهان با 

دارا بودن ۲۰۰ رشته از صنایع دستی یکی از 
شهرهای مهم جهانی در صنایع دستی است.

همچنین  اصفهان  افزود:  اصفهان  شهردار 
عضو شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو است 
و کاندیداتوری شهرهای دوستدار کودک را 
نیز به تازگی دریافت کرده که این موارد شهر 
اصفهان را در میان شهرهای جهان برجسته 
کرده است. وی در ادامه به محورهای مشترک 
همکاری میان اصفهان و سمرقند اشاره کرد و 
گفت: شیان چین، خواهرخوانده مشترک هر 
دو شهر است و اصفهان و سمرقند از جهت 
ارتباط با جاده ابریشم می توانند همکاری های 
بسیار خوبی با یکدیگر داشته باشند، می توانیم 
در حوزه هنر برای نخستین بار وبینار مشترکی 
را میان این سه شهر تشکیل دهیم و همکاری 

خود را با همین موضوع آغاز کنیم.
المللی  بین  سازمان  در  عضویت  نوروزی، 
برای  دیگری  اشتراک  نقطه  را   ICCN
همکاری میان دو شهر اصفهان و سمرقند ذکر 
کرد و اظهار داشت: این موضوع می تواند به هر 
دو شهر برای اقدامات مشترک در حوزه میراث 

فرهنگی ناملموس کمک کند. 
وی با اشاره به قرارداد خواهرخواندگی که 
قرار است میان شهرهای اصفهان و سمرقند 
امضا شود، تاکید کرد: سفیر محترم جمهوری 
اسالمی ایران در ازبکستان در حال پیگیری 
این موضوع است و این آمادگی وجود دارد تا 
ظرف یک هفته آینده این اقدامات برای عقد 
قرارداد خواهرخواندگی مراحل نهایی خود را 

طی کند.

ریشه های تاریخی و باستانی
زمینه ساز توسعه روابط 

شهردار سمرقند نیز در این گفت و گوی 
آنالین اظهار داشت: شهر سمرقند نه تنها 
شهری باستانی و تاریخی بلکه شهر فرهنگ 
و تمدن، علم و دانش است. "بابر میرزا آبالقل 
اف" عنوان کرد: این شهر دارای مرکز مطالعات 
باستان شناسی، مراکز تحقیقاتی و مرکز 
نمایندگی آموزشی سازمان یونسکو است. وی 
ادامه داد: سمرقند به عنوان یکی از شهرهای 
باستانی جهان در کنار شهرهای مهم دیگری 
همچون رم ایتالیا، آتن یونان و ... دو هزار و 
هفتصدمین سالگرد تاسیس خود را جشن 
گرفت،  همچنین در مجموع ۴۹۰ مکان 
و مرکز معماری و میراث فرهنگی در شهر 

سمرقند وجود دارد.
شهردار سمرقند با بیان اینکه بخش تاریخی 
لیست  در  سال ۲۰۰۱  در  سمرقند  شهر 
شهرهای باستانی یونسکو قرار گرفته است، 
اضافه کرد: در شهر سمرقند رصدخانه "الغ 
بیگ" دارای شهرت زیادی است و این شهر 
دارای ۱۵ هتل و بیش از ۱۰۰ شرکت در 
زمینه گردشگری است. وی تاکید کرد: از 
طرف ریاست جمهوری ازبکستان به موضوع 
رشد و توسعه صنعت گردشگری، اقتصاد 
و بهبود سرمایه گذاری در این شهر توجه 
زیادی شده است، سالهاست نمایندگان ادیان 
مختلف در این شهر در صلح و آرامش خوبی 
در کنار یکدیگر در حال زندگی هستند و 
شهر سمرقند با شهرهای بسیاری در جهان 

در حال گسترش روابط فرهنگی،  تاریخی 
و اقتصادی خود است. "آبالقل اف" افزود: 
امیدوارم روابط برادری و همکاری میان دو 
شهر اصفهان و سمرقند برقرار شود و بتوانیم با 
همکاری مدیران شهری در اصفهان روابط بلند 
مدت خود را در زمینه های مختلف از جمله 

گردشگری مذهبی دنبال کنیم.

تصویر ذهنی و تاریخی
 مناسب

سفیر جمهوری اسالمی ایران در ازبکستان نیز 
در این گفت و گوی آنالین با حضور شهردار 
اصفهان و شهردار سمرقند، گفت: ازبکستان 
کشوری مهم در منطقه آسیای میانه است 
و بیشترین جمعیت این منطقه را دارا است؛ 
بنابراین دو کشور ایران و ازبکستان در بسیاری 
از زمینه ها می توانند شرکای تجاری، اقتصادی 
و فرهنگی خوبی برای یکدیگر باشند زیرا مردم 
این دو کشور تصویر ذهنی و تاریخی خوبی از 
یکدیگر دارند. حمید نیرآبادی تصریح کرد: 
خوشبختانه در سال های اخیر روابط دو کشور 
در زمینه های مختلف رو به گسترش بوده و 
دیدارهای خوبی میان مقامات ازبکستان و 
ایران شکل گرفته است. وی چشم انداز روابط 
دو کشور را بسیار روشن ذکر کرد و افزود: 
امیدواریم توسعه این روابط در همه زمینه ها 
از جمله مدیریت شهری و گردشگری بیش 
از گذشته توسعه یافته و شاهد فراهم شدن 
مقدمات امضای خواهرخواندگی میان دو شهر 
اصفهان و سمرقند در هفته های آینده باشیم. 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در ازبکستان 
ابراز امیدواری کرد: هفته آینده زمینه امضای 
یادداشت تفاهمنامه بین دو شهر اصفهان و 
سمرقند و در نتیجه خواهرخواندگی میان این 

دو شهر فراهم شود.

در گفت و گوی آنالین شهردار اصفهان با شهردار سمرقند مطرح شد:

خواهرخوانده چهاردهم
با اضافه شدن سمرقند، حیدرآباد هند و پرتو پرتغال تعداد خواهرخوانده های اصفهان به ۱6 شهر می رسد

citizen

 نوسان:شهردار اصفهان با اشاره به اینکه آبیاری فضای سبز 
انجام  با شرایط  متناسب  رو  پیش  تابستان  در  اصفهان  شهر 
می شود، گفت: گذر از این تابستان سخت و کم آبی فقط با 
رعایت از سوی همه مردم امکان پذیر است. قدرت اله نوروزی 
در برنامه زنده رادیویی »شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو« با 
اشاره به اینکه در روزهای اخیر یک هزار و ۱۰۰ اتوبوس به سامانه 
هوشمند تجهیز شد، اظهار کرد: این اقدام در ایران برای اولین 
بار است که انجام شده و در خاورمیانه و آسیا هم کمتر شهری 

به آن پرداخته است.
با  با بیان اینکه تحقق این دانش و تجربیات در نتیجه گفت و گو  وی 
سفرا و شهرداران شهرهای دنیا صورت گرفته است، ادامه داد: در راستای 
هوشمندسازی حمل و نقل عمومی، سیستم »ای وی ال« مزیت هایی 
را برای مسافر و مدیران دارد به طوریکه با کمک این سامانه مدیران می 
توانند درست برنامه ریزی کنند. شهردار اصفهان تصریح کرد: پیش بینی 
زمان رسیدن اتوبوس و برنامه ریزی برای حرکت هم از مزایای این سیستم 
برای مسافران است. وی با بیان اینکه با سیستم »ای اف سی« نیز شارژ 
آنالین کارت شهروندان و پرداخت ها انجام می شود، گفت: نظم بخشی 
بر خطوط اتوبوسرانی، تنظیم سرفاصله خطوط براساس نیاز، انتظام بخشی 
به مدیریت شهری و امور شهروندان در حمل و نقل عمومی از دیگر مزیت 
های این طرح است. نوروزی بیان کرد: همچنین طی این طرح »اصفهان 
کارت« قابلیت استفاده در مکان های دیگر مثل فروشگاه های کوثر و مترو 

را خواهد داشت.
مشکل رفع پلمب از پارکینگ محتشم 

وی با بیان اینکه فعالیت جهانشهر اصفهان در زمینه دیپلماسی شهری 
در سال جدید دنبال می شود و نشست های متعددی با خواهرخوانده ها 
داشتیم، گفت: با حضور شهرداری اصفهان در وبینار شهرهای یادگیرنده 

تبادل تجربیات شد و نتایج خوبی داشت.
شهردار اصفهان با اشاره به گفت و گو با شهردار گیونگجو در کره جنوبی 
گفت: اصفهان و گیونگجو اشتراکات زیادی در مورد گردشگری بعد از کرونا 
دارند، همچنین با شهردار سمرقند و سفیر ایران مذاکراتی انجام شد تا ظرف 
یک هفته مبادله تفاهم نامه بین دو شهر اصفهان و سمرقند صورت گیرد. 
وی ادامه داد: واکسیناسیون بیش از سه هزار پاکبان اصفهانی، نیروهای 
حمل زباله و کارگران خدمات شهری در حال اجراست و قبال غسال ها 
و افرادی که امور متوفیان را انجام می دادند، واکسینه شدند. نوروزی در 
مورد پارکینگ خیابان محتشم کاشانی که چندی است از سوی وکیل 
مالک پلمب شده است، تصریح کرد: این موضوع مربوط به توافقی است 
که در دوره قبلی شهرداری صورت گرفته است اما اکنون وکیل مالک حکم 
دادگاه مبنی بر پلمب پارکینگ را گرفته است و اکنون این مسئله از سوی 
شهرداری منطقه ۵ در حال پیگیری است. وی افزود: هم اکنون در خیابان 
توحید پارکینگ زیرسطحی جدید در حال ساخت است که به مردم قول 
دادیم طی ۱۰ ماه برای پارک ۴۵۰ خودرو ساخته شود و امیدواریم کار با 
خلل مواجه نشود. شهردار اصفهان تصریح کرد: متولی امور پارکینگ ها 
شهرداری است اما ضمن پیگیری از سوی شهرداری، از طرف این موضوع 
می خواهم مصلحت عمومی را ضمن حفظ حقوق خصوصی در نظر بگیرد. 
وی با بیان اینکه در فلکه الله یک خیابان مدت ها در انتظار تعریض است، 
اظهار کرد: دلیل این مشکل، آزادسازی مسیرهاست که برای این محور 
بودجه هم دیده شده است اما نیاز به کمک مردم و عمل دو جانبه است و 
شهرداری و مالک باید با ارفاق به مسئله نگاه کنند. نوروزی با اشاره به اینکه 
آقای شمسی، مدیر منطقه ۱۴ به زودی به شهرداری تهران خواهد رفت، 
تصریح کرد: آقای شمسی شهردار پرکار و فعالی بود اما اکنون آقای حقانی 
قرار است در منطقه ۱۴ مستقر شوند. امیدواریم طی تعامل آقای حقانی با 

مردم، این گره های کور با همکاری مردم و شهرداری حل شود.
شهروندان خدمات حوزه شهرسازی را

 غیرحضوری دریافت کنند
کرد:  اظهار  کرونا  زمان  در  شهرداری  خدمات  ارائه  نحوه  مورد  در  وی 
شهرداری دستگاهی خدماتی است و باید مداوم و مستمر ارائه خدمت دهد 
اما در شرایط کرونا بهتر است مردم حضور پیدا نکنند چراکه با سیستم 
مکانیزه اجرایی شده در راستای شهر هوشمند، ۱۰۰ خدمت را می توانیم 
ارائه دهیم که ۳۴ خدمت در حوزه شهرسازی است. شهردار اصفهان با تاکید 
بر اینکه با این حال هیچ گاه در شهرداری به روی مردم بسته نیست، گفت: 
با توجه به جدید بودن سیستم، آغاز آن با چالش روبرو است اما در نهایت 
آسایش مردم را به همراه دارد. وی در مورد پیاده راه سازی خیابان حجت اله 
کشاورز حدفاصل خیابان فرهنگ و معراج که مورد سوال یکی از شهروندان 
منطقه ۱۰ بود، تصریح کرد: در این مورد هم بحث آزادسازی مطرح است و 

تا آزادسازی خیابان کامل نشود پیاده رو ساخته نمی شود.
آبیاری فضای سبز متناسب 
با شرایط سخت کمبود آب

نوروزی اظهار کرد: در شرایط کرونایی از مردم درخواست می کنم تمام 
مقررات ستاد کرونا را اجرا کنند و همه با هم این مسائل را رعایت کنیم، 
همچنین باید در ماه رمضان شئونات رعایت و از تهمت زنی و افترا پرهیز 
شود تا در این ماه با فضای شایسته وارد عرصه خدمت به مردم شویم. وی 
در مورد وضعیت سخت اصفهان در تابستان در حوزه آب و زاینده رود گفت: 
همه در حال تالش برای حل مسئله زاینده رود هستند و باید بسیج همگانی 
از همه کشور و استان وجود داشته باشد تا این موضوع حل شود. شهردار 
اصفهان افزود: بارش و کمبود آب از علل بروز مشکل است و در تابستان با 
شرایط سختی روبرو هستیم که همه باید رعایت کنیم و از همکاران در حوزه 
خدمات شهری و فضای سبز می خواهم در آبیاری رعایت شرایط را بکنند.

گذر از معضل کم آبی 
با مشارکت مردم

شـهرداران اصفهـان و سـمرقند ازبکسـتان در گفـت و گویـی آنالیـن در خصـوص مقدمـات 
خواهرخواندگـی میـان این دو شـهر تبادل نظر کردنـد. قدرت اله نـوروزی، شـهردار اصفهان در 
گفـت و گـوی آنالیـن با بابـر میرزا آبالقل اف شـهردار سـمرقند کـه در حضور سـفیر جمهوری اسـالمی ایران 
در ازبکسـتان برگزار شـد، ضمن برشـمردن ویژگی های شـهر اصفهان، اظهار کرد: شـهر اصفهـان از مهمترین 

شـهرهای ایـران و یک شـهر جهانـی دارای قدمتی طوالنی اسـت. 

گزارش
گروه شهری

 نوسان: معاون شهرســازی و معماری 
شــهردار اصفهان از رشــد ۱۰ درصدی 
تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده 
در این کالنشــهر خبر داد و گفت: سال 
گذشــته متراژ پروانه های ســاختمانی 
صادر شده در شهر در مقایسه با سال ۹۸ 

رشد ۲۳ درصدی را نشان می دهد.
سید احمد حسینی نیا، اظهار کرد: سال 
گذشــته تعداد پروانه های ســاختمانی 
صادر شده در شــهر اصفهان پنج هزار و 
۶۸۲ مورد بوده که در مقایســه با صدور 
تعداد پنج هزار و ۱۴۳ پروانه ساختمانی 
در سال ۹۸ رشــد ۱۰ درصدی را نشان 

می دهد. وی تصریح کرد: ســال گذشته 
بیشــترین تعداد پروانه ســاختمانی در 
منطقه هشت شــهرداری با صدور ۶۶۵ 

پروانه ثبت شده است.
معاون شهرســازی و معماری شــهردار 
اصفهــان افــزود: در ســال ۹۹ تعداد 
پروانه های ســاختمانی صادر شــده در 
منطقــه یــک شــهرداری ۲۲۸ مورد، 
منطقه دو ۲۶۸ مورد، منطقه ســه ۳۵۶ 
مورد، منطقه چهــار ۴۲۱ مورد، منطقه 
پنج ۲۹۰ مورد، منطقه شش ۳۶۰ مورد، 
منطقه هفت ۵۷۵ مورد، منطقه نه ۳۸۲ 
مورد، منطقــه ده ۵۲۳ مــورد، منطقه 

یازده ۱۶۴ مورد، منطقــه دوازده ۳۴۰ 
مورد، منطقه سیزده ۳۲۷ مورد، منطقه 
چهارده ۳۰۱ مورد و منطقه پانزده ۵۰۹ 

مورد بوده است.
وی بــا اشــاره بــه متــراژ پروانه های 
ساختمانی صادر شــده در سال گذشته 
و مقایسه آن با سال ۹۸، ادامه داد: سال 
گذشــته متراژ پروانه های ســاختمانی 
صادر شده در شهر اصفهان، پنج میلیون 
و ۸۳۰ هزار و ۸۰ مترمربــع بوده که در 
مقایسه با متراژ چهار میلیون و ۴۷۵ هزار 
و ۸۱۲ مترمربعی صادر شده در سال ۹۸ 

رشد ۲۳ درصدی را نشان می دهد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اعالم کرد:

رشد ۱۰ درصدی تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده 
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تحلیل

  گزارش     

میرعمادي، مدیر اداره ارزیابي سالمت نظام بانکي اظهار داشت: برخالف برخي تصورات رایج، 
عموما بانک ها و موسسات اعتباري تمایلي به تملیک بنگاه هاي اقتصادي ندارند، چراکه اساسا 
بانک ها تخصص یا نیروي انساني الزم براي سازمان دهي مناسب و مدیریت یک کارخانه یا 
بنگاه اقتصادي تولیدي یا خدماتي را ندارند. او اضافه کرد: در ابتدا باید به این موضوع اشاره شود 
که طبق بررسي هاي بانک مرکزي بیشتر واحدهاي تملیک شده توسط بانک ها و موسسات 
اعتباري قبل از تملیک رها شده یا غیرفعال بوده اند و عموما شرایط مناسبي نداشته اند.

عدم تمایل بانك ها به تملیك بنگاه هاي اقتصادي 
الزام قانوني بانک مرکزي و سازمان مالیاتي براي شناسایي و گسترانیدن  به رغم 
چتر مالیاتي بر سر دستگاه هاي کارتخوان، نحوه اقدام به گونه اي بوده که بازار اجاره 
کارتخوان هاي قدیمي را داغ کرده است. آنگونه که آمار نشان مي دهد در حال حاضر 
۹ میلیون پذیرنده فعال در شبکه پرداخت کشور وجود دارد و اگرچه هدف قانونگذار این 
بوده که جلوي فرار مالیاتي را بگیرد، اما اطالعات دریافتي از منابع آگاه حکایت از آن دارد 
که براي نظارت پذیر کردن پذیرنده هاي فعال در شبکه اقدام  موثري انجام نشده است.

تداوم فرار مالیاتي  درگاه هاي پرداخت

50 درصد؛ تورم
نقطه اي اولین ماه سال

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:با اعالم ســتاد مبارزه با کرونا از روز شنبه ۲۱ فروردین ماه 
و تنها پس از حدود یک هفته از اتمــام تعطیلي هاي نوروز، به دلیل 
شیوع گسترده تر کرونا، همه گروه هاي کسب وکاري به جزگروه یک 
تعطیل اعالم شدند. در گروه تعطیلي معامالت امالك،کتابفروشي ها، 
ســالن هاي زیبایي و... قرار دارند. اما با گشــتي در شهرهایي که 
فعالیت هاي اقتصــادي در آنها به حالت تعلیــق درآمده، مي توان 
دریافت که کســب وکارها به صورت پنهاني بــه فعالیت هاي خود 
مي پردازند. بدون تردید، شرایط اقتصادي کشور اجازه فعالیت نکردن 
و تعطیلي هاي چند روزه اقتصادي را به خصوص براي کسب وکارهاي 
کوچک نمي دهد و تعداد بیکاران را در شرایط نبود بیمه ها، وام ها و 
مهم تر از همه سیاســت هاي حمایتي افزایش مي دهد. سهراب دل 
انگیزان،کارشناس اقتصادي براین باور است که با ادامه روند موجود 
عالوه بر افرادي که سال گذشته بیکار شدند 6۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر دیگر 
نیز به جرگه بیکاران افزوده مي شوند. آنچه می خوانید دیدگاه برخی از 
برجسته ترین اقتصاددان کشور است و حاوی نکاتی است که در هفته 

قبل اقتصاد ایران را به خود معطوف کرد؛
شغِل؛ فرزندآوري

عباس عبدي در یادداشتی تحلیلي در توصیف مصوبه مجلس با عنوان » جواني 
جمعیت و حمایت از خانواده« نوشت: هنگامي که به عملکرد این مجلس نگاه 
مي کنیم به کلي از آینده ناامید مي شویم. این طرح را به طور خالصه مي توان 
اینچنین نامید که: »تشکیل خانواده به مثابه تاسیس یک بنگاه اقتصادي است 
که کاالي تولیدي آن فرزند است و هزینه هاي آن را تا بدو تولید از جیب ملت 
مي پردازند، بعد از آن هم به امان خدا رها مي شود، هر که دندان دهد، نان 
دهد.« نویسندگان طرح و تصویب کنندگان آن ذره اي تامل نمي کنند که به 
جاي تخصیص این همه امکانات براي ازدواج و فرزندآوري که عموما هم نسیه و 
بي فایده است، اگر فرزندآوري را شغل تعریف نمي کردند و براي پدران و مادران 
و جوانان شغل ایجاد مي کردند، خودشان بلد هستند که ازدواج کنند و فرزند 
بیاورند. همچنان که پیشینیان آنان چنین کرده اند. وی اضافه می کند: این طرح 
بدین معنا است  که کل نهادهاي کشور اعم از نهادهاي تبلیغي و فرهنگي )وزارت 
فرهنگ و صداوسیما و آموزش و پرورش و علوم و...(  نهادهاي اقتصادي )بانک 
مرکزي و بانک ها، وزارت اقتصاد و دارایي، سازمان برنامه، وزارت صمت(، نهادهاي 
استخدامي )بیمه ها، امور استخدامي، تامین اجتماعي و...( امنیتي )اطالعات، 
اجتماعي(،  و  رفاه  و  کار  و  تعاون  درمان،  و  )بهداشت  بهداشتي  و...(،  کشور 
وزارتخانه هاي پایه )راه و شهرسازي، نفت، نیرو( و حتي شرکت هاي خصوصي 

مثل خودروسازان و خالصه، همه و همه در خدمت فرزندآوري قرار دارند.

فانوس دریایی خاموش
پیمان مولوی در یادداشتی نوشت: اگر شما به جای رییس کل بانک مرکزی 
بودید، چه می کردید؟ این پرسشی است که این روزها در واکنش به برخی 
سوءمدیریت های رخداده در بانک مرکزی برخی فعاالن رسانه ای مطرح می کنند. 
باید بدانیم بانک های مرکزی در کشورهای مختلف یک نهاد مستقل هستند. 
وقتی گفته می شود بانک های مرکزی، مستقلند به این معنا نیست که بانک های 
مرکزی ساز خودشان را در اقتصاد می زنند و توجهی به هارمونی کلی اقتصادی 
ندارندبلکه به این معناست که بانک های مرکزی سیاست گذاری های پولی را در 
بازه زمانی  طوالنی مدت بررسی و اتخاذ می کنند. از نرخ بهره تا نرخ تورم و سایر 
تصمیم سازی های اقتصادی مهم که شمایل کلی اقتصاد کشورها را می سازند، 
متاثر از تصمیم سازی های این نهاد مهم پولی و مالی است. وی اضافه کرد: به نظر 
می رسد که جایگاه بانک مرکزی کشورمان در دوران جدید تخریب شده و نزول 
پیدا کرده است. بهانه تحریم ها نیز دیگر مستمسک قابل قبولی نیست؛ اتفاقا در 
زمان تحریم ها باید دیسیپلین و انتظام بیشتری در بانک مرکزی وجود داشته 
باشد. وقتی شخصی مسوولیتی را قبول می کند، باید محدودیت های آن را نیز 
بسنجد. اینکه در ماه های پایانی، رییس کل بانک مرکزی اعالم کند که نقدینگی 
در هر حالتی اثرات مخربش را در اقتصاد به جای می گذاشت و بانک مرکزی 
قادر به مهار آن نبود در واقع اجحاف در حق پوزیشن کلی بانک مرکزی، بدنه 

تخصصی این نهاد و اساسا اجحاف در حق ۸۳میلیون ایرانی است.

نرخ تورم 
مهمترین چالش اقتصادی کشور

دکتر کامران ندری معتقد است: ما هیچ سیاست ضد تورمی اتخاذ نکرده ایم و به 
جای اینکه سیاست ها انقباضی باشد انبساطی است، اگر واقعا دغدغه تولید داریم 
باید تورم را کنترل و حل کنیم. وی تاکید دارد:  تورم خیلی شدید، اثر رفاهی 
بسیار منفی بر خانوارها می گذارد و االن بسیاری از خانوارها قدرت خریدشان 
شدیدا کاهش پیدا کرده است. وقتی تورم باالست مردم تالش می کنند دارایی 
پولی خودشان را به غیر پولی تبدیل کنند و این خود باز بر تورم اضافه می کند. 
تجربه دنیا نشان داده که تورم در بلند مدت بر تولید و سرمایه گذاری تاثیر منفی 
می گذارد و برنامه ریزی های بلند مدت را ناممکن می سازد و درجه نااطمینانی 

در اقتصاد را به شدت باال می برد.

امسال 6۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر بیکار می شوند
استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه : حدود ۵۱ درصد از اشتغال مربوط به 

حوزه خدمات است که حتی در برخی سال ها به ۵۴ درصد نیز رسید.
دکتر سهراب دل انگیزان، تاکید دارد: تعطیلی های اخیر به معنی محدود شدن 
فعالیت تمام افراد شاغل در بخش خدمات یا صنعت نیست. اما چاره این کرونا 
چیست؟ چاره ای نیست. ناخودآگاه برای جلوگیری از شیوع کرونا، کسب و کارها 
تعطیل می شوند. نکته ای که در اینجا باید به آن دقت کرد، حمایت از کسب و 
کارهاست. باید بیمه بیکاری افراد پرداخت شود. تخمین زده می شود بین ۶۰۰ 
تا ۸۰۰ هزار نفر عالوه بر افرادی که سال گذشته بیکار شدند، در سال جاری نیز 

به جمع بیکاران افزوده شود.

کسب و کار پنهاني
براي گذر از زیان تعطیلي

متوسط  خانواده  یک  در  شولتز  هاوارد 
یهودی در نیویورک به دنیا آمد. پدر او 
مدتها برای یافتن کاری خوب تالش کرد 
تاکسی  رانندگی  از  متفاوتی  کارهای  و 
کامیون تا کارگری در کارخانه را امتحان 
کرد ولی سرانجام وقتی هاوارد تنها هفت 
به  حادثه  یک  براثر  پایش  داشت،  سال 
تامین  بیمه  که  پدر  شکست.  سختی 
افتاده شد و  از کار  نداشت  نیز  سالمت 
بعد از این اتفاق دوران تلخ خانواده شولتز 
شروع شد. هاوارد امروزه درمورد پدرش می 
گوید: “من شاهد بودم که پدرم احساس 
اعتماد به نفس و شرافت خود را از دست 
داده بود؛ عمدتا به این دلیل که با او مثل 
یک کارگر عادی برخورد می شد”. هاوارد 
نامساعد  شرایط  و  شغلی  نارضایتی  که 
پدرش را با پوست و استخوان درک کرده 
بود، تصمیم گرفت هرگز مسیر پدرش 
را دنبال نکند. هاوارد در سن ۱۲ سالگی 
دست به فروش روزنامه زد. سپس در یک 
کافه محلی کار کرد و بعد در کار ظاقت 
شد.  مشغول  چرم  کردن  صاف  فرسای 
انجام کارهای طاقت فرسا تنها به او انگیزه 
بیشتری برای دنبال کردن موفقیت می 
داد. هاوارد که در ورزش نیز موفق بود 
توانست بورس تحصیلی ورزش دانشگاه 
دانشگاه میشیگان را به دست آورد و به 
عنوان اولین عضو خانواده از دانشگاه فارغ 

التحصیل شود.

چگونه استارباکس متولد شد؟
عنوان  به  تحصیل  از  فراغت  از  پس  او 
مدیر فروش در شرکت زیراکس سه سال 
مشغول کار شد، بعد از مدتی به شرکت 
“هامرپالست” ، تولید کننده لوازم خانگی، 
پیوست. او در این شرکت به سمت مدیریت 
واحد فروش نیز رسید و ظاهرا موفقیت 
خوبی داشت اما خودش ابراز می کند که: 

نمی کردم  راحتی  احساس  من چندان 
شاید به این دلیل که خیلی دوست داشتم 
بدانم در آینده چه چیزی در انتظار من 
است. وی که برای فروش دستگاه ساخت 
قهوه به یک کافه کوچک در سیاتل رفته 
بود، از تجربه ای که در این کافه به دست 
آورده بود شگفت زده شد. طعم قهوه و 
تجربه ای که هاوارد در کافه “استارباکس” 
تجربه کرده بود او را مجاب کرد حتما با 
مدیران کافه دیدار کند. هاوارد این گونه 
به یاد می آورد که: “پس از ترک کافه با 
خود گفتم: وای خدای من، عجب تجارتی، 
عجب شهر خوبی، حتما باید جزیی از این 
کار باشم” او در نگاه اول عاشق استارباکس 

شده بود.
شهر  در  کافه  چهار  شامل  استارباکس 
سیاتل بود که به خاطر کیفیت و طعم 
خاص قهوه و اشتیاق مدیران آن به عرضه 
قهوه عالی به مشتریان، محبوبیت خوبی در 

شهر داشت. 
بود  استارباکس آشنا شده  با  هاوارد که 
شدیدا مصمم بود به این شرکت بپیوندد. 
او با مدیران استارباکس صحبت کرد تا 
آنها را متقاعد کند که این شرکت پتانسیل 
موفقیت و رشد زیادی دارد. بعد از مخالفت 
اولیه مدیران استارباکس با رشد سریع، 
سرانجام هاوارد آنها را متقاعد کرد با حفظ 
هویت استارباکس یک شرکت چشمگیر 
و موفق را ایجاد کند. او روز بعد پیشنهاد 
کار به عنوان مدیر بازاریابی استارباکس 
را پذیرفت، با اینکه حقوق این کار نصف 
حقوق قبلی او بود و او باید از شهر محل 
زندگی خود نیز کوچ می کرد، اما او این 
شرایط را پذیرفت و در سال ۱۹۸۲ به 
سیاتل نقل مکان کرد. آنچه هاوارد را به کار 
در استارباکس تشویق می کرد اشتیاق او 
به یک ساختن کسب و کاری بود که واقعا 

به آن اشتیاق و عالقه داشت.

یک تجربه خاص 
مهمترین اتفاق در مسیر سرنوشت شولتز 
او برای یک ماموریت  وقتی رخ داد که 
کاری در سال ۸۳ به میالن ایتالیا سفر 
کرد. او با دیدن قهوه فروشی های میالنی 
نسبت به عملکرد شرکت خود دچار تردید 
تنها محلی  نه  ایتالیایی  شد. کافه های 
برای صرف قهوه بلکه محل گردهم آمدن 
مشتریان  فروشندگان  بودند،  اجتماعی 
را می شناختند و آنچه در کافه ارائه می 
شد تنها قهوه نبود بلکه یک تجربه خاص 
و فراموش نشدنی بود. رهاورد شولتز از 
سفر میالن، دستور ساخت اسپرسو و لته 
بود که فروش استارباکس را فوق العاده 
افزایش داد، اما درخواست شولتز از مدیران 
شرکت مبنی بر اینکه بر ساخت شبکه ای 
از قهوه خانه ها با سبک ایتالیایی تمرکز 
کنند، با بی توجهی رو به رو شد. مدیران 
استارباکس از تغییر و انجام یک کار جدید 
خود  ایده  به  که  شولتز  داشتند.  واهمه 
اطمینان داشت در سال ۸۵ از استارباکس 

استعفا داد.
شولتز که برای ساخت کافه خود به ۱٫۷ 
میلیون دالر نیاز داشت بخشی از پول را 
از مدیران استارباکس قرض کرد و باقی را 
نیز از بانک وام گرفت. در سال ۸۶ او کافه 
“Il Giornale” را در سیاتل افتتاح کرد 
و تجربه ای مشابه آنچه در ایتالیا دیده بود 
پیاده کرد. کسب و کار او به سرعت رونق 
گرفت و توانست در سال ۸۷ کل مجموعه 
استارباکس را با قیمت ۳٫۷ میلیون دالر از 
مدیران آن بخرد. بعد از خرید استارباکس او 
نام کل مجموعه را به استارباکس تغییر داد. 
جالب است بدانید یکی از سرمایه گذاران 

اولیه استارباکس بیل گیتس بود.
و  مشتری  ذائقه  به  احترام  بر  تکیه  با 
قهوه،  سرو  محل  در  مشتری  شناختن 
استارباکس توانست ظرف مدت کوتاهی 

مسیر موفقیت را طی کند. کافه داران در 
استارباکس باید عالوه بر داشتن مهارت 
عالی در ساخت قهوه مشتریان همیشگی 
را بشناسند و سلیقه آنها را در خاطر داشته 
باشند. طی سفر دوم خود به ایتالیا شولتز 
داران  کافه  آموزش  مورد  در  مستنداتی 
تهیه کرد و با تکیه بر آموزش عالی به 
کارمندان توانست تجربه یکسانی از قهوه 
را در تمام فروشگاه های خود عرضه کند. 
شولتز همواره تاکید داشت که قهوه تمام 
نیست،  مشتری  به  استارباکس  خدمت 
بلکه استارباکس محل یک تجربه خاص و 
حرفه ای، لذت بردن از قهوه و ارتباط با 
دوستان و همسایگان است. شولتز قهوه 
را دوست دارد اما بیشتر مشتاق ارائه یک 

خدمت خاص و ممتاز به مشتری است.
فرهنگ سازمانی استارباکس

در استارباکس قهوه ارائه شده به مشتری 
براساس ذائقه او تنظیم می شود. همواره 
تاکید  محصول  اصیل  کیفیت  بر حفظ 
می شود. به طور مثال بعد از بروز رکود 
آقای شولتز تمام کافه های  در شرکت 
استارباکس را در سال ۲۰۰۷ بست تا به 
کافه داران آموزش دهد چگونه اسپرسوی 
عالی و بی نقص تهیه کنند. در استارباکس 
همواره به کارمندان احترام گذاشته می 
شود. استارباکس از اولین شرکت هایی 
بود که بیمه کامل خدمات درمانی؛ هزینه 
دانشگاه و بخشی از سهام خود شرکت را به 
کارمندان خود ارائه داد. به خاطر توجه زیاد 
به نیروی انسانی در استارباکس، کارمندان 
این شرکت همواره درصد باالیی از وفاداری 
و انگیزش برای کار را نشان می دهند. 
شولتز قصد داشت خاطره تلخی که پدرش 
برای  تجربه های کاری داشت هرگز  از 
کارمندانش رخ ندهد. از این رو احترام به 
کارمندان حتی کارمندان پاره وقت همواره 

سرلوحه کار استارباکس بوده است.
یکی دیگر از دالیل موفقیت استارباکس 
جدید  محصوالت  عرضه  و  نوآوری 
از جمله  لته، فراپوچینو  است. اسپرسو، 
در  استارباکس  که  هستند  محصوالتی 
عرضه آنها پیشقدم بود. به طور مثال وقتی 
فروش تابستانه استارباکس در سال ۹۵ 
کم شد آنها فراپوچینو را عرضه کردند. با 
عرضه محصول جدید پس از یک سال ده 
درصد از فروش به این محصول تعلق گرفته 
بود. نوآوری در ارائه خدمات و استفاده از 
کانالهای جدید بازاریابی مثل شبکه های 
اجتماعی و ارائه کمپین های فراگیر، ارائه 
زودهنگام وایفای رایگان و … استارباکس 
را به یکی از پیشگامان صنعت خود تبدیل 
کرده است. آنچه که در باال گفته شد امروزه 
با  بزرگ  شرکت  یک  به  را  استارباکس 
۲۱۰۰۰ کافه در ۶۵ کشور جهان تبدیل 
کرده و ثروت ۲٫۳ میلیارد دالری را برای 
آقای هاوارد شولتز به ارمغان اورده است. بی 
شک اگر کاری را با اشتیاق و عالقه فراوان 
و با نوآوری و احترام به مشتری انجام دهید 
شما نیز می توانید مثل آقای شولتز موفق 
شوید. کافی است برای رویای خود تالش 

کنید و سختی ها را به جان بخرید.

بزرگ ترین کافی  شاپ زنجیره ای جهان چگونه متولد شد؟؛

فرانچایز به سبک استارباکس
شولتز،  قهوه را دوست دارد اما بیشتر مشتاق ارائه یک خدمت خاص و ممتاز به مشتری است.

 نوســان:  مرکز آمار بــا ارایه 
گزارشــي از نرخ تورم فروردین 
ســال جاري نرخ تورم ماهانه، 
ســاالنه و نقطه اي را به ترتیب 
۲.7، ۳۸.۹ و ۴۹.5 درصد اعالم 
کرده است. با مقایسه تورم هاي 
فروردین با اسفند ماه، مي توان 
پي برد که تورم رشد داشته است. 
اما نکته نگران کننده در تورم ساالنه ۴۳.۵ 
درصدي خوراکي هاست که بیشترین تورم 
ســاالنه براي کاالهاي این گروه به »میوه 
و خشــکبار« و »شــیر، پنیر و تخم مرغ« 
اختصاص داشــت. این امر مي تواند سبد 
معیشتي خانوارها را کوچک تر کرده و آنها 
را در معرض مخاطرات جسمي و سالمتي 
بیشــتري بگــذارد. در بخــش کاالهاي 
غیرخوراکي نیز حمل و نقل و لوازم خانگي 
تورم هاي ســاالنه به ترتیب ۶۵.۹ و ۵۰.۲ 

درصدي داشتند. 
بر اســاس گفته هاي جواد حســین زاده، 
رییس مرکز آمار یکي از مهم ترین دالیل 
باال بودن تورم ســاالنه براي گروه حمل و 
نقل وجود خودرو در این زیرگروه اســت. 
به نظر مي رسد اســتقراض دولت از بانک 
مرکزي در سال هاي ۹۸ و ۹۹ براي جبران 
کسري بودجه، اثر خودش را بر تورم سال 
جاري نیز بگذارد. به گونــه اي که تحقق 
تورم هدف گذاري شده ساالنه ۲۲ درصد 
براي اردیبهشــت را تقریبا ناممکن کند. 
هرچند برخي کارشناســان بر این باورند 
که تورم هدف گذاري شــده بــه معناي 
دستیابي نیست و تنها »مسیر« رسیدن 
به آن مهم اســت، اما آنچــه از تورم اولین 
ماه سال مي توان اســتخراج کرد، نوسان 
تورم ســاالنه در بازه ۳۵ تــا ۴۰ درصد در 
سال جاري است. البته احتمال به نتیجه 
رسیدن مذاکرات براي احیاي برجام و لغو 
تحریم ها نیز مي تواند با کاهش انتظارات 
تورمي، بر تورم نیز تاثیر گذاشته و آن را به 
تورم هدف گذاري نزدیک کند. هرچند این 

امکان مدت ها به طول مي انجامد. 
بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم ماهانه 
کشور ۲.۷ درصد گزارش شده که نسبت 
به اسفند ۹۹ افزایشــي ۰.۹ واحد درصد 
داشته اســت. در این ماه تورم براي گروه 
کاالیي »خوراکي، آشامیدني و دخانیات« 
همچنیــن »کاالهــاي غیرخوراکــي و 
خدمات« به ترتیب ۲.۹ و ۲.۶ درصد بود. 
نرخ تورم ماهانه براي خانواده هاي شهري و 
روستایي ۲.۶ و ۳ درصد گزارش شده؛ این 
امر لزوم اتخاذ سیاست هایي براي کنترل 
تورم در مناطق روســتایي که دسترسي 
کمتري به امکانات رفاهي دارند را دوچندان 
مي کند. از سوي دیگر نرخ تورم ساالنه در 
فروردین نیز به حدود ۳۹ درصد رسید که 
نسبت به نرخ تورم ساالنه در اسفند افزایش 
۲.۵ درصدي داشــت؛ نرخ تورم ساالنه دو 
گروه خوراکي و غیرخوراکي به ترتیب ۴۳.۵ 
و ۳۶.۷ درصد گزارش شد که نشان از شیب 
تند قیمتي براي کاالهاي خوراکي است. بر 
اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده ضریب 
اهمیت کاالهاي خوراکي ۲۶.۶ درصد است 
و اگر تورم این گروه همچنان ادامه یابد، چه 
بسا تامین سفره اي حداقلي از خوراکي ها 
آرزوي برخي اقشــار جامعه شــود. مرکز 
آمار نشان داد که دامنه تغییرات نوساناتي 
نرخ تورم ساالنه براي دهک هاي جامعه از 
۳۷.۵ درصد براي دهک اول تا ۴۵.۸ درصد 
براي دهک دهم است. از آنجایي که عمده 
هزینه دهک اول مربوط به خوراکي است، 
هر تغییري در قیمــت کاالهاي این گروه 
مستقیما بر زندگي، معیشت و سالمت افراد 

در دهک اول درآمدي تاثیر مي گذارد. 

بعد از حادثه دلخراشی که برای پدر خانواده رخ داد، خانواده هاوارد روزگار خوبی را سپری نمی 
کردند. پدر خانواده بعد از مدتها انجام کار سخت رانندگی کامیون دچار شکستگی پا شده بود 
و دیگر از کار افتاده بود. شاید هیچ کدام از همسایه های خانواده شولتز باور نمی کردند روزی هاوارد به یکی 
از میلیاردرهای آمریکا بدل شود اما او توانست بعد از سالها تالش، فرانچایز ارزشمند “استارباکس” را بنیان 

بگذارد. با ما همراه باشید تا از راز موفقیت “هاوارد شولتز” باخبر شویم.

داستان برند
گروه اندیشه

 نوسان: استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار 
داشت: با توجه به اینکه مذاکرات در پیش است و 
احتماال تحریم ها برداشته می شود، نرخ ارز در سال 
جدید بیشتر تحت تاثیر نرخ تورم است یعنی اگر به 
طور سنتی فرض کنیم نرخ تورم در دامنه ۲۰ تا ۲۵ 
است. آنموقع انتظار می رود در مجموع نرخ ارز در 

سال جاری مشمول افزایش ۱۰ تا ۲۰ شود
دکتر کمیل طیبی افزود: نرخ ارز تابع بســیار از 
عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی است. مهمترین 

عامل اقتصادی مربوط به شرایط بخش تجارت و 
میزان صادرات و واردات بعنوان منبع اصلی تامین 
ارز اســت چون عمدتا صادرات نفتی و غیرنفتی 
بعنوان منبع تامین و تعیین ارز تاثیر بسیار باالیی 

بر نرخ دارد.
وی تصریح کرد: زمانی که صادرات است موضوع 
واردات نیز مطرح می شود. اما اگر واردات مربوط 
به کاالهای واسطه ای و سرمایه ای باشد در ثبات 
نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود اما تقاضا برای کاالهای 

نهایی موجب کسری در تراز تجاری و افزایش نرخ 
ارز می شود. رشد اقتصادی نیز عامل دیگر تاثیرگذار 
بر نرخ ارز است. چون وقتی رشد اقتصادی مثبت و 
پایدار باشد زمینه سرمایه گذاری، افزایش ظرفیت 
تولید، رشد اشــتغال و بهره وری عوامل تولید به 
وجود می آید. تجربه ایران و سایر کشورها نشان 
می دهد وقتی رشد اقتصادی مثبت است ثبات در 
نرخ ارز وجود داشته و شاهد نوسانات و جهش های 

ارزی کمتر بوده ایم.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان عنوان کرد: 

نرخ ارز؛ تابع عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی
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کاظم خاوازي، وزیر جهاد کشاورزي با بیان اینکه برنامه اي براي واردات انبوه گوشت 
قرمز از صربستان نداریم، گفت: اولویت اول ما دامداران داخلي هستند. او افزود: ایران 
توانایي خوبي در تولید انواع بذور دارد و در مقابل، صربستان تجربه باالیي در این 
زمینه دارد و تجربه هاي دو طرف مي تواند ایران را به یک هاب منطقه اي بزرگ براي 
تامین نیاز کشورهاي اطراف تبدیل کند. وی افزود: شرایط ایران، شرایط ایده آلی براي 

تولیدکنندگان بین المللي بذر در دنیا محسوب مي شود.

دبیرکل اتاق بازرگاني مشترک ایران و عراق با بیان اینکه در اسفند ماه سال ۹۹ مسووالن دو 
کشور در مصاحبه هایي به  طور رسمي از پرداخت بدهي ها عراق به ایران خبر دادند، اظهار 
داشت: این کشور معافیت هایي در زمینه بازگشت پول هاي بلوکه شده ایران دریافت کرده 
است و مي تواند فارغ از تحریم ها بدهي هاي خود را به ایران پرداخت کند. حمید حسیني، 
درخصوص توافق ۱۰ بندي ایران و عراق براي آزاد سازي پول هاي بلوکه شده، گفت: به 

سرانجام رساندن این روند به حدود یک ماه زمان نیاز دارد.

مورد  کاالهــای  اقتصــاد  در 
اســتفاده مصرف کنندگان بدو 
گروه تقسیم می شوند، کاالهای 
خصوصی و کاالهای عمومی. بر 
مبنای منطق هــای علم اقتصاد 
و بدالیل زیر کاالی عمومی باید 
مورد حمایت دولــت قرار گیرد 
و مجانی توزیع شــود. در این 

خصوص نکات زیر بیان می شود:
اول: در کاالهــای خصوصی معموال 
ترجیحات مصــرف کننده آشــکار 
اســت و لذا میتوان هزینه آن را از وی 
گرفت. بســیاری از کاالها در اقتصاد 
خصوصی تلقی می شوند: مانند، آب، 
برق، مســکن، خودرو، میوه ... . چون 
در کاالهای عمومی ترجیحات مصرف 
کننده ظاهر نمی شود و به همین دلیل 
نمیتوان هزینه آن را دریافت کرد. مانند 
حفظ امنیت، تولیــد امواج تلویزیونی 
و ... ، اگر به مصرف کننده گفته شــود   
هزینه تامیــن آن را بدهید، می گوید 
من مصرف نمی کنــم و هزینه آن را 

نمیدهم. 
معموال دولت ها عهده دار تامین هزینه 
این قبیل کاالها می شــود و سپس از 
مالیات دریافتی منبــع آن را دریافت 

می کند.
دوم: واکسن یک کاالی عمومی تلقی 
می شــود، چرا که اگر عده ای دریافت 
نکنند، فایده ای ندارد که عده ای دیگر 
دریافت کنند. عمــوم مردم از ویروس 
متضرر می شــوند ولی اگر بخواهیم 
هزینــه آن را دریافت کنیــم عده ای 
بدالیلی مختلف ترجیحــات خود را 
آشــکار نمی کنند و واکسن دریافت 
نمیکننــد.در اینصورت عمــوم مردم 
مجدد متضرر می شوند، زیرا ویروس 
توسط کســانی که واکسن نمی زنند 

منتشر خواهد شد. 
این کاالی عمومــی و تامین مالی آن 
و نیز توزیــع آن بعنوان یــک کاالی 
عمومی بعهده دولت اســت، همانطور 

که در دنیا اینگونه عمل می شود.
سوم: اگر گفته شود بخش خصوصی 
در خصوص واردات واکســن بســیار 
چابک تر از بخش دولت می تواند وارد 
عمل شود و با سرعت و کارایی باالیی 
آن را وارد کنــد،  اوال این موضوع باید 
تحت نظارت و مجوز متولیان ذیصالح 
صورت گیــرد و ثانیا بدلیل فوق دولت 

باید هزینه نهایی آن را پرداخت نماید.
چهارم: عالوه بر منطــق اقتصادی، 
فــروش واکســن عــدول از عدالت 
اقتصادی هســت. در اینصورت قشر 
بهره مند از چنین امکانــی برخوردار 

می شود.

صادق الحسینی یکی از نویسندگان نامه در 
این نشست با تکرار ادعای حبابی بودن بورس 
در سال ۹۹ بیان کرد: »بورس ۹۹ دارای حباب 
جدی بود. زمانی که ما در تیرماه ۹۹ نامه را 
منتشر کردیم به چند شاخص توجه داشتیم. 
نخست P/E بازار بود که در آن مقطع به ۳۰ 
رسیده بود. در همین حال P/E فوروارد نیز 
۱۶ بود که هر دو با روندهای تاریخی اختالف 
دالری  ارزش  همچنین  داشتند.  فاحشی 
شاخص هم باید حدود ۱۶۰ هزار می شد. در 
کل الین نشان می داد شرایط بازار نامطمئن 
و غیرقابل اعتماد است. اما متاسفانه با اقدامات 
وزیر اقتصاد، رییس جمهوری و سایر مسووالن 
در مورد بورس به گونه ای صحبت شد که انگار 
بازار بیمه است. نامه ما دلسوزانه و مستقل بود 
و آن چیزی که پیش بینی می کردیم رخ داد. 
فعاالن بورس مانند فعاالن بازارهای مسکن و 
خودرو عمل کردند در حالی که باید روشنگری 
می کردند.« او در صحت ادعای حبابی بودن 
بورس اظهار کرد که شاپور محمدی از شاخص 
۵۰۰ هزار واحدی معتقد بود که بورس حباب 
دارد. الحسینی که در همین جلسه اظهار 
کرده بود تحلیل های ناظر بر نامه تیرماه سال 
گذشته مبتنی بر افزایش نرخ دالر تا سطح 
۷۰ هزار تومان بوده است همچنین مجددا 
مدعی شد که دالر به طور قطع نرخ های کمتر 
از ۲۰ هزار تومان را خواهد دید و مدتی نیز در 
همان قیمت ها خواهد ماند.« سیدفرهنگی 
حسینی یکی از تحلیلگران بازار سرمایه در این 
نشست اظهار کرد: »بورس عامل تورم نبود. 
بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را کم کرد که 

این خود بازتاب تورم بوده است. همزمان نیز 
دولت انتشار اوراق را عملیاتی نکرده بود. تورم 
در واقع یک موضوع پولی است و ربطی به بازار 
سرمایه ندارد. مساله اصلی بازار و دلیل ریزش 
آن،  اختالف وزارتخانه ها در بحث صندوق های 
دولتی بود. علی مروی یکی دیگر از نویسندگان 
این نامه نیز گفت: پیش از اینکه نامه را بدهیم 
با کانال هایی که داشتیم هشدار دادیم اما چون 
اثربخش نبود نامه را منتشر کردیم. مدعای این 
نامه این نبود که بورس عامل تورم است اما در 

بورس اقتصاد سیاسی پررنگ بود.

تشویق به سرمایه گذاری 
در کشورهای خارجی!

حمید اعرابی دیگر تحلیلگر حاضر در این 
نشست نیز با رد ادعای نویسندگان این نامه 
مبنی بر ورود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک ها 
به بورس گفت: »آنچه خریداری شده حدودا 
۴۸ هزار میلیارد سهم است که آن هم توسط 
حقوقی های بازار خریداری شده و این بازیگران 
۲۸ هزار میلیارد تومان سهم فروخته اند. دولت 
در مجموع تنها سه هزار میلیارد تومان پول به 
بورس آورده است. چرا ما چنین سخنانی را 
بیان می کنیم؟ متاسفانه ما اقتصاد خوانده ایم اما 
اقتصاددان نداریم و به همین خاطر این اتفاقات 
رخ می دهد. زمانی که نامه ای زده می شود باید 
اجزای افراد هم بررسی شود که هر کدام چه 
نیتی دارند! یکی از همین دوستان مطالبی را 
برای من در مورد حباب بورس فرستاده بود و 
در آن طرح سرمایه گذاری در طال را مطرح کرد 
که از طریق کارگزاری در خارج از کشور خرید 

و فروش کنیم. یعنی ما به جای سرمایه گذاری 
در کشور خودمان با تبدیل پول ملی به ارز و 
خارج کردن آن از کشور در این شرایط مهم،  
با سرمایه گذاری در یک کشور خارجی طال 
خریداری کنیم!« در ادامه،  عظیم ثابت دیگر 
تحلیلگر بازار نیز با رد ادعای حبابی بودن 
بورس گفت: با توجه به تحریم های گسترده 
و رشد منفی اقتصادی در یک دهه پیشین 
استقبال مردم از بازار سرمایه برای حفظ ارزش 
منابع خود اتفاق افتاد. در همان فضا مقداری 
سوءمدیریت صورت گرفت و آن گونه که باید، 
 منابع مردم را به درستی مدیریت نکردیم و به 
سمت تولید و تشکیل سرمایه نرفتیم. در آن 
شرایط P/E چندان معنا نداشت و وضعیت 
اقتصاد به گونه ای بود که مردم مجبور بودند 
به بورس بیایند. معتقدم با توجه به عرضه های 
اولیه و ارزش بازار، کلیت بازار سرمایه حبابی 
نبود. اما انتخابات آمریکا و کاهش انتظارات 
تورمی موجب شد این اتفاقات رخ دهد و عدم 
مدیریت منابع منجر به خروج منابع از بورس 
تهران شد. نمی توان به طور قطع گفت بورس 
۹۹ حبابی بوده است. در این صورت بازارهای 
موازی همچون مسکن هم حباب آنچنانی 

داشته اند.«

بورس حبابی نبود
جعفر عزیزی دیگر تحلیلگر بازار سهام هم در 
این نشست مجازی اظهار کرد: »بازار سرمایه 
همبستگی مستقیمی با نرخ ارز دارد؛ اگر امروز 
نرخ ارز ، بنا به دالیل سیاسی، باالی ۶۰ هزار 
تومان بود، ممکن بود شاخص بورس، اعدادی 

فراتر از ۲ میلیون واحد باشد و هیچ وقت ، این 
P/E ttm بحث ها پیش نمی آمد. اشاره شد که

معادل عدد ۲۲ شده است و P/E فوروارد در 
ارزش  بود، همین طور  سال ۹۹ حدود ۱۶ 
دارایی دالری بازار در سال ۹۲ معادل ۱۸۰ 
میلیارد دالر بوده و سال ۹۹ به ۳۰۰ میلیارد 
دالر رسیده است. اما ما در سال ۹۹، عرضه های 
اولیه بزرگی همچون شستا و پتروشیمی های 
تندگویان، آریا ساسول و تاصیکو را داشته ایم و 
عنوان کردن واژه حباب بدون در نظر گرفتن 
سایر معیار ها ، مقداری ما را از اصل ماجرا دور 
می کند. P/E یکی از معیارهای ارزشگذاری 
بازار سرمایه است که کامال درست است ، 
P/E بازار در سال ۹۹ رشد کرده، که دلیل 
آن آینده نگری بوده، بازار آینده را خریداری 

می کند ، نه حال حاضر را.
 همان طور که تا آبان ماه کمتر کسی می توانست 
پیش بینی کند که چه اتفاقاتی در انتخابات 
آمریکا رخ می دهد، اگر انتخابات آمریکا نتیجه 
متفاوتی می داد و امروز قیمت دالر متفاوت بود، 
بازار سرمایه به این ۲۵ اقتصاددان می گفتند 
نامه شما در تیر ۹۹ مبنی بر حبابی بودن بورس 
درست نبود؟ اما اگر این اقتصاددانان اشاره 
نیست  رییس جمهور  ترامپ  می کردند که 
و دالر کاهش می یابد باید به ایشان جایزه 

پیش بینی سیاست می دادیم!«.
 وی افزود: »ما به جای سایر معیار ها همچون 
» P/E«، ارزش جایگزینی و جریان نقد آزاد 
اکثر  بودن  به واسطه دالری  شرکت ها که 
شرکت های بازار ایجاد شده را هم مالک قرار 
دهیم که حدود ۸۰ درصد ارزش واقعی شان 
معامله می شدند، در این صورت حباب مفهومی 
ندارد. مثال عینی مانند آرژانتین ، زیمبابوه 
و ونزوئال وجود دارد، ببینید بورس ونزوئال 
چه رشدی داشته؟ اگر فکر کردیم هر چی 
پیش بینی کرده ایم درست از آب درمی آید، 
حداقل سه رییس کل بانک مرکزی را نام 
می بریم که پیش بینی هایشان در مورد نرخ 
دالر از ۱۲۲۶ تومان تا۲۴ هزار تومان کنونی 

درست نبوده است.
 پیش بینی نظریه علمی است و می تواند درست 
یا غلط باشد.« همایون دارابی دیگر تحلیلگر 
بازار سرمایه نیز گفت: »حباب در مورد بورس 
کلمه ای اشتباه است، حباب در اقتصادهای 
تورمی شکل نمی گیرد، در اقتصاد تورمی، 
همیشه باالتر از قیمتی که در امروز دارید ، در 

آینده خواهید داشت. 
در سال های ۷۳،۷۴، ۸۱، ۸۲، ۹۱، ۹۲ به کرات 
بازار سهام رشد کرد و پس از آن دوره اصالح 
داشت و همه می گفتند حباب است. حبابی 
که در اقتصاد در مورد آن بحث می شود، مانند 
حباب گل الله، حباب دات کام یک بار رخ 
داده و تا سال ها آن  مساله پیش نیامده است. 
به همین دلیل در اقتصاد تورمی حباب شکل 
نمی گیرد. در بهار ۹۹، ما توجیه شدیم که نرخ 
بهره در حال کاهش است، حتی گفته شد 
نرخ بهره سپرده کوتاه مدت حقوقی  ها صفر 
می شود، وقتی نرخ بهره هشت درصد است، » 

P/E« ۱۳ طبیعی است.«

نامه آن 25 نفر

عراق مي تواند پول ایران  را پرداخت کندبرنامه اي براي واردات انبوه گوشت نداریم
 پرسش

در نشست مجازی تحلیلگران بازار سرمایه و دو تن از نویسندگان نامه معروف بررسی شد؛ یادداشت

واکسن یک کاالی 
عمومی است 

 از رئیس جمهور احتمالی بپرسید: 
اول: رشد اقتصادی چیست و چگونه حاصل می شود؟« از او این سوال را بپرسید تا 
مثال روزی هنگام خداحافظی نگوید، رشد اقتصادی صفر بود؛ اما در عوض بیکاری 
کمی کم شده است و مجموعا شرایط خوب است! مطمئن شوید که او می داند که 
»رشد اقتصادی« و »رشد درآمد ملی سرانه« هدف یک اقتصاد برای به دست آوردن 

رفاه اقتصادی است.
مطمئن شــوید او می دانن که درآمد ملی و رشــد اقتصادی تغذیه کننده همه 
حوزه های حکمرانی است تا بعد از دوره اش نگوید که »در حوزه های »اجتماعی« 
و »سیاست خارجی و داخلی« خوب بودیم؛ اما فقط در اقتصاد خیلی موفق نبودیم«؛ 
چون حکمرانی مطلوب در هیچ یک از آن زمینه ها بــدون افزایش »درآمد ملی« 

ممکن نیست.
دوم: تورم چگونه ایجاد شده و چگونه کم می شود؟

اگر وی در پاسخ به جای نقش »کســری بودجه: ناشی از هزینه کرد اضافه دولت ها 
فقط بر اهمیت »نظارت بر قیمت ها »مجازات گران فروشان«، »نرسیدن نهاده های 
تولیدی به دســت تولیدکننده واقعی« و »ممنوعیت صادرات« در کم کردن تورم 
تاکید و ادعا کرد که این گونه قصد دارم تورم را از ۵۰ درصد فعلی به زیر ۳ درصدبیاورم، 

حتما کاندیدای دیگری انتخاب کنید.
سوم: نقدینگی چیست و چرا زیاد می شود؟

اگر وی به جای حرف زدن از »ناترازی نظام بانکی« فقط به »لزوم هدایت نقدینگی 
ایجاد شده به سمت تولید« اشاره کرد، ابدا امیدی به کم شدن تورم فعلی از وی نداشته 

باشید .
چهارم: تجارت آزاد به چه معناست و آیا مردم را بیکار می کند؟

اگر در پاسخ به سوال فوق به جای وعده »عضویت در پیمان های دوجانبه/ چندجانبه 
لغو تعرفه و ممنوعیت هــای واردات و صــادرات و انــواع اتحادیه های گمرکی بر 
»جلوگیری از واردات بی رویه« تاکید کرد و ادعا کرد برنامه ما »حمایت از هر نوع تولید 
داخلی« است و وعده »ممنوعیت واردات کاالهای دارای مشابه داخلی )از صنایع 

خودروسازی بگیر تا گندم و شکر و آبنبات!(« را داد، فرد دیگری را انتخاب کنید.
پنجم: یارانه های پنهان انرژی چقدر است، چرا باید حذف شوند و چرا این قیمت های 
فعلی بنزین و گاز و برق و...، برداشت غیرمســتقیم از جیب کم درآمدها به جیب 

پردرآمدهاست؟
اگر کاندیداگفت که »توزیع سهمیه قابل معامله بنزین و گازوئیل بین همه مردم )و 
نه خودروها( الزم است؛ اما در هر صورت باید بنزین ۳۰۰۰ تومانی برای جلوگیری 

از فشار به هیچ کس، همچنان عرضه شود)!(«، باز هم فکر کاندیدای دیگری باشید.
ششم: چرا سرمایه گذاری خارجی نداریم؟

اگر فرد مورد نظر به جــای برنامه های خود برای »اصالحــات حقوقی رفع موانع 
سرمایه گذاری به خصوص قانون تجارت«، فقط از »لزوم دوری از سرمایه گذاری های 

بیگانگان « گفت، در انتخاب فرد مزبور تجدیدنظر کنید.
هفتم: ریشه فساد در کجای ساختار حکمرانی است و راهکار چیست؟

اگر به جای پیشــنهاد حذف یــا کاهِش »رفــع تصدی گری دولــت« و »حذف 
قیمت گذاری دولت و »کاهش دخالت دولت در بازارهای سرمایه، پول و کار« تنها و 
تنها راهکارش فقط »شناسایی و برخورد جدی با افراد متخلف و اختالسگر« است در 

انتخاب او تجدیدنظر کنید.
هشتم: خصوصی سازی چرا الزم است و چگونه باید بهینه تر شود؟

اگر به جای تاکید بر اینکه »خصوصی سازی اولویت کشور و نظام است و با رفع نواقص 
قانونی و اجرایی باید با عرضه شــفاف بنگاه های دولتی چه زیان ده و چه سودده در 
بورس فقط بر »لزوم نظارت بر خصوصی سازی های انجام شده« یا »لزوم تضمین به 
عدم تعطیلی بنگاه زیان ده« یا به تنهایی فقط بر »برخورد با متخلفان« تاکید کرد، 

کاندیدای دیگری انتخاب کنید.
نهم: نرخ ارز چگونه باید تعیین شود؟

اگر به جــای ارائه برنامه برای دالرهای نفتی به »ســرمایه گذاری در زیرســاخت 
عمرانی« یا »دارایی های بین المللی« و »نحوه اجرایی شدن صندوق های ثبات ساز 
درآمدهای نفتی« و »به روزرســانی مداوم نرخ ارز با توجه به اندازه اسمی اقتصاد و 
واقعیات ترازنامه بانک مرکزی و نظام بانکی« فقط به این پرداخت که: »قیمت واقعی 
ارز پایین تر از اینهاست و ما این قیمت را قبول نداریم«، »درآمدهای نفتی باید بر سر 
سفره مردم احساس شود«، »ارز متعلق به دولت است و تعیین قیمت آن هم حق 
دولت است«،»تورم ما در درازمدت و کوتاه مدت به خاطر فشار هزینه است و ما باید 
دالرپاشــی کنیم تا با واردات ارزان کاالها ارزان شود « فی الفور کاندیدای دیگری را 

انتخاب کنید.
دهم: برای حمایت از آسیب دیدگان و کم درآمدها در شرایط فعلی چه باید کرد؟

اگر در پاسخ برای به جای »لزوم تسریع حذف یارانه های پنهان با توزیع کوپن های 
سهمیه انرژی قابل معامله بین مردم« همچنان فقط به فکر »تداوم پرداخت مبالغ 
ناچیز ۴۵۵۰۰ تومان و ۵۵۰۰۰ تومان و ۱۱۰ هزار تومان با چاپ پول های تورم زا« 
بود یا وعده های نشدنی مثل »پرداخت نفری ۵/ ۲ میلیون تومان« به فکر کاندیدای 

دیگری باشید.

۱۰ سوال از رئیس جمهور احتمالی

ی 
اوئ
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 نوســان: تورج دهقان زنگنه، رییس سازمان 
هواپیمایي کشوري اظهار کرد: طي ۱۴ ماه گذشته 
که ویروس کرونا در کشور شروع پیدا کرده تعداد 
کروي پروازي که به این ویروس مبتال شــده اند به 
انگشتان دست هم نمي رسد و تنها یک مورد فوتي 
در این زمینه داشتیم، این مساله نشان مي دهد که 
پروتکل هاي بهداشتي ابالغ شده به درستي و با دقت در صنعت هوانوردي 
رعایت مي شــود. بنابراین نمي توان همــه تقصیر را به گــردن صنعت 
هوانوردي انداخت.او افــزود: با وجود آنکه مي دانیــم رعایت محدودیت 
پذیــرش ۶۰ درصدي مســافر در هواپیماها که بــراي پروازهاي داخلي 
اعالم شده است، درست نیست، تابع ســتاد کرونا هستیم و این مصوبه را 
تاکنون با دقت اجرا  و با هر شرکتي که در این زمینه قصوري مرتکب شده، 

برخورد کرده ایم. 

 نوسان:  جواد حسین زاده، رییس مرکز آمار چند  
ســاعت پیش از انتشــار گزارش تورم در فروردین 
۱۴۰۰ در نشســت خبري به بررســي تورم برخي 
کاالها پرداخت. او بــا بیان اینکه خــودرو به طور 
متوســط گروه حمل و نقــل ۶۵.۹ درصــد تورم 
ســاالنه داشــت، گفت: » خرید انواع خــودرو در 
۱۲ماه منتهي به فروردین ۱۴۰۰ برابر ۱۰۴.۵ درصد رشــد داشته و تورم 
نقطه اي آن نیز ۸۸.۹ درصد بوده اســت.« در بین کاالهاي خوراکي پس از 
»میوه و خشکبار« و »شیر، پنیر و تخم مرغ«، روغن و نان و غالت بیشترین 
تورم ســاالنه را ۵۳.۱ و ۵۱.۲ درصد به خود اختصاص دادند. نکته دیگر در 
تورم ساالنه ۴۵.۴ درصدي فرهنگ و تفریح است. هر چند تورم ماهانه این 
گروه ۲ درصد اعالم شده است. کنار گذاشــته شدن تدریجي گروه کاالیي 

»فرهنگ و تفریح« را مي توان در »تیراژ پایین کتاب ها« مشاهده کرد. 

 نوسان: در ادامه ناکامي هاي دولت در تنظیم بازار 
کاال هاي مختلف از جمله مــواد غذایي و کاال هاي 
اساسي این بار نوبت به خرما رسید که با وجود باقي 
ماندن حجم زیادي از ایــن محصوالت در انبار هاي 
بازار، اما قیمت این محصوالت در چند روز گذشته 
افزایش چشمگیري داشته است. مشاهدات میداني 
نشــان مي دهد که هر بســته رطب ۷۰۰ گرمي ۳۶ هزار تومان تا ۵۵ هزار 
تومان به فروش مي رســد در حالي که پیش از این ۲۳ تا ۲۹ هزار تومان بود 
همچنین قیمت هر کیلوگرم خرما هاي عســلي به ۳۰ تــا ۳۴ هزار تومان 
افزایش یافته اســت. رییس انجمن ملي خرماي ایــران گفت: قیمت هر 
کیلوگرم خرماي مضافتــي در مبدا تولید ۲۰ تا ۲۱ هــزار تومان و خرماي 
کبکاب ۱۲.۵ تا ۱۳ هزار تومان است، اما ما نمي توانیم درباره قیمت خرما در 

بازار و خرده فروشي نظر دهیم.

  نوسان: عضو هیات عامــل بانک تخصصي مسکن 
گفت: تســهیالت ســاخت در تهران و کالنشهرها تا 
۴۵۰ میلیون تومان و در بافت فرسوده به ۳۰۰ میلیون 
تومان افزایــش یافت. وي گفــت: بانک عامل بخش 
مسکن در ســال جاري براي انبوه ســازاني که جزو 
مشتریان بانک هستند و رسوب حساب بانک براي آنها 
حداقل ۱۰درصد است، تســهیالت را افزایش داده است. علمداري ادامه داد: 
بانک تخصصي بخش مسکن به مشتري هاي فعال بانک که انبوه ساز هستند 
به شرط انجام ساخت وســاز با اســتفاده از فناوري هاي نو در تهران، تمامي 
کالنشهرها، شهرهاي بندرعباس، بوشهر، کیش و قشم تا ۴۵۰ میلیون تومان 
تسهیالت ساخت پرداخت مي کند. این رقم براي مراکز استان ها و شهرهاي 
باالي ۲۰۰ هزار نفر، ۴۰۰ میلیون تومان و سایر شهرها نیز ۳۰۰ میلیون تومان 

است و سود تسهیالت نیز ۱۸ درصد خواهد بود.

پروازهاي مسافري  چند نفر را کرونایي کرد؟وام ساخت مسكن  ۴۵۰ میلیون تومان شدجهش قیمت خرما  به 7۰ هزار تومان!تورم نقطه اي خودرو 88.9 درصد

 ها
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صادق الحسینی همچنان می گوید که نامه ما دلسوزانه بود و آن چیزی که پیش بینی می کردیم رخ داد

پایگاه خبری بورس ۲۴ به تازگی نشستی اینترنتی را بر بستر کالب هاوس برگزار کرده که تحلیلگران 
بازار سرمایه در آن به بررسی حبابی بودن بازار سهام و چشم انداز پیش رو پرداخته و به ویژه،  نامه 
۲5 اقتصاددان را مورد نقد قرار داده اند. همچنان این شائبه وجود دارد که توصیه های این نامه یکی 
از محرك های تغییر سیاست های دولت و بانک مرکزی در قبال بازار سرمایه و به تبع آن،  ریزش بازار بوده است. آثار 
و مدعای مطرح شده در این نامه به تازگی در نشست مجازی تحلیلگران بازار سرمایه و دو تن از نویسندگان این نامه 

بررسی شده است.
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مهندس حمیدرضا عظیمیــان در خصوص 
تأمین مواد اولیه یادآور شد: هم اکنون فوالد 
مبارکه با نابســامانی و بی نظمــی زیادی در 
تأمین مواد اولیه مواجه اســت. وی تصریح 
کرد: با وجود تمام مشکالت، سال قبل کارنامه 
درخشانی برای فوالد مبارکه به ثبت رسید و 
گام های بزرگی برای تحقــق جهش تولید 

در شرکت برداشته شد. امسال نیز با تکیه بر 
همان نیروی انسانی متعهد و کوشای شرکت 
و با همین روحیه همدلی و همبستگی که در 
کارکنان وجود دارد، در جهت تحقق شــعار 

سال گام برخواهیم داشت.
عباس اکبری محمــدی، معاون بهره برداری 
نیــز در این جلســه ضمــن ارائــه گزارش 

میزان تولید در سال گذشــته از حمایت ها 
ایــن  در  مدیرعامــل  پشــتیبانی های  و 
زمینــه قدردانی کــرد. مدیر فوالدســازی 
و ریخته گری مــداوم در ادامه این جلســه 
به پیش بینــی تولید بیــش از ۷ میلیون تن 
تختال در ســال جاری اشــاره کرد و گفت: 
این هدف با برنامه ریزی هــای به عمل آمده 

و کاهــش ضایعات قابل دســتیابی اســت.
غالمرضا ســلیمی تولید تختال ۳۰۰ و ۲۵۰ 
میلی متــر را از دســتاوردهای خوب ســال 
گذشــته عنوان کرد و افزود: این دستاوردها 
حاصل تالش کارکنان خدوم فوالد مبارکه و 
حمایت های مستمر مدیرعامل و معاونت ها 
اســت. وی در ادامه به پروژه های در دســت 
اقدام ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم در 
سال جاری نیز اشاره و تصریح کرد: پروژه های 
هات شارژ    آهن اسفنجی و هات شارژ اسلب با 
هدف کاهش مصرف انرژی و افزایش تولید از 
مهم ترین و تأثیرگذارترین پروژه های در دست 

بررسی است. 
ضمــن اینکه با توجــه به اهمیت ماشــین 
ریخته گــری  شــماره۱ در فوالدســازی و 
مطابق با برنامه تولید در نورد گرم ۲، عملیات 
بهینه سازی و مدرن سازی این ماشین نیز در 
دســتور کار قرار دارد. سلیمی بومی سازی را 
یکی از برنامه های مهم این ناحیه عنوان کرد 
و افــزود: به منظور تولید پایدار در شــرکت، 
بومی سازی همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار 
بوده و در نواحی مختلف شــرکت، با استفاده 
از دانش متخصصان داخلی و شــرکت های 
دانش بنیان، از این ظرفیت برای ســاخت و 
تأمین تجهیزات و قطعات موردنیاز شــرکت 
بهره گرفته شده است. نمونه بارز آن آخرین 
اقدام این ناحیه در زمینه بومی سازی صفحات 
مسی قالب ریخته گری اســت که با پوشش 
این صفحــات، عمر آن هــا دو برابر شــده و 
صرفه جویی قابل مالحظه ای برای شرکت به 

همراه داشته است.

 گزارش

  گزارش

 نوسان:رییس خانه اقتصاد ایران 
می گوید: شرکت فوالدمبارکه یکی 
از شرکت های بین المللی ایران بوده 
و همگی باید از فوالدمبارکه حمایت 
کنیم. زیرا در جهان کشــورها را با 
محصوالت تولیدی و شرکت های 
بزرگشان می شناسند، بنابراین اگر 
بخواهیم کشورمان در بازار جهانی 
فوالد، حرفی برای گفتن داشــته 
باشــد باید به فوالدمبارکه در این 

راستا نگاه ویژه ای داشته باشیم.
ابراهیــم جمیلــی در گفــت وگو با 
ایراســین با بیان این مطلب در ادامه 
افزود: شــرکت فوالد مبارکه در دهه 
گذشــته حرکت توســعه ای داشته 
است؛ به این شــکل که ضمن افزایش 
تولید، تنــوع تولید را در دســتور کار 
خود قرار داده و اکنون از لحاظ کیفیت 
محصوالت این شــرکت قابل رقابت با 
بهترین فوالدســازان دنیاست. حتی 
می توان گفت که اگر موضوع تحریم ها 
وجــود نداشــت، قطعا بــرای خرید 
محصوالت فــوالد مبارکــه قیمت ها 
در بازارهای بین المللی می توانســت 
درصدی باالتر از قیمت های جهانی، آن 
هم به دلیل کیفیت خوب محصوالتش 
مطرح کند. البتــه نباید فراموش کرد 
که اکنون شرکت فوالدمبارکه بهترین 
فوالدســاز منطقه اســت. وی اظهار 
کرد: اکنون سیاســت کلی کشور خام 
فروشی را نمی پذیرد و تولید کنندگان 
را به تولید محصوالت نهایی تشــویق 
می کند. فوالدمبارکه نیز نمادی از این 
موضوع بوده است تا بتواند در تکمیل 
زنجیره تولید گام بــردارد. در واقع این 
تکمیل زنجیره تولیــد می تواند تنوع 

ارزآوری به همراه داشته باشد.
رییس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه 
شــرکت فوالدمبارکــه بایــد راهکار 
خود را برمبنای ساختار رقابتی در دو 
بخش مهم قیمت تمام شده و کیفیت 
محصول بگذارد در ادامــه افزود: اگر 
فوالدمبارکــه مبنای خــود را بر بازار 
رقابتی قرار دهد، به طــور قطع آینده 
خوبی خواهد داشــت، ضمــن اینکه 
با تولید انواع محصــوالت فوالدی در 
اندازه های مختلف )هم اکنون تا حدود 
زیادی از این امر محقق شده( نام خود 
را در کنــار برندهای فــوالدی جهان 

تثبیت کند.
جمیلی معتقد است که باید تالشها در 
جهت تبدیل شــرکت های کوچک در 
کشــور به مجموعه های بزرگ باشد؛ 
همچنین شــرکت های بزرگ نیز در 
مسیر بین المللی شدن قرار گیرند. در 
حال حاضر شــرکت فوالدمبارکه یک 
شرکت بین المللی بوده و ما در ایران به 
این دست از شرکتها نیاز خیلی زیادی 
داریم؛ زیرا این شرکت های بین المللی 
هستند که می توانند به کشور در همه 
زمینه ها یاری برســانند. بنابراین باید 
تفکر ما برای بزرگ شدن شرکت ها در 
مقیاس بین المللی باشد. به گفته وی، 
شــرکت فوالدمبارکه در کنار تمامی 
اقدامات خود در صنعت کشــور، باید 
شرکت های کوچک را زیر چتر حمایتی 
خود قرار دهد، به این شکل که در بخش 
آمــوزش، انتقال تکنولوژی، ســاخت 
قطعات و ... به آنها کمک کند که البته 
تاحدودی این موارد را انجام داده است، 
اما انتظار می رود سطح فعالیت های خود 

را در این زمینه افزایش دهد.  

industry

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلسه کاری با حضور معاون بهره برداری، مدیران و رؤسای ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم از نیروی انسانی به عنوان مهم ترین عامل موفقیت فوالد مبارکه در 
سال ۹۹ یاد کرد و گفت: با وجود مشکالت متعدد در سال گذشته از جمله کرونا، سالی طالیی برای فوالد مبارکه 

رقم خورد و این موفقیت مرهون تالش ارزنده نیروی انسانی بوده است.

در نشست خبری پویش ملی اطالع رسانی مقابله با کرونا ایرج حریرچی معاون کل وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اقدامات شــرکت فوالد مبارکه و هرمزگان و شرکت 
مس در راستای ایفای مســوولیت اجتماعی قدردانی کردند.  حریرچی ضمن قدردانی از 
فوالد مبارکه اصفهان، فوالد هرمزگان، شرکت مس و همچنین سازمان منطقه آزاد قشم و 
کیش افزود: از سایر شرکت ها هم می خواهم برای مسوولیت اجتماعی خود در این مسیر از ما 

حمایت کنند تا گام های بلندی برای اطالع رسانی مردم برداریم.

تقدیر از فوالد هرمزگان برای ایفای نقش مسوولیت اجتماعی 
مرتضی صالحی شــکیب در دیدار با مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به 
نقش مهم روابط عمومی در انتقال موفقیت ها و مزایای صنعت فوالد به ویژه فوالد مبارکه به 
جامعه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه به عنوان یک مجموعه بزرگ صنعتی مزایای بسیاری 
برای اســتان و کشــور در بردارد که به دلیل فنی بودن بخش عمده ای از آن ها مخاطب 
صنعتی را در برمی گیرد. وی تصریح کرد: این رسانه ها هستند که با فرهنگ سازی مناسب 

می توانند جامعه را از فواید حضور این گونه بنگاه های اقتصادی مطلع سازند.

ترویج موفقیت های فوالد مبارکه نیازمند فرهنگ سازیست

فوالدمبارکه 
بهترین فوالدسازمنطقه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد:

نیروی انسانی؛ مهم ترین عامل موفقیت فوالد مبارکه

 نوســان:مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم، با اشاره به 
موفقیت به دســت آمده در این ناحیه گفت: در آخرین ســاعات ۳۱ 
فروردین ماه، با همت و تالش نیروهای تالشــگر ناحیه فوالدســازی 
شرکت فوالد مبارکه، رکورد تولید 7۰۰ هزار و ۲۱5 تن به ثبت رسید تا 
بار دیگر کارکنان غیرتمند فوالد مبارکه، طنین »ما می توانیم « را تکرار 
کنند و با بهبود رکورد قبلی که مربوط به اسفند ۹۹ و به میزان 66۲ هزار 

تن بود، گامی در جهت تحقق شعار سال بردارند.
به گزارش نوسان و به به نقل از خبرنامه فوالد، غالمرضا سلیمی، وی در ادامه 
به تولیدات سال گذشته این ناحیه اشاره کرد و افزود: مهم ترین این رکوردها 
تولید ۷ میلیون تن فوالد خام بود که نسبت به ســال ۹۸ حدود ۷۳۰ هزار تن 
و نسبت به سال ۹۶ که بیشــترین میزان تولید اتفاق افتاده بود، ۵۵۰ هزار تن 
افزایش داشت. همچنین در طول سال نیز ۴ رکورد تولید ماهیانه، به ترتیب در 
فروردین ۶۳۶ هزار تن، در خرداد ۶۳۷ هزار تن، در شهریور ۶۳۹ هزار تن و در 
اسفند ۶۶۲ هزار تن به ثبت رسید؛ ضمن اینکه این روند در تولیدات روزانه به 
۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۶، ۱۳۸ و ۱۴۰ هزار تن رسید و این امر نشان از پویایی و همت 

بلند کارکنان در این ناحیه دارد.
 مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم همچنین ثبت رکورد در واحد 
گاززدایــی، رکورد تعــداد ذوب، بهبود کیفیــت و کاهش ضایعــات را دیگر 
دستاوردهای این ناحیه در سال گذشــته معرفی کرد و گفت: این موفقیت ها 
در حالی محقق شــد که شــرکت با چالش هایی همچون تحریــم ، بیماری 
کرونا و محدودیت های انرژی و مواد اولیه روبه رو بود، ولی با اســتفاده از تمام 
ظرفیت های شــرکت و افزایش بهره وری نیروی انســانی، مدیریِت توقفات و 
تغییرات اساسی خطوط تولید، توانستیم این رکوردهای ارزشمند را در سال 

گذشته برای فوالد مبارکه به ثبت برسانیم.
سلیمی به نقش مؤثر کارکنان در تحقق اهداف شرکت نیز اشاره کرد و افزود: 
زمانی که بــه رکورد ۱۴۴ ذوب که در فروردین امســال به دســت آمد توجه 
می کنیم، به نقش پررنگ نیروی انسانی در فوالد مبارکه پی می بریم و متوجه 
می شویم که این خواست و اراده نیروی انســانی است که با مدیریت درست و 
جلوگیری از توقفات ناخواســته و همچنین با مدیریت زمان می تواند چنین 

افتخاری را در شرکت خلق کند. 
وی خاطرنشان کرد: در سال جدید برنامه تولید ۷ میلیون و ۵۰ هزار تن را در 
دستور کار داریم، ولی تالش می کنیم ۷.۲ میلیون تن را که ظرفیت فوالدسازی 
است محقق کنیم، زیرا تجربه سال گذشته نشان داد با همت و تالش همگانی 
و کارِ گروهی که در شرکت نهادینه شده است، این امر دور از دسترس نیست 
و می توان با همدلی و همبســتگی در ســال جدید، با پشــت سر گذاشتن 

چالش های مطرح شده، این هدف را محقق ساخت. 
وی در خصوص تولیــد محصوالت ویژه و گریدهای خاص در شــرکت فوالد 
مبارکه یادآور شــد: در اســتراتژی فوالد مبارکه دو مــورد از اهمیت ویژه ای  
برخوردار است: یکی توسعه محصول و دیگری بومی سازی. استراتژی توسعه 
محصول در سال ۹۹ منجر به معرفی چندین محصول جدید به جامعه صنعتی 
کشور شد، مثل تختال با ضخامت کوچک، تختال به ضخامت ۲۰۰ میلی متر 
و فوالدهای API. در خصوص بومی ســازی نیز با بهره گیری از توان داخلی و 
شــرکت های دانش بنیان می توان در جهت پویایی شــرکت گام های مؤثری 
برداشت که نمونه بارز آن تولید محصول جدید تختال عریض ۲۰۲۵ میلی متر 

است که در فروردین ماه تحقق یافت.
وی در پایان از تک تک همکاران ناحیه فوالدسازی که در تحقق اهداف ناحیه 
تالش کردند تشکر و قدردانی نمود و اظهار امیدواری کرد از ظرفیتی که در این 

ناحیه وجود دارد حداکثر بهره برداری برای صنعت کشور حاصل گردد.

عبور از مرز تولید 7۰۰ هزار تن
در ناحیه فوالدسازی

در فروردین ماه ۱۴۰۰ صورت گرفت؛

گزارش
گروه صنعت

 نوســان:رئیس گروه فنی ناحیه نورد گرم شــرکت فوالد مبارکه از 
موفقیت تالشــگران ناحیه نورد گرم و ثبت رکوردی جدید در کاهش 
مصرف آب در این ناحیه خبر داد و گفت: این موفقیت بزرگ در شرایط 
سخت بیماری کووید ۱۹ با تالش و همدلی همکاران ناحیه نورد گرم و در 
راستای تحقق اهداف سازمانی با صرفه جویی ۱55 هزار مترمکعب آب 

در سال ۹۹ به دست آمده است.
فرزاد فرهادی تصریح کرد: رکورد قبلی مصرف آب نورد گرم مربوط به ســال 
۱۳۹۷ و به مقدار ۰.۲۵ مترمکعب به ازای هر تن تولید کالف گرم بود که این 
رکورد در سال ۱۳۹۹ تا مقدار ۰.۲۲ مترمکعب به ازای هر تن تولید کالف گرم 

کاهش یافت و صرفه جویی ۱۵۵ هزار مترمکعبی آب حاصل شد.
وی در ادامه به اقدامات صورت  گرفته در جهــت کنترل و کاهش مصرف آب 
که همواره جزو اهداف مهم ناحیه نورد گرم بوده اســت، اشــاره کرد و گفت: 
بهبود شبکه توزیع آب، بهبود تجهیزات پوسته شویی بار و ورق، کنترل مستمر 
فرایند خنک کاری ورق، بهینه سازی و کنترل دمای آب ورودی، اجرای دقیق 

روتین های نگهداری و تعمیرات ازجمله این اقدامات است.
رئیس گروه فنی ناحیه نورد گرم در پایان دست یابی به این دستاورد مهم را به 
تمامی همکاران و ذی نفعان گروه فوالد مبارکه تبریک گفت و  از حمایت های 
مدیریت عالی شرکت، مدیریت ناحیه و زحمات بی دریغ کلیه همکاران ناحیه 
نورد گرم و پشتیبانی و سایر نواحی که در کسب این موفقیت همکاری داشتند، 

تشکر نمود.

رکوردی جدید
 در کاهش مصرف آب

در سال ۹۹ تحقق یافت؛

در  انسانی  منابع  جایگاه  مورد  در   
توضیحاتی  مبارکه  فوالد  شرکت 

بفرمایید.
منابع انسانی ازجمله مهم ترین سرمایه های 
هر سازمانی محسوب شده و درنتیجه توجه 
ویژه به مدیریت این سرمایه ارزشمند باهدف 
رشد و بالندگی آن ، اهمیتی دوچندان یافته 
است. همچنین فرایند مدیریت منابع انسانی 
و  یافته  زیادی  توسعه  اخیر  سال های  در 
تغییرات آن بسیار شگرف بوده است. با توجه 
به اهمیت منابع انسانی و با نظر اساتید بزرگ 
این عرصه در کشور روز ۲۵ فروردین به عنوان 
روز ملی منابع انسانی نام گذاری شده است. 
موفقیت شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز 
به عنوان سازمانی جهان تراز با ابعاد و حجِم 
گسترده فعالیت ها درگرو فعالیت اثربخش 
اجزا و بهره وری منابع مختلف آن به دست 

توانمند منابع انسانی ارزشمند آن است.
 معاونت نیروی انسانی و سازمان دهی 
شرکت فوالد مبارکه در راستای تکریم 
مأموریتی  چه  شرکت  انسانی  منابع 

برای خود ترسیم نموده است؟
و  انسانی  نیروی  معاونت  مأموریت 
سازمان دهی شرکت فوالد مبارکه، به عنوان 
متولی فرایند مدیریت و توسعه سرمایه های 
تأمین،  سازمان دهی،  شرکت  انسانی 
توانمندسازی و ارتقای بهره وری سرمایه های 
انسانی در راستای تحقق اهداف شرکت را 
به عهده دارد به همین منظور اهداف این 

معاونت، در همکاری با سایر واحدهای
تولیدی و عملیاتی شرکت، در این چارچوب 

واحدهای  منظور  بدین  می گردد.  تعریف 
مختلف این معاونت شامل سازمان دهی و 
بهداشت  اداری،  امور  مشاغل،  طبقه بندی 
حرفه ای، ایمنی و محیط زیست، آموزش و 
توسعه منابع انسانی، خدمات عمومی و امور 
رفاهی و مدیریت شهری و زیباسازی محیط 
تالش می کنند، در کنار واحدهای دیگر، در 
تمامی مراحل زندگی کاری، از جذب تا پس 
از بازنشستگی، در کنار کارکنان شرکت بوده 
برای  بهترین شرایط ممکن  برقراری  به  و 

آن ها کمک نمایند.
 در مورد مدیریت فرهنگ سازمانی 
به عنوان  مبارکه  فوالد  شرکت 
سیستمی از معناها و مفاهیم مشترك 
میان اعضای یک سازمان، که آن را 
از سازمان های دیگر متمایز می کند 

توضیحاتی بفرمایید؟
یکی از رسالت های واحدهای منابع انسانی 
معاونت  این  موردتوجه  که  شرکت ها  در 
مقوله  بوده،  نیز  مبارکه  فوالد  شرکت  در 
فرهنگ سازمانی است. این مقوله مفهومی 
آن  مدیریت  برای  و  است  چندوجهی 
مناسبی  سازوکار  باید  ناگزیر  سازمان  در 
فرهنگ سازمانی  چراکه  گردد؛  پیش بینی 
موجب تمایز رقابتی برای سازمان می شود.

مناسب  سازوکار  مبارکه  فوالد  شرکت  در 
و  ارزش ها  اخالق،  مدیریت  عنوان  تحت 
فعالیت های  با   )EVC( فرهنگ سازمانی 
مختلفی در راستای ارتقای فرهنگ سازمان 
و جاری سازی رفتارهای مناسب در شرکت 
با محوریت این معاونت به صورت مستمر در 

حال انجام است.
مدیریت  فعالیت های  مورد  در   
مشاغل  طبقه بندی  و  سازمان دهی 

این معاونت توضیح بفرمایید.
واحد  این  اصلی  فعالیت های  ازجمله 
انسانی  منابع  و  فعالیت ها  سازمان دهی 
شامل  کار  این  است.  کارها  این  گرداننده 
برای  ضروری  فعالیت های  گروه بندی 
گروه  هر  تخصیص  اهداف،  به  دستیابی 
ارائه  همراه  به  مدیر  یک  به  فعالیت ها  از 
قدرت و اختیار الزم برای نظارت بر آن و 
تأمین هماهنگی عمودی و افقی در سازمان 
است. هماهنگی عمودی در تدوین ساختار 
سازمانی و هماهنگی افقی از طریق تدوین 
فرایندهای سازمانی و گردش کارها به دست 
می آید. ساختار سازمانی مشخص می کند که 
وظایف شغلی چطور تقسیم شده، گروه بندی 
کجا  از  می شوند،  هماهنگ  گردیده، 
شروع شده، و درنهایت به کجا ختم می گردد. 
همچنین متولی انجام هر فعالیت، ورودی ها 
مشخص  اینجا  در  نیز  آن  خروجی های  و 
صالحیت های  تعیین  همچنین  می شوند. 
انجام  برای  افراد  و  واحدها  موردنیاز 
فعالیت های ذکرشده نیز بر عهده این واحد 
است. ارزیابی و نظرسنجی در خصوص بخش 
عمده ای از نتایج مختلف در حوزه کارکنان 
نیز از وظایف واحد سازمان دهی و طبقه بندی 
مشاغل است. این نتایج به دو شکل عمده 
عملکردی و برداشتی طبقه بندی می شوند. 
در  سازمان  عملکردی  نتایج  مهم ترین  از 
حوزه منابع انسانی بهره وری منابع انسانی با 

توجه به شاخصه های کمی و کیفی تولید و 
هزینه سرمایه های انسانی را شامل می شود. 
در حوزه نتایج برداشتی نیز رضایت و اشتیاق 
شغلی کارکنان و همچنین رضایت کارکنان 
از خدمات ارائه شده توسط واحدهای مختلف 
فرهنگ  وضعیت  آن ها،  به  انسانی  منابع 
سازمان و اثربخشی ارتباطات سازمانی است. 
ارزیابی شاخص های ذکرشده جهت  نتایج 
فعالیت های  مستمر  بهبود  و  برنامه ریزی 
منابع انسانی به صورت مستمر مورداستفاده 
قرار می گیرد. این واحد همچنین مسئولیت 
اصلی را در طراحی و هماهنگی فعالیت های 
این معاونت باهدف بهبود مستمر وضعیت 
زندگی کاری و خانوادگی کارکنان بر عهده 
دارد و  تالش های مختلفی را در حوزه های 
مختلف نظام های پرداخت حقوق، پاداش و 
مزایای کارکنان انجام می دهد. این مأموریت 
با توجه به اینکه موضوع معیشت و ارتقای 
آن ها  خانواده  و  کارکنان  زندگی  کیفیت 
همواره موردتوجه مدیرعامل محترم شرکت 

بوده، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در  انسانی  منابع  نقش  مورد  در   
فوالد  بزرگی چون  موفقیت شرکت 

مبارکه اگر سخنی دارید بفرمایید.
درمجموع می توان گفت که موفقیت یک 
سازمان موفقیتی جمعی است و بدون تالش 
مجدانه، مستمر و همه جانبه منابع انسانی 
آن به عنوان ارزشمندترین سرمایه های آن، 
دستیابی به این موفقیت امکان پذیر نیست. 
لذا من و همه همکاران، در کنار فعالیت های 
ذکرشده، گرامیداشت روز ملی منابع انسانی 
را که در اصل متعلق به همه کارکنان عزیز 
شرکت است از وظایف خود دانسته و این 
روز را در آغازین روزهای سال جدید کاری 
به آن ها تبریک عرض می نمایم و برای همه 
همکاران و خانواده های محترم آن ها آرزوی 

سالمتی و موفقیت دارم.

فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت پیشرو در کشور و منطقه، رشد و توسعه خود را در گروه 
منابع انسانی توانمند شرکت می داند و با یک فرهنگ سازمانی قوی در سال تولید؛ پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها در راستای ایرانی سربلند گام های محکم تری بر می دارد. مدیر سازمان دهی و طبقه بندی مشاغل 
شرکت فوالد مبارکه، تاکید دارد، یکی از رسالت های واحدهای منابع انسانی در شرکت ها که موردتوجه این معاونت 

در شرکت فوالد مبارکه نیز بوده، مقوله فرهنگ سازمانی است.آنچه می خوانید گفت وگو با بهزاد کمال پور است؛

مدیر سازمان دهی و طبقه بندی مشاغل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

فرهنگ سازمانی عامل تمایز رقابتی

گفت و گو
گروه صنعت

موفقیت شرکت فوالد مبارکه در گرو فعالیت اثربخش منابع انسانی ارزشمند آن شرکت است
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محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازي گفت: افرادي که اطالعات مالکیتي 
و سکونتي خود را در مهلت مقرر در سامانه امالک و اسناد ثبت نکرده یا غلط ثبت 
کنند، مشمول جرایم ۲ برابري مي شوند. او گفت: اقدام اخیر دولت در راستاي شفاف 
شدن وضعیت مسکن کشور و برنامه ریزي دقیق براي گروه هاي هدف است و کار 
اضافه اي با هدف خاصي انجام نمي شود، بر این اساس به همه مالکان و مستاجران 

توصیه مي کنیم بدون در نظر گرفتن شایعات اقدام به ثبت نام در سامانه کنند.

با انجام پیمایش و نشت گیری ۳۹۸ کیلومتر شبکه توزیع و ۳۱ هزار فقره انشعابات 
آب، از هدر رفت  ۱۰۷ لیتربر ثانیه آب آشامیدنی در استان اصفهان جلوگیری شد. 
مدیر دفتر بهره برداری آبفای اصفهان با اعالم این خبر، گفت: این عملیات سال گذشته 
در ۴۵ شهر و ۸۰ روستا به اجرا درآمد. سید محمدحسین صالح افزود: در جریان 
پیمایش، در مجموع ۲۴۳ مورد نشت آب از شبکه توزیع و ۵۱۹ مورد نشت از انشعابات 

آب شناسایی شد.  

جلوگیری از هدر رفت 107 لیتر برثانیه آب در اصفهانعواقب عدم ثبت نام در سامانه امالك
 گزارش

 نوســان :رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان اســتان 
اصفهان در گفتگو با نوسان به مناسبت هفته کارگر، لزوم رسیدگی 
به مشکالت معیشــتی کارگران در این برهه که آنها نقش خود را 
در مقابله با تحریم های ظالمانه و تحقق اقتصاد مقاومتی با سخت 

کوشی ایفا کرده اند، مطرح نمود.
سیدعبدالوهاب سهل آبادی با سابقه دلســوزی ها و دغدغه های فراوان در دفاع از 
حقوق کارگران و کارفرمایان درعرصه کار و تولید، ضمن گرامیداشــت هفته کار و 
کارگر، گفت: همه تالش ما در این سال ها با هدف رساندن صدای کارگران به گوش 
همه مسئوالن استانی و کشوری بوده است. وی کارگران را مجاهدانی سختکوش، 
ایثارگر و وفادار به مردم، تولید و کشور نامید که همچنان تعهد و ازجان گذشتگی خود 

را اثبات کرده اند. 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این گفتگو با ابراز قدردانی از کارگران 
و کارفرمایان، کارگران را یک ضلع مهم از ابعاد تولید عنوان کرد و با اشاره به جایگاه 
صنعتی اســتان اصفهان، گفت: کارگران این استان در ســخت ترین شرایط جزو 
نجیب ترین افرادی بوده اند که همچنان همراهی کامل خود را برای حرکت چرخه 
اقتصادی کشور نموده اند. وی افزود: در سال ۹۹، باوجود شرایط کرونا، تشدید تحریم 
ها و مشکالت اقتصادی، کارگران و کارفرمایان استان اصفهان صادقانه و با تمام همت، 

ایستادگی نمودند و از هیچ کوششی در زمینه حمایت از تولید دریغ نکردند. 
سهل آبادی بعنوان نماینده کارفرمایی و حامی کارگر و در جایگاه مسئولیت خود 
بعنوان رئیس خانه صمت ایران اظهار کرد: اکنون برخــود الزم می دانم که به همه 
مردم شــریف ایران بگویم، " کارگران نمونه ای در کشور ما مشغول به کار هستند:. 
زیرا باوجود تورم و مشکالت اقتصادی که واقعا بر معیشت آنان تاثیرگذار بوده است، 
همچنان سنگر کارو تولید را فعال نگه داشته اند و به شکوفایی تولید کمک کرده اند. 
وی به همه کارفرمایان توصیه کرد: در این برهه، کارگران را تنها نگذارند و همراهی و 

حمایت متداوم خود را از کارگران دریغ نکنند.

به مشكالت معیشتی کارگران 
رسیدگی شود

رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان:

اقتصادی  امور  نوسان:مدیرکل   
و دارایی اســتان اصفهان گفت: 
سهامداران سهام عدالت که روش 
غیرمســتقیم را برای مدیریت 
سهام خود انتخاب کرده اند، باید 
برای حفظ حقوق خــود و بهره 
مندی از مزایای این ســهام در 
اولین فرصت نســبت به تکمیل 
اطالعات در سامانه سجام اقدام 

کنند.
علی صبوحــی در خصــوص آخرین 
وضعیت مشموالن سهام عدالت کشور 
و استان و زمان برگزاری مجمع شرکت 
سرمایه گذاری ســهام عدالت استان 
اصفهان، اظهار کرد:  سهامداران سهام 
عدالت در کل کشور ۴۹ میلیون و ۱۵۲ 
هزار و ۷۴۱ نفر هستند که از این تعداد 
۲ میلیون و ۶۶۱ هــزار و ۸۳۱ نفر، در 

استان اصفهان هستند.
 وی افــزود: از این تعــداد ۳۲ درصد 
معادل ۸۵۴ هزار و ۹۰۳ نفر مدیریت 
مســتقیم و ۶۸ درصد معــادل یک 
میلیون و ۸۰۶ هزار و ۹۲۸ نفر مدیریت 
غیرمستقیم ســهام عدالت خود را به 
ارزش ۲۴.۷ هزار میلیــارد تومان دارا 

هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 
اصفهان با اشاره به مصوبه اخیر شورای 
عالی بــورس، که مقرر اســت مجامع 
شرکت های ســرمایه گذاری استانی 
سهام عدالت به صورت الکترونیکی از 
نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه اول خرداد 
سال جاری برگزار  شود، تاکید کرد: آن 
گروه از سهامداران ســهام عدالت که 
روش غیرمســتقیم را برای مدیریت 
ســهام خود انتخاب کرده انــد، باید 
برای حفظ حقوق خــود و بهره مندی 
از مزایای این ســهام از جمله دریافت 
سود ســهام، شــرکت در انتخابات و 
مجامع عمومی و اعمال رای در انتخاب 
هیأت  مدیره، در اولین فرصت و فوریت 
نسبت به تکمیل اطالعات در سامانه 

سجام و احراز هویت خود اقدام کنند.
به گزارش نوسان و به نقل از اداره کل 
امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، 
وی یادآور شد: براساس مصوبه شورای 
عالی بــورس ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ 
آخرین مهلــت ثبت نــام متقاضیان 
عضویت در هیات مدیره شرکت های 
سرمایه گذاری استان است، بنابراین 
برای افزایش کیفیت فرآیند انتخاب و 
تشکیل هیات مدیره شرکت سرمایه 
گذاری استان، افراد صاحب صالحیت 
فنی و حرفه ای که با دانش الزم بتوانند 
امتیاز دســتورالعمل تایید صالحیت 
حرفه ای مدیــران نهادهــای مالی را 
کسب کنند، حداکثر می توانند تا روز 
شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ از طریق 
setan. ثبت نام در ســامانه ســتان
seo.ir در انتخابــات هیــأت  مدیره 
کاندیدا شــده و خود را در معرض رأی 

سهامداران قرار دهند. 
صبوحی تاکیــد کرد: هر چــه تعداد 
کاندیداهای صالحیــت دار ثبت نام 
کرده بــرای عضویت هیــات مدیره 
شــرکت بیشتر باشــد امکان انتخاب 
شایسته ترین ها توســط سهامداران 
برای تشــکیل هیات مدیــره قوی و 
باکیفیت بهتر و مطلوب فراهم خواهد 

شد. 
وی بر ضرورت احراز هویت سهامداران 
عدالت مدیریت غیرمستقیم در سامانه 

سجام تاکید کرد.

معاون خرید ذوب آهن اصفهــان با تاکید 
بر این که احتمال می رود یــک ماه آینده 
وضعیت تامین مواد اولیه آهن دار در ذوب 
آهن بحرانی شــود، گفــت: در حال حاضر 
ذخایر درشت دانه ذوب آهن برای حدود ۶۰ 
روز و ذخایر ریزدانه برای حدود ۹۰ روز است 
و اگر همین روند ادامه یابد و به تعهدات عمل 

نشود، ذوب آهن به مشکل بر می خورد. 
محمدجعفر صالحی در خصوص وضعیت 
تامین مواد اولیه ذوب آهن در سال ۱۴۰۰، 
اظهار داشــت: مشــکل تامین مواد اولیه 
هیچگاه تمام شدنی نیســت و همواره در 
نوسان است و مقطعی شرایط رو به بهبودی 
می رود و در مقطعی دوباره شــرایط تامین 
مواد اولیه ناپایدار می شود. وی تاکید کرد: 
در حال حاضر شــرایط فعالیت ســه کوره 
ذوب آهن و وضعیت تامین مواد اولیه ذوب 
آهن ثابت است و آن ها از ذخایر ایجاد شده، 

مصرف می کنند.

در تامین مواد اولیه 
دچار مشکل هستیم

معاون خرید ذوب آهــن اصفهان توضیح 

داد: از بهمن سال گذشته که کوره شماره 
یک ذوب آهن وارد مدار شــد تا به امروز 
حدود ۲۰۰ هزار تــن از موجودی ذخایر 
درشــت دانه و همچنین ۱۵۰ هزار تن از 
ذخایر ریزدانه کاهش یافته اســت و این 
نشان می دهد که هنوز میزان ورود مواد 
اولیه با نیاز تناسب ندارد، چرا که تعهداتی 
که پیش تر داده شــده بود و بر مبنای آن 
کوره شماره یک را عملیاتی کردیم، هنوز 

به نتیجه نرسیده است.
 وی گفت: ذوب آهــن اصفهان در مصوبه 
ای دریافت یــک میلیــون و ۷۵۰ هزار 
تن تامین مواد اولیــه از معادن »چاه گز و 
سنگان« را داشــت که تاکنون عملیاتی 
نشده اســت و امروز در تامین مواد اولیه 
آهــن دار خود دچار مشــکل هســتیم. 
صالحی تصریح کرد: شــاید در شــرایط 
موجود این عدم اجرای تعهد خود را نشان 
ندهد، اما تا یک ماه آینده وضعیت تامین 
مواد اولیه آهــن دار در ذوب آهن بحرانی 

خواهد شد. 
وی با اشــاره به این که در مجموع ســه 
کــوره، نیاز ذوب آهــن به مــواد اولیه ۶ 

میلیون تن مواد آهن دار برای یک ســال 
است، گفت: در حال حاضر ذخایر درشت 
دانه ذوب آهن برای حدود ۶۰ روز و ذخایر 
ریزدانه بــرای حدود ۹۰ روز اســت و اگر 
همین روند ادامــه یابد و به تعهدات عمل 

نشود، ذوب آهن به مشکل بر می خورد.

خودزنی و رقابت مخرب
صالحی در خصــوص معامــالت وز ۲۲ 
فروردین ســنگ آهــن در بــورس کاال 
نیز اظهار داشــت: این معاملــه و رقابت 
۲۰ درصدی بر ســر خرید ســنگ آهن 
دانه بندی و رســیدن قیمت آن از ۱۱۳۲ 
تومان به ۱۳۵۵ تومــان، نوعی خودزنی و 
رقابت مخرب است و باعث افزایش قیمت 

کنسانتره و گندله می شود.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان تشــریح 
کرد: با رقابت ۲۰ درصدی، این روز، سنگ 
آهن دانه بندی ۲۲۳ تومان بــه ازای هر 
کیلو باالتر از قیمت پایه معامله شــد. این 
امر باعث می شود که سهم سنگ آهن در 
تولید چدن به تنهایی با معامالت این روز 
۳۷۹ تومان به ازای هر کیلو افزایش یابد؛ 

چرا که برای تولید هر تن چدن به ۱.۷ تن 
سنگ آهن دانه بندی نیاز است. این مورد 
تأثیر معامله ۲۲ فروردین بر تولید چدن 
است و تأثیر آن بر هزینه تولید محصوالت 
نهایی فوالدی نیز ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان به 
ازای هر کیلو اســت. با این رقابت مخرب 
هزینه تولید فوالد در کشــور باال می رود 
و تولیدکنندگان فــوالد که هم اکنون نیز 
با معضل کنترل قیمت ها دســت و پنجه 

می کنند، آسیب می بینند. 
وی افزود: باز گذاشــتن رقابت در ابتدای 
زنجیــره فــوالد و کنتــرل قیمت ها در 
بخش های بعدی، می تواند اثرات مخربی 

بر تولید در کشور داشته باشد.
صالحی عنوان کرد: سنگ آهن دانه بندی 
که باید قیمت آن ۸ درصد شمش فوالدی 
باشــد، در این روز ۱۲ تا ۱۳ درصد قیمت 
شمش فوالدی در بورس کاال معامله شد. 
این امر قیمت کنسانتره که باید ۱۶ درصد 
نرخ شمش فوالدی باشــد را باال می برد و 
به تورم قیمت ها در ابتدای زنجیره فوالد و 

افزایش هزینه تولید منجر می شود. 
وی بیــان داشــت: ذوب آهــن اصفهان 
نتوانســت در معامالت این روز با شرکت 
فوالد زرند ایرانیان که خریدار نهایی بود 
رقابت کند و اگر قیمت ها را باال می بردیم 
زرند ایرانیان حتی حاضر بود قیمت سنگ 
آهن دانه بندی را تا ۱۷۰۰ تومان به ازای 
هر کیلو باال ببرد !ما ایــن رقابت را رقابت 
مخرب می دانیم که باید برای آن تدبیری 

اندیشیده شود.

دو نگرانی اصلی ذوب آهن
معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان مطرح کرد؛  گزارش

تکمیل اطالعات 
در سامانه سجام

citizen

نباید با بخشنامه های متوالی و متناقض برای صنایع فوالدی مانع تراشی کنیم

 نوسان: معاون اقتصــادی و بازرگانی و 
عضو هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت 
اصفهان و شــرکت پتروشیمي اصفهان  
گفت: این شــرکت با خریــد حدود ۴۲ 
درصد سهام پتروشــیمي اصفهان، گام 
اساسي براي تبدیل شدن به پتروپاالیش 

را برداشت.
مهدی صرامی بابیان اینکه پاالیشــگاه 
اصفهان ۱۰۰ درصد خوراک پتروشیمی 
استان را تأمین می کند، اظهار داشت: با 
تبدیل  شرکت پاالیش نفت اصفهان به 
پترو پاالیش و سرمایه گذاری در صنایع 
پایین دستي که به پاالیشــگاه وابسته 
هستند و خوراک خود را از این مجتمع 

عظیم صنعتي دریافــت می کنند، نیاز 
سایر صنایع نیز تأمین می شود. 

عضو هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت 
اصفهان با اشاره به اینکه حرکت امروزه 
کشــورهای پیشــرفته دنیا به ســمت 
ایجاد واحدهای پترو پاالیشی )تجمیع 
واحدهای پتروشــیمی و پاالیشگاهی( 
اســت و این روند اهمیت ویژه موضوع 
را نشان می دهد، اذعان داشت: افزایش 
حاشیه سودآوری نفت، کاهش آلودگی، 
کاهش هزینه تأمین خوراک و مدیریت 
یکپارچه از مزایای پتروپاالیش شــدن 

است.
ســید مصطفي الهي مدیرعامل شرکت 

پتروشــیمي اصفهان نیز با بیان اینکه با 
حمایت مدیران شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان، پیوند پتروشیمی و پاالیشگاه 
اصفهان، محکم تر از قبل خواهد شــد، 
گفــت: بــا بهره گیــری از تجربیات و 
تعامالت دوسویه و هم افزایی دو شرکت 
می توان ارزش های افــزوده جدید براي 

پتروشیمي اصفهان ایجاد کرد. 
ســید مصطفي الهي تکالیــف مجمع 
عمومي شــرکت پتروشــیمي اصفهان 
را نقشــه راه این شــرکت عنوان کرد و 
انجــام آن را ضروري دانســت و افزود: 
اجرایي شدن پروژه ها و طرح های جامع 
بهینه سازی شرکت از گام های پیش رو 

و اقدامات مؤثر این شرکت بوده که باید 
هرچه سریع تر آغاز و پیگیری شود.

معاون اقتصادی و بازرگانی و عضو هیات مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان:

گام اساسي پاالیشگاه اصفهان براي تبدیل به پتروپاالیش

 نوسان :مراســم معرفي مدیرعامل جدید و نایب رئیس هیئت مدیره 
شرکت پتروشیمی اصفهان با حضور اعضای هیئت مدیره جدید و مدیران 

و روسای این شرکت در سالن صدف پتروشیمي اصفهان برگزار شد.
دراین مراسم مرتضي ابراهیمی مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان و رئیس 
هیئت مدیره شرکت پتروشــیمی اصفهان، ضمن تشــکر و قدردانی از خدمات و 
تالش های ارزنده اعضای هیئت مدیره در دوران تصدی مدیریت پیشــین شرکت 
)آقایان ترکان،براتی و پورسینا( و بازگرداندن حقوق و جایگاه این شرکت، به سوابق 
مدیرعامل جدید شرکت؛ سید مصطفي الهي به عنوان یکي ازمدیران باتجربه و باسابقه 
در صنعت نفت اشاره و ابراز امیدواری کرد:ان شااله در دوران مدیریت ایشان،به اهداف 

تدوین شده و تعالی شرکت دست خواهیم یافت.
سید مصطفي الهی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره با تبریک حلول ماه مبارک 
رمضان، این ماه را منشــأخیروبرکت برای شــکوفایی و رشــد و سرآمدی شرکت 
پتروشیمی اصفهان دانسته و با اشاره به سوابق مدیران و نیروهای فعال و کارآمد در 
این شرکت، ضمن قدردانی از مدیران عامل در سال هاي گذشته و همکاران ایشان، 
اظهار امیدواری کرد که با یاري خداوند منان وبا کمک نیروی انسانی دلسوز و متعهد 
این شرکت که از سکان داران اصلی هستند و همچنین با حمایت و مساعدت های 
مدیران شرکت پاالیش نفت اصفهان، پیوند پتروشیمی و پاالیشگاه اصفهان، محکم تر 
از قبل خواهد شد. وي افزود: به طور حتم با بهره گیری از تجربیات و تعامالت دوسویه 
و هم افزایی دو شــرکت می توانیم باارزش های افزوده جدید در شرکت پتروشیمی 
اصفهان، منابع مالی بیشتری ایجاد نماییم و دانش و تجربیات خویش را به نسل های 

آینده و نیروهای کارآمد جدید انتقال دهیم.
الهي در ادامه بابیان اینکه تکالیف مجمع عمومی چراغ راه و انجام آن، وظیفه همه 
ماست، اجرایی شدن پروژه ها و طرح های جامع بهینه ســازی شرکت رااز گام های 

پیش رو و اقدامات مؤثری برشمرد که باید هر چه سریع تر آغاز و پیگیری گردد.
گفتني است پیش ازاین اکبر ترکان مدیرعامل شــرکت پتروشیمي اصفهان بود. 
شرکت سهامی پتروشــیمی اصفهان، اولین تولیدکننده محصوالت آروماتیک در 
ایران، یکی از طرح های ملی و مهم دهه اول انقالب است که در سال ۱۳۷۱ باهدف 
تولید بیش از ۰۰۰/۳۰۰تن مواد آروماتیک در سال شامل بنزن، تولوئن، ارتوزایلین، 
پارازایلین و مخلوط زایلین به جمع واحدهای تولیدی کشور پیوست. این مجتمع از 
واحدهای زیربنائی کشور بوده و محصوالت آن به عنوان خوراک صنایع پایین دستی 
نظیر شوینده ها، پالستیک ها،  الیاف پلی استر، نرم کننده های پـالستیکی، رنگ سازی 

و صنایع نظامی به کاربرده می شود.

پیوند پتروشیمی و پاالیشگاه اصفهان
محكم تر از قبل خواهد شد

مدیر عامل  جدید شرکت پتروشیمي اصفهان:

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان با تأکید بر اینکه معضل کمبود آب و تأمین مواد اولیه 
به ترتیب بزرگترین معضالت نگران کنندۀ این شرکت است، گفت: امیدواریم همانند سال های 
گذشته به جای رونق و جهش تولید، مانع تراشی نکنیم. محمدجعفر صالحی  اظهار کرد: یکی 
از شرایط مهم پشتیبانی، ایجاد نکردن مانع برای صنایع بزرگی همچون ذوب آهن است تا تولید 
مسیر خود را ادامه دهد. صالحی تاکید کرد: نباید با بخشنامه های متوالی و متناقض برای صنایع 
فوالدی همچون ذوب آهن مانع تراشی کنیم و از این مسیر، حالت بالتکلیفی ایجاد کنیم چون 

این یکی از بزرگترین معضالت این صنعت مادر است.

گزارش

گرو  ه  صنعت
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میلیون  از ۱۳۰  بیش  تایمز  نیویورك  چرا روزنامۀ 
نفر خواننده و 5 میلیون نفر مشترك دارد؟ یک 
علت در میان علل مختلف به نظر مهمتر است: چون 
خبرنگارانی که برای نیویورك تایمز می نویسند 
»شبکۀ داخلی و جهانی« دارند. فقط این نیست 
دارند،   )Database( اطالعات  تایمز،  نیویورك  خبرنگاران  که 
کما اینکه بسیاری دیگر به آنها دسترسی دارند، بلکه به شبکه ای 
)Networking( از افراد، مرتبط هستند که Data را تفسیر می کنند.

یکبـار یـک خبرنـگار نیویورک تایمز به این نویسـنده گفت:  به فاصلۀ ۴۸ سـاعت 
وارد هر کشـوری بشـوم می توانم با ده نفر اول سیاسی و فکری آن کشور مصاحبه 
 Data و مالقـات کنـم. سـپس جوهر این مصا حبه ها را اسـتخراج می کنـم و با
مخلـوط مـی کنـم و ده هـا میلیـون نفـر آن مطلب را مـی خواننـد و در تصمیم 
گیـری هـای خود اسـتفاده می  کنند. بنابرایـن، خبرنگاری که شـبکه ای ندارد و 
میـان ذهـن خـود و برداشـت خـود با ده  هـا ذهن دیگـر ارتباط برقـرار نمی  کند 

سـخنانش در حد تحریریه باقـی می ماند. 
خبرنـگاران را مـی توانیم به گـروه  های دیگر تعمیم دهیم: کارآفرینان، سیاسـت 
مداران، نویسـندگان، اسـاتید دانشـگاه، دانشـجویان و گروه های حرفه ای دیگر. 
اگـر تولیـد کننـده  ای بـا هـم  قطـاران داخلـی و خارجی خـود تبـادل اطالعات 
و تحلیـل نکنـد، طبعـاً در محیـِط محدودتـری تصمیم سـازی خواهد کـرد. اگر 
نویسـنده و یک دانشـگاهی صرفاً در خلوِت ذهن خود، نظریه بنویسـد بدون آنکه 
َمّحـک بیـرون از ذهن بخـورد، در دایره ای با شـعاع محدود قـرار خواهد گرفت و 

کارآمدی نخواهد داشـت.
شـعاِع دایـرۀ تعامـل و معاشـرت، سرنوشـت افـراد، بنـگاه  هـا، سیسـتم هـا و 
حکومـت هـا را تعییـن مـی کند. کسـانی که کتاب  هـای جدید نمـی خوانند، 
سـفر نمـی  کنند، مشـاهده نمی  کننـد، دیالـوگ ندارند و با طیفی از شـبکه ها 
در تعامل نیسـتند، چگونه می توانند کارآفرینان، نویسـندگان، سیاست  مداران 

و خبرنـگاران نوآور و خالقی باشـند؟ 
دلیـل شکسـِت برجـام ایـن بوده و هسـت که کشـور در شـبکه نیسـت. برجام 
نتیجـۀ تعجیل دو رییس جمهور بدون شـبکه سـازی بود. یـک رییس جمهور 
آمریـکا نمـی توانـد از معاهدۀ نفتـا ) قرارداد تجـاری آمریکا با کانـادا و مکزیک( 

خـارج شـود چـون ۸۹ نفر در سـنای آمریکا آنـرا تایید کـرده اند. 
چـرا سـنگاپور بـا جمعیِت پنج ملیونـی می توانـد میلیاردها دالر سـرمایه جذب 
کنـد چـون در شـبکه اسـت. چـرا کـرۀ جنوبی ملیـون هـا دالر برای البـی خرج 
مـی کنـد چـون می خواهد در شـبکه باشـد. چـرا معمـوال در اروپا، دانشـجویان 
لیسـانس، یک سـال از چهار سـال دوران تحصیل را در کشـور دیگری درس می 
خواننـد؟ چرا بنـگاه  های اقتصادی دائماً افراد مختلف را به جلسـات هیات مدیره 
و حتـی کارمنـدان خـود دعـوت مـی کنند تـا در »معرض« سـخنان و تفاسـیر 

جدید قـرار گیرند؟
چـرا یک اسـتاد دانشـگاه باید در یک شـبکۀ جهانی باشـد تـا بتواند نوآور باشـد؟ 
چـرا یـک نماینـدۀ مجلـس بایـد در طول یـک روز با نماینـدگان ده  ها کشـور در 
تمـاس باشـد تا در جریـان تحوالت منطقه ای و جهانی باشـد؟ چـرا افراد امنیتی 
و نظامـی بایـد بـا هم  قطاران خود حداقل در ۲۰-۳۰ کشـور تماس دائمی داشـته 
باشـند تا Data را دقیق تجزیه و تحلیل کنند و گرفتار بسـته شـدن زود هنگام 

تحلیل نشـوند )Cognitive Closure(؟
تصمیم سـازی نیازمند شـبکه سـازی اسـت. تصمیم سـازی  های مهم  تر، شبکه 
هـای وسـیع  تـر و پیچیـده  ترمی طلبـد. بودِن در شـبکه هـا حتی پـی  آمدهای 
مثبـِت اخالقـی دارد زیـرا افـراد متوجه می  شـوند از آن  ها باهوش  تـر و مطلع  تر 
و دقیـق  تـر هـم وجـود دارد و از دایـرۀ بسـته  ی خودخواهی، خودمحـوری، خود 
حـق پنـداری و خـود بزرگ پنـداری خـارج می  شـوند. ذهِن آدمی خیلی سـریع 
بـه محیطـی کـه در آن زندگـی می کنـد دل می بندد. خالقیت و رشـد در سـایۀ 
شـنیدِن حـرف های جدید و معاشـرت بـا افراد نوآور اسـت. وقتی دایرۀ معاشـرت 
و شـبکۀ تعامل محدود شـد، هم اشـتباه زیاد می شـود و هم فکر و رفتار فسـیل 

و مسـتهلک می شوند.
پـی آمـد هـای ایزوله بـودن جامعه ما از جهـان، خود را ۵-۱۰ سـال آینده نشـان 
خواهـد داد: وقتـی یـک دانشـجو، نویسـنده، دانشـگاهی، صنعـت  گـر، پزشـک، 
سیاسـت  مـدار، کشـاورز و کارآفریـن سـا ل هـا صرفـاً در مدارهـا و شـبکه  هـای 
محـدود فکـر کـرده، تعامل کـرده و تصمیـم گرفته اسـت، نـوآوری او بـه حداقل 
خواهد رسـید. شـبکه  های اجتماعی)Social Media( جایگزینی برای دیدن، 
شـنیدن، صحبت کردن وشـنیدِن انتقاد نیسـتند. اگر اهمیِت اقتصـاد بین الملل 
را دقیـق و از طریـق تعامل و شـبکه  های جهانی متوجه بودیم بـه احتمال زیاد در 
اقتصـاد همسـایۀ نزدیک خـود در ۲۵۰ کیلومتری سـرمایه  گذاری مـی کردیم تا 
اینکـه وقـت و منابـع مالی مـان را ۱۳۹۰۰ کیلومتر آن طرف دنیا بـا بولیوی، کوبا، 
و ونزوئال، که سـه کشـور ورشکسـته سیاسـی و اقتصادی هسـتند و به فقر و فساد 
معروف هسـتند، صرف می کردیم. فقط طی سـال  های ۲۰۱۵-۲۰۱۷، جمعیتی 
بالـغ بـر ۰۰۰/۹۰۰ نفر از ونزوئال به ۱۷ کشـور پناهنده شـدند. این در حالی سـت 
کـه ونزوئـال دومین کشـور جهان در تعداد آواره بعد از سـوریه اسـت )۰۰۰/۷۰۰/۳ 
نفر( و کوبا از نظر آزادی های اقتصادی رتبۀ ۱۷۸ و بولیوی رتبۀ ۱۷۵ را داراسـت. 
پرسـش بنیـادی این اسـت که کـدام پروسـۀ فکری و تصمیم سـازی و بـا اتکا به 
کـدام Fact ها، زمینه سـرمایه  گذاری و وقت گذاشـتن و هزینه کـردن برای این 
کشـورهای آن سـوی دنیا را فراهم شده اسـت؟ اگر کشور و دستگاه دیپلماسی در 
شـبکه هـای منتهی به اقتصاِد کره جنوبی، اندونزی، سـنگاپور، مالـزی و هند قرار 
داشـت و دسـتاوردهای خارق  العاده آن ها را طی فقط دو دهه ی گذشـته مشاهده 

کـرده بـود، زمـان و انرژی کمتری بـرای کوبا و بولیوی می گذاشـت.

در ســال های طوالنی تدریس، 
همیشــه به سرنوشت جوانانی 
فکر می کــردم که در رشــته 
اقتصاد ثبت  نام کــرده  بودند و 
در کنــار دروس خــود با ذوق 
و عالقه، مســائل روز را دنبال 
می کردند، نمایشگاه و ســخنرانی سازماندهی می کردند، 
کتاب می خواندند و بحث می کردنــد و... ولی زمانی که از 
دانشکده فارغ التحصیل می شدند، نمی دانستند به  دنبال 
چه شــغلی بگردند. اکثر آنها مدتی سرگردان می شدند و 
باالخره برخی از آنان به دانشــکده برمی گشــتند تا ادامه 

تحصیل دهند. 
معموال بخش عمــده ای از اقتصادخوانده هــا مجبورند به 
کارهای تا حدی مرتبط چون حسابداری و بخش دیگری 
به کارهای غیرمرتبط مشــغول شــوند تا ادامه حیات را 
تسهیل کنند؛ ولی مابقی یا پیگیر تحصیل در سطح ارشد 
یا دکترا می شوند یا به دیگر کشورها مهاجرت می کنند یا 

بیکار می مانند.
پس از چندین سال که از آن محیط آموزشی دور شده  ام و 
شرایط اقتصادی را مرور می کنم، به این پدیده عجیب در 
گذشته خودم می اندیشم که چگونه علم اقتصاد تا این حد 
مظلوم ماند که با وجود گرفتاری های اقتصادی گســترده 
که جامعــه با آن مواجه بوده و هســت، نتوانســتیم برای 

تصحیح آن، کاری درخور نیازهای جامعه انجام دهیم. 

من کــه در کنار دانشــگاه تجربه گســترده ای در فضای 
بازرگانــی( دارم، شــاهد  اتاق هــای  کســب  و کار )در 
بــوده ام که بخــش خصوصــی عموما خریــدار خدمات 
کارشناســان اقتصادی در ســطحی محدود بوده است و 
هر گاه از آنان سوال می شــد که چرا این چنین بی  اعتنا به 
کارشناس اقتصادی هســتید، اکثرا به شرایط حاکم اشاره 
داشتند و می گفتند که در فضای اقتصاد دولتی و سیاسی، 
کارشــناس اقتصادی نمی تواند کمکی بــه فرآیند بهبود 

کسب  و کار بکند.
در ایــن روزها که بــا فراغ حال بیشــتر به گذشــته فکر 
می کنم تعجب می کنم که چرا ما اقتصاددان ها راه و روش 
مناســب تری برای ایجاد ارتباط با دولــت یا حتی بخش 
خصوصی پیدا نکردیم یا چرا نتوانستیم به سیاست گذاران 
بقبوالنیم که فضای رقابتی باعث رشد خالقیت ها می شود 

و فضای اقتصاد دولتی نابودکننده خالقیت ها است. 
یا چرا با همــکاری ســایر متخصصان علــوم اجتماعی 
نتوانستیم مشــکالت و هزینه های فقدان روابط مناسب 
بین المللــی را به جامعــه و دولت بقبوالنیــم؛ در نتیجه 
سیاست های اقتصادی به سویی رفت که هر روز هزینه ها 
بیشتر و امکان رشــد خالقیت ها کمتر شــد؛ درحالی که 
تجربه مــن در کمیته ایرانــی اتاق بازرگانــی بین المللی 
)ICC( که مرکز آن در پاریس اســت، نشان می دهد که 
علم اقتصاد در جوامع دارای کسب و کار موفق بسیار کاربرد 

داشته و مورد احترام است.

بانک جهاني پیش بیني کرد قیمت هاي جهاني کاال پس از رشدي که در سه ماهه 
اول سال ۲۰۲۱ تحت تاثیر رشد اقتصادي قوي پیدا کردند تا پایان سال در همین 
حدود فعلي خواهند ماند. بانک جهاني اعالم کرد قیمت هاي انرژي در سال ۲۰۲۱ 
بیش از یک سوم باالتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود و میانگین قیمت هر بشکه نفت به 
۵۶ دالر مي رسد. قیمت ها در سال ۲۰۲۲ به ۶۰ دالر افزایش خواهد یافت و مطابق 

با میانگین قیمت سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ خواهد بود. 

بانک مرکزي انگلیس اعالم کرد با خزانه داري این کشور براي انتشار ارز مجازي ملي 
همکاري خواهد کرد. انگلیس قصد دارد به موج هیجان ارز مجازي که بانک هاي مرکزي 
سراسر دنیا را دربرگرفته، بپیوندد. این گروه ویژه روي یک ارز دیجیتال بانک مرکزي کار 
مي کند که قرار است در کنار پول نقد و سپرده هاي بانکي مورد استفاده مردم و کسب و 
کارها باشد. ریشي سوناک، رییس خزانه داري انگلیس در کنفرانسي گفت: »دورنماي ما 

یک بخش خدمات مالي باز، پاک و از نظر فني پیشرفته تر است.«.

انگليس هم به فكر انتشار پول ديجيتال افتادگراني رفتني نيست بدون شبكه سازی 
به جایی نمی رسیم

  شبکه توسعه 

 اقتصاددان
 فلسفه

مظلومیت علم اقتصاد

نگاره

جامعه

اخیـراً در یـک صبـح جمعـه بـه یکـی از مسـیرهای 
کوهسـتانی شـمال تهران رفته بودم. در بازگشـت به دلیل 
اشـکال فنـی خـودرو، بـه چنـد جـا و نهایتاً جلـوی یک 
تعویض روغنی آشـنا به مسـایل فنی خـودرو توقف کردم. 
تعـدادی پیـش از من منتظـر بودنـد؛ اما دو بـرادر صاحب  
تعویض روغنـی درحال مجادلـه و زدوخـورد بودند. حاصل 
زدوخوردهـا پخش شـدن قوطی هـای روغن چیده شـده 
در قفسـه ها، زخمـی شـدن طرفیـن، همزمـان بـا ادعای 
بسـتانکاری مالی یکی از آنان بود. تعدادی از مشـتریان در 
واکنـش به فضای موجـود آنجـا را ترك کردنـد؛ بعضی به 
رفتـار بـرادران تعویض روغنـی غرولند می کردنـد و برخی 

دوسـتانه سـعی در آشـتی دادن و حل مسـأله داشتند.
رفتـار  روغـن  کارتن هـای  شـدن  پخـش  و  بـرادران  زدوخـورد 

سیاسـت ورزان کشـور و تعبیر مترجم ارزشمند جعفر خیرخواهان را 
متبادربه ذهـن سـاخت که؛ »... اقتصاد ایران  شـبیه فروشـگاه ظروف 
چینـی اسـت کـه دائم گرفتار دعوا بین اعضای ائتالف مسـلط اسـت 

و مهم تریـن نتیجـه آن شکسـتن ظروف فروشـگاه اسـت«. 
بـه نظر می رسـد در کشـور به طور حـادی به »بیمـاری خودایمنی« 
دچار شـده ایم. بیمـاری خودایمنی هنگامی رخ می دهد که دسـتگاه 
ایمنـی بـدن بـه اشـتباه، بـه خـود بـدن حملـه می کنـد. اختـالل 
خودایمنـی می توانـد اندام هـا و بافت هایـی از جملـه گلبول هـای 
قرمـز، عـروق خونـی، عضـالت و مفاصـل را درگیـر کنـد. در اختالل 
خودایمنـِی خونـی، بدن آنتی بادی هایی می سـازد کـه به گلبول های 
قرمـز حملـه می کننـد، چـون فکر می کننـد آنها مـوادی ناخواسـته 
یـا خارجـی هسـتند. راه  درمان کالسـیک آن منجر بـه کاهش توان 
ایمنـی بدن می شـود. یعنی فرد در مقابل عوامل بیمـاری زای بیرونی 
ماننـد ویـروس، آسـیب پذیر می شـود. بـه همین دلیـل نیـز در دوره 
شـیوع کرونا، پزشـکان به این دسـته از بیماران تاکید بیشـتری برای 

مراقبـت دارند.
می توان شـواهد بسـیاری از اشـتباه گرفتن )عمدی و سهوی( خودی 
از غیـر و رفتارهـای از جنـس خودایمنـی را در تاریـخ اخیـر کشـور 
نشـان داد. امیرکبیـر و مصدق نمادهـای فردی و ۲۸ مـرداد و تیر۸۸ 
نمادهـای جمعی خودایمنی هسـتند. بخشـی از جامعه بعـِد از میان 
برداشـتن غیرخودی ای به نام امیرکبیر رسما سـور داد و مردم شادی 
کردنـد. جریـان تکنوکرات  موثر بر صنعتی سـازی در دهه ۴۰ با ابتال 

به خودایمنی متالشـی شد. 
ایـن روزهـا نـرخ بـاالی ارز و تـورم را تجربـه می کنیـم. تقریبـاً همه 

کشـورهای دارای تجربـه نـرخ بـاالی ارز و تـورم، وقتی به فروپاشـی 
رسـیدند کـه در مقطعی تاریخی، اختـالل خودایمنـی وتعارضات در 
آنهـا بـه شـدیدترین سـطح خـود رسـید. شـیلی، برزیـل و آرژانتین 
مصادیقـی از ایـن نـوع تجربـه در تاریخ اخیـر هسـتند. از این منظر، 
اکنـون مـردم نه به دالیـل اقتصادی کـه به دلیل بحـران خودایمنی 

بـا سـختی ارزی و تـورم مواجه اند.
درنتیجـه رفتـار سیاسـت ورزان کشـور، واکنش مردم هـم کم وبیش 
مشـابه مشـتریان تعویض روغنی اسـت: برخی اقـدام به مهاجـرت از 
کشـور می کنند و یـا در آرزوی آنند )»خروج«، به تعبیر هیرشـمن(؛ 
برخـی در عین تداوم حضور و با احسـاس مسـئولیت بـه »اعتراض« 
پیـدا و پنهـان می پردازنـد و گروهـی نیـز »وفادارانه« به آینـده امید 
دارنـد. امـا وجه مشـترک هر سـه گـروه قرارگرفتن در معـرض گذار 
از »کنـش همگانـی« بـه »نفع جویی شـخصی« اسـت. افـراد مواجه 
بـا دعـوای بـرادران، ناچـار از پی جویـی حـل مشـکل فوری خـود به 

صـورت انفرادی و از مسـیری دیگـر بودند. 
قـوا و دسـتگاه ها توان یکدیگر را خنثی می کنند و بازیگران سیاسـی 
و امنیتـی بـر طبـل غیرخـودی بـودن یکدیگـر می کوبنـد، سـود 
فـردی بـر کنش جمعـی مزیـت می یابد. فـرد با مسـئولیت عمومی 
دچـار فسـاد و ارتشـا می شـود و منفعت جویی فـردی، ماننـد تزریق 
پنهانـی واکسـنی کـه حـق دیگـران اسـت، بـه جای کنـش جمعی 
)ماننـد همیـاری اجتماعـی، حفـظ محیـط زیسـت و یا شـرکت در 
انتخابـات( بـرای مـردم اولویـت پیـدا می کند. پایان مسـیر تشـدید 
رفتارهـای خودایمنی در بسـیاری از کشـورها فروپاشـی بوده اسـت. 

منفعت جویانـه، مراقـب هم باشـیم.

ابتالی ما به بیماری خودایمنی

در  مـردم  آوری  تـاب  خبـر: 
برابرمشـکالت کم شـده است!

مشتری مداری

کار مـا صرفـا فروش قهوه نیسـت بلکه خدمـت به مـردم از طریق ارائه 
قهوه اسـت. این جمله، ماموریت اسـتارباکس از زبان رئیس آن اسـت. 
مشـتری محصول نمی خـرد بلکه خدمتـی را که آن محصـول برایش 
دارد می خـرد. اگـر محصـول نتوانـد نیـازش را پوشـش دهـد، در پـی 
جایگزیـن دیگـری خواهد رفـت. اسـتارباکس در مفهومی که افـراد از 
قهـوه در ذهـن دارنـد، تحـوالت بسـیاری ایجاد کـرده اسـت. روزانه ۵ 
فروشـگاه اسـتارباکس افتتـاح می شـود. بـا توجه به این رشـد سـریع، 
نـکات کلیـدی بسـیاری وجـود دارنـد که بـا ایـن موفقیـت در ارتباط 
اند. "جیم الینگ" مدیر ارشـد اسـتارباکس آمریکا می گوید: بی شـک 
یکی از اصول ما مسـئله سـوددهی اسـت کـه برای موفقیـت در آینده 
ضـروری اسـت. امـا این آخریـن مورد در لیسـت اسـت، نه اولیـن آن. 
زمانی که زندگی و کار شـما بر اسـاس این اصول باشـد، اتفاقات خوبی 

به سـمت شـما می آیند.

بهتریـن کسـب وکارها آن هایی هسـتند کـه بهترین جواب هـا را برای 
ایـن دو »چ« دارند، مشـتری »چه« می خواهـد و »چگونه« می خواهد؟ 
در گذشـته واحـد باراریابـی به عنـوان چشـم و گـوش سـازمان، در پی 
پاسـخ ایـن دو پرسـش از طریـق جمـع آوری نظـرات مشـتری ها و 
باالخص شـکایات آنها بود. ولی اغلب مشـتری ها سـاکت هسـتند، و یا 
معمـوال چیـزی را می گوینـد که محدود به اطالعات خودشـان اسـت.
امروزه بازاریاب برای جمع آوری اطالعات، رفتار مشـتری را حین تجربه 
کـردن محصـول بررسـی می کنـد تا یـک »بیـگ دیتـا« از رفتارهای 
مشـتریان ایجاد شـود. اینکه مشـتری به چه چیزهایی واکنش نشـان 
می دهـد، یـا دلیـل تکـرار رفتارهـای او چیسـت، سـرنخهایی را بـرای 
سـاخت عادات جدید از مشـتری به دسـت می دهد. کسـب و کارهای 
موفـق تنهـا به دنبال رفع نیاز مشـتری نیسـتند، بلکه به دنبـال ایجاد 

عادت جدید  در مشـتری هسـتند.

دستورالعمل پاسخ به دو "چ"

جهل فرهیخته 
وتوهم دانایی

در ممالکـی ماننـد ایـران،  متاسـفانه 
از  خطرناک تـر  شـوفر«  »اثـر  پدیـده 
دشمن، خشکسـالی و  دروغ شده است.!!

 صاحبنظـران معتقدنـد که در شـرایط 
فعلی، بیش از دشـمن یا خشکسـالی و 
یـا دروغ ، آنچـه که کشـورمان را تهدید 

می کنـد، »اثر شـوفر« اسـت!
اما اثر شـوفر چیسـت؟؛ ماکـس پالنک 
بعـد از این کـه جایـزه نوبـل را در سـال 
۱۹۱۸ می گیـرد ، یـک تـور دور آلمـان 
می  گذارد و در شـهرهای مختلف درباره 
می کنـد.  کوانتـوم صحبـت  مکانیـک 
چـون هر دفعه دقیقاً یک محتـوا را ارائه 
می کنـد. راننـده  اش احسـاس می کند 
کـه همـه مطالـب را یـاد گرفته اسـت 
و روزی بـه آقـای پالنـک مـی گویـد : 
ایـن حرف هـا خسـته  از تکـرار  شـما 
نمی شـوید؟ مـن االن مـی توانـم بـه 
جای شـما ایـن مطالب را بـرای دیگران 
ارائه کنم. مـی خواهید در مقصد بعدی 
کـه شـهر مونیخ اسـت، من سـخنرانی 
کنـم و شـما لبـاس مـن را بپوشـید و 
در جلسـه بنشـینید؟ بـرای هـر دوی 
مـا تنوعـی ایجـاد می شـود. پالنک هم 

قبـول می کنـد!
شـوفر خیلـی خـوب در جلسـه دربـاره 
مکانیـک کوانتـوم صحبـت می کنـد و 
شـنونده ها هـم خیلـی لـذت می برنـد. 
در انتهـای جلسـه فیزیک دانـی بلنـد 
می شـود و سـوالی را مطـرح می کنـد. 
شـوفر کـه جـواب سـوال را نمـی دانـد 
در نهایـت خونسـردی می گویـد: »مـن 
تعجب می کنم که در شـهری پیشرفته 
مثـل مونیـخ، سـوال هایی به ایـن اندازه 
سـاده می پرسـند کـه حتی شـوفر من 
هـم می تواند جـواب بدهد! شـوفر عزیز 
، لطفـا شـما بـه سـوال ایشـان پاسـخ 

دهید«!
امـروزه در علـم مدیریـت اسـم ایـن اثر 
را »اثـر شـوفر« گذاشـته انـد. ایـن اثـر 
ناشـی از نوعـی توهـم دانایی اسـت که 
افـراد همه چیز دان بیشـتر به آن مبتال 
مـی شـوند. افـراد سـطحی نگر صرفـا 
بخـش قابل مشـاهده دانش را می بینند 
و گمـان می کننـد کـه کل دانـش را 
دریافـت کرده انـد ، در حالـی کـه ایـن 
فقـط توهمـی از دانایی اسـت. نـه خود 

دانستن.
توهـم دانایـی، یعنـی اینکه فکـر کنیم 
مطلبـی را می دانیـم، در صورتـی کـه 
اشـتباه می کنیـم. یعنـی یـا نمی دانیم 
و یـا اشـتباه و ناقـص می دانیـم و علـت 
اصلـی توهـِم دانسـتن یـا همـان توهم 
دانـش، تصـور ناقص ما نسـبت به تمام 
یـک مطلب و سـپس مقایسـه ی دانش 
خودمـان بـا همـان تصـور اسـت. دریغا 
کـه در تطابـق اجتماعی ، این داسـتان 
چقـدر آشناسـت! مملکـت در دسـت 
مدیرانـی متوهـم قـرار گرفته اسـت که 
توهـم دانایـی کلیـه مباحـث را دارند و 
متخصصـان را خانـه نشـین کـرده اند.

سـقراط مـی  گفت مـن داناتریـن فردم! 
چـون تنها کسـی هسـتم که مـی  دانم 
نمی  دانـم، در حالی کـه دیگران هنوز به 

نادانی خود نیز، آگاه نیسـتند. 
بعدهـا  کـه  سـقراطی  جهـل  ایـن 
»جهـِل  را  آن  کوزایـی"  "نیـکالس 
فرهیخته« نامید، درسـت همان چیزی 
اسـت کـه بـرای تفکـر و کتاب خوانـی 
نیازمنـد آنیـم. زیـرا نخسـتین گام در 
تـالش بـرای کسـب دانایـی، غلبـه بـر 

توهـم دانایـی اسـت .

لم
الق

یع 
سر

ود 
حم

ر م
کت

د

ش
کی

 به
دی

مه
مد

مح
تر 

دک
ری

صو
 من

سی
عی

تی
جا

م ن
کر

ا

 مهدی عزیزی


