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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

 گزارش

حواله تحول به محرمانگی
نجشنبه هفته گذشته 16 دستگاه اجرایی برگزیده 
رجایی  شهید  جشنواره  چهارمین  و  بیست  در 
دستورالعمل  براساس  شدند.  معرفی  اصفهان 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، برگزیدگان 
این جشنواره در فرایند ارزیابی براساس دو شاخص 
عمومی و اختصاصی بررسی شده و در نهایت سازمان 
های برتر معرفی گردیدند. اما چرا تنها  دستگاه های 
برتر استان در این ارزیابی معرفی می شوند و سازمان 
ناتوان  و  ضعیف  دستگاههای  معرفی  از  مدیریت 

پرهیز می کند؟ چرا نظام ارزیابی که ...
۰2

 گزارش

درسی برای سیاستگذار
گویند:  می  بازار  فعاالن  و  کارشناسان  برخی 
ابتدا ذهنیت نرخ گذاری  از همان  دولت سیزدهم 
دستوری را در میان محافل کارشناسی ایجاد کرده 
است. وعده هایی از قبیل ساخت یک میلیون واحد 
مسکونی در سال، ایجاد شغل، تک رقمی کردن تورم 
و مدیریت بازار ارز همه و همه نشان از آن دارند که 
همگرایی  رییس جمهور  سیاستگذاری  رویکرد 
دارد.  دستوری  قیمت گذاری  رویکرد  با  شدیدی 
کنترل فوری قیمت ها در بازار ارز و بازار کاالها مورد 

تاکید شدید دولت قرار گرفته ...
۰7

چرا کمیسیون ماده ۱۰۰ از یک نهاد نظارتی به یک منبع مالی تبدیل شد؛ 

هزارتوی شهرفروشی
برای فعالین حوزه امالک و مسکن، کمیسیون »ماده 100« نامی آشناست. کمیسیونی که وظیفه اصلی اش رسیدگی به تخلفات 
ساختمانی برای ساماندهی و نظم بخشیدن به شهر است. اما این کمیسیون در دهه های گذشته با فروش تراکم و دریافت مبالغ 
جریمه به جای برخورد قاطع با متخلفان، تبدیل به یک نهاد مالی و بازویی محکم برای تامین هزینه  شهرداری ها و در نتیجه عاملی 
برای شهرفروشی شده است. اکنون اما مدیریت شهری جدید اصفهان تصمیم دارد تا با ارائه برخی راهکارها از جمله ایجاد درآمد 
جایگزین برای تامین مالی شهرداری، تغییر در برخی قوانین و جرایم و نظارت قاطع در حین ساخت، دست به اصالح عملکرد این 

کمیسیون بزند تا این کمیسیون را به جایگاه واقعی خود بازگرداند. اما چه موانعی بر سر راه آنها وجود دارد؟ 

گزارش

۰3
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محمود رضا صنعتکار، رییس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار از کاهش تولید اقالم 
مختلف لوازم التحریر به ویژه جامدادي و دفتر خط دار خبر داد و از مردم خواست 
هنگام خرید کاال به عالمت استاندارد و کد آن توجه کنند؛ چراکه در سال هاي اخیر 
عده اي از محدودیت واردات سوءاستفاده کردند و کاالهاي بي کیفیت قاچاق را به 
کشور وارد و با درج عبارت »ساخت ایران« روي آنها به نام کاالي ایراني در بازار عرضه 

مي کنند.  به گفته وي کاهش تولید اقالم مختلف متفاوت است. 

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: رسیدن به تورم 60 
درصد چندان دور از ذهن نیست ما تورم ۵0 درصد را هم تجربه کردیم.  البته باید توجه 
داشت که بسیاري معتقدند آمار اعالمي تورم درست نیست و تورم واقعي بسیار بیشتر از 
این است.  وي اظهار کرد: اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند ما با تورم بیشتري 
مواجه خواهیم شد. دولت جدید تازه مستقر شده اما هنوز اقدام فوري براي مقابله با تورم 

انجام نشده است. 

و  کار  تعاون،  مدیرکل  نوسان:    
رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: 
تنها سه درصد تعاونی های دنیا در 
از  ایران  سهم  که  دارد  قرار  ایران 
کل اشتغال تعاون در دنیا تنها شش 
دهم درصد است. کامران کالنی که 
به مناسبت هفته تعاون سخن می 
گفت، تصریح کرد: کشورهایی که 
بخش  دارند،  دنیا  در  قوی  اقتصاد 
تعاون آنها قوی است همانند آمریکا، 
چین، ژاپن و فرانسه که  تعاونی ها 

سهم باالیی در اقتصاد آنها دارند. 
وی با بیان اینکه در دنیــا ۳.۲ میلیون 
تعاونی در دنیا با اشتغال ۲۸0 میلیون 
فعال هســتند که معــادل 10 درصد 
اشتغال دنیا است، افزود: تنها سه درصد 
تعاونی های دنیا در ایــران قرار دارد که 
سهم ایران از کل اشتغال تعاون در دنیا 

تنها شش دهم درصد است. 
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان اصفهان توضیــح داد: در حال 
حاضر ۸0 درصــد اقتصاد کشــور در 
انحصار دولت اســت  و نتوانسته ایم به 
سهم ۲۵ درصدی تعاونی ها در اقتصاد 
برسیم و این ســهم واگذاری اقتصاد به 
مردم هنوز محقق نشده، درحالیکه در 
دنیا مشارکت اقتصاد به مردم داده شده 
و دولت ها تنها نقش ناظر دارند. وی ادامه 
داد: از سوی دیگر در این سال ها بر روی 
فرهنگ عمومی مردم در حوزه تعاون 
کار نکرده ایم، بنابراین اقتصاد را به مردم 
واگذار نمی کنیم  تنها در حرف به دنبال 
سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی 
هســتیم، در حالیکه راه حل رسیدن 
تعاون به ســهم خود در اقتصاد در گرو 
رفع این دو مشکل است. کالنی با اشاره 
به بعد آمــوزش در بخش تعاون، تاکید 
کرد: برای تقویت بخش تعاون اندیشکده 
تعاون و همچنین مراکز نوآوری تعاون 
در کشور ایجاد شده است، از سوی دیگر 
نهادهای مالی در بخش تعاون تقویت 

شده است. 
وی توضیح داد: در ســطح ملی سال 
۹۹ نسبت به سال ۹6 میزان پرداخت 
تســهیالت بانک تعاون سه برابر شده 
است، همچنین ۷۵00 میلیارد تومان 
در سطح ملی برای تعاونی های مسکن 
خط اعتبــاری تخصیص داده شــده 

است. 
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان اصفهان بــا تاکید بــر اینکه 
برای توســعه حوزه تعاون در کشور، 
دولت به دنبال توســعه تعاونی های 
منطقه ای اســت، گفت: بــه همین 
منظور در اســتان اصفهان ۹ تعاونی 
توســعه و عمران شهرســتانی ایجاد 
شده است. وی  همچنین با بیان اینکه 
در سال های گذشــته بخش تعاون در 
سطح ملی و استان دچار مشکل عدم 
شفافییت و حاکمیت ســلیقه ای به 
جای قانون شده است، تاکید کرد: در 
یک سال و نیم گذشته سامانه جامع و 
هوشمند بخش تعاون موجب شفافیت 

اطالعات تعاونی ها شده است. 
کالنی در ادامه با اشاره به اینکه در حال 
حاضر ۳۳۹۹ تعاونی فعــال و یا دارای 
مجوز در استان اصفهان فعال هستند، 
گفت: در حال حاضر ۵ درصد تعاونی 
های کشور با داشــتن ۵۳ هزار و ۴۲۹ 
نفر عضو در استان اصفهان قرار دارند، 
همچنین از نظر اشــتغال سه درصد 
تعاونی های کشور در استان قرار دارند. 

بازگشت به مذاكره تاثیر رواني بر بازار داردلوازم التحرير قاچاق  به اسم تولید ايران!
اقتصاد اصفهان

     گزارش

سهم ناچیز
 اشتغال تعاونی ها

Is fahan

اقتصاد اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:کشاورزان استان اصفهان در نامه ای خطاب به رئیس جمهور 
استان  جدید  استاندار  انتخاب  مورد  در  خود  انتظارات  کشورمان، 
اصفهان را مطرح کردند. آنها در این نامه نوشتند که علی رغم وجود 
قوانین مصرح و مصوباتی روشن در شورای عالی آب و هیأت وزیران و 
سایر مراجع قانونی و رسمی کشور و صدور آرای محاکم قضائی برای 
اجرای قوانین و راهکارهای حل مشکالت و احیا زاینده رود، همچنان 
مشکل باقی است. در ادامه این نامه آمده است: استانداری برای این 
استان انتخاب کنید که دارای تجربه و سابقه مسؤولیت های ملی و 
استانی بوده و آشنایی کامل به مسائل آب و زاینده رود که اصلی ترین 
مشکل استان اصفهان است را داشته باشند، بومی استان باشند و از 
همه مهم تر قابلیت و توان هماهنگ کردن ظرفیت های داخلی استان 
با  ارتباط  ایجاد  و  توان هماهنگی  و  قوانین  و  اجرای مصوبات  برای 
مسؤوالن ملی برای حل مشکالت استان را داشته باشند. آنچه می 
خوانید، مهمترین رویدادهایی است که درهفته گذشته بر اقتصاد 

اصفهان گذشت؛

براساس بازگشایی مدارس مجازی است!
سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت: با شرایط فعلی و تا زمانی 
که وضعیت بهتر و الزامات شرایط ترکیبی مهیا شود بازگشایی مدارس به شکل 
مجازی خواهد بود. غالمی درباره آخرین وضعیت کرونا در استان اصفهان، اظهار 
کرد: امروز جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار و چند موضوع از جمله وضعیت 
کل کشور مطرح شد که هم اکنون در کشور به نقطه ای رسیده ایم که از قله پیک 
پنجم کرونا عبور کرده ایم و تعداد مبتالیان و بستری ها روند کاهشی به خود گرفته 
است، اما هنوز فوتی ها روند نزولی نگرفته است و اصفهان از جمله استان هایی است 
که از پیک پنجم کرونا عبور کرده است. وی افزود: هفته پیش رو هفته ای خواهد 
بود که روند تعداد مبتالیان در استان کاهشی خواهد شد. همچنین سفر به عتبات 
عالیات برای روز اربعین بستگی به تعداد مجوزی دارد که عراق به ایران می دهد 
که تا کنون اجازه ورود ۳0 هزار زائر را داده است. زائرانی که قصد سفر به کربال را 
دارند باید حتما دو دوز واکسن خود را دریافت کرده باشند و صرفاً هم به شکل 

سفر هوایی مجوزها صادر می شود.

راه آهن اصفهان- شهرکرد از نیمه گذشت
مجری پروژه راه آهن اصفهان- شهرکرد گفت: طی ماه های گذشته روند اجرایی 
پروژه راه آهن اصفهان- شهرکرد سرعت قابل توجهی گرفته و با فعالیت تمام 
کارگاه ها و استفاده از ظرفیت های موجود، اکنون در بخش زیرسازی بیش از 
۵۵ درصد پیشرفت کرده است. علیرضا صلواتی اظهار کرد: پروژه احداث راه آهن 
اصفهان- شهرکرد از پروژه های اقتصاد مقاومتی مجموعه شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقلی کشور است که به طول ۹۲ کیلومتر دسترسی مرکز استان 
چهارمحال و بختیاری به شبکه سراسری ریلی را از طریق استان اصفهان میسر 
می کند. وی با اشاره به پیشینه پروژه راه آهن اصفهان- شهرکرد، خاطرنشان کرد: 
این پروژه از سال 1۳۹0 و در قالب چهار قطعه با اولویت قطعه دوم آغاز به کار 
کرد که به دلیل برخی مشکالت پروژه تا سال ۹۸ تقریبا متوقف بود و میزان کمی 
پیشرفت داشت، اما خوشبختانه از سال ۹۸ با هماهنگی دولت و سازمان برنامه و 
بودجه با توافق نامه ای که بین آن ها امضا شد، اعتبارات مشخص و بیشتری برای 
راه آهن اصفهان- شهرکرد تخصیص و در ردیف بودجه ساالنه در نظر گرفته شد. 

نیمی از باغ های استان 
با خشکسالی مواجهند

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: ۵0 درصد از باغ های مثمر 
این استان با حدود ۴0 هزار هکتار دچار خشکسالی شده اند. احمدرضا رییسی 
زاده افزود: کاهش بارندگی و افزایش  گرمای هوا در سال زراعی جاری در استان 
اصفهان بخش کشاورزی این استان را دچار آسیب فراوانی کرده است.وی ادامه 
داد: توسعه کشت گلخانه ای و استفاده از روش های جدید آبیاری و همچنین انتقال 
آب با استفاده از لوله به جای کانال و جوی آب برای کاهش هدررفت منابع برای 
جلوگیری از خشک شدن بخش کشاورزی مورد توجه است. رییسی زاده بیمه 
مراتع و باغ ها را نیز برای جبران خسارت ها مهم بیان کرد و گفت: استقبال خوبی از 
کشاورزان برای این موضوع نشده است و در سال زراعی امسال کمتر از ۵0 درصد 

باغ ها تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

خبرهای خوش
از صنعت گیاهان دارویی

مجری طرح ملی گیاهان دارویی کشور و دبیر سومین علمی همایش بین المللی 
گل محمدی گفت: صادرات اسانس گل محمدی ایران سال گذشته از ۷۳0 به 
۲ هزار ۵00 کیلوگرم با ارزش ۲0۲ میلیون ۴۳0 هزار دالر صادرات رسید و 

کشورمان از این نظر در رتبه نخست دنیا قرار گرفت. 
حسین زینلی در سومین همایش بین المللی گل محمدی که به طور برخط در 
کاشان آغاز شده است، با اشاره به درآمد ارزی سه میلیون ۷00 هزار دالری از 
صادرات سه هزار و ۳۵0 تن عطر گل محمدی کشورمان افزود: یک هزار دالر ارزش 
پایه صادراتی هر لیتر اسانس گل محمدی ایران است که نسبت به اسانس های 
اولی که در دنیا از پنج تا 1۲ هزار دالر صادر می شود خیلی عقب هستیم. وی 
خاطر نشان کرد: این همایش می تواند در ایجاد بورس گل محمدی و عرصه 
استاندارد سازی گالب نقش آفرینی کند و تجارب خود را در افزایش ارزش افزوده 
این محصول ایجاد کند. وی اضافه کرد: در برهه کنونی با هدایت صنعت گل 
محمدی به سمت تولید اسانس و تخلیص اجزای آن در کشور به زودی شاهد 
خبرهای خوشی از استان اصفهان و دیگر منطقه های کشور مبنی بر ایجاد سرمایه 

گذاری های بسیار خوب خواهیم بود.

نامه کشاورزان اصفهانی
برای انتخاب استاندار

معرفی  برای  مختلفی  شاخص های  شاید 
دستگاه های برتر استان مد نظر جشنواره شهید 
رجایی باشد؛ اما به طور قطع رضایتمندی مردم 
شاخصه ای مهم در معرفی دستگاه های برتر 
است. درحالیکه مردم و مراجع کنندگان همواره 
در گزارشات مختلف از عملکرد بسیاری از 
این دستگاهها رضایت ندارند. خاموشی های 
گسترده و گالیه مردم از شرکت های توزیع 
برق، گالیه بسیار به سیستم آموزش پرورش در 
سال تحصیلی مجازی، وضعیت بد ریزگردها و 
آلودگی هوای اصفهان و خشکی زاینده رود، 
بروکراسی سخت اداری مجموعه هایی مانند 
ثبت احوال و تامین اجتماعی به خصوص در 

شرایط کرونا، درگیری مودیان با نهاد مالیاتی 
و وضعیت نابسامان شبکه درمانی و مواردی 
از این دست، از جمله نمونه های این نارضایتی 
هاست که همواره مطرح می شود و این سئوال 
را به ذهن متبادر می سازد که براساس چه 
شاخص هایی برخی از این دستگاه ها در استان 
برتر شده اند؟ نظر مردم کجای این ارزیابی 
قرار دارد؟ و چرا دستگاه های ضعیف هرگز 
در در ارزیابی سازمان مدیریت استان معرفی 

نمی شوند؟

گزارش محرمانه
ارائه می شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
گرفت.  قرار  "نوسان  پرسش  مورد  اصفهان 
نعمت اله اکبری گفت: طی بهمن و اسفند 
هر سال سازمان مدیریت و برنامه ریزی تمام 
حضوری  صورت  به  را  استان  دستگاه های 
ارزیابی با مردم و ارباب رجوع می کند و گزارش 
دستگاه های  و  استاندار  به  را  آن  محرمانه 
طور  به  اکبری  از  می دهد.  تحویل  نظارتی 

ویژه درباره انتخاب شرکت های برق در بین 
دستگاههای برتر پرسیدیم؛ در حالیکه مردم 
همواره از خاموشی های مکرر گالیه دارند! او 
اما می گوید: مگر قطعی برق در اختیار شرکت 
برق اصفهان است!! مردم باید متوجه باشند که 
بخش قابل توجهی از تولید برق کشور برقابی 
است که به دلیل خشکسالی این توان از دست 
رفته است؛ همچنین زیرساخت های بخش 
نیرو دچار مشکالت بسیاری است و در این ایام 
عمدتا قطعی ها بر دوش بخش تولید بود و بار 
کمتری به خانواده ها وارد شد . . . او تاکید دارد 
که نباید این مشکالت را به شرکت های برق 
نسبت داد. او البته تصریح می کند: این ارزیابی 
مربوط به عملکرد دستگاه ها طی به یک سال 
گذشته تا ۲۹ اسفند ۹۹  بود و قطعا در ارزیابی 
امسال اگر نظر مردم را جویا شویم، ممکن است 

شرکت های برق از این رده بندی حذف شوند.
او همچنین درمورد نارضایتی مردم از دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان در دوران کرونا و مشکالت 
بیمارستانها و دارو در اصفهان، می گوید: مگر 
دانشگاه علوم پزشکی متولی واردات دارو و 
واکسن است! وزارت بهداشت باید پاسخگوی 
این شرایط باشد.   او درباره اینکه مردم همواره 
از دستگاه های مختلف مطالبه گر هستند، 
می گوید: رسانه  ها باید سواد اجتماعی مردم 
را باال می بردند تا آنها متوجه می شدند نبود 
واکسن و دارو و تجهیزات ارتباطی به دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان و بیمارستان های تحت 
پوشش آنها ندارد!. به عقیده اکبری، اینکه کرونا 
در استان شدت گرفته، به دلیل حضور مردم 
در مراسم و مناسک و جشن های مختلف و 
عدم رعایت پروتکلهاست و باید توجه داشت 
بیمارستان های ما برای شرایط معمولی طراحی 
شده بودند نه شرایط تحریم و کرونا ! بنابراین 

کادر درمان چه باید انجام دهند!.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان اما در مورد دستگاه هایی که عملکرد 
بدی در استان دارند، توضیح می دهد: امسال ۷۲ 

دستگاه مورد بررسی قرار گرفتند و 6۵ دستگاه 
در این جشنواره شرکت کردند. اما لزومی ندارد 
دستگاه های بد را رسانه ای کنیم. ما به دنبال 
اصالح کار هستیم، بنابراین ایرادات دستگاه ها 
را به صورت محرمانه به دستگاه های نظارتی 
داده ایم و آنها نیز ورود کرده و تذکرات الزم را 
به آنها داده اند. اکبری بر این عقیده است که به 
طور معمول در یک مسابقه تنها برنده ها اعالم 
می شوند و بازنده ها کنار می روند و نیاز به اعالم 
آنها نیست، از سوی دیگر دستورالعمل جشنواره، 

اعالم برترین هاست، نه بدترین ها!.

استان مقصر نیست 
و  توسعه  معاون  اقبال-  نیک  سیروس  اما 
مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان اصفهان نیز درباره نقش 
برتر  انتخاب دستگاههای  رضایت مردم در 
مورد پرسش "نوسان" قرار گرفت. او توضیح 
می دهد: باید توجه داشت که بحث نظرسنجی 
موضوعی جداگانه است و با وجودی که سال ها 
پیش سازمان مرکزی برای نظرسنجی از دید 
مردم و ارباب رجوع اعتباری در نظر می گرفت، 
اما طی چند سال گذشته با عدم همراهی 
تهران، خود سازمان مدیریت اصفهان این کار 
را در استان انجام می دهد. نیک اقبال تاکید 
می کند: تقریبا دستگاه هایی که برتر شده اند 
با موارد نظرسنجی حدود ۸0 درصد همبستگی 
دارند؛ همچنین برخی دستگاه های برگزیده 
از وزارتخانه متبوع خود حایز رتبه شده بودند. 
او با اشاره به برخی انتقادات از انتخاب برخی 
نهادها می گوید: در مثال شرکت برق، اگر چه 
سال گذشته میزان قطعی های برق کمتر 
بود، اما همین شرکت ها در بحث تکریم ارباب 
رجوع، خدمات رسانی به مردم موفق بوده اند و 
به صورت صد درصد خدمات خود را به صورت 

غیرحضوری ارائه می دهند.
انسانی  معاون توسعه و مدیریت و سرمایه 
استان اصفهان، اما در مورد عدم رضایت مردم 

از دانشگاه علوم پزشکی، می گوید: واقعیت امر 
این است که دانشگاه علوم پزشکی را مقداری با 
اقماض نگاه کردیم، چراکه طی دو سال گذشته 
کادر درمان به شدت درگیر کرونا بود و به نوعی 
هر کسی حاضر به کارکردن در بیمارستان ها 
نیست. نیک اقبال البته تاکید دارد که نارضایتی 
ها دو بخش است، برخی نارضایتی ها به عملکرد 
خود دستگاه برمی گردد و برخی مربوط به 
بخشنامه های کشوری و ناشی از قوانین و 

مقررات است و به نوعی استان مقصر نیست.
او با اشاره به اینکه در این دوره از جشنواره عمال 
حدود ۷۵ دستگاه استان مشمول ارزیابی بودند 
که از این تعداد حدود ۹ دستگاه همچون بنیاد 
مسکن، شهرداری ها، نهاد کتابخانه ها، بانک 
ها و ... شرکت نکرده اند، تصریح می کند: در 
این جشنواره اعالم کردیم، دستگاه هایی که 
در این ارزیابی قرار نگرفتند، امسال عدد صفر 
به آنها داده می شود. به عقیده نیک اقبال، 
متاسفانه برخی مدیران از سنجش و ارزیابی 
فرار می کنند، بنابراین از امسال در سامانه به این 

دستگاه ها نمره صفر داده شد.
معاون توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی استان 
اصفهان درباره برخی انتقادات که چرا این رتبه 
بندی به صورت کامل اعالم نمی شود و به 
نوعی دستگاه های ضعیف مشخص نمی شوند، 
می گوید: موارد ضعف به خود دستگاه ها اعالم 
می شود، البته معتقدم رتبه تمام دستگاه ها چه 
برتر و چه ضعیف، باید اعالم شود، چراکه شفاف 

سازی به اصالح نظام اداری کمک می کند.
به گفته نیک اقبال، در نظرسنجی های انجام 
شده دادگستری، مجموعه نیروی انتظامی و 
... تقریبا نتایج و رتبه های پایینی دریافت می 
کنند که این نتایج به صورت محرمانه به دستگاه 
های امنیتی باال ارجاع داده شده است. او می 
گوید: دادگستری هیچ زمانی حاضر نیست 
در نظرسنجی های ما شرکت کند، با تمام این 
تفاسیر سازمان مدیریت با سختی بسیاری این 
نظرسنجی ها را انجام می دهد! از سوی دیگر 
امروز بخش زیادی از نارضایتی مردم مربوط 
به نیروی انتظامی و دادگستری است! بنابراین 
بنده هم بر این عقیده ام، دستگاه هایی که 
عملکرد خوبی ندارند، باید در این رتبه بندی ها 

اعالم شوند.

عرف نیست!
استانداری  اسبق  معاون  همدانیان  علیرضا 
اصفهان نیز در این باره به "نوسان" می گوید: 
عنوان جشنواره شهید رجایی معرفی دستگاه ها 
یا کارکنان برتر استان در ارائه خدمات به مردم 
است و به نوعی یکی از دالیل برگزاری این رویداد 
تشویق، قدردانی و ترغیب سایر دستگاه ها، 
ادارات و سازمان ها به منشور خدمت به ارباب 
بوده  عرف  کمتر  بنابراین  است،  رجوعان 
دستگاه هایی که بیشترین  نارضایتی از آنهاست، 

با ذکر نام مشخص شوند.
به اعتقاد همدانیان معرفی دستگاه های ضعیف 
البته مغایریتی با اهداف جشنواره ندارد و اگر 
همین کار برای آن دسته از دستگاه هایی که 
در حد انتظار مردم نبوده و اغلب نارضایتی از 
آنها وجود دارد انجام شود، قطعا موجب بهبود 
کیفیت عملکرد آنها خواهد شد. او تاکید می 
کند: البته این اقدام در کل کشور به جهت 
اعتراض مدیران دستگاه ها با احتیاط همراه بوده 
و متاسفانه تحقق پیدا نمی کند و تنها شفاها به 

آن دستگاه عدم رضایتمندی اعالم می شود.

نقدی بر نحوه ارزیابی دستگاه های دولتی در جشنواره شهیدرجایی؛

حواله تحول به محرمانگی
چرا سازمان مدیریت و برنامه ریزی از معرفی دستگاه های ضعیف و ناتوان پرهیز می کند

پنجشنبه هفته گذشته ۱6 دستگاه اجرایی برگزیده در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی اصفهان 
معرفی شدند. براساس دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، برگزیدگان این جشنواره در 
فرایند ارزیابی براساس دو شاخص عمومی و اختصاصی بررسی شده و در نهایت سازمان های برتر معرفی 
گردیدند. اما چرا تنها  دستگاه های برتر استان در این ارزیابی معرفی می شوند و سازمان مدیریت از 
معرفی دستگاههای ضعیف و ناتوان پرهیز می کند؟ چرا نظام ارزیابی که با هدف تحول و نوسازی ساختار 
اداری شکل گرفته با نیت مصلحت اندیشی و محرمانگی، نتایج واقعی را منعکس نمی کند؟ و بطور کلی آیا 

در عدم معرفی نهادهایی که مردم از آن نارضایتی دارند، نوعی رودربایستی وجود دارد؟ 
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 نوسان: مدیر بازرگانی کاالی شرکت 
پاالیش نفت اصفهــان گفت: اعتماد به 
جوانان و نیروهای داخلی ســبب شده 
پاالیشــگاه اصفهان ۸0درصد قطعات 
خــود را از شــرکت ها و صنایع داخلی 

تامین کند. 

مجید شهســواری با اشــاره به اینکه 
در دوران تحریــم، عــدم تامین برخی 
قطعات، ممکن بود خط تولید را دچار 
مشکل کند، افزود: حمایت از تولیدات 
داخل ســبب شــد تحریم هــا به یک 
فرصت مناســب تبدیل و این قطعات 

به دســت صنعتگــران جوان کشــور 
تولید شود. 

وی با بیان اینکه بســیاری ازقطعات از 
کشور های اروپایی تامین می شد اظهار 
کرد: قطعات داخلی نســبت به نمونه 
خارجی از عملکرد بهتر و قابلیت زیادی 

برخوردار هستند. 
شهسواری گفت: تنها در سال گذشته 
۵00میلیــارد تومــان صــرف خرید 
قطعات از شــرکت های داخلی شد که 
در صورت خرید از شرکت های خارجی 

باید ۳ تا ۴ برابر هزینه می شد.

مدیر بازرگانی کاالی شرکت پاالیش نفت اصفهان خبرداد:

افزایش خودکفایی شپنا

اکبری می گوید: دســتورالعمل جشنواره شهید 
رجایی، اعالم برترین هاست، نه بدترین ها!
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و  برنامه ریزی  معاون  نوسان:    
پژوهش سازمان مدیریت پسماند 
پیشرفت  از  اصفهان  شهرداری 
پیرولیز  واحد  5۰ درصدی ساخت 
شهرداری اصفهان و تحویل سوله 
مورد نیاز پیمانکار خبر داد و گفت: 
تبدیل  هدف  که  پیرولیز  واحد 
پسماند به سوخت مایع را محقق می 
کند، پیش بینی می شود تا سه ماه 
آینده بهره برداری و راه اندازی شود.

انعقاد  به  اشاره  با  مستاجران  فرشاد 
قرارداد راه اندازی فاز اول واحد پیرولیز 
در سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با بخش خصوصی اظهار کرد: 
این قرارداد که دو ماه پیش امضا شد 
اکنون وارد فاز عملیاتی شده است به 
طوریکه ۵0 درصد از ساخت این واحد، 
پیشرفت فیزیکی داشته است. وی با 
بیان اینکه یکی از فرآیندهای اجرای 
نیاز  مورد  دستگاه  واردات  طرح،  این 
به کشور است که تا سه ماه دیگر این 
فرآیند هم همزمان با سایر بخش های 
پروژه به سرانجام می رسد، گفت: یکی 
از تعهدات شهرداری در این طرح، آماده 
سازی سوله و تحویل آن به پیمانکار 
است که این بخش از کار هم انجام شده 
است. وی با اشاره به اینکه بعد از راه 
اندازی واحد پیرولیز، تست های مورد 
انجام می شود، گفت: در مرحله  نیاز 
نخست این پروژه، روزانه 10 تن پسماند 
از سوی شهرداری اصفهان به پیمانکار 
تحویل می شود تا تولید سوخت مایع 
که در رده گازوئیل است، انجام گیرد. 
مستاجران با بیان اینکه سوخت تولید 
شده نیاز به پاالیش دارد تا بتوان از آن 
دیزلی  خودروهای  سوخت  عنوان  به 
طرح  این  کرد:  اظهار  کرد،  استفاده 
برای  بلندمدت  در  و  مدت  کوتاه  در 
کند؛  می  ایجاد  درآمدزایی  شهرداری 
در کوتاه مدت مالکیت دستگاه که برای 
پیرولیز خریداری می شود و نیز کاهش 
10 تنی دفن پسماند و هزینه حمل و 
نقل، به کاهش هزینه ها و افزایش درآمد 
بیان  وی  کند.  می  کمک  شهرداری 
با بخش  قرارداد شهرداری  کرد: مدل 
خصوصی برای راه اندازی واحد پیرولیز 
BOT است به این معنا که تا هشت 
این  از اجرای  سال درآمدهای حاصل 
طرح متعلق به بخش خصوصی و بعد 
از هشت سال در اختیار شهرداری قرار 
می گیرد. معاون برنامه ریزی و پژوهش 
شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان 
اصفهان تصریح کرد: پارچه هایی که به 
عنوان زباله به سایت پسماند وارد می 
شود اغلب آلوده به سایر زباله هاست و 
چندان قابلیت بازیافت ندارد و اکنون با 
ریجکت بازیافت می شود. وی افزود: از 
سوی دیگر پارچه سهم اندکی از تولید 
سوخت و نایلون ها سهم اصلی در این 

فرآیند دارد.
برای  مطالعات  انجام  از  مستاجران 
بازیافت پارچه و لباس خبر داد و گفت: 
اگر در مطالعات به نتیجه ای برای لزوم 
برسیم،  منسوجات  و  پارچه  بازیافت 
آموزش برای جداسازی این نوع از سایر 
اقالم را کلید خواهیم زد تا مردم پارچه 
های بازیافتی خود را به صورت جداگانه 
به سازمان پسماند تحویل دهند. وی 
گذار  سرمایه  منظور  این  برای  افزود: 
خارجی نیز پیشنهاداتی به شهرداری 
داشته است که بعد از اتمام مطالعات ما 
و رسیدن به نتیجه مطلوب، گام های 

بعدی برداشته خواهد شد.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: میدان ترافیکی زیرگذر میدان امام علی )ع( به 
دلیل عدم نور کافی امکان زیست پذیری هرگونه از گیاهان را با مشکل روبرو کرده به همین 
دلیل با طراحی خاص سنگریزه های رنگی، جلوه ای زیبا به این میدان داده شد.  حسین 
کارگر با اشاره به زیباسازی زیرگذر میدان امام علی )ع( اظهار کرد: میدان زیرین به دلیل 
عدم نور کافی دارای پوشــش گیاهی خوبی نبود، بنابراین طرح شن های رنگی با الگویی 

خاص اجرا شد.

مدیر منطقه 1۵ شــهرداری اصفهان گفت: زیرگذر قهجاورســتان تا سه راهی بهاران 
با مســاحت 1۴۵ هزار مترمربع به صورت کامل به عنوان بخشی از رینگ چهارم شهر 
آزادسازی شد. مسعود قاسمی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین پروژه های منطقه 1۵ 
تکمیل مسیر رینگ چهارم در محدوده منطقه است، اظهار کرد: یکی از بخش های این 
رینگ، زیرگذر قهجاورستان تا سه راهی بهاران اســت که آزادسازی آن به طور کامل با 

هزینه 6۵ میلیارد تومان اجرایی شده است.

آزادسازی زيرگذر قهجاورستان تا سه راهی بهارانآزادسازی بیش از 70 درصد میدان جلوخان 

گزارش

گزارش

راه اندازی واحدپیرولیز
تا حدود سه ماه آينده 

در بازدید اعضای شورای شهر از پروژه خط دو مترو تاکید شد؛ 

طبق ماده 100 قانون شهرداری ها، مالکان 
زمین در محدوده و حریم شهرها پیش از 
احداث ساختمان و تفکیک زمین باید از 
شهرداری منطقه خود در مقابل پرداخت 
هزینه صدور پروانه، مجوز ساخت دریافت 
کنند. این پروانه در هر شهری با توجه به 
ضوابط مندرج در سند، هدایتگر توسعه آن 
شهر است و براساس طرح تفضیلی آن شهر 
صادر می شود. بعنوان مثال طبق دومین 
طرح جامع شهر اصفهان که در سال 1۳۵0 
تصویب شد ارتفاع ساختمان ها در این شهر 
به منظور رعایت نظم و زیبایی باید کوتاه تر از 
گنبد مسجد امام و کمتر از 1۲ متر باشد. در 
غیر این صورت شهرداری مجاز به برخورد و 

تخریب ارتفاع غیر مجاز است. 
از این رو و از آنجایی که به هر دلیلی برخی 
از شهروندان ممکن است قوانین و ضوابط 
قانونگذار  بگذارند  زیرپا  را  ساخت وساز 
نهادی را برای رسیدگی و پیگیری تخلفات 
ساختمانی تعین کرده که در ایران با نام 
است  معروف  صد«  ماده  »کمیسیون 
اما  از سال 1۳۳۴ تشکیل شده است.  و 
قانون  ماده 100  شش  تا  دو  تبصرهای 
این  به  سال،  همان  مصوب  شهرداری 
کمیسیون اختیار داده تا در مقابل دریافت 
شاکی  نداشتن  شرط  به  مالی  جریمه 
مانند  تخلفات ساخت وساز  از  خصوصی، 
احداث بنا بدون پروانه و تراکم اضافی از آن 
چشم پوشی کند. قانونی که موجب می شود 
عملکرد این کمیسیون از اواخر دهه 60 به 

شدت تحت تاثیر و تغییر قرار گیرد.

از نهاد نظارتی تا بازوی مالی شهر
این  تاسیس،  زمان  همان  در  هرچند 
کمیسیون مجاز به چشم پوشی از تخلفات 
تعرفه  با  مالی  مقابل دریافت جریمه  در 
معین بود، اما به دلیل پذیرش قوانین از 
سوی شهروندان و عدم گره خوردن معیشت 
مردم با مقوله مسکن کمتر فردی تمایل 
به تخلف و پرداخت جریمه داشت و از این 
رو این کمیسیون بعنوان نهاد نظارتی و 
بازدارنده از تخلف فعال بود. اما می گویند 
معضل عدم وجود درآمدهای پایدار برای 
شهرهای ایران به اواخردهه 60 بازمی گردد و 
از تهران به باقی شهرهای ایران سرایت کرد. 

در آن دوران دولت با هدف خودگردان کردن 
شهرداری، بودجه این نهاد را قطع کرد و به 
ناچار شهرداری را به سمت تراکم فروشی و 
تعریف کاربری ها سوق داد. فروش تراکم از 
همین زمان جانشین غیبت دولت در تامین 
سهل الوصول  شد.  شهرداری ها  بودجه 
بودن این منبع درآمدی، موجب شد در 
دوره های بعد شهرداران کالنشهرها و حتی 
شهرهای  کوچک از این سیاست دست بر 
ندارند. روندی که در دهه های ۸0 و ۹0 نه 
تنها متوقف نشد بلکه با افزایش ناگهانی 
قیمت ساختمان و ثابت ماندن تعرفه های 
ساختمانی  تخلفات  انجام  محاسباتی، 
باالی  پذیری  توجیه  با  منطقی  شکلی 
اقتصادی به خود گرفت. بعنوان مثال اگر 
میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 
را در شهر اصفهان حدود ۲۵ میلیون تومان 
تعرفه های  میانگین  و  بگیریم  نظر  در 
را حدود 1۲  ماده 100  جرایم  پرداخت 
میلیون؛ بیشتر متوجه خواهیم شد چگونه 
این کمیسیون از نهادی نظارتی و بازدارنده 
به منبعی برای تامین نیازهای مالی شهر 
تبدیل شده است تا هم شهرداری ها و هم 

سازندگان ساختمان از آن نفع ببرند؟ 

شهرفروشی و ایجاد بی نظمی
فروش تراکم مازاد در چند دهه گذشته 
هرچند سود مالی خوبی برای شهرداری ها 
در پی داشته اما به همان اندازه نیز مشکالتی 
ایجاد  است.  آورده  پدید  شهرها  برای  را 
بی نظمی، تبعیض میان شهروندان، فساد 
سیستماتیک اداری و ازبین رفتن آسایش 
این سیاست  از  ناشی  شهروندان همگی 
اشتباه است. ازاین رو در سال های گذشته 
شهرهای  در  شهری  مدیران  از  بسیاری 
مختلف تالش کردند تا با خلق و ایجاد 
سیاست های مالی و درآمدهای جایگزین 
وابستگی مالی شهرها را از این چنین منابعی 

کم و یا قطع کنند. 
آنطور که علی قاسم زاده، شهردار و علی 
رئیسه  هیئت   عضو  و  سخنگو  صالحی، 
شورای اسالمی شهر اصفهان در برنامه های 
خود اشاره کردند بنظر می رسد مدیریت 
جدید شهری اصفهان نیز در تالش است 
با اعمال برخی از سیاست ها مانند افزایش 

هزینه تخلفات و استفاده از روش های نوین 
تامین درآمد نظیر ارزش افزوده واگذاری ها 
نه تنها وابستگی مالی شهر را به فروش تراکم 
مازاد و کمیسیون ماده صد کاهش دهد بلکه 
موجب اصالح ساختار و عملکرد این نهاد 

نظارتی شوند.

فرصتی برای تحول
علی صالحی در گفتگو با خبرنگار "نوسان" 
یکی از وظایف اعضای شورا های اسالمی 
شهرها را بررسی مسائل نظارتی دانست 
و گفت: یکی از نظراتم پیش از انتخابات 
مساله موثر شدن نظارت ها و حرکت به 
سمت درآمد پایدار و سالم به جای انواع 
تعاریف شهرفروشی بود. از این رو کمیسیون 
ماده صد را یکی از مجاری تحقق این وعده 
می دانم که جهت تحقق اداره سالم شهر باید 
اصالح شود. صالحی عملکرد این کمیسیون 
را در گذشته محلی برای درآمد، بازویی 
برای فشار و توافقات غیر رسمی و البته 
گاهی محلی برای دلسوزی های غیر اصولی 
می داند و معتقد است: با اصالح جداول، 
قاطعیت و هماهنگی رویه ای در آرای همه 
کمیسیون ها و شفافیت در روند پرونده ها و 
با افزایش هزینه تخلفات، می توان به سمت 
بازدارندگی پیش از ساخت و اعمال نظارت 
بساط  همچنین  رسید.  ساخت  حین 
توافق های غیر رسمی برچیده خواهد شد 
و زمینه حفظ سالمت اداری و محافظت از 
کارکنان خدوم شهرداری فراهم می شود. 
او ادامه می دهد: ازسوی دیگر مناطق باید 
به جای توافق به سمت کاهش هزینه ها 
مانند  نوین  درآمدهای  از  استفاده  و 
تنوع  و  توسعه  واگذاری ها،  افزوده  ارزش 
مشارکت ها و استفاده از ابزار نوین مالی 

سوق داده شوند. 

اصالح سیاست های کالن مالی
با این وجود برخی از کارشناسان کاهش یا 
قطع وابستگی مالی شهرداری ها از محل 
فروش تراکم مازاد را منوط به اصالح نظام 
مالیاتی کشور می دانند. احسان مالکی پور 
دانش آموخته شهرسازی و مدیر هماهنگی 
برنامه جامع شهر اصفهان، معتقد است: 
صد  ماده  عملکردکمیسیون های  تغییر 

هرچند در سخن سهل اما در عمل دشوار 
است. او به درصد قابل توجه ای از درآمد 
شهرداری ها که از محل جرائم کمیسیون 
می کند  اشاره  می شود  تامین  صد  ماده 
درآمد  منبع  ساده ترین  را  روش  این  و 
می داند.  مختلف  مناطق  شهرداری های 
مالکی می گوید: در ادوار گذشته چندین بار 
سعی شده تا با درآمدزایی از سایر روشها، از 
فروش تراکم مازاد و دریافت جرایم ماده 
100 جلوگیری شود اما موفق نبوده ایم، زیرا 
تا زمانی که شهرداری ها به آن معتاد باشند 

تغییر رویه موجود بسیار سخت است.
مالکی پور اصلی ترین راه برای تغییر رویه 
از  شهرداری ها  درآمد  افزایش  را  موجود 
بیان  شهروندان  عوارض  و  مالیات  محل 
کرد و گفت: تا زمانی که سهم شهرداری ها از 
مالیات شهروندان محدود به مالیات بر ارزش 
افزوده باشد این روند ادامه خواهد داشت. 
او تاکید دارد: باید مانند کشورهای توسعه 
یافته از محل مالیات های مختلف، بودجه 

شهرداری ها تامین شود.
به اعتقاد مالکی پور حذف تراکم مازاد، تبعاتی 
نیز بر حوزه اقتصاد مسکن دارد  و می گوید: به 
باور سازندگان مسکن اگر تراکم مازاد وجود 
نداشته باشد اصال سرمایه گذاری در ساخت 
و ساز معنایی ندارد و سرمایه گذار اصفهانی 
سرمایه اش را به شهر دیگری می برد یا در 
و  می کند  سرمایه گذاری  دیگر  حوزه ای 
ممکن است منجر با کاهش عرضه مسکن 
شود. بنابر این اگر می خواهیم در این شیوه 
تغییری به وجد بیاوریم باید اقتصاد مسکن را 

هم مدنظر قرار دهیم.

راه دشوار که باید طی شود
هرچند اصالح و تغییر عملکرد کمیسیون 
ماده صد دشوار است اما راهی است که 
درنهایت باید طی شود در غیر این صورت 
بحرانی تر  روزبه رو  شهرمان  وضعیت 
در  تردید  بدون  می شود.  ناپایدارتر  و 
کیفیت  باید  اصفهان  مانند  کالنشهری 
اثربخشی طرح های جامع و طرح های  و 
تفصیلی شهرسازی افزایش یابد و نظارت 
دقیق بر نحوه شهرسازی و توسعه شهری 
مطابق با طرح های جامع و تفصیلی صورت 
پذیرد. همچنین الزم است شهرداری از 
درآمد حاصل از فروش تراکم و امثال آن 
چشم پوشی کرده و با هدف کسب درآمد، 
را  شهرسازی  کالن  سیاست های  تمامی 

بی اثر نکند. 
باعث  درآمدسنتی،  این  حذف  هرچند 
اما  شد  خواهد  شهرداری   درآمد  کاهش 
الزم است تا با مدیریت هزینه ها و افزایش 
شفافیت مالی، دخل وخرج شهرداری ها به 

یک تعادل پایدار برسد. 

چرا کمیسیون ماده 100 از یک نهاد نظارتی به یک منبع مالی تبدیل شد؛ 

هزارتوی شهرفروشی
روایت درآمد سهل الوصولی که منبع تامین هزینه شهرداری ها شد!

citizen

 نوسان: سرپرست شهرداری اصفهان، رییس و اعضای شورای 
قطار شهری  دو  پروژه خط  های مختلف  بخش  از  اسالمی شهر 
اصفهان بازدید کردند. علیرضا بوژمهرانی در حاشیه این بازدید 
اظهار کرد: تالش بسیار عظیم و گسترده ای زیر شهر برای پروژه 
دلیل  به  اما  است  انجام  حال  در  اصفهان  شهری  قطار  دو  خط 
تمهیداتی که در احداث ایستگاه های این مسیر برای جلوگیری از 
به وجود آمدن ترافیک صورت گرفته است بسیاری از مردم اصفهان 

از ابعاد بسیار وسیع احداث چنین پروژه بزرگی اطالع ندارند.
بوژمهرانی ادامه داد: خط دو مترو از منطقه دارک آغاز و در ادامه مسیر خود 
به سمت مرکز شهر و خیابان کهندژ ادامه پیدا می کند. بسیار امیدواریم تا با 
هماهنگی با سایر دستگاه ها تامین منابع مالی پروژه را انجام داده و مناطق کمتر 

توسعه یافته و محروم شهر اصفهان زیر پوشش مترو برود. 

مشارکت بخش خصوصی
 الزم است

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در حاشیه این بازدید، اظهار کرد: با 
زحمت و تالش بسیار طی سال های گذشته حفاری تونل خط دو از ایستگاه 
دارک آغاز شده و مسیر عمرانی خود را به سمت مرکز شهر و در ادامه خیابان 

کهندژ ادامه می دهد. 
محمد نورصالحی با بیان اینکه در این مسیر 16 ایستگاه پیش بینی شده است، 
تصریح کرد: حفاری تونل های خط دو از دو سمت غرب و شرق )کهندژ و 
دارک( در حال انجام و قرار است این دو خط در ایستگاه میدان امام حسین 
)ع( به یکدیگر برسند. وی ادامه داد: در برخی نقاط پروژه عملیات اجرایی با 
تاخیرهایی مواجه است که امیدواریم با برنامه های جبرانی زمانبندی که در نظر 
گرفته می شود این عقب ماندگی جبران و خط دو به نقطه مشخصی برسد و 
بتوانیم با دریافت گزارش دقیق میزان هزینه و زمان را برای اتمام پروژه تعیین 
کنیم. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: با توجه به رقم های سنگین 
تامین مالی پروژه خط دو مترو، می توان از مشارکت بخش خصوصی نیز استفاده 
کرد و کاری کنیم تا فراتر از زمان های پیش بینی شده این پروژه را به سرانجام 
خوبی برسانیم. وی تاکید کرد: در صورت سرعت بخشیدن به اجرای خط دو 
زمان و هزینه کمتری صرف این پروژه شده و مردم هر چه زودتر می توانند از 
مزایای این خط استفاده کنند. نورصالحی با بیان اینکه خط دو از دارک و زینبیه 
آغاز شده و به سمت مرکز شهر حرکت می کند، افزود: به این مناطق در گذشته 
کمتر توجه شده است که اجرای این پروژه می تواند در ارتقای کمی و کیفی 

زندگی مردم این محالت تاثیرگذار باشد.   

بهره برداری از خط دو 
ظرف دو سال آینده

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در حاشیه این بازدید، اظهار کرد: 
عملیات اجرایی خط دو مترو به خوبی در حال انجام است و امیدواریم با برنامه 
ریزی هایی که صورت می دهیم بتوانیم به این عملیات سرعت ببخشیم تا در 
پایان این دوره شورای شهر خط دو مترو در اختیار شهروندان عزیز قرار بگیرد. 
ابوالفضل قربانی با بیان اینکه مشکالت و معضالتی در مسیر ساخت خط دو 
وجود دارد، تصریح کرد: شاید مردم اطالع چندانی از عملیات سنگینی که در 
عمق زمین با وجود هزاران کارگر و کارشناس در حال انجام است نداشته باشند 
اما با وجود این کار سنگین امیدواریم قسمتی از خط دو مترو طی فازبندی 
های صورت گرفته ظرف دو سال آینده از کهندژ تا میدان امام حسین )ع( 
مورد بهره برداری مردم قرار بگیرد. وی اضافه کرد: شورای ششم شهر اصفهان 
مصمم است در ارتباط با گسترش سامانه های حمل و نقل عمومی تالش خود 

را دوچندان کند.

احداث ایستگاه ها قبل از رسیدن 
 TBM دستگاه های حفار مکانیزه

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان پیرامون مراحل مختلف اجرایی خط دو 
قطار شهری اصفهان، اظهار کرد: ابرپروژه قطار شهری اصفهان پروژه ای ملی و 
استانی بوده که با حمایت اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان می تواند هر چه 

سریعتر در اختیار شهروندان اصفهانی قرار بگیرد. 
علیرضا بنکدار با بیان اینکه مسیر خط دو مترو شرقیـ  غربی است، تصریح کرد: 
این خط از شهرک امام حسین )ع()دارک( آغاز شده و با عبور از ایستگاه تقاطعی 

امام حسین)ع( به سمت خمینی شهر ادامه پیدا می کند. 
وی ادامه داد: در سال ۹۵ مراحل اجرایی خط دو قطار شهری به طول ۲۴ 
کیلومتر و شامل ۲۳ ایستگاه آغاز شد که در حال حاضر از  16 ایستگاه اولویت 
خط دو، 1۳ ایستگاه در حال ساخت است. مدیرعامل سازمان قطار شهری 
اصفهان با اشاره به ویژگی های خط دو قطار شهری، گفت: احداث ایستگاه ها 
قبل از رسیدن دستگاه های حفار مکانیزه TBM به منظور صرفه جویی در 

هزینه ها و آب بندی ایستگاه انجام می شود. 
از  جلوگیری  منظور  به  زیرزمینی  به صورت  ها  ایستگاه  حفاری  همچنین 
مشکالت ترافیکی و جا به جایی تاسیسات در حال انجام است. همزمانی حفاری 
تونل ها در دو جبهه از سمت شمال شرق و غرب از دیگر ویژگی های خط دو 

قطار شهری اصفهان است. 
وی با اشاره به فازبندی های مختلف خط دو قطار شهری اصفهان، افزود: فاز 
اول بهره برداری حدفاصل ایستگاه کهندژ تا میدان امام حسین )ع( به طول 
سه کیلومتر و پنج ایستگاه، فاز دو حدفاصل دپو تا ایستگاه طوقچی به فاصله 
6 کیلومتر با ۷ ایستگاه، فاز سوم حدفاصل ایستگاه امام حسین)ع( تا ایستگاه 
طوقچی به طول ۵ کیلومتر و ۴ ایستگاه و فاز چهارم نیز حدفاصل خمینی شهر 

تا ایستگاه کهندژ را شامل می شود.

لزوم تسریع در اجرای 
خط دو مترو 

بـرای فعالیـن حوزه امالک و مسـکن، کمیسـیون »مـاده صد« نامی آشناسـت. کمیسـیونی که 
وظیفـه اصلی اش رسـیدگی به تخلفات سـاختمانی برای سـاماندهی و نظم بخشـیدن به شـهر 
اسـت. امـا ایـن کمیسـیون در دهه های گذشـته با فـروش تراکـم و دریافـت مبالـغ جریمه به 
جـای برخـورد قاطع با متخلفـان، تبدیل به یک نهـاد مالـی و بازویی محکم بـرای تامین هزینه  
شـهرداری ها و در نتیجـه عاملـی برای شهرفروشـی شـده اسـت. اکنـون اما مدیریت شـهری 
جدیـد اصفهـان تصمیـم دارد تا با ارائـه برخی راهکارهـا از جمله ایجـاد درآمـد جایگزین برای 
تامیـن مالی شـهرداری، تغییـر در برخی قوانین و جرایم و نظارت قاطع در حین سـاخت، دسـت 
بـه اصـالح عملکرد این کمیسـیون بزند تا این کمیسـیون را بـه جایگاه واقعی خـود بازگرداند. امـا چه موانعی 

بر سـر راه آنها وجـود دارد؟ 

هفته نامه نوسان
گروه شهری
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تحلیل

 گزارش     

با تصویب کارگروه مقابله با پیامدهاي اقتصادي کرونا مهلت دریافت وام جدید کرونا 
براي مشاغل آسیب دیده تا پایان آذر ماه تمدید شد. براین  اساس صاحبان مشاغل 
1۴گانه آسیب دیده از کرونا، تا پایان آذرماه مهلت دارند که براي دریافت وام به سامانه 
کارا به نشاني  https: //kara.mcls.gov.ir مراجعه و ثبت نام کنند. پیش از این 
زمان ثبت نام تسهیالت حمایتي کرونا درخرداد 1۴00 تا پایان شهریور تمدید و اعالم 

شد که بانک ها تا پایان آبان ماه موظفند تسهیالت کرونا را بپردازند.

مهلت وام كرونا تا آذر تمديد شد
رضا نفیسي، رییس مرکز تدوین مقررات ایمني حمل ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت 
بحران وزارت راه و شهرسازي جزییات پروتکل هاي جدید براي اجراي محدودیت هاي 
هوشمند کرونایي را اعالم کرد و گفت: اجراي سیستم هوشمند کرونا مدتي است مورد 
بحث و بررسي قرار گرفته و بر اساس آن مقرر شده، اطالعات افرادي که هر دو دز واکسن 
را دریافت کرده اند، وارد این سیستم شود و محدودیت هاي کرونایي مانند ممنوعیت هاي 

سفر براي آنها لغو شده و کاهش یابد. 

سفرهاي هوشمند  براي واكسینه شده ها

انحراف منابع 
در اقتصادكشور

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان: یداهلل کریمی پور در یادداشــتی به وعده های رئیس 
جمهور در نخســتین گپ تلویزیونی خود با ایرانیان پرداخت و 
نوشت: انتشار منشور مبارزه با فســاد؛ ارائه گزارشات مصوبات 
به مردم؛ مشورت با بازارها؛ در میان گذاشتن تصمیمات با مردم؛ 
دعوت از سرمایه گذاران و کارآفرینان خارج از کشور؛ نداشتن 
مشکل در تامین کاالهای اساسی؛ بازسازی بافت های فرسوده؛ 
تهیه ساالنه یک میلیون مسکن؛ بازگشت نتیجه گرا به مذاکرات 
برجام. وعده های 9 گانه رییس جمهور به مردم هســتند. این 
اقتصاددان تاکید کرد: جناب رئیسی، سوگند به خدای سبحان 
که ایران برای توسعه و پیشرفت، نیازمند دستکم 3 تا 5/3 هزار 
میلیارد دالر سرمایه گذاری طی برنامه ای  5 تا 6 ساله خواهد بود. 
. .  این وعده های 9 گانه را جلوی مردم ترکیه ، امارات، عربستان و 
بحرین بگذارید مایه خنده آنان خواهد شد. آنچه می خوانید اما 
برخی از برجسته ترین نکاتی است که در هفته قبل اقتصاد ایران 

را به خود معطوف کرد؛

گزارش ها افت فروش بازارها در مرداد ماه
ارزیابي شامخ کل اقتصاد ایران )شامخ کل( در مرداد ماه 1۴00 نشان از 
آن دارد که این شاخص نسبت به تیر ماه با شیب مالیم تري کاهش داشته 
است. براساس نظرسنجي انجام شده از فعاالن اقتصادي در مرداد ماه اکثر 
فعالیت هاي کسب و کار به دلیل شرایط ناشي از تعطیالت پیک پنجم 
کووید1۹ و همچنین نااطمیناني طرف تقاضا از تغییرات سیاستگذاري کشور 
همچنان براي پنجمین ماه پیاپي با رکود تقاضا روبه رو بودند که منجر به 

کاهش شدید فروش شده است.
همچنین شاخص مدیران خرید صنعت در مرداد ۴۵.۲۴ به دست آمده 
است و همچنان روند کاهشي در بخش صنعت وجود دارد، اما کاهش آن 
نسبت به تیر ماه اندکي مالیم تر است. در جریان استخراج شاخص مدیران 
خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵0 باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد 
به سمت توسعه در حرکت است. اما اگر هر رقمي کمتر از ۵0 باشد، به معني 

قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است.
.

آینده اقتصاد در ۲ سناریو
مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران بر مبنای دو سناریو به نظرخواهی از 
فعاالن اقتصادی، برای تدوین نقشه راه عملیاتی برای توسعه فعالیت های 
تجاری و اقتصادی بین المللی، از طریق تعیین اولویت شرکای تجاری برای 
اقتصاد ایران و اولویت بندی اقالم کاالیی تجاری در کوتاه مدت پرداخت. 
سناریوی اول، توافق سیاسی و بازگشت طرفین به برجام است و سناریوی 
دوم نیز افزایش محدودیت های بین المللی و فشارهای ناشی از تحریم ها و 

بازگشت به شرایط سال های اول دهه ۹0 است. 
در این گزارش آمده است: در سناریوی خوش بینانه، راهبرد تقویت تولید 
صنعتی فناورانه و بهبود جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، توصیه شده 
و اولویت ها به جای آنکه بر مبنای بقا طراحی شود، بر مبنای مالحظات 
مبتنی بر توسعه است. بازوی پژوهشی بخش خصوصی در سناریوی »بدون 
برجام« نیز با توجه به اینکه گشایش جدی در روابط ایران با جهان متصور 
نیست و موانع جدی بر سر راه تعامل ایران و اروپا وجود دارد، راهبرد حفظ 
بنیه تولیدی کشور را اولویت دار دانسته است. این گزارش قضاوتی در مورد 
آنکه کدامیک از سناریوهای طراحی شده احتمال رخداد باالتری دارند، 
انجام نمی دهد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که این گزارش با 
 FATF این فرض نوشته شده است که در بلند مدت ایران از لیست سیاه
خارج شود. این مساله به قدری تعیین کننده است که حتی در صورت رفع 
کامل تحریم ها، می تواند محدودیت های بسیار جدی و مخربی برای تجارت 

خارجی ایران ایجاد کند.

عنصر مغفول در تیم اقتصادی
علی میرزاخانی در یادداشتی به تیم اقتصادی دولت پرداخت. او نوشت: آیا 
تیم اقتصادی دولت سیزدهم هماهنگ است؟ آیا اصوال این گزاره که »تیم 
اقتصادی هماهنگ، حالل مشکالت است و تیم اقتصادی ناهماهنگ باعث 
تکثیر مشکالت می شود« گزاره درستی است؟ بله و خیر. این روزنامه نگار 
اقتصادی ادامه داد: شرط کافی برای موفقیت تیم اقتصادی بینش اقتصادی 
است که همواره در گرد و غبار مباحث مربوط به هماهنگی تیم اقتصادی، 
مغفول باقی مانده است. اما بینش اقتصادی چیست؟ تیم اقتصادی بیش 
از اینکه به فرمانده نیاز داشته باشد، به قطب نما نیاز دارد؛ قطب نمایی که 
حرکت هماهنگ تیم اقتصادی باید بر اساس عالمت دهی آن انجام شود و 
نقش لیدر تیم صرفا پایش »حرکت هماهنگ« به سمت هدفی است که 
قطب نما مشخص می کند، نه تعیین جهت حرکت. میرزاخانی اضافه کرد: 
بینش اقتصادی کارکردی شبیه قطب نما در مواقع تعدد گزینه های تصمیم 
مدیریتی دارد و ناگفته پیداست که سهم بسیار مهم تری از نقش فرمانده 
تیم در وصول به اهداف مدیریتی دارد. این به معنای انکار نقش فرمانده 
نیست، اما تردیدی هم نیست که اگر فرمانده تیم اقتصادی به منطق علمی 
برای مسیریابی معتقد نباشد، همه تیم را به بیراهه می برد. او تاکید کرد: 
بینش اقتصادی، مهارت اتخاذ تصمیمات مدیریتی در بستر اصول حکمرانی 

اقتصادی است. 
سازگاری تصمیمات اقتصادی به گونه ای که حرکت کل سیستم به سمت 
مقصد تضمین شود تنها در پرتو توجه به چراغ راهنمای اصول حکمرانی 
اقتصادی امکان پذیر است و صرف هماهنگ بودن تیم اقتصادی ضامن 

سازگاری درونی تصمیمات مدیریتی نیست.

وعدهای
 آقای رییس جمهور

نوع گواهی بازرسی مورد نیاز، به مواردی 
از جمله نوع کاال یا hs code ، محل 
مصرف کاال، سازمان مورد نظر به منظور 
تسلیم گواهی بازرسی؛ نوع نیاز گواهی صادر 
شده)مورد نیاز شخص اخذ کننده یا جهت 
ارائه به یک سازمان یا گمرک داخلی یا 
خارجی( بستگی دارد. به طور کلی، بازرسی 
کاالها،  به دو نوع بازرسی کیفی و کمی کاال 
  )IC(و بازرسی ظاهری و کمی کاال  )COI(

دسته بندی می شوند.

)COI( الف- بازرسی کیفی و کمی کاال
برای کاالهایی که براساس مصوبات شورای 
عالی استاندارد، هیأت وزیران و قانون ارتقاء 
کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی، 
استاندارد آنها برای واردات اجباری اعالم 
شده است )که اختصارا ، کاالهای مشمول 
استاندارد اجباری نامیده می شوند(، اخذ 
گواهی COI  از مبدا یا مقصد و ارائه به 
اداره استاندارد گمرک، الزامیست. لیست 
این کاالهای مشمول استاندارد اجباری، 
ردیف  بر حسب  فهرست،  یک  قالب  در 
های تعرفه در پایگاه اطالع رسانی سازمان 
WWW.ISIRI. آدرس  به  استاندارد 

کل  ادارات  در  همچنین  و   ORG.IR
استاندارد استانها و کلیه گمرکات کشور 

موجود است و هر ساله بروز رسانی میشود.
در یک جمع بندی به این نتیجه می رسیم 
 HS CODE درصورتیکه کد تعرفه یا
کاال، مشمول استاندارد اجباری باشد، به 
منظور واردات و انجام فرآیند ترخیص، اخذ 
گواهی بازرسی COI الزامیست. اخذ این 
گواهی، در مبدا حمل کاال و در مقصد قابل 
صادر شدن میباشد. این بازرسی مهم ترین 
و پیچیده ترین نوع بازرسی بوده و طی این 
بازرسی، کاال، چه از نظر کمی و چه از نظر 
کیفی، مورد ارزیابی قرار گرفته و با یکی از 
استانداردهای جهانی انطباق داده می شود 
و در نهایت شرکت بازرسی)حتما باید یک 
شرکت بین المللی معتبر از نظر سازمان 
کل استاندارد ایران باشد( گواهی بازرسی 
 SD ، TEST یا MD را با مدارکی شامل
REPORT  و غیره ممهور به مهر شرکت 
بازرسی، در سامانه اداره استاندارد بارگذاری 
و اصل مدارک ذکر شده را به درخواست 
کننده تحویل می دهد. الزم به ذکر است 
سازمان ملی استاندارد ایران، لیست شرکت 

های بازرسی بین المللی معتبر برای واردات 
و صادرات را به صورت جداگانه، همراه با 
حوزه فعالیت، شماره تماس ها وآدرس، در 
وب سایت خود قرار داده و این مهم به شما 

در انتخاب شرکت بازرسی یاری می رساند.
همانطور که اشاره شد این گواهی هم در 
مبدا و هم در مقصد صادر می شود، در نتیجه 
آزمون کاال هم میتواند در مبدا و مقصد انجام 
شود. اگر گواهی بازرسی در مبدا حمل کاال 
انجام شود و در صورتیکه شرکت تولید 
کننده محصول مورد نظر شما در مبدا، 
آزمایشگاه مورد نیاز برای تست محصول را 
داشته باشد میتوانید با هماهنگی قبلی، از 
امکانات موجود در کارخانه استفاده کرده و 
به این طریق درصدی از هزینه های مربوط 
به اخذ این گواهی را کاهش دهید. چون در 
غیر این صورت نیازمند استفاده از آزمایشگاه 
های همکار و پرداخت هزینه آزمون به 
اخذ  حالت  در  هستید.  جداگانه  صورت 
گواهی بازرسی در مقصد، کاال توسط گمرک 
نمونه برداری و توسط اداره استاندارد پلمپ 
شده، و همراه با نامه ای با مضمون صدور 
گواهی بازرسی توسط احدی از شرکت های 
بازرسی مورد تایید اداره استاندارد کل، برای 
آن شرکت بازرسی ارسال و الباقی روند به 
روشی که گفته میشود قابل انجام می باشد. 
به این معنا که، شرکت بازرسی موظف به 
یافتن آزمایشگاهی در سطح کشور می باشد 
که قابلیت انجام تست های مورد نیاز بر روی 
کاالی مورد نظر را داشته باشد، نتیجه آزمون 
ارسال  بازرسی  شرکت  برای  آزمایشگاه، 
میشود، شرکت بازرسی نتیجه آزمون را 
بررسی، با استانداردهای مورد تایید مطابقت 
میدهد و در صورت تایید گواهی بازرسی را 

صادر میکند.
 

موارد مهم
 COI در ارتباط با گواهی 

 ،COI گواهی  دانید  می  که  همانطور 
مدرکیست که بر اساس آن شرکت های 
بازرسی، کاالی وارداتی را با استانداردها، 
ضوابط و مشخصات فنی مربوطه مطابقت 
داده و و این کار را با بررسی مستندات، 
نمونه برداری از کاال، بررسی ظاهری کاال 
و بررسی نتایج آزمون کاال انجام می دهند. 
طبق قانون اداره استاندارد، گواهی بازرسی 
مثل  آن  ضمیمه  مستندات  و   COI

TEST REPORT ها و ... می بایست 
اداره  سامانه  در  بازرسی،  شرکت  توسط 
استاندارد بارگزاری شود. لذا شرکت های 
بازرسی الزام به رعایت چندین محدودیت 
زمانی در این روند هستند برای مثال تاریخ 
بارگذاری مدارک باید قبل از تاریخ اظهار 
کاال در گمرک باشد. همچنین در صورتیکه 
نیازمند اخذ گواهی بازرسی در مبدا هستید، 
الزما می بایست پروفرما با مشخصات کامل، 
آنالیز محصول، شماره استاندارد بین المللی 
شرکت  مشخصات  و  آدرس  و  محصول 
تولیدکننده برای هماهنگی انجام بازرسی 
را در اختیار داشته باشید، هزینه های انجام 
بازرسی در مبدا به صورت ارزی و بر اساس 

نفر روز ارزیابی میشود.

 )IC(ب- بازرسی ظاهری و کمی کاال
میبایست  که  دیگری  بازرسی  گواهی 
به طور کامل از آن مطلع باشید، گواهی 
IC  می باشد. اگر قصد دارید کاالیی را از 
نظر ظاهری و کمیت بازرسی کنید ، نیاز 
به گواهی بازرسی IC دارید. در این نوع 
بازرسی پارامترهای کمی، مقدار و یا تعداد 
و مشخصات ظاهری کاال کنترل میشود 
. این گواهی بازرسی در ایران ، به گواهی 
بانک نیز معروف  ارائه به  بازرسی جهت 
است. در واقع بانک مرکزی، واردکنندگان 
کاال را ملزم کرده است، طبق فرمت اعالم 
هر  بابت  بازرسی،  های  شرکت  به  شده 
پارت بار وارداتی، گواهی بازرسی IC اخذ 
تجارت  گمرک)پنجره  سامانه  در  کرده، 
فرامرزی،EPL( آپلود کرده و اصل این 
گواهی را به بانک عامل تحویل دهند. در 
غیر این صورت قادر به ترخیص کاالی خود 
از گمرک و رفع تعهد ارزی از بانک مرکزی 
نیستند. همانطور که گفته شد، عالوه بر 
موارد گفته شده در باال، انواعی از گواهی 
های بازرسی وجود دارد که در اینجا فقط به 

یکی از آنها، به عنوان نمونه اشاره می شود. 
گواهی بازرسی اصالت فروشنده یا خریدار، 
یا اعتبارسنجی فروشنده یا خریدار: تصور 
کنید: شما به عنوان یک تاجر، قصد انجام 
یک معامله بین المللی را دارید. برای مثال، 
در حال خرید کاالیی از یک تامین کننده 

خارجی از یک کشور دیگر هستید. 
پس به طور قطع، حجم باالیی از سرمایه 
شما دخیل میشود و به طرف مقابل معامله 

اطمینان ندارید. چه راه کاری میتوانیم ارائه 
دهیم؟ در این شرایط طی مذاکره با یک 
شرکت بازرسی میتوانید سطح اعتبارسنجی 
مورد نیاز خود را به شرکت بازرسی اعالم 
کرده و شرکت بازرسی، بر اساس استاندارد 
های اعتبارسنجی و راستی آزمایی، طرف 
مقابل معامله شما را اعتبارسنجی کرده 
و نتایج بررسی ها را طی یک گزارش یا 
گواهی به شما ارائه دهد. طی سالهای اخیر، 
این روش، یکی از روش های معمول در 

معامالت بین المللی است.

سواالت متداول:
 گواهی COC چیست؟

به مدرکی که اداره کل استاندارد استانها 
صادر و انطباق کاال با استانداردها،ضوابط 
و مشخصات فنی را تایید و در سامانه اداره 
 COC استاندارد بارگذاری میکند، گواهی
یا گواهی نامه انطباق گفته میشود. این 
بدین معناست که تنها ارگان صادر کننده 
این گواهی، اداره کل استاندارد می باشد. 
این گواهی، یک گواهی بین سازمانی، و 
 COI جهت تایید انطباق گواهی بازرسی
با کاالی وارد شده میباشد. در بیان ملموس 
تر،زمانی که شما گواهی COI را به اداره 
استاندارد تسلیم میکنید، اداره استاندارد 
میبایست مدارک ارائه شده را بررسی کرده، 
و در صورت نیاز، دستور نمونه برداری کاال 
را به یک شرکت بازرسی بدهد، نمونه کاال را 
با مدارک بازرسی انطباق داده و در صورت 
تایید ، گواهی COC به منظور ارائه به اداره 
استاندارد کل صادر کند. نتیجه اینکه شما به 
عنوان یک بازرگان، دریافت کننده گواهی 

COC نیستید. 
مورد مهمی که بهتر است در اینجا به آن 
اشاره کرد آن است که در مواردی که نمونه 
برداری از کاال امکان پذیر نیست، برای مثال 
کاال یک قطعه الکترونیک است و آزمون 
آن زمان بر است، یا کاال ارزش باالیی دارد 
و  ممکن است در حین آزمون تخریب 
ارائه مدارکی  با  شود. واردکننده میتواند 
مثل  TEST TYPE ، یا سایر مدارکی 
تولید کاال توسط یک شرکت  که حین 
بازرسی در مبدا صادر شده است به اداره 
استاندارد، درخواست بررسی کاال با مدارک 
ارائه شده را اعالم کرده و اداره استاندارد 
بدون آزمون کاال، با بررسی مدارک، برای 
شما گواهی COC صادر و کاال را از نظر 

استاندارد تایید کند.
VOC  چیست؟؛ VOC گواهی بازرسی 
نیست، بلکه  به فرایندی گفته می شود که 
ارزیابی و انطباق کاال با استانداردها، ضوابط و 

مشخصات فنی را بررسی می کند.

نگاهی به گواهی بازرسی کاال و نکات مورد توجه در انواع گواهی نامه های بازرسی؛

الزامات گواهی بازرسی کاال

 نوسان: چندی پیش مرکز آمار 
ایران در گزارشــی از افزایش ۱9 
تا 35 میلیون تومانی هزینه های 
خانــوار ایرانی طی پنج ســال 
خبر داد، هم چنین براساس این 
گزارش اعالم شــد کــه هزینه 
خانوارها از ســال 9۴ تا 99 رشد 
3 برابری داشت و هزینه ساالنه 
خانوار شهری در سال گذشته 3۱ 
درصد و هزینه خانوار روستایی 

3۰ درصد رشد داشته است.
 استاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان درباره 
تاثیر افزایــش هزینه هــای خانوار بر 
اقتصاد کشــور گفت: تورم همواره به 
عنوان شاخصی منفی در اقتصاد در نظر 
گرفته می شود و زمانی که پدیده تورم 
را در نظر می گیریم، به معنای افزایش 

مداوم و افسارگسیخته قیمت ها است. 
کمیــل طیبی اضافــه کــرد: همواره 
افسارگســیختگی نرخ تورم )دوره به 
دوره، نقطه به نقطه و یا ســال به سال( 
به دلیل افزایش قیمت ها وجود دارد و 
در این شرایط ابتدا انتظارات تورمی در 
جامعه ایجاد می شود، به این معنا که این 
ذهنیت در مردم و فعال اقتصادی ایجاد 
شــده که همواره قیمت ها دستخوش 
تغییرات می شود، بنابراین بهتر است 
تقاضا و حتی مصارفی که مورد نیاز نبوده 
و مربوط به آینده است را جلو بیندازند، 
چراکه در آینده انتظار افزایش قیمت ها 
وجود دارد که این موجب کاهش قدرت 

خرید می شود.
وی با تاکید بر اینکه شــکل گیری این 
انتظارات موجــب انحــراف منابع در 
اقتصاد می شــود، اظهار کــرد: در این 
شــرایط در تولید و صنعت منابع الزم 
برای تقویت خــط تولید در نظر گرفته 
نمی شــود و ممکن اســت یک بنگاه 
صنعتی با توقف خط تولید خود، منابع 
مالی اش را صرف اموری همچون خرید 
و فروش امــوال و بعضــا ورود به حوزه 
داللی کند که این شــرایط در اقتصاد 

ایران شدت گرفته است.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان هم چنین 
توضیح داد: انحراف منابع در اقتصاد به 
این معناست که رفاه شهروند و خانوار 
تحت تاثیر قرار می گیرد، چراکه ظرفیت 
اسمی تولید و صنعت به کار نمی افتد و 
در این شرایط با کاهش تولید مواجه می 
شویم که با برهم خوردن این شرایط و 
ایجاد نقدینگی کاذب شــاهد کاهش 

قدرت خرید مردم می شویم.
وی با اشــاره به افرادی که قدرت مانور 
در اقتصاد ایران ندارنــد، گفت: دهک 
های پایین جامعه، کارگران، کارمندان، 
حقوق بگیران، مستمری بگیران در این 
شــرایط روز به روز قدرت خریدشــان 

کاهش می یابد.
طیبی با تاکید بر این که به دلیل شرایط 
اقتصادی امروز و نوسانات شدید قیمت 
ها، همه به دنبال سودهای آنی هستیم، 
تصریح کرد: امروز مردم از کاهش ارزش 
ریال ترس دارند و از سوی دیگر قدرت 
خریدشان کاهش یافته است، از سوی 
دیگر ارزش برابری ریال در برابر ارزهای 
خارجی روز به روز در حال کاهش است 
که مردم به دلیل ترس از افت این ارزش 
به دنبال تبدیل دارایی های خود هستند 

که به دنبال آن تقاضای کاذب می شود.
وی گفت: چارچوب و ارکان اقتصادی 
کشور، صنعت، خانوار، بازار کار و حوزه 
سرمایه گذاری و تجارت از مزمن بودن 

تورم آسیب دیده اند.

یکی از مهمترین مواردی که زمان واردات و صادرات کاال باید مدنظر قرار گیرد، لزوم توجه به 
گواهی بازرسی هر کاالست. بررسی کمیت و کیفیت کاال، انطباق کاال با استانداردهای ملی یا بین 
المللی، اعتبارسنجی و بررسی اصالت فروشنده، بررسی بسته بندی کاال و مواردی از این دست، 
از جمله اصلی ترین و شفاف ترین دالیل برای الزام وجود  گواهی بازرسی کاالست. اما نوع گواهی 

بازرسی مورد نیاز، به چه مواردی بستگی دارد؟
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رایزن بازرگانی پیشین سفارت ویتنام در ایران بر تمایل شرکت های ویتنامی برای همکاری با 
ایران تاکید کرد و گفت: فعاالن اقتصادی ویتنام، اطالعات خاصی در مورد فضای کسب وکار 
ایران ندارند؛ اما تمایل دارند با شرایطی مشخص و در قالب یک چارچوب تعریف شده، با 
طرف های ایرانی همکاری کنند. براساس اعالم معاون بین الملل اتاق ایران کاالهایی مانند 
نارگیل، موز، قهوه و فلفل از طرف ویتنام و پسته، سیب درختی، انجیر، زعفران، میگو و خرما از 

سوی ایران  ظرفیت خوب تجارت فی مابین دو کشور هستند.

به گفته دبیر میز آسه آن سازمان توسعه تجارت،: صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی آسه آن 
در ۵ ماهه نخست سال 1۴00 با ۴۸ درصد افزایش به رقم یک میلیارد و ۷6 میلیون دالر 
رسید. بیشترین صادرات ایران به کشور تایلند بوده که شامل شمش آهن، مقاطع فوالدی، 
روی غیرممزوج، احشای مرغ، قیر نفت و وازلین است. همچنین  اندونزی دومین کشور 
هدف صادراتی ایران در این اتحادیه بوده است. اندونزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام، 

برونئی، الئوس، مالزی، میانمار و کامبوج اتحادیه اقتصادی آ سه آن را تشکیل دادند.

 نوســان: مرکــز پژوهش هاي 
مجلس در گزارشــي به بررسي 
بازار کار در زمستان 99 پرداخت؛ 
با اســتناد به آنچه این مرکز در 
گزارش خود آورده، در زمستان 
سال گذشــته و با وجود اینکه از 
شیوع کرونا یک سال مي گذشت، 
اما بــازار کار همچنــان تحت 
تاثیر شــیوع کرونا قرار داشته 
و مهم ترین دلیــل این گزاره نیز 
توقف مسیر رشد جمعیت فعال 
در فصل مورد بررسي بوده است. 

اگرچه که در زمســتان ۹۹ نسبت به 
بهار همان ســال اوضاع قدري بهبود 

یافته است. 
 با اســتناد به گــزارش نتایج طرح 
آمارگیــري نیروي کار در زمســتان 
۹۹ که توسط مرکز آمار منتشر شده 
بود، در این فصل نســبت به زمستان 
۹۸ جمعیت شــاغل، بیکار و فعال به 
ترتیــب ۳00، ۳11 و 611 هزار نفر 
کاهش داشــته؛ بدین معنا که حدود 
611 هزار نفر نه تنهــا در زمره افراد 
جویــاي کار قرار نمي گیرنــد، بلکه 
دنبال کار نمي گردند و به نوعي از آن 

ناامید هستند. 
با وجود اینکه در زمستان ۹۹ نسبت 
به بهــار ۹۹، پیک هاي بیشــتري از 
بیماري در کشور رخ داد و تعطیالت 
چند باره همچنین منع تردد شــبانه 
نیز اعمال شــد، اما درصــد کمي از 
بیکاران و شــاغالن، از بازار کار خارج 
شدند و به نظر مي رســد به زمستان 
۹۸ و پیش از شــروع کرونا بازگشته 

است. 
به بــاور گردآورندگان ایــن گزارش 
بخش خدمات همچنان نتوانســته 
ثبات نسبي خود را بازیابد و بیشترین 
آســیب را از این بیماري دیده است. 
در بخــش دیگري از گــزارش مرکز 
پژوهش هــا بــه خــروج ۴۴0 هزار 
نیروي کار زن شــاغل از بازار کار در

 زمســتان ۹۹ نســبت به زمستان 
۹۸ نیز اشاره شــده؛ در این مدت به 
جمعیت نیروي کار مردان 1۴0 هزار 

نفر افزوده شده بود. 
شــده  منتشــر  گزارش هــاي  از 
مي تــوان  کار  بــازار  درخصــوص 
استنباط کرد که اثر کرونا اوال به دلیل 
نااطمیناني درخصوص زمان بازگشت 
به پیش از شــیوع این بیماري، تاثیر 
مستقیمي بر نیروي کار غیررسمي و 
فاقد بیمه دارد و ثانیا زنان بیشــتر از 
مردان در معرض مخاطرات شغلي و 

از دست دادن کار خود قرار دارند. 

به گزارش خبرگزاری »تسنیم«، وی ادامه داد: 
باید سامانه   ای داشته باشیم که نشان دهد چه 
کاالیی وارد و چه کاالیی خارج می شود. ما باید 
مسوولیت کاال از زمانی که ثبت سفارش می شود 
تا زمانی که این کاال وارد کشور می شود و در انبار 
می   ماند را بپذیریم و اینکه چه مسیری را طی 
می کند و در نهایت مصرف کنندگانی که این 
کاال   ها به دست آنها می رسد را تعقیب کنیم.  
پژمان   فر گفت: متاسفانه به رغم اینکه دنیا این 
تجربه را دارد و ما در این موضوع مصوبات قانونی 
داریم، ولی کسی پاسخگو نیست. مهم ترین 
مساله در این موضوع، تعارض منافع است و 
عدم هماهنگی بین دستگاه   ها که بخشی از آن 
خواسته یا ناخواسته است در این موضوع منجر 
به چنین اتفاق   هایی شده است.  او عنوان کرد: 
به عنوان مثال سازمان بنادر، گمرک و انبار   ها 
مستقل هستند و بعد از اینکه کاال از گمرک 
خارج می شود دیگر قابل رصد نیست که این 
عدم نظارت و سامانه در این موضوع منجر به 
بروز چنین شرایطی شده است. یکی از مسائل 
اساسی هم، اخذ مجوز   های متعدد است که با 

رسوب کاال مرتبط است.

   دپوی بیش از ۴ هزار کامیون
 در گمرکات کشور

معاون فنی گمرک نیز در این برنامه گفت: 
بیش از چهار هزار کامیون در گمرکات است که 
۸00 دستگاه از آن در گمرک شهریار و تهران 
وجود دارد و االن گورستان کامیون   هایی شده 

که بیش از یک سال است در آنجا دپو شده اند. 
تمام آنها متعلق به رانندگانی است که مجوز 
ورود کامیون   های سه سال ساخت گرفته اند و 
به رغم اعالم معاون دادستان هنوز هیچ اتفاقی 
برایشان نیفتاده است.  مهرداد جمال ارونقی 
گمرک  در  رسوبی  کاالهای  میزان  درباره 
کشور افزود: حدود دو سال و نیم می شود که 
اشاره می   کنم فرآیند تجارت کشور، فرآیند 
درستی نیست و نیاز به بازنگری دارد و این 
فرآیند باید از ابتدا تا انتها مورد بازنگری قرار 
گیرد؛ به نحوی که صاحبان کاال نتوانند کاالی 
خودشان را بدون مجوز ورود به کشور وارد 
کنند؛ البته در کنار آن باید بوروکراسی   های زائد 
اداری هم حذف شود.  وی ادامه داد: در حال 
حاضر حدود هفت میلیون تن کاالی اساسی 
که البته کاالهای دیگری هم در گمرکات 
کشور هستند وجود دارد و در خصوص داروها 
هم ما ارقام متقن نداریم؛ شاید چند ده تن 
کاالی سالمت محوری که هم دارو و هم مواد 
اولیه دارویی و موادی که به تجهیزات پزشکی 
مربوط است در گمرکات و بنادر کشور وجود 
دارد. ارونقی عنوان کرد: ما زمانی که کاال به 
گمرک اظهار می شود به آمار و اطالعات مربوط 
به آن دسترسی پیدا می   کنیم و این اظهار به 

عنوان کاالهای در جریان است. 

این قدرت رسانه است!
وی افزود: تا موضوعی رسانه   ای نشود به آن 
پرداخته نمی شود و شاهد هستیم کاالیی پنج 

سال در انبار مانده و زمانی که رسانه   ای می شود، 
تکلیف  بالفاصله  و  می   آیند  کار  پای  همه 
اولیه  مواد  تن  آن مشخص می شود. ۵00 
شیرخشک در دو گمرک کشور دپو می شود و 
حدود دو سال در آنجا می   ماند و بالفاصله زمانی 
که رسانه   ای می شود پیگیر موضوع می   شوند 
و ظرف یک هفته تعیین تکلیف می شود. این 
قدرت رسانه است.  وی درباره مشکل سرم 
هم افزود: در مورد سرم   های ترکیه   ای در تاریخ 
۲1 مرداد 1۴00 نامه   ای به من ارسال شد که با 
توجه به شیوع کرونا این سرم   ها به صورت حمل 
یکسره صورت پذیرد و این اولین درخواستی 
اعالم  به گمرک  بهداشت  وزارت  است که 
کرده تا اجازه ترخیص بگیرد ولی در تاریخ ۲۵ 
مرداد 1۴00 عدم ترخیص سرم   های تزریقی 
کارخانه سازنده »ترکی   الک« به ما ابالغ شده 
که ما بالفاصله به گمرکات اعالم کردیم ولی 
در تاریخ اول شهریور 1۴00 بعد از ممنوعیت، 
مجوز ترخیص سرم ترکی   الک ترکیه توسط 
وزارت بهداشت صادر شده است.  در ادامه این 
برنامه پژمان   فر گفت: به هر حال در حال حاضر 
کوتاهی   هایی صورت می گیرد که یک بخش آن 
در گمرک، سازمان غذا و دارو، سازمان بنادر، 
انبارها و داروخانه   ها انجام می شود. نتیجه این 
می شود که هم دالر ۴۲00 تومانی را پرداخت 
کردیم و هم مردم به نیاز دارویی نمی   رسند.  
پژمان   فر گفت: در بازدیدی که از گمرک شهریار 
داشتیم چند جا مسأله    وجود داشت که یک 
بخش آن در ارتباط با چندهزار کامیون   هایی 

بود که وارد شده بود و متاسفانه مردمی که پول 
دادند به بهانه   های مختلف گاهی تا یک سال 
برای ترخیص این کامیون ها معطل مانده اند 
و به دست خریداران نرسیده است.  او ادامه 
داد: در بازدید از انبارها متوجه شدیم که حجم 
قابل توجهی سرم وجود دارد که از آلمان در 
سال ۹۵ وارد شده است. اینها در انبار دپو شده 
و تاریخ گذشته بود. در یک سالن هم سرم   های 
دیگری بود که برای افراد دیالیزی بود و تاریخ 
مصرف آنها تا هشت ماه دیگر اعتبار داشت. 
البته مقداری شیرخشک هم مشاهده کردیم. 
اگر ما ورود پیدا نمی   کردیم، مثل سرم   هایی که 
پنج سال در انبار مانده و فاسد شده بود، شاید 
این کاالها هم در معرض فساد قرار می   گرفتند. 
اگر نتوانیم متولی را متمرکز کنیم که صفر تا 
صد مسائل را پاسخگو باشد و مسوولیت افراد 
و سازمان ها در ارتباط با این موضوع مشخص 

نباشد، همین وضع پیش می   آید.  

چه توقعی داریم؟
سازمان  معاون  میرمعینی  حسین  سید 
جمع   آوری و فروش اموال تملیکی هم در 
قانون، گمرک  اساس  بر  گفت:  برنامه  این 
باید این موارد را به صورت اظهارنامه دقیق 
با ذکر مشخصات به سازمان اموال تملیکی 
ارسال کند. در گذشته قانون ناقص بود و فقط 
مناطق آزاد را آزاد گذاشته بودند که هر زمانی 
که می   خواهند کاالی متروکه را به گمرکات 
اجرایی  آیین   نامه  اما ماده ۵۴  اعالم کنند. 
قانون امور گمرکی، به صراحت اعالم می کند 
که سازمان های نگهدارنده در مبادی ورودی 
شامل بنادر، مناطق آزاد، مناطق ویژه، انبارهای 
عمومی و خصوصی باید طی یک هفته پس 
از مهلت منقضی این موارد را به گمرک اعالم 
کنند و گمرک باید بالفاصله اظهارنامه دقیق 
صادر کند.  میرمعینی ادامه داد: زمانی که ما 
یک سیستم جامع نداریم که ثبت سفارش   ها در 
آنجا صورت بگیرد و تمام سازمان های متولی به 
صورت برخط این کاال را رصد کنند، چه توقعی 
می توانیم داشته باشیم.  سید حیدر محمدی 
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو نیز در این برنامه گفت: صحبت   هایم 
را با طرح چند سوال شروع می   کنم؛ اول اینکه 
این کاالها در گمرک رسوب کرده یا انبارهای 
عمومی؟ که اگر در انبارهای عمومی باشد 
رئیس انبارهای عمومی باید پاسخگو باشد نه 
گمرک.  وی افزود: سوال دوم این است که چرا 
بعد از اینکه سامانه   های همه وزارتخانه   ها به هم 
وصل شد و سامانه جامع تجارت تشکیل شد، 
هیچ وقت گمرک حاضر نشد اطالعات موجودی 
کاالهایی که در اختیار انبارهای عمومی است،     
به نهادهای تخصصی مثل وزارت بهداشت، 
و  ارتباطات  وزارت  کشاورزی،  جهاد  وزارت 
وزارت صمت دهد؟ محمدی ادامه داد: در شرح 
۹۵ درصد کاالهایی که در گمرک وجود دارد، 
محصول دارویی نوشته شده است و اعالم کردند 
نمی   دانیم چه کاالیی است. ما هم نمی   دانیم؛ اما 
با صاحبان کاال که ۲۲0 شرکت در حوزه دارو 

بودند مکاتبه کردیم.

شاهد قدرت رسانه

افزايش 48 درصدی صادرات به آ سه آنظرفیت های تجارت ايران و ويتنام
 دیدگاه

 گزارش

توقف در رشد 
جمعیت فعال

 نوسان:تورم تولید کننده که از آن به عنوان تورم پیش نگر نیز یاد 
مي شود، متوسط قیمت کاالها و خدماتي است که بنگاه ها به ازاي تولید 
کاال و خدمات دریافت مي کنند و نشان مي دهد وضعیت تولید کاال 
در بیشتر شاخه ها با افزایش هزینه همراه بوده و به نظر مي رسد این 

وضعیت دیر یا زود به بخش مصرف کننده نیز منتقل شود.
در مرکز آمار گزارشي از شاخص تورم تولید کننده منتشر کرد که براساس آن، نرخ تورم در بهار 
سال جاري به باالترین رقم از زمان محاسبه این شاخص در کشور رسیده است؛ تورم نقطه به 
نقطه ۷۳درصد و تورم ساالنه نیز 60.۴درصد بود. با استناد به داده هاي این مرکز، تورم ساالنه 
همه رسته هاي تولیدي کشور، از خدمات تا برق در بهار سال جاري نسبت به زمستان ۹۹ 
افزایش داشته است. این امر براي تورم نقطه به نقطه به جز رسته تولید برق نیز افزایش یافته 
بود. اگرچه که در بخش کاالهاي کشاورزي و دامپروري افزایش هزینه ها به مصرف کنندگان 
نهایي منتقل شده و هر هفته قیمت یک کاال نوسان پیدا مي کند. براساس آخرین داده هاي 
مرکز آمار، تورم مصرف کننده در مرداد ۴۵.۲درصد گزارش شــده است. از آنجایي که تورم 
تولیدکننده در فصل بهار سال جاري به باالترین طي ۵ سال اخیر رسیده، مي توان پیش بیني 
کرد تورم ساالنه تا اوایل پاییز سال جاري به ۵0درصد برسد. رقمي که براي اقتصاد آسیب پذیر 
کشور که همزمان درگیر کرونا و تحریم هاست، بسیار باال بوده و مي تواند خط فقر سال جاري 
را نیز از 10 میلیــون تومان به حدود 1۵ میلیون تومان افزایش دهد. در چنین شــرایطي، 

وضعیت خانواده هاي حاضر در دهک هاي هزینه اي پایین چه مي شود؟

تورم بي سابقه در صنعت
تورم نقطه اي تولید کننده بخش صنعت در بهار سال جاري به حدود ۹۵درصد رسید؛ رقمي 
که در کل دهه ۹0 بي سابقه بوده و از این جهت نیز بر نگراني ها درخصوص آینده بازار تاثیر 
مي گذارد. بسیاري از کارشناسان اشتباهات در سیاستگذاري هاي پولي و ارزي و البته ادامه 
دادن آن سیاست هاي نادرست که نمونه واضح آن ارز دولتي بود را مهم ترین دلیل افزایش 
تورم نقطه اي در این بخش مي دانند. البته که این پایان کار نخواهد بود و در فصل تابستان و 
پاییز ممکن است تورم تولید کننده به مصرف کنندگان منتقل شود. با وجود کاهش شدید 
قدرت خرید افراد همچنین باال بودن شاخص هاي پولي مانند نقدینگي و پایه پولي، انتظار 
مي رود وضعیت در نیمه دوم سال جاري براي تولید کنندگان سخت تر شده و اگر بار مالي 
به بخش مصرف کننده منتقل شود، چه بسا افراد قادر به خرید برخي کاالها مانند خودرو یا 
لوازم خانگي نباشند. در این صورت شاید بتوان ادعا کرد که بازار لوازم خانگي نیز به مانند بازار 
خودرو به جاي اینکه بازاري براي کاالي مصرفي باشد، به بازاري براي کاالي سرمایه اي تبدیل 
شود. البته در طرف دیگر میدان، کارشناساني قرار دارند که بر این باورند تورم فصل بهار سال 
جاري در بخش صنعت و به  طور کلي تولید کننده، تخلیه اثر شوک هاي ارزي شهریور و مهر 
بود که دالر در مقطعي به کانال ۳۲ هزار تومان وارد شد و به دلیل ثبات نسبي دالر در ماه هاي 
اخیر، شاید تورم تولیدکننده در فصل تابستان و پاییز تغییر چنداني نداشته باشد. البته این 
گزاره زماني درست که ثبات نسبي نرخ ارز در ماه هاي اخیر به دلیل بهبود متغیرهاي پولي 
باشد و نه ارزپاشي براي کنترل نرخ ارز که اگر ارزپاشي باشد، باز هم باید شاهد تغییر نرخ تورم 

تولیدکننده در فصول آتي سال جاري بود. 

بخش کشاورزي
 قرباني سیاست هاي ارزي

کشاورزي، بخش مهم دیگري است که در بهار سال جاري با تورم نقطه اي حدود ۷۲درصد 
روبه رو بود. این بخش از آن جهت مهم اســت که در آینده اي نه چندان دور بار تورمي خود را 
بر مواد غذایي و درنهایت شاخص بهاي کاالهاي مصرفي خانواده ها اعمال مي کند و پس از آن 
است که شاهد کاهش هاي بیشتري در مواد خوراکي خریداري شده توسط افراد، سوءتغذیه 
و درنهایت افزایش فقر غذایي خواهیم بود. اگر به شرایط تورمي بخش کشاورزي، ممنوعیت 
واردات موادي که در داخل تولید مي شــود، اضافه شــود، نتیجه حتي باال رفتن بي ضابطه 
هزینه هاي سفره مواد غذایي خانوارها خواهد بود. البته که نباید از اثر ارز دولتي براي واردات 
نهاده هاي دامي نیز به راحتي عبور کرد؛ بسیاري از کارشناسان بر این باورند با واردات نهاده هاي 
دامي با ارز ۴۲00 توماني نه تنها هزینه هاي تولید آنها کاهش پیدا نکرد بلکه کاال با قیمتي باالتر 
به دست مصرف کننده نهایي مي رسد که این امر فلسفه ایجاد ارز دولتي را زیر سوال مي برد. 

راه چاره چیست؟
شاخص هاي پولي تا پایان خرداد نشــان از نقدینگي بیش از ۳۷0۵ هزار میلیارد توماني و 
پایه پولي ۵00 هزار میلیارد توماني دارد. اعدادي که وراي تعداد صفرهایي که دارند، اثرات 
بلندمدتي بر اقتصاد مي گذارند و حتي ممکن است تورم هایي را ایجاد کنند که تاریخ کشور 
به خود ندیده است. در سال هاي تحریم، ارز مهم ترین ابزاري بوده که با استفاده از آن اقتصاد 
کشور تحت تاثیر قرار گیرد. پس براي بهبود شــرایط باید مجموعه اقداماتي انجام داد که 
ثبات را به صورت نسبي در کشور برقرار کند؛ اولین قدم نیز هماهنگي کامل میان نهادها و 
وزارتخانه هاي متولي مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و گمرک براي پیشبرد اهداف و رفع 

کمبودها و نواقص موجود در کشور است. 

نقطه اوج تورم پیش نگر 

براساس گزارش مرکز آمار اعالم شد،

 نوســان: مدتي اســت که برخي از مشترکان با 
قبوض نجومي مواجه مي شــوند که شائبه افزایش 
تعرفه برق را به وجود آورده اما آن طور که مسووالن 
اعالم مي کنند گرماي هوا و افزایش مصرف تنها دلیل 
این مساله است. بر این اساس تعرفه برق مشترکاني با 
مصرف کمتر از 100 کیلووات ساعت رایگان محاسبه 
مي شود و در کشــور هزینه برق مصرفي حدود 10 میلیون مشترک رایگان 
شده است، مشترکاني که زیر ۳00 کیلووات ساعت مصرف داشته باشند، در 
گروه خوش مصرف ها قرار مي گیرند که حدود ۸6 درصد از مشترکان در این 
بخش قرار دارند و هزینه برق ماهانه آنها حدود 1۵ هزار تومان اســت. تعرفه 
برق مشترکاني که تا سطح ۳00 کیلووات ساعت مصرف کنند، تنها ۷ درصد 
اضافه مي شود، اما کســاني که بیش از این میزان مصرف داشتد، 16 درصد 

دیگر اضافه خواهد شد.

 نوسان:  دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایي گفت:  
۵0 درصد از بازار گردوي کشور در سیطره گردوهاي 
وارداتي قاچاق از امریکا، شــیلي و بلغارســتان قرار 
دارد. حسني اظهار داشت: یک شبکه سازمان یافته 
زنجیره اي واردات کاالهاي غیرمجاز در کشور وجود 
دارد که کاالهاي قاچاق توســط این زنجیره کامال 
منسجم به کشور وارد مي شــود به  طوري که کاالي مورد نیاز از داخل کشور 
سفارش داده مي شــود و اغلب ایرانیان مقیم در خارج از کشور این کاال ها را 
خریداري و توسط کشتي و بنادر به کشور منتقل و در نهایت وارد شبکه توزیع 
کشور مي شود. وي بیان داشت: گردوي امریکایي و شیلي در ابتدا وارد دوبي 
مي شود و پس از آن وارد بنادر شــده و در نهایت نیز وارد شبکه توزیع کشور 
مي شود اما گردوي بلغارســتان از طریق ترکیه و از طریق مسیرهاي زمیني 

وارد کشور مي شود.

 نوسان: قیمــت ۸ کاال درمحصوالت کشاورزی 
در بهار 1۴00 در مقایســه با ســال قبل بیش از 
100 درصد افزایــش پیدا کرده اســت. در بین 
کاالهای با تورم باال یک نکته مهم به چشــم می 
خورد این کاالها یا وارداتی هســتند یا صادراتی. 
دراین میان بررســی ها نشــان می دهد کاالهای 
کاه، جو، کلزا، هلو، عدس، یونجه و گندم کاالهای وارداتی هســتند که 
متناســب با افزایش نرخ ارز تورمی فراتر از 100 درصد را به ثبت رسانده 
اند. افزایش نرخ دالر موجب رشد ریالی پول محصوالت صادراتی بخش 
کشاورزی در کشور شــده و در نتیجه مصرف کننده با تورم باالتری این 
کاال را خریداری می کنــد .در مقابل کاالهای زردآلــو، گیالس و گوجه 
فرنگی کاالهای صادراتی بوده که در بهار امســال رشــدی فراتر از ۷0 

درصد را در مقایسه با سال قبل داشته اند.

  نوسان: براســاس یافته هاي مرکــز پژوهش هاي 
مجلس طي ۵ ســال و نیم منتهي به زمســتان ۹۸ 
بیشــتر بار اشــتغالزایي بر دوش بخــش خدمات و 
بنگاه هاي کوچــک مقیاس بوده که اغلــب آنها نیز 
قراردادي و فاقد بیمه بوده انــد. از آنجایي که در این 
دوران بیشتر کســب و کارها بر محور خرده فروشي، 
حمل و نقل، تعمیرات و... بــوده نتیجه اینکه افراد داراي مهارت یا ســطح 
تحصیالت باال که جایي اســتخدام نمي شــوند، خود اقدام به اشــتغالزایي 
کرده اند، چراکه از یک سو مشــکالت مربوط به اخذ مجوز باعث شده که در 
دسته کسب و کارهاي غیررسمي قرار گیرند و از سوي دیگر به دلیل مسائل 
معیشتي و تورم باال، خود دست به کار شوند. با وجود اینکه همه چیز تا پیش 
از کرونا تقریبا خوب پیش مي رفت، اما در بهار ۹۹ جمعیت شاغل حدود یک و 

نیم میلیون نفر کاهش یافت. 

چرا قبوض برق نجومي شدند؟اشتغالزایي بخش خدمات تا پیش از کرونارد پای دالر در محصوالت کشاورزیواردات گردو در دست شبکه هاي قاچاق

 ها
ده

برا

capital

معاون فنی گمرک می گوید: وقتی موضوعی رسانه   ای می شود همه  پیگیرند و ظرف یک هفته تعیین تکلیف می شود!

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس می گوید: هیچ کس در این عالم نمی   داند چه میزان کاال در 
گمرک رسوب شده است! این سرتیتری بود که در یک برنامه تلویزیونی با موضوع رسوب کاال میان 
نمایندگان دولت و مجلس مطرح شد. اگرچه در نهایت مشخص نشد که حق با کدام یک از سازمان های 
ذی ربط با تجارت خارجی است،    اما مباحث مطرح شده نشان از ناهماهنگی هایی دارد که منتج به دپوی کاال در بنادر 
و گمرکات و در نهایت فاسد شدن برخی اقالم شده است. نصراهلل پژمان   فر گفت: افرادی که متولی این کار هستند 
نسبت به اینکه چه کاال   هایی وارد شده یا خارج شده و همچنین چه کاال   هایی در انبار   ها وجود دارد هیچ گونه پاسخی 
ندارند! و معاون فنی گمرک نیز بر قدرت رسانه تاکید کرد و گفت: کاالیی پنج سال در انبار مانده و زمانی که رسانه   ای 

می شود، بالفاصله تکلیف آن مشخص می شود. 

هفته نامه نوسان

گرو ه   بازارها

کالف سردرگم رسوب کاال در گمرک بررسی شد؛
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اختتامیه کنفرانــس بین المللی و پنجمین 
ارزیابی ملی تحــول دیجیتال که بزرگ ترین 
رویداد و گردهمایی نخبگان کشور در حوزه 
تحول دیجتال محسوب می شود، در دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان تنها شرکت تولیدی در 
پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال موفق 
به دریافت تندیس برنزین ســطح ۲ ُزبدگی 
دیجیتال و تقدیرنامه مدیریــت کار در دوران 
کرونا شــد. همچنین تندیس زرین رهبری 
دیجیتال و تندیس برنزین سطح یک زبدگی 
دیجیتال به شــرکت بین المللی مهندسی 
سیستم ها و اتوماسیون ایریسا که وابسته به 

شرکت فوالد مبارکه است اهدا گردید.
در این کنفرانس بین المللی کــه به مدت دو 
روز برگزار شــد، افراد صاحب نام حوزه تحول 
دیجیتال همچون مهدی شامی زنجانی عضو 
هیأت علمی دانشگاه تهران، آرمند بابلی عضو 
هیأت علمی مؤسسه ملی علوم کاربردی لیون 
فرانسه، سپهر قاضی نوری عضو هیأت علمی 
دانشــگاه تربیت مدرس، محمدرضا آراستی 
عضو هیأت علمی دانشــگاه شریف، شهاب 
جوانمردی مدیرعامل شــرکت پیاده سازی 
تحول دیجیتــال، عماد قائنــی، حمیدرضا 
مختاریــان و ... حضور داشــته و در پنل های 
تخصصی جدیدترین دســتاوردهای حوزه 

تحول دیجیتال را مورد بررسی قرار دادند.

فوالد مبارکه هوشمند 
هدف اجرای تحول دیجیتال

معاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه در 
خصوص دریافــت تندیــس بلورین تحول 
دیجیتال در ســطح یک ضمــن تبریک به 
کارکنان و ذی نفعان این شرکت و قدردانی از 
مدیرعامل جهت پشتیبانی و حمایت از اجرای 

این طرح اظهارکرد: دریافت تندیس برنزین 
سطح ۲ ُزبدگی دیجیتال به عنوان تنها شرکت 
تولیدکننده در نخستین سال آغاز این مسیر 
تحولی، اتفاق بســیار ارزشمندی است.  سید 
مهدی نقوی در حاشیه این رویداد در خصوص 
حضور شــرکت فوالد مبارکــه در پنجمین 
ارزیابی ملی تحول دیجیتال که توسط دانشگاه 
تهران اجرایی شد، افزود: شرکت فوالد مبارکه 
به منظور حرکت مداوم در مسیر رشد و بلوغ، 
همواره خود را در معــرض نظام های ارزیابی 
و ممیزی های ملی و بین المللی قــرار داده و 
هیچ گاه موضوع دریافت جایزه اولویت نخست 
این شــرکت نبوده اســت، بلکه هدف اصلی 
حرکت در چارچوب یک الگــوی مدیریتی 
نظام مند و یک پارچه در کل ســازمان است. 
وی خاطرنشــان کرد: همانگونه که می دانید 
طرح تحول دیجیتال شرط بقاء در بازارهای 
بین المللی و در راستای استراتژی جهان تراز 
بودن سازمان بوده و هدف از اجرای این طرح 
استفاده و نهادینه کردن تکنولوژی های نوظهور 
انقالب صنعتی چهــارم و ایجاد فوالد مبارکه 
هوشمند است. معاون تکنولوژی شرکت فوالد 
مبارکه اذعان داشــت: ره نگاشت این طرح با 
شعار فوالد فردا هوشمند، از سنگ تا رنگ و با 
چشم انداز عضویت در باشگاه جهانی فانوس 
دریایی در افق 1۴0۴ تدوین شده است.  وی 
تصریح کرد: در این مسیر بر آنیم که با نگاهی 
ملی بتوانیم ضمن پیشرو بودن در گسترش 
مفاهیم این انقالب در صنعت و به ویژه صنعت 
فوالد توان و استعداد شرکت های دانش بنیان و 
استعدادهای درخشان کشور را به کار بگیریم و 
با حمایت از آن ها در این مهم نیز مطابق فلسفه 
ارزش آفرینی شرکت فوالد مبارکه گام برداریم. 
نقوی ادامه داد: ایــن ارزیابی تحول دیجیتال 
برای ارزیابی بلوغ بنگاه هاست و به فوالد مبارکه 

برای اطمینان بخشی صحت حرکت در این 
مسیر کمک شایانی خواهد کرد. 

اقدامی برنامه محور 
در راستای استراتژی ها

رئیس دفتر پروژه تحول دیجیتال شــرکت 
فوالد مبارکه درخصــوص دریافت تندیس 
برنزین سطح ۲ زبدگی دیجیتال و تقدیرنامه 
مدیریت کار در دوران کرونا ضمن تبریک به 
خانواده بزرگ فوالد مبارکه و کلیه ذی نفعان 
حاضر در اکوسیستم خود اظهار کرد: شرکت 
فوالد مبارکه طی ســال های گذشته در هر 

مسیری که گام برداشته، موفق بوده است.
وی تأکید کرد: این دوره نیز که پنجمین دوره 
ارزیابی طرح تحول دیجیتال اســت، توسط 
۳ نفر از اساتید دانشگاه تهران و متخصصین 
این موضوع در 1۳ مردادماه به صورت مجازی 
برگزار شد و شــرکت فوالد مبارکه موفق به 
دریافت تندیس ارزشــمند برنزین سطح ۲ 
ُزبدگی دیجیتال گردید. علی کیانی در ادامه با 
اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت 
فوالد مبارکه که منجر بــه دریافت تندیس 
برنزین ســطح ۲ ُزبدگی دیجیتال شد، بیان 
داشت: شــرکت فوالد مبارکه جهت آمادگی 
برای شــرکت در این ارزیابی، 10 کارگروه از 
مدیریت های مختلف را تشــکیل داد و بیش 
از ۵۵0 نفر-ساعت برای فرآیند خودارزیابی، 
تهیه مســتندات و جمع آوری مدارک الزم 
برای شــرکت در ایــن ارزیابی بــا همراهی 
دبیرخانه زمان صرف کرد. رئیس دفتر پروژه 
تحول دیجیتال شــرکت فوالد مبارکه ادامه 
داد: جایزه تحول دیجیتــال مدل ۲0۲00 به 
منظور اندازه گیری بلوغ دیجیتال شرکت ها و 
بنگاه های کسب و کار برگزار می شود که شامل 
۴ بخش رهبری دیجیتال، نوآوری دیجیتال، 

ُزبدگی دیجیتال و مدیریت اقدامات در دوران 
کروناست که فوالد مبارکه در ۲ بخش ُزبدگی 
دیجیتال و مدیریت اقدامات در دوران کرونا در 
این دوره شرکت کرده است. وی ادامه داد: در 
بخش ُزبدگی دیجیتال که شــامل 10 محور 
تخصصی اســت، نتیجه ارزیابــی بنگاه های 
کسب و کار در ۵ سطح دسته بندی می گردد 
که فــوالد مبارکه موفق به کســب تندیس 
برنزین سطح ۲ ُزبدگی دیجیتال شده است؛ 
در ایــن دوره ۲۴ شــرکت در ارزیابی مذکور 
شرکت کرده بودند؛ در بخش کرونا نیز اقدامات 
صورت گرفته شــرکت فــوالد مبارکه برای 
مدیریت کرونا مورد تأیید قرار گرفت و تندیس 
مربوط به ایــن موضوع نیــز دریافت گردید. 
کیانی عنوان کرد: شــرکت فوالد مبارکه در 
اسفندماه سال گذشته نیز به عنوان نخستین 
شــرکت ایرانی موفق به اخذ استانداردهای 
ایزو ۴۵00۵ با ویرایش ســال ۲0۲0 با عنوان 
مدیریت کار ایمن در دوران کرونا از شــرکت 
sgs ســوئیس شده اســت. وی یادآور شد: 
طرح تحول دیجیتال یک اقدام برنامه محور 
و در راستای استراژی های سازمان بوده که از 
سال گذشته شروع شده و هدف آن استفاده 
از تکنولوژی های نوین انقالب صنعتی چهارم 
است؛ در واقع زمانی که شرکت فوالد مبارکه 
قرار است شاخص های بهره وری و دستاوردی 
خود را ارتقا دهد و نیاز به استفاده از تکنولوژی 
دارد، طــرح تحول دیجیتــال کاربرد و نقش 
اساسی خود را در تحول فرایندها ایفا خواهد 
کرد و ارزیابی های بلــوغ در این زمینه نقاط 
قوت و زمینه های قابل بهبود را مشخص کرده 
و تأثیر به سزایی در نحوه تعیین سبد پروژه های 

تحول آفرین به دنبال خواهد داشت.

گام ارزشمند
فوالدمبارکه

رسول سرائیان مدیرعامل شرکت بین المللی 
ایریســا به عنوان دریافت کننــده تندیس 
زرین رهبــری دیجیتال گفت: اســتمرار در 
ارزیابی شرکت ها در حوزه دیجیتال کار بسیار 
ارزشمندی است و امیدواریم این اقدام همواره 
ادامه پیدا کنــد.  وی افــزود: در درجه دوم از 
همکاران خود در شرکت ایریسا که به واسطه 
تالش آن ها ایــن تندیس دریافــت گردید، 
قدردانی می کنم. مدیرعامل شرکت ایریسا با 
اشاره به این که صنعت فوالد صنعت سخت و 
سنگینی بوده و دیجیتالی کردن این صنعت 
اقدامی مهم و ارزشمند اســت، خاطرنشان 
کرد: حمایت مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
برای تحول دیجیتال قطعاً راهگشا بوده و رمز 

پیشرفت و موفقیت شرکت را فراهم می کند. 
شایان  ذکر اســت، در اختیار قرار دادن روزانه 
بیش از ۷0 هــزار تن اکســیژن رایگان برای 
بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی کشور به منظور درمان بیماران کووید 
1۹ تنها یکی از اقدامات شرکت فوالد مبارکه 
در راستای مبارزه با شیوع ویروس کرونا بوده 
که تا امروز بیش ۲0 هزار تن اکسیژن رایگان 
جهت درمان بیماران مبتال به کرونا در اختیار 

مراکز درمانی کشور قرار داده است.

 یادداشت

 گزارش

 نوســان:مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه با بیان اینکه ارتباط دانشگاه 
و صنعــت در مســیر حکمرانــی 
هوشمند منجر به ایجاد اشتغال برای 
گفت:  می شــود،  فارغ التحصیالن 
تکمیل زنجیره ارتباطی علم و صنعت 
موجب رفع نیازها و خألهای اقتصادی 

و بی اثر شدن تحریم ها می شود.
حمیدرضا عظیمیان با تأکید بر ضرورت 
ارتباط دانشــگاه و صنعت اظهــار کرد: 
آموزش و اطالع رسانی در خصوص اهمیت 
حمایت از تولید ملی از وظایف مهم آموزش 
و پرورش، دانشــگاهیان، رســانه ملی و 

تمامی دست اندرکاران این عرصه است.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به اهمیت 
تولید علم نافع از طریق ارتباط با دانشگاه 
افزود: راه اندازی نخســتین آزمایشــگاه 
صنعت نسل چهارم در دانشگاه صنعتی 
اصفهان بــا همین هدف دنبال شــده و 
شــرکت فوالد مبارکه در دیگر اقدامات 
مشــترک با دانشــگاه ها، موفقیت های 
زیادی کســب کرده اســت. وی با اشاره 
بــه مأموریت هــای پژوهشــکده فوالد 
دانشگاه صنعتی اصفهان در جهت توسعه 
محصوالت بــرای گروه فــوالد مبارکه و 
صنعت فوالد ایران گفت: در سال گذشته 
تولید پروتزهای انسانی در این پژوهشکده 
عملیاتی شد که در صنعت پزشکی کشور 
مورد استفاده قرار می گیرد و کشور را در 
این زمینه از واردات محصوالت خارجی 
بی نیــاز می کند. عظیمیان بــا تأکید بر 
ضرورت عقب نماندن از رقابت های بازار 
جهانی ادامه داد: دانشگاه ها نقش بسیار 
مهمی در کمــک به پیشــرفت، رونق و 
اعتالی صنعت و برآورده ســاختن نیاز 
صنایع کشور به علم و نوآوری و تبدیل نگاه 
از مونتاژکاری به نوآوری در صنعت دارند. 
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به اهمیت 
آینده پژوهی در شــرکت فــوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: با مرور تاریخچه صنایع، 
به شــرکت های بزرگی برمی خوریم که 
امروز اثری از آن ها باقی نیست. اینکه باید 
چه مسیری را در پیش گرفت مهم ترین 
مسأله ای اســت که رهبران سازمان ها با 
آن مواجه اند. وی اذعان داشت: اقدام دیگر 
پژوهشکده فوالد دانشگاه صنعتی اصفهان، 
تأسیس شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری 
و نوآوری های فوالد مبارکه با هدف ایجاد 
یک مرکــز )COE( بود تــا بتوانیم با 
سرمایه گذاری، شرکت فوالد مبارکه را در 
دو حوزه توسعه فرایند و اقتصاد چرخشی 
توســعه دهیم و با بهره گیری از ظرفیت 
ملی، این موارد را به عنــوان مأموریت در 

برنامه خود داشته باشیم.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه یادآور 
شــد: بهترین فضایی کــه به لحاظ فنی 
می توانــد در خدمت احداث نخســتین 
آزمایشگاه صنعت نســل چهارم در کشور 
قرار بگیرد، دانشگاه صنعتی اصفهان است. 
همکاری این دانشگاه با گروه فوالد مبارکه 
می تواند به تربیت محققان و متخصصانی 
منجر شود که می توانند در آینده نزدیک 
طرح تحول دیجیتال را در کشــور جاری 
سازند. وی در پایان با اشــاره به مطالعات 
موردی در دانشــگاه های آلمان، فرانسه و 
پلی تکنیک میالن، انتخاب دانشگاه صنعتی 
اصفهان را شایسته دانســت و توضیح داد: 
ایجاد آزمایشگاه صنعت نسل چهارم یکی 
از الزامات دیگر اســت و برای طرح تحول 
دیجیتال اجتناب ناپذیر خواهد بود، چراکه 
معتقدیم موضوع پژوهش و ایجاد توانمندی 
در نسل جدید باید در دانشگاه اتفاق بیفتد و 
شرکت فوالد مبارکه هم حامی این بخش 

باشد تا از نتایج آن در کشور بهره مند شویم.

industry

رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان از برگزاری موفقیت آمیز دوره آموزش تخصصی 
ژورنالیســم صنعت با حمایت شــرکت فوالد مبارکه خبر داد و گفت: استقبال از این 
دوره در سطح ملی صورت گرفت و این امر نشان دهنده باال بودن سطح کیفی آن بود. 
مهدی ژیانپور با اشاره به اهمیت تقویت روزنامه نگاری تخصصی در کشور افزود: نیاز به 
خبرنگاری تخصصی در حوزه های مختلف کشــور وجود دارد و این نیاز به خصوص در 

استان اصفهان به دلیل صنعتی بودن احساس می شد.

استقبال ملی از دوره ژورنالیسم صنعت 
مدیر اجــرای پروژه های نواحی آهن ســازی و فوالدســازی فوالد مبارکــه از اجرای 
موفقیت آمیز پروژه بازسازی، ترمیم، مقاوم ســازی و آب بندی دیواره های بتنی ماشین 
شماره ۵ ریخته گری ناحیه فوالدســازی با بهره گیری از توان و دانش فنی متخصصان 
داخلی با رعایت کامل موارد ایمنی و زودتر از زمان مقرر خبر داد. به گفته رئیس اجرای 
پروژه های فوالدسازی، در این عملیات، قسمت های معیوب دیواره ها تا جایی که خرابی ها 
به طور کامل از بین برود تخریب شد و سپس دیواره های مذکور ترمیم و آب بندی گردید. 

بازسازی و ترمیم ماشین 5 ريخته گری فوالد مباركه

فوالدمباركه و دانشگاه در 
مسیرحکمرانی هوشمند درخشش در حوزه تحول دیجیتال

مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه در یادداشت زیر 
تاکید دارد که ایجاد شــبکه و زنجیره تولید فوالد در کشور 
و انجام کلیه فعالیت ها و تولید محصــوالت فوالدی همچون 
گندله سازی، احیا مستقیم، فوالدسازی و ریخته گری مداوم، 
نورد گرم و نورد ســرد، تولید ورق قلع اندود، گالوانیزه و ورق 
رنگی در شرکت فوالد مبارکه نمایانگر عزم و اراده عظیم ملی 
در اتخاذ تصمیمات شــجاعانه و متعهدانه توسط مدیران این 
صنعت کشور اســت. هادی نباتی نژاد تاکید دارد که باید این 
نگاه توسعه محور ادامه یافته و فوالد مبارکه شجاعت ورود به 

عرصه های جدید را دارد. 
توسعه پایدار یک فرایند مهم و اساسی در تحقق جامعه متعادل و آرمانی در 
جوامع بشری است که طی آن دولت ها و شرکت ها، با بهره گیری مناسب از 
منابع و ظرفیت ها، سرمایه های مالی و انسانی، نیازهای فعلی و آینده جامعه 
را با برنامه ریزی صحیح و اصولی برآورده می ســازند و در این راستا حداقل 

هزینه را برای انسان و طبیعت و درنهایت نسل های آینده ایجاد می کنند.
توسعه پایدار یک فرایند مهم و اساسی در تحقق جامعه متعادل و آرمانی در 
جوامع بشری است که طی آن دولت ها و شرکت ها، با بهره گیری مناسب از 
منابع و ظرفیت ها، سرمایه های مالی و انسانی، نیازهای فعلی و آینده جامعه 
را با برنامه ریزی صحیح و اصولی برآورده می ســازند و در این راستا حداقل 

هزینه را برای انسان و طبیعت و درنهایت نسل های آینده ایجاد می کنند.
توسعه و پیشــرفت ازجمله مقوالتی اســت که بخش زیادی از دوام و بقای 
نظام حاکمیتی و رضایتمندی، امنیت، سالمت، رفاه و رونق اقتصادی یک 
جامعه به آن وابسته است و در حکومت های مرکزی که نظام سیاسی کشور 
در اختیار حاکمیت و دولت قرار دارد، توسعه و جوانب مختلف توسعه یافتگی 
در گرو تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها، حمایت ها و همراهی های دولت 
از کسب وکارها، به ویژه کســب وکارهای فعال در عرصه صنعت و کشاورزی 
است. در این خصوص، سیاســت های کلی نظام و اسناد باالدستی و به ویژه 
فرمایشات رهبر فرزانه انقالب اســالمی در ادوار مختلف در زمینه اهمیت 
نقش و جایگاه اقتصاد در زندگی مردم و همچنین تولید و رونق آن و ضرورت 
پشــتیبانی و مانع زدایی از آن در همین راســتا تنظیم و ترسیم شده و این 
وظیفه بر دوش دولت نهاده شده است تا با حمایت از تولید و صنعت، چرخ 

اقتصاد و رونق اقتصادی را در جامعه به حرکت درآورد.
بدون تردید موفقیت حاکمیت ها، دولت ها و شــرکت های بزرگ اقتصادی 
و صنعتی در وضعیت موجود برای تحصیل شــرایط مطلــوب در صورتی 
فراهم می شــود که با سیاســت گذاری و برنامه ریزی هدفمند و بلندمدت، 
قدم های درســت و ماندگاری برای نیل به اهداف بلندمدت خود بردارند و 
در این زمینه، کلیه جوانب و شرایط، بحران ها، فشارها و تحریم ها و وضعیت 

بازارهای مالی و خریدوفروش را با دقت مدنظر قرار دهند.
شــرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین شــرکت اقتصادی تولیدکننده 
فوالد در کشور، در سال های اخیر باوجود مشکالت فراوان، از قبیل فشارها و 
تحریم های مضاعف بین المللی، کمبود مواد اولیه و تجهیزات ناشی از آن ها 
و مشکالت موجود در بازار برای فروش و صادرات و همچنین مسائل مربوط 
به تأمین انرژی، گاز و برق، راهبرد و سیاست خود را بر رفع موانع و مشکالت 
و ایجاد پایداری در سیستم و توسعه شــبکه و زنجیره فوالد در تأمین مواد 
اولیه و تولید محصوالت موردنیاز بازار متمرکز کرده و خوشــبختانه ضمن 
فائق آمدن بر تمامی کارشکنی های بین المللی و مشکالت داخلی موجود بر 
سر راه توسعه و رونق اقتصادی و صنعتی در کشور، با تالش و همت مضاعف 
مدیران و کارکنان توانمند، شجاع و متعهد خود توانسته است ضمن حفظ 
و تثبیت جایگاه خود در داخل کشــور و تأمین نیاز بیش از ســه هزار واحد 
صنعتی در حوزه فوالد، هرروز افق روشنی از توسعه این صنعت را مطابق با 
نیازمندی های داخلی و استانداردهای بین المللی در کشور ایجاد کند و در 
این میان بر راهکار حل مشــکالت حوزه صنعت و معدن کشور و حمایت از 

این بخش به عنوان راه برون رفت تأکید داشته است.
ایجاد شبکه و زنجیره تولید فوالد در کشور از ســنگ تا رنگ و تأمین کلیه 
نیازها در گستره شبکه گسترده فوالد مبارکه در کشور که از شمال شرقی 
کشور در فوالد سنگان تا جنوب کشــور و فوالد هرمزگان را در برمی گیرد 
و انجام کلیه فعالیت ها و تولید محصوالت فوالدی همچون گندله ســازی، 
احیا مستقیم، فوالدسازی و ریخته گری مداوم، نورد گرم و نورد سرد، تولید 
ورق قلع اندود، گالوانیزه و ورق رنگی در شرکت فوالد مبارکه نمایانگر عزم و 
اراده عظیم ملی در اتخاذ تصمیمات شجاعانه و متعهدانه توسط مدیران این 
صنعت کشور است و جای مسرت است که تمامی سیاست ها، تصمیمات و 
فعالیت های اجرایی صورت گرفته در سال های اخیر به حول و قوه الهی و با 
تالش همه کارکنان خدوم و متعهد فوالد مبارکه با موفقیتی بی نظیر همراه 

شده و تالش های صورت گرفته به بار نشسته است. 
بی شک گروه فوالد مبارکه با وجود ســیل مشکالت از جمله تحریم، شیوع 
کرونا و کمبود مواد اولیه با تمام قوت مباحث توسعه ای را دنبال کرده است 
و هیچ کدام از این موانع نتوانســته این گروه را در مســیر توسعه از حرکت 

بازدارد. 
شــاهد این مدعا نیز ثبت رکوردهای متعدد در طول سال های اخیر است.

جای تردید نیســت که در این میان، روحیه مبارزه با مشکالت در مدیریت 
کالن فوالد مبارکه بوده که موجب شده با اتخاذ رویکرد تهاجمی به استقبال 

محدودیت ها و مشکالت برویم و سربلند بیرون آییم.

شجاعت ورود 
به عرصه های جدید

نگاه توسعه محور در فوالدمبارکه ادامه دارد؛ 

در آیین اختتامیه پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال کشور از فوالدمبارکه تقدیرشد؛

فوالدمبارکه تندیس تحول دیجیتال و تقدیرنامه مدیریت کار در دوران کرونا را دریافت کرد
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 نوسان: رئیس واحد گالوانیزه و ورق رنگی 
شــرکت فوالد مبارکه گفت: شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان تنها تولیدکننده ورق رنگی 
مورد نیاز صنعــت لوازم خانگی در کشــور 
توانســته با ظرفیت تولید ماهانــه 600 تن 
ورق گالوانیزه ویژه برای این صنعت، عالوه بر 
افزایش کیفیت محصوالت نهایی، با جلوگیری 
از واردات محصــوالت خارجی باعث عرضه 
محصــوالت داخلی این صنعــت با قیمت 

مناسب در بازار شود.

علیرضا گندمــکار رئیس واحــد گالوانیزه و 
ورق رنگی شــرکت فوالد مبارکه در گفتوگو 
با خبرنگار فوالد اظهار کرد: این شــرکت در 
حال حاضر قــادر به تولید ۳ نــوع ورق رنگی 
ساختمانی، دکوراتیو و ورقهای مخصوص لوازم 
خانگی اســت که از کیفیت باالیی برخوردار 
است. وی با بیان این که تولید ورقهای گالوانیزه 
رنگی برای تولید لوازم خانگی، بسیار دشوار بوده 
و از حساســیت باالیی برخوردار است،افزود: 
شرکت فوالد مبارکه در ایران تنها تولید کننده 

این نوع ورق بوده و یّکهتاز این عرصه اســت و 
در این مسیر باید با شرکتهای کرهای و اروپایی 
رقابت کند که بیش از ۲۵ سال تجربه در تولید 
این نوع ورق های فوالدی دارند و خوشبختانه 

توانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
شایان ذکر است با پشــتیبانی شرکت فوالد 
مبارکه از صنعت لــوازم خانگی این صنعت 
توانسته است در چند ســال اخیر و با وجود 
تحریم ها رونــق بگیرد. رشــد ۳0 درصدی 
تولیــد یخچال، رشــد ۵۳ درصــدی تولید 

ماشین لباسشویی و رشد 1۲ درصدی تولید 
کولرهای آبی در 10 ماهه نخســت ســال 
گذشته، گوشــهای از رونق تولید در صنعت 
۷ میلیارد دالری لوازم خانگی در ایران است. 
موضوعی که یکی از دالیل اصلی آن استفاده 
از مواد اولیه مرغوب و با قیمت مناسب شرکت 
فوالد مبارکه بوده که توانسته عالوه بر افزایش 
کیفیت محصوالت نهایی، کاهش قیمت و 
بنابراین افزایش قدرت خرید مشتریان را در 

بر داشته باشد.

رئیس واحد گالوانیزه و ورق رنگی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

نقش استراتژیک فوالد مبارکه در خودکفایی صنعت لوازم خانگی

به  شرکت فوالد مبارکه در کنفرانس بین المللی و پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال موفق 
دریافت تندیس برنزین سطح ۲ ُزبدگی دیجیتال و تقدیرنامه مدیریت کار در دوران کرونا شد؛ 
بین المللی  به شرکت  ُزبدگی دیجیتال  برنزین سطح یک  تندیس  و  تندیس زرین رهبری دیجیتال  همچنین 

مهندسی سیستم ها و اتوماسیون ایریسا وابسته به شرکت فوالد مبارکه رسید.

هفته نامه نوسان
گروه صنعت
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اکبر نیکزاد، رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمي از واگذاري ساخت ۴00 هزار واحد 
مسکوني ذیل طرح یک میلیوني دولت سیزدهم به این بنیاد خبر داد. وي افزود: بنیاد 
مسکن ۲1 فروردین ۵۸ با فرمان تاریخي حضرت امام آغاز به کار کرد. نیکزاد به ساخت 
و نوسازي ساالنه ۲00 هزار واحد روستایي اشاره کرد و گفت: تاکنون نیمي از خانه هاي 
روستاهاي کشور بازسازي شده اند و اگر اقدام را بنیاد مسکن پیگیري نمي کرد چه ؟ 
اکنون شاهدیم که با زلزله هاي باالي ۵ ریشتر هیچ کشته اي در روستاها نداریم.

محمدحسن ذیبخش، سخنگوي سازمان هواپیمایي کشوري سقف قیمت بلیت 
هواپیماهاي اربعین را در بازه زماني ۲۸ شهریور تا 10 مهر 1۴00، ۵ میلیون تومان 
اعالم کرد. وي اظهارداشت: مجوز صادر شده براي 11 شرکت هواپیمایي ایراني و ۲ 
شرکت عراقي براي فروش بلیت در ایام اربعین حسیني براي ۲00 پرواز رفت و ۲00 
پرواز برگشت صادر شده است و شرکت هاي عراقي گرچه محدودیتي براي قیمت 
بلیت ندارند، اما در فضاي رقابتي بعید است که بیش از این مبلغ بتوانند بلیت بفروشند. 

اعالم سقف قیمت بلیت هواپیما براي ايام اربعین بنیاد مسکن ساالنه  400 هزار واحد مي سازد
 گزارش

 نوسان :سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت 
تصویب طرح تسهیل صدورمجوزهای کسب و کار در مجلس، 
بسیاری از کسب و کارهای خرد برای شــروع فعالیت نیاز به 

دریافت مجوز نخواهند داشت. 
مهدی طغیانی در خصوص طرح تســهیل صدور مجوزهای کسب و کار 
که در آســتانه ورود به صحن علنی مجلس اســت، گفت: بر اساس این 
طرح مجوزها به دو دســته تأیید محور و ثبت محور تقســیم می شوند و 
تنها مجوزهایی که ممکن اســت مشکالت زیســت محیطی و امنیتی به 
وجود بیاورند به تأیید نیازمند هســتند. وی خاطر نشان کرد: مجوزهایی 
که مالحظات زیســت محیطی و امنیتی به همراه نداشته باشد صرفاً به 
ثبت نیاز دارند یعنی فعال اقتصادی می تواند تنها با ثبت اطالعات خود در 

سامانه مربوطه، فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند.
این عضو کمیســیون اقتصادی مجلس در خصوص مزایای طرح تسهیل 
صدور کسب و کارها برای کســب و کارهای خرد عنوان کرد: مبتنی بر این 
طرح، کســب و کارهایی که نیاز به مجوز ثبت محور دارند به محض ثبت 
در ســامانه می توانند کار خود را آغاز کنند و اصاًل الزم نیســت که معطل 
مجوز شوند. طغیانی در خصوص مرجع تشخیص مجوزهای ثبت محور و 
تأیید محور خاطر نشان کرد: مجوزهای تأیید محور را هیأت مقررات زدایی 
تعیین می کند و هر کســی نمی تواند اعالم کند که فالن مجوز تأیید محور 
اســت، بلکه هیأت مقررات زدایی باید این نکته را تأییــد کند. وی گفت: 
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم به رفع موانع پیش روی اخذ 
مجوز کمک می کند و هم رقابت را در بازارهای مختلف افزایش می دهد که 
این موضوع رانت را حذف کرده و موجب می شــود تا فعاالن اقتصادی که 

شایستگی و توانمندی الزم را دارند در این بازارها باقی بمانند.

اخذ مجوز بسیاری از کسب و 
کارها لغو می شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

 نوســان: معاون هماهنگی امور 
اصفهان  اســتانداری  اقتصادی 
تومان  میلیــارد   ۴5۰ گفــت: 
تسهیالت کرونا در استان اصفهان 

پرداخت شد.
سید حسن قاضی عسگر با بیان اینکه در 
۲ سال گذشته پیگیر مصوبه های ستاد 
ملی کرونا و دستورالعمل های مربوط به 
پرداخت تسهیالت به کسب و کارهای 
آسیب دیده از کرونا بود، افزود: این مقدار 
تسهیالت تا تابستان امسال و در قالب 
بیش از 1۹ هزار فقره وام پرداخت شده 
است. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان با بیان اینکه شیوع 
ویروس کرونا، صنعت و اشتغال استان 
اصفهان را تحت تاثیر قرار داد و چند هزار 
کارگر اصفهانی را متقاضی دریافت بیمه 
بیکاری کرد، اظهار داشت: همه گیری 
بیماری کووید-1۹ تاکنــون ۳۷ هزار 
میلیارد تومان به درآمد استان اصفهان 

آسیب وارد کرده است. 
وی با اشــاره به اینکه این رقم خسارت 
توســط گروه اقتصادی اتاق بازرگانی 
اصفهان برآورد شــده است، اضافه کرد: 
بیشترین خســارت مربوط به صنعت 
گردشــگری، هتــل داری، بومگردی، 

رستوران ها و تاالرها بوده است.
قاضی عسگر با اشاره به اینکه در ۲ سال 
گذشــته حمایت های مالی از کسب و 
کارهای آســیب دیده از کرونا در استان 
در بخش های مختلــف مانند مالیات، 
بیمه های تامین اجتماعی و دستگاه های 
خدمات رسانی انجام شد، گفت: تمدید 
مهلت کلیه پرداخت ها و معافیت های 
مالیاتی، مساعدت در دریافت لیست با 
دریافت بخشــی از حق بیمه و تقسیط 
سایر آن، تقسیط بلند مدت بدهی های 
معوق، عدم انجام اقدامــات اجرایی از 
قبیل توقیف حساب، بازداشت حساب 
و ممنوع خروج بودن، تخفیف عوارض 
شهرداری ها و تقســیط آن به مدت 1۲ 
ماه و تقســیط هزینه های حامل های 
انرژی از جمله این حمایت هاست. معاون 
هماهنگی امور اســتانداری اصفهان، 
استمهال و تقســیط بدهی تسهیالت 
پرداختی، حداکثر مساعدت در اعطای 
تسهیالت سرمایه در گردش مورد نیاز، 
عدم برگشت چک های فعاالن آسیب 
دیده تا پانزدهم فروردین ماه، پرداخت 
تسهیالت به میزان ۲ ماه حقوق معوق 
توسط بانک های توسعه تعاون و صندوق 
کارآفرینی امید و برقراری بیمه بیکاری 
برای کارگران واحدهای آسیب دیده از 
کرونا را از دیگر حمایت های انجام شده از 
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در ۲ 

سال گذشته برشمرد. 
وی با بیان اینکه در ۲ ســال گذشــته 
مشکالت مربوط به تسهیالت کرونا به 
مراجع مربوطه در تهران گزارش می شد، 
خاطرنشان کرد: پیشنهادهایی از اصفهان 
برای رفع این مشــکالت مطرح شد که 
از جمله آنها می توان به افزایش ســقف 
تسهیالت قابل پرداخت به متقاضیان، 
اضافه کردن کســب و کارهــای واجد 
شــرایط و از قلم افتاده نظیر واحدهای 
بخش کشاورزی و تمدید زمان ثبت نام 

و پرداخت تسهیالت اشاره کرد.
قاضی عسگر اضافه کرد: با توجه به شرایط 
موجود پیشنهاد می شود که پرداخت 
تســهیالت ارزان قیمت به کلیه کسب 
و کارهای آســیب دیده از دوران کرونا 
همچنان ادامه یابد تا مشکالت آنها به 

حداقل برسد.

تحقیقات میدانی نشان می دهد هم اکنون 
تغییرات قیمتی و وضعیت بازارها تحت تاثیر 
رفتارهای سوداگرانه و حضور سفته بازان در 
بازار قرار دارد؛ به طوری که حضور پررنگ این 
گروه در بازارهای مختلف منجر به افزایش 
سطح قیمت ها و ناتوانی متقاضیان مصرفی از 
ورود به بازار شده است.  مصطفی مصری پور 
در مطلبی تحت عنــوان »فروکش کردن 
التهاب سیمانی و چند نکته برای سیاست 
گذاری صحیح« به تجربه افزایش ناگهانی 
قیمت ســیمان پرداخت و نوشت: جهش 
قیمت سیمان و میلگرد در تابستان امسال 
یکی از بحث برانگیزترین اتفاقات سال جاری 
بود که هم زمان با بروز مشکالت قطعی برق 
صنایع رخ داد و اظهارنظرهای متفاوتی را به 
همراه داشت؛ واسطه گران بازار سیمان، همنوا 
با وزیر سابق راه و ساختمان، بورس را عامل 
اصلی رشد قیمت می دانســتند و در طرف 
مقابل، تولیدکنندگان سیمان، خریدهای 
سنگین دالالن و احتکار سیمان در هفته های 
قبل از قطعی برق را محرک این رشد قیمتی 
عنوان کردند. عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن 
صنعت سیمان با اشــاره به محدودیت های 
تولید سیمان به دلیل قطعی برق در تابستان 
امســال در مصاحبه ای اعالم کرد: افرادی 
که سیمان خریداری کرده بودند، از عرضه 
سیمان خود به بازار جلوگیری کردند و این 
موضوع موجب ایجاد بازار سیاه سیمان شد. 
مرور اتفاقاتی که در چند مــاه اخیر در بازار 
سیمان رخ داد و ابتکار صحیح سیاست گذار، 
درس هایی برای نحوه صحیــح برخورد با 
تنش های موقتی در بــازار را برای دولت در 
شرایط حساس کنونی دارد که رعایت آن به 

رونق تولید نیز کمک خواهد کرد.

کاهش تنش های بازار
در نهایت فشار ذی نفعان بازار سیاه نتیجه 
نداد و با پافشــاری کمیســیون اقتصادی 
مجلس و سازمان بورس و تولیدکنندگان 
سیمانی، کلیه عرضه سیمان تولیدی کشور 
به بورس کاال منتقل شــد تا شاهد کاهش 
مناسب قیمت ســیمان به دلیل افزایش 
عرضه ها در بورس کاال باشیم؛ بر این اساس، 
قیمت هر پاکت سیمان که در روزهای قطعی 
برق بــه 110 هزار تومان رســیده بود، هم 
اکنون در بازار آزاد به ۲۷ هزار تومان رسیده 
و قیمت هر تن سیمان تیپ ۲ در بورس کاال 
نیز بین ۳۵0 الی ۴۸0 هزار تومان است. این 
در حالی اســت که هنوز تولید سیمان در 
کارخانه ها به ظرفیت ماه های قبل از قطعی 
برق نرسیده، اما استفاده از ساز و کار بورس 
کاال به خوبی توانست تنش ها را از بازار دور 
کند؛ پاســخ به چرایی این اتفاق را باید در 
کارکرد ابزارهای متنوع مالی در بازار سرمایه و 
لزوم دوری جستن از قیمت گذاری دستوری 

جست و جو کرد. 
در حال حاضر ســیمان در بورس کاال به دو 
صورت نقدی و سلف عرضه می شود و عرضه 
سلف به این معنا است که تولیدکنندگان 

سیمان، محصول تولیدی خود در ماه های 
آتی را به نرخ مورد توافق خریدار و فروشنده 
پیش فروش کرده و در پی این معامله، هم 
خریدار از تأمین ســیمان خود در ماه های 
آینده اطمینان کســب کرده و دســت به 
احتکار نمیزند و هم فروشنده از نقدینگی 
موجود برای تأمین سرمایه در گردش خود 
بهره می گیرد، اما در صورتی که سیمان در 
بورس عرضه نمی شد، تولیدکنندگان مجبور 
به قبول شرایط دالالن بودند و از طرفی کلیه 
سیمان تولید شده نیز تنها در دسترس افراد 
خاصی قرار می گرفت که احتماال از ارتباطات 
خاصی با کارخانه ها برخــوردار بودند و این 

اتفاق بر شدت افزایش قیمت می افزود.

سیکل باطل قیمت گذاری دستوری
معایب قیمت گذاری دستوری و اثر معکوس 
آن بر رونق تولید، مساله ای است که در پی 
تجارب هشت سال اخیر بر کسی پوشیده 
نیســت و بر اســاس آنچه در دولت قبل به 
اســم کنترل بازارها مطرح می شد، هزاران 

میلیارد تومان رانت ناشی از سرکوب قیمتی 
در اختیار گروه های خاصی از واسطه گران 
قرار می گرفت که هنوز دادگاه های بسیاری 
از این افراد در حال برگزاری است و در طرف 
مقابل، برخی از حلقه های زنجیره تولید در 
صنایعی نظیر فوالد، سیمان، پتروشیمی و 
خودروســازی با زیان های سنگین ناشی از 
سرکوب قیمتی مواجه شدند؛ این مسأله در 
بخش کشاورزی نیز مشکالت عمیقی با خود 
به همراه آورده و با ایجــاد انحراف در الگوی 
کشت، منابع آبی کشــور را نیز به هدر داده 
است. بدون تردید، تنها راه پایدار کردن تفکر 
ضددستوری در اقتصادکشــور، استفاده از 
ظرفیت های بازار سرمایه و خصوصا ابزارهای 
مالی نظیر فروش سلف، اوراق سپرده کاالیی 
و اوراق آتی کاالیی اســت که هم در بخش 
صنعت و هم در بخش کشــاورزی قابلیت 
اجرایی شدن داشــته و می تواند سرمایه در 
گردش الزم برای صنایع کوچک و متوسط 
و شرکت های کشت و صنعت را فراهم آورد؛ 
تجربه توســعه ابزارهای بورسی در صنعت 

ســیمان و فوالد تجربه بسیار مثبتی برای 
سایر بخش ها و جلوگیری از بروز شوک های 

قیمتی است.

سرریز نقدینگی به بازارها
اما آن طــور که بســیاری از صاحب نظران 
اقتصادی می گوینــد اینروزها نقدینگی به 
یکی از چالش های بزرگ در کشور تبدیل 
شده اســت. حجم و میزان پولی که روزانه 
وارد چرخه اقتصادی کشور می شود آنقدر 
نگران کننده اســت که اگر متوقف نشــود 
می تواند به ظهور ابرتورم در کشور بینجامد. 
کما اینکه تا اینجای کار نیز نرخ تورم به ۴۵ 
درصد رسیده و تمام رکوردهای قبلی خود را 
جابه جا کرده است. اما چاپ بی رویه پول نیز 
یک دلیل روشــن دارد و آن هم هزینه های 
باالی دولت است. با آنکه پولی سازی کسری 
بودجه همیشه در ادبیات اقتصادی دولت ها 
نهی شده اما این روند جاری کشور در تمام 
این سال ها به ویژه در سال های تحریم بوده 
است. در صورتی که برجام به نتیجه برسد 
و دولت بتواند همچون سابق نفت بفروشد 
می تواند بخش زیــادی از هزینه هایش را از 
مسیری غیر از آنچه گفته شد جبران کند 
اما اگر برجام احیا نشود تداوم روند چاپ پول 
برای تامین هزینه های دولت اجتناب ناپذیر 
خواهد بود. این همان مســاله ای است که 
دو اثر مســتقیم بر اقتصاد ایران می گذارد؛ 
نخست افزایش قیمت ارز و دوم نیز افزایش 

نرخ تورم. 

دولت دو راه بیشتر ندارد!
معاون اســبق ارزی بانک مرکــزی نیز در 
یادداشتی نوشت: اگر دولت قادر به کنترل 
هزینه هایش نباشــد، درآمدهای مالیاتی 
دولت محقق نشود و فروش نفت به حداقل 
1/۵ تا دو میلیون بشــکه در روز نرسد تورم 

قابل کنترل نخواهد بود. 
سیدکمال سیدعلی ریشه این مساله را در 
انتظارات فعال تورمی در کشور جست وجو 
کند و تاکیــد دارد: هرچند بــه دلیل مدل 
اقتصادی ایران )با حجم نقدینگی باال و تفاوت 
بارز تورم داخلی و خارجی(، افزایش نرخ ارز 
و در نتیجه افزایش نرخ تورم اجتناب ناپذیر 
است اما عامل اصلی افزایش نرخ تورم را باید 
بودجه دولت، کسری بودجه و عدم کنترل 
هزینه های آن بدانیم. بنابراین عالوه بر بانک 
مرکزی سایر دستگاه های دولتی نیز باید با 
هماهنگی یکدیگر بتوانند سد راه افزایش 
قیمت ها شوند در غیر این صورت حتی اگر 
همه دستگاه های کنترل کننده قیمتی نیز 
دست به کار شوند دومینوی افزایش قیمت ها 
هر روز گریبان یکــی از کاالهای مصرفی را 
خواهد گرفت. او در پایان تصریح می کند: 
دولت برای کنترل قیمت هــا در بازار دو راه 
بیشتر ندارد؛ نخست افزایش عرضه کاالها به 
اندازه تقاضای موجود در بازار و دوم خاموش 
کردن موتور چاپ پول و در نهایت جلوگیری 

از انتشار بی رویه اسکناس!.

درسی برای سیاستگذار
چگونه می توان ذهنیت نرخ گذاری دستوری را از دولت گرفت؟؛  گزارش

روند تسهیالت كرونا
تسهیل شود

citizen

مرور اتفاقات بازار سیمان، حاوی درس هایی برای نحوه صحیح برخورد با تنش های موقت بازار است

 نوسان: تابســتان 1۴00 یکی از سخت 
ترین تابستان ها از نظر تامین و توزیع آب 
بین مشترکین بود که آبفای استان اصفهان با 
سربلندی از این آزمون بیرون آمد. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان که به 
صورت مجازی در بیست و هفتمین نشست 
کمیته رصد و پایش تنش آبی کشور سخن 
می گفت افــزود: از ابتدای تنــش آبی در 
خرداد ماه سال جاری تاکنون با استفاده از 
۵۷۴0 دستگاه تانکر ســیار نزدیک به 61 
میلیون و 600 هزار لیتر آب بین شهروندان 

و روستاییان تحت پوشش، توزیع شده است. 
هاشم امینی افزود: شرایط تامین آب پایدار 
در تابستان امسال به قدری سخت بود که 
مجبور شــدیم نه فقط در روستاها بلکه در 
قلب کالن شهر اصفهان نیز به صورت سیار 
آب توزیع کنیم تا رضایت شهروندان حاصل 
شود. وی با اشــاره به این که هم اکنون آب 
مورد نیاز جمعیتی بالغ بر شش میلیون نفر 
در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و 
بختیاری از سد زاینده رود تامین می شود 
گفت: برآوردها نشــان می دهد ذخیره آب 

دریاچه ســد زاینده رود بــه ۲۵0 میلیون 
مترمکعب رسیده اســت و به همین دلیل 
مدیریت مصرف بهینه آب، باید همچنان 

سرلوحه همه کارها باشد. 
مدیر عامل آبفای استان اصفهان یکی دیگر از 
مشکالت تامین آب شرب پایدار را قطع برق 
چاه ها و تاسیسات آبرسانی در طول تابستان 
عنوان کرد و گفت: برای حل این مشکل و 
قطع وابستگی به سامانه های برقابی، تالش 
این شرکت بر تقویت دیزل ژنراتورها و تولید 

برق مورد نیاز، متمرکز شده است.

در سخت ترین تابستان نیم قرن اخیر صورت گرفت؛

سربلندی آبفای استان اصفهان در تامین آب شرب پایدار مشترکین

 نوسان : عملکرد مناســب و بهینه درب های فلکسیبل نقش 
بســزایی در کاهش و کنترل آالیندگی های باتری کک سازی 
ذوب آهــن دارد، بنابراین به منظور تکمیــل فرایند کنترل 
آالیندگی در این بخش، ساخت، نصب و راه اندازی تمیز کننده 
درب های باتری شماره 3 در دستور کار مدیریت تولیدات کک و 

مواد شیمیایی قرار گرفت.
ســیدمهندس ارشــد تعمیرات مکانیک مدیریت تولیــدات کک و مواد 
شیمیایی ذوب آهن در این خصوص گفت: از زمان راه اندازی باتری شماره 
سه و ماشین های تولید کک، مکانیزم های تمیزکننده به دلیل عدم کارایی 
مناســب و وجود ایرادات اساسی در طراحی و ســاخت مورد استفاده قرار 
نگرفتند، بنابراین تمیزکاری به صورت دستی و ُکند انجام می گرفت که به 
دلیل شرایط محیطی روی باتری و ارتفاع هفت متری درب ها، تمیز کاری 

در ارتفاع غیرممکن و در نواحی در دسترس، کیفیت الزم را نداشت.
محسن قاسمی با اشاره به اینکه مکانیزم های تمیزکننده دارای چهار تیپ 
مختلف و شــامل تمیزکننده درب و رام در بازکن و همچنین تمیزکننده 
درب و رام ماشین تخلیه می شوند، خاطرنشان کرد: بازسازی و راه اندازی 
تمیزکننده ها ابتدا قرار بود توسط شرکت های خارجی از کشورهای چین، 
اکراین، اسپانیا و ایتالیا انجام شود که به دلیل تحریم ها امکان پذیر نشد و 
باری دیگر تالشگران بخش کک سازی در این عرصه نیز همت کردند و این 
پروژه را در دست گرفتند و با یک برنامه ریزی گســترده آن را به سرانجام 
رســاندند. وی گفت: با راه اندازی تمیزکننده کک سازی کیفیت و سرعت 
تمیزکاری درب و رام به صورت چشــمگیری افزایش یافــت که منجر به 
افزایش عمر و عملکرد بهتر درب های فلکسیبل و در نتیجه کاهش آلودگی 

محیط زیست شود.
مهندس ارشــد تعمیرات مکانیک مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی 
ذوب آهن تصریح کرد: ســعی بــر این بود در ســاخت و راه انــدازی این 
تجهیزات تا جای امکان از پلت فرم اصلی استفاده شود و تغییرات اساسی در 
سایر تجهیزات اجراء شود. بیشتر قطعات مورد نیاز در تعمیرگاه مرکزی این 
مدیریت و بقیه در کارگاه های ساخت کارخانه )اسکلت فلزی و مکانیکی( 
ساخته شده است. از آنجایی که این پروژه باید توأم با ادامه تولید کک انجام 
می گرفت، کوچکترین وقفه ای در تولید کک ایجاد نکرد و در مدت 10 ماه 
و با 1۴60 نفر ساعت به انجام رســید. برای راه اندازی این تجهیزات حدود 
۴000 قطعه مختلف از وزن ۵0 گرم تا ۷00کیلو گرم ساخته شده و بر روی 

تجهیزات نصب شد.
قاسمی با اشــاره به اقدامات انجام شــده بر روی تمیزکننده درب ماشین 
تخلیه، تمیزکننده رام ماشــین تخلیه و تمیزکننده درب ماشــین درب 
بازکن، گفت: با راه اندازی و بهره بــرداری از تمیزکننده ها عالوه بر صرفه 
جویی ارزی بــه مبلغ ۴00 هــزار دالر دانش فنی طراحی و ســاخت این 
مکانیزم ها در شــرکت ذوب آهن بومی سازی شــد و این مهم با توجه به 
شــرایط تحریم با تالش نیروهای تعمیــرگاه مرکزی، دفتــر فنی، برق و 

اتوماسیون مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی به انجام رسید.
در ساخت و سازها در سطح استان اصفهان نظارت دارد.

صالح از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف در مصرف آب در ساخت 
و سازها، این موضوع را به شماره تلفن های 1۲۲ و 1۵۲۲ گزارش دهند.

کک سازی ذوب آهن در مسیر سبز

با تکمیل فرایند کنترل آالیندگی درب های باتری شماره 3؛ دولت  گویند:  می  بازار  فعاالن  و  کارشناسان  برخی 
سیزدهم از همان ابتدا ذهنیت نرخ گذاری دستوری را در 
میان محافل کارشناسی ایجاد کرده است. وعده هایی از 
قبیل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، ایجاد شغل، تک رقمی 
کردن تورم و مدیریت بازار ارز همه و همه نشان از آن دارند که رویکرد 
با رویکرد قیمت گذاری  سیاستگذاری رییس جمهور همگرایی شدیدی 
دستوری دارد. کنترل فوری قیمت ها در بازار ارز و بازار کاالها مورد تاکید 
شدید دولت قرار گرفته و جو روانی بازارها هم حاکی از پذیرش این نکته 
است.  اما اثر ذهنیت نرخ گذاری دستوری چه اثری بر بازارهای مختلف 

دارد و چگونه می توان رفتار سیاستگذار را تغییر داد؟
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 نوسـان:»اثر دانینگ کروگر« نوعی سـوگیری شناختی است که 
در آن افـراد بـر ایـن باورند که باهوش تـر و تواناتـر از آنچه واقعا 
هسـتند، می باشـند. اساسـا، افراد با توانایی پاییـن، مهارت های 
و توانایی هـای الزم بـرای تشـخیص بی کفایتـی خـود را ندارند. 
ترکیـب آگاهی ضعیف از سـطح مهارت خود و توانایی شـناختی 
پایین باعث می شـود کـه این افـراد قابلیت های خـود را بیش از 
حـد تخمین بزننـد. این اصطالح یـک نام علمـی و توضیح برای 
مسـئله ای ارائـه می دهـد که بسـیاری از مـردم در مـورد آن بر 
این بـاور هسـتند که »احمق ها نسـبت بـه حماقت خـود نابینا 
هسـتند.«. چارلـز دارویـن هـم در ایـن مـورد می گوید:»اغلب 
جهـل بیشـتر از دانش باعـث افزایش اعتماد به نفس می شـود.« 
اثـر دانینـگ کروگـر با یک منحنـی اعتمـاد به نفس بر اسـاس 

دانـش و مهارت افراد نشـان داده می شـود.
اثـر دانینـگ کروگـر؛ پدیده ای اسـت کـه افـراِد کم مهـارت در یک زمینـه ی خاص، 
توانایی هـا و مهارت هـای خـود را در حـد بـاال می داننـد. همچنیـن افـراد شایسـته 
و بـا صالحیـت قـدر مهارت هـا و اسـتعدادهای خـود را نمی دانند یا آنهـا را معمولی 
می پندارنـد. اثـِر دانینـگ کروگـر نخسـتین بـار در سـال 1۹۹۹ توسـط دو محقق، 
»دیویـد دانینـگ« و »جاسـتین کروگـر« در دانشـگاه ُکرنـل کشـف و تنظیم شـد. 
ایـن محققـان متوجه شـدند که افـراد چقدر در زندگـی روزمره ی خـود توانایی های 
خـود را دسـت بـاال می گیرنـد؛ به شـخصی فکر کنید کـه در کالس دسـتش را باال 
می بـرد تـا افـکار و نظـراِت بی خاصیتـش را با دیگـران در میـان بگـذارد. و اصطالِح 
»بـارِ دوگانـه« را ابـداع کردنـد. بار دوگانه می گویـد این افـراد از دو چیز رنج می برند: 

جهـل، و نادانـی از جهـِل خود.
این گرایش چه مواقعی اتفاق می افتد؟

تصـور کنید شـما و چنـد تن از دوسـتان تان تصمیـم می گیرید هر یـک به تنهایی 
زبـان اسـپانیایی را یـاد بگیریـد. در عرض چند روز شـما می توانید بیـن ده تا پانزده 
جملـه را بـه اسـپانیایی بگوییـد. ولـی شـما مایوس شـده اید، چـون معتقدیـد باید 
جمـالِت بیشـتری را یـاد می گرفتیـد. از آنجـا کـه یادگیری یـک زبان جدیـد برای 
شـما کارِ سـاده ای اسـت و تسـلِط خوبـی بـر روش هـای مختلـف  آن داریـد، فکـر 
می کنیـد بـرای دیگـران نیـز چنین اسـت؛ پـس از خودتـان انتظـار دارید کـه باید 

بهتـر کار می کردید.
از طـرف دیگـر، دوسـت تان فقـط چنـد تـا کلمـه یاد گرفتـه اسـت و با این حـال از 
پیشـرفِت خود شـگفت زده اسـت. او حتی آن قدر دانش کمی دارد که نمی داند این 
کلمـات را اشـتباه تلفـظ می کند و جمالتـی که با آنها می سـازد از لحاِظ دسـتوری 
نادرسـت هسـتند. در بین شـما او کمتر از همه اسـپانیایی را آموخته است اما دانِش 
کـم او مانـع از ایـن می شـود کـه اشـتباهات خـود را ببینـد. عـالوه بـر ایـن، چـون 
نمی توانـد خـود را بـا دوسـتان دیگـرش مقایسـه کند )به دلیـل عدِم دسترسـی به 
آنهـا(، همین امر باعث می شـود توانایِی نسـبی خود را بسـیار بـاال ارزیابی کند. عدم 
اطـالِع او از میـزان پیشـرفت دیگـران باعث می شـود فکـر کند که بسـیار عالی کار 
کـرده، در حالـی که سـرعِت یادگیری اش پایین تر از حد متوسـط اسـت. اثِر دانینگ 
کروگـر می گویـد ممکن اسـت شـما ندانیـد کـه در چه زمینه هایـی مهـارت دارید. 
چـون فکـر می کنیـد کارهایی که انجام شـان برای شـما راحت اسـت بـرای دیگران 
نیـز همین طـور اسـت. بنابراین نمی توانید مهارت ها و اسـتعدادهای خـود را ببینید. 
عـالوه بـر این وقتـی در زمینه ای چالش برانگیـز مهارت پیدا می کنید ممکن اسـت 
تصادفا در داِم این باور بیفتید که اسـتعداِد شـما در همان زمینه نهفته بوده اسـت. 
امـا در واقـع شـما یک فرِد متوسـط به پایین هسـتید کـه باالخره خود را به سـطح 
متوسـط رسـانده اید. این تصور که شـما در کاری بهتر هسـتید ممکن است فرصِت 
یادگیـری از افـراِد واقعـا خبره و متخصص را از شـما بگیـرد. عالوه بر ایـن، وقتی در 
زمینـه ای واقعـا مهارت و دانـش دارید اما خودتان را در حد متوسـط می بینید باعث 

می شـود فرصـِت آمـوزش و انتقـال دانش تان به دیگـران را از دسـت بدهید.
اثراِت سیستمی

بنابرایـن مـا بـه عنـواِن اعضای یـک جامعه، فرصـِت یادگیـری از افـراِد متخصص و 
ماهـر را از دسـت می دهیـم و اعتماد به نفس مـان )اعتماد به نفـِس کاذب. مترجم( 
مـا را پشـت درهـای بسـته نگـه مـی دارد. و این چنیـن می شـود کـه اغلـِب اوقـات 
افـرادی بـا قابلیت هـای زیـِر متوسـط در موقعیت های اصلـی و مهم قـرار می گیرند. 
متاسـفانه افـرادی کـه هیـچ دانـش و مهارتـی ندارنـد و جـزو ۲۵ درصـد پاییِن هر 
حرفـه و مهارتـی بـه شـمار می روند، نیز خودشـان را بسـیار دسـت بـاال می گیرند. 
در دموکراسـی هـا این بدان معناسـت کـه ناآگاه ترین شـهرونداِن، مطمئن ترین و با 
اعتمـاد به نفس ترین شـهروندان هسـتند. ایـن افراِد نـادان نه تنهـا در برابر یادگیری 
و آمـوزش بسـیار مقاومـت می کننـد، چـون معتقدنـد بسـیار می دانند، بلکـه در به 

اشـتراک گذارِی بیشـتر اطالعـات )بخوانیـد اطالعـاِت غلط( نیز مقصر هسـتند.
در سـطح ملـی یا جهانی ایـن اثر عواقب خطرناکـی دارد که قبال در عمل مشـاهده 
کردایـم. اگـر شـما یـک سیاسـتمدار باشـید ممکـن اسـت داشـتِن یـک مخاطِب 
کم سـواد بـه سـودتان باشـد. افـرادی کـه از مسـائل سیاسـی و جهانـی بی اطـالع 
هسـتند بـه احتمـال زیـاد حرف هـای شـما را بـاور می کننـد، خـود را فـرِد آگاهی 
می داننـد، در کمپین هـای انتخاباتـی شـرکت می کننـد و رای می دهنـد، و نظـرات 
خـود را بـا دیگـران بـه اشـتراک می گذارنـد. بیمـاری خودآگاهـی در جوامـع باعث 
می شـود افـراد عامـی و نـاآگاه بـا اعتمـاد بـه نفس به پشـِت میکروفـون برونـد، در 
حالـی کـه متخصصـان و افـراد آگاه در پشـِت صحنـه مشـغولند. این پدیـده باعث 
می شـود اطالعـات و دیدگاه هـای نادرسـت در اجتمـاِع گسـترش پیـدا کنـد و مـا 
فرصـت ِ یادگیـری از همدیگـر را از دسـت بدهیـم. اگـر تعداِد بسـیار زیـادی از افراِد 
نـاآگاه فکـر کنند که آنها بهترین هسـتند، جامعه ی ما شـبیِه یک تـاالِب کوچک با 

تعـدادی ماهـی در حـال رشـد خواهـد بود.

در مرکــز تجــاری نیجریه یک 
کدنویــس، حق الزحمــه خود 
را از مشــتری هایش در لنــدن 
به بیت کویــن دریافت می کند 
و بــا ایــن کار، عمال سیســتم 
بانکی پرهزینه کشــورش را دور 
می زند. در سائوپائولوی برزیل، یک دندانپزشک پس انداز 
ماهانه خود را در یک صندوق قابل معامله که در ســبدی 
از ارزهای دیجیتالی سرمایه گذاری می کند، قرار می دهد 
و این صندوق دومین یی.تی.اف محبوب در بورس برزیل 
است. افراد و شرکت ها در ویتنام به اندازه ای در بیت کوین 
و دیگر ارزهای دیجیتالی ســرمایه گذاری کرده اند و با آنها 
تراکنش می کنند که این کشور جنوب شرق آسیا باالترین 

نرخ پذیرش ارزهای دیجیتالی را در جهان دارد.
در اقتصادهای توسعه یافته، بسیاری از افراد و کارشناسان، 
ارزهای دیجیتالی را با شــک و بدبینی نــگاه می کنند و 
معتقدند این بازار، بی ثبات اســت و از ارزهای دیجیتالی 
برای فعالیت های غیرقانونی اســتفاده می شود. در آمریکا 
و اروپا مقامات قانونگــذار و ناظر دربــاره معامله ارزهای 
دیجیتالی به سرمایه گذاران هشــدار جدی داده اند، اما در 
اقتصادهای در حال توســعه، نشانه هایی وجود دارد مبنی 
بر اینکه ارزهــای دیجیتالی به آرامی در حال گســترش 
هستند و ریشــه های آنها به طور عمیق تر در ساختار مالی 
فرو می روند. به  طور ویژه در کشورهایی که دارای پیشینه 

بی ثباتی مالی هســتند یا موانع متعددی برای اســتفاده 
از خدمات بانکی معمول نظیر حســاب بانکی وجود دارد، 
استفاده از ارزهای دیجیتالی در حال تبدیل شدن به یک 

واقعیت در زندگی روزمره مردم است.  
السالوادور، کشوری کوچک در آمریکای التین، با ۴/ 6میلیون 
جمعیت به نخستین کشوری تبدیل شده که بیت کوین در 
آن پول رسمی است و این بدان معناست که کسب وکارها، از 
نمایشگاه های ماشین تا فروشندگان قهوه، ملزم هستند آن را 
به عنوان پول بپذیرند. صندوق بین المللی پول و دیگر نهادها 
به این پروژه با نگرانی و تردید نــگاه می کنند، اما برخی نیز 
چنین رویدادی را بسیار بزرگ می دانند. یکی از کارشناسان 
می گوید: »تحولی کــه در الســالوادور رخ داده، باید جدی 
گرفته شود؛ زیرا جایگاه بیت کوین را در سیستم مالی جهان 
تغییر می دهد و سبب می شود بحث ها درباره پذیرش ارزهای 

دیجیتالی جدی تر شود.«
واقعیت این اســت کــه اقتصادهــای نوظهــور، زمینی 
حاصلخیز برای ارزهای دیجیتالی هســتند؛ زیرا ارزهای 
ملی در این کشــورها نمی توانند نقش خود را به خوبی ایفا 

کنند. 
تورم های غیر قابل پیش بینی، تغییرات ســریع نرخ های 
برابری، هزینه باالی خدمات بانکی، محدودیت های مالی 
و ابهام های قانونی و به ویژه ریســک اعمــال محدودیت 
بر نقل وانتقال ســرمایه، همگی ســبب می شود جذابیت 

ارزهای ملی کاهش یابد.

بهاي معامالت گاز طبیعي اروپا در پي کاهش صادرات گاز روسیه به این منطقه و 
تشدید محدودیت عرضه، به رکورد باالیي صعود کرد. جولین هورو، مدیر شرکت 
مشاوره »انژي انرژي اسکن« گفت: در شرایطي که ذخایر گاز اروپا درست چند هفته 
پیش از آغاز فصل گرمایش، حدود ۲0درصد پایین تر از میانگین فصلي مانده است، 
معامله گران به مسیرهاي عرضه گاز روسیه به اروپا و تقاضاي زمستاني چشم دوخته اند 
و ممکن است قیمت ها را به بیش از 100 یورو به ازاي هر مگاوات ساعت برسانند.

اندازه گیري دقیق میزان انرژي که در استخراج بیت کوین مصرف مي شود، دشوار 
است اما تحلیل جدید نیویورک تایمز به داده هاي مبهوت کننده اي در این باره دست 
یافته که براساس آن استخراج بیت کوین ساالنه حدود ۹1 تراوات ساعت برق مصرف 
مي کند. این میزان مصرف ساالنه برق از مصرف ساالنه برق فنالند که کشوري با 
۵.۵ میلیون نفر جمعیت است، بیشتر است. این میزان مصرف معادل 0.۵درصد از 
مصرف برق جهان است و نسبت به پنج سال پیش 10 برابر افزایش پیدا کرده است.

سهم استخراج بيت كوين از كل مصرف برق جهانقيمت گاز در اروپا  ركورد جديد زد

اثر دانینگ کروگر؟

   جامعه 

 اقتصادنامه
دورنما

وداع با پول های ملی

نگاره

مدیریت

آموزشـی  نظـام  موفق تریـن  آموزشـی  فنالنـد  نظـام 
دنیاسـت. در ایـن  یادداشـت بـه برخـی ویژگی هـای آن 

می کنیـم؛ اشـاره 

اول: هـدف اصلـی برنامـه درسـی فنالند این اسـت کـه دانش آموز 
به عنـوان یک انسـان و یک شـهروند رشـد کند و تاکیـد بر چگونه 
یـاد گرفتـن آنان اسـت به جای ایـن که چه چیزهایی یـاد بگیرند.
دوم: شـادی و نشـاط یـک اصل مهـم در مدارس فنالندی اسـت و 
معلمـان تـالش می کنند که محیـط شـادی را بـرای دانش آموزان 

در مدرسـه فراهم کنند. 
سـوم: بـا وجـود آنکـه نظـام آموزشـی فنالنـد موفق تریـن نظـام 
آموزشـی دنیاسـت، در المپیاد ریاضی جهان از 1۹6۵ تاکنون تنها 
یـک مدال طال کسـب کرده اسـت. امـا ایـران از 1۹۸۵ تاکنون ۴۵ 
طال کسـب کـرده اسـت ولـی ۷۷ درصـد ایـن مـدال آوران ایرانی، 

ایـران را تـرک کـرده اند.

چهـارم: بـا وجـود اینکـه  فنالنـد یکـی از سـردترین کشـورهای 
دنیاسـت و در بعضـی نقـاط شـمالی فنالنـد کـه پوشـیده از برف 
فـراوان اسـت دمـا بـه بیسـت تـا سـی درجه زیـر صفر می رسـد، 

هیـچ گاه مـدارس بـه ایـن علـت تعطیـل نمی شـوند.
پنجـم: بـا توجه بـه اینکـه دانش آمـوزان به صـورت منطقـه ای در 
مـدارس ثبت نـام می شـوند، دانش آمـوزان حتـی در دوره ابتدایـی 
بـا دوچرخه یـا پیاده به مدرسـه می رونـد. بـرای دانش آموزانی که 
در فاصله بیش از ۵ کیلومتری مدرسـه هسـتند، سرویس حمل و 

نقـل رایـگان در نظر گرفته می شـود. 
ششـم: در  فنالند هیچ گونه مدرسـه ای مانند مدارس تیزهوشـان، 
نمونـه و ... کـه بر اسـاس امتیـازات خاص یا بـا آزمـون دانش آموز 
انتخـاب نماینـد، وجود نـدارد. همچنین در نظام آموزشـی فنالند 

هیچ گونـه رقابـت و رتبه بندی وجـود ندارد.
از  درصـد  سـه  فقـط  فنالنـد  در  خصوصـی  مـدارس  هفتـم: 
دانش آمـوزان این کشـور را پوشـش می دهند کـه هزینه تحصیل 
ایـن دانش آمـوزان ماننـد  مـدارس دولتی توسـط دولـت پرداخت 

شـود. می 
هشـتم: تحصیـل در تمـام سـطوح از خردسـالی تـا دانشـگاه در 
فنالنـد  رایـگان اسـت. در پیش دبسـتانی و دبسـتان کتاب هـای 
درسـی، ملزومـات مدرسـه، غـذای روزانـه و حمـل و نقـل "بـرای 
دانش آموزانـی کـه محل زندگی آنها دور از مدرسـه اسـت"  رایگان 

است.
دانشـجویان  قوی تریـن  و  توانمندتریـن  باانگیزه تریـن،  نهـم: 
بـرای رشـته های معلمـی گزینـش می شـوند. از بیـن متقاضیـان 
دوره هـای  در  درصـد،   10 ابتدایـی  دوره  در  معلمـی   شـغل 
متوسـطه 10 تـا ۵0 درصـد "بسـته بـه رشـته تدریـس" و در 

می شـوند.  انتخـاب  متقاضیـان  درصـد   ۳0 فقـط  هنرسـتان 
دهـم:  معمـاری مـدارس شـامل فضـای بـاز، مکان هـای اجتمـاع، 
کتابخانـه، کالس هـای بـزرگ با پنجره هـای بزرگ اسـت. مدارس 
و دانشـگاه ها فاقـد دیـوار و حصار هسـتند، حتی اگر مدرسـه کنار 

جنگل باشـد. 
سـایر  دانش آمـوزان  از  بیـش  فنالنـدی  دانش آمـوزان  یازدهـم: 

کشـورها زمـان اسـتراحت و بـازی دارنـد. 
نتایـج ایـن روش، خودکارآمـدی، کاهـش اسـترس، و یادگیـری 

اسـت.  اجتماعی 
دوازدهـم:  اهمیـت  موسـیقی در برنامه درسـی مـدارس، به حدی 
اسـت کـه مثـاًل در کالس پنجـم تعـداد سـاعت » درس ریاضی« 
و » درس موسـیقی« یکسـان و هر دو، سـه سـاعت در هفته است. 

سـیزدهم: در نظـام آموزشـی  فنالنـد جایـی بـرای رتبه بنـدی 
دانش آمـوزان و  رتبه بنـدی معلمـان و تعییـن شـاگرد اول و دوم، و 

معلـم نمونـه و برگزیده و.. نیسـت. 
چهاردهـم: دانش آمـوزان فنالنـدی بـا میانگیـن زیـر نیم سـاعت 
 »تکلیـف شـب« کمتریـن مقـدار تکلیـف در جهـان را دارنـد. 
دانش آمـوزان فنالنـدی معمـوالً نـه  معلـم خصوصـی دارنـد نـه 

آمـوزش بیـرون از مدرسـه. 
پانزدهـم: تشـکیل کالس بـرای آمـوزش مسـائل دینـی  اقلیت ها 
به شـرط وجـود سـه دانش آمـوز بـا گرفتـن معلم مخصـوص آن و 

پرداخـت هزینـه از سـوی آمـوزش و پـرورش صـورت می گیـرد .
شـانزدهم:  والدیـن در مـدارس ابتدایـی تعیین می کننـد که برای 
دانش آمـوز خودشـان چـه مذهب و چه زبانـی آموزش داده شـود. 
بـرای افـرادی کـه نمی خواهند  آموزش مذهبـی ارائه شـود، درس 

اخـالق در نظر گرفته می شـود .

آموزش و پرورش در فنالند

جنگ زدگان- مهاجران- پناهجویان

نگاه آینده

 نوسان::»فارن پالیسـی« در گزارشـی نسـبت بـه تشـدید گرمـای 
شـدید در خاورمیانه و درنتیجه غیرقابل سـکونت شـدن این منطقه 

داد. هشدار 
خاورمیانـه دو برابـر میانگین جهانی گرم می شـود و تا سـال ۲0۵0، 
۴درجـه سـانتی گراد گرم تـر می شـود. بـه گفتـه موسسـه ماکـس 
پالنک آلمان، بسـیاری از شـهرهای خاورمیانه ممکن است به معنای 

واقعـی کلمه قبـل از پایان قرن غیرقابل سـکونت شـوند.
منطقـه ای کـه در جنگ ویران شـده و در فرقه گرایی غوطه ور اسـت، 
ممکن اسـت به تنهایـی آمادگی کافی بـرای رویارویی با چالش هایی 

که وجود جمعی آن را تهدید می کند، نداشـته باشـد. از آنجا که این 
منطقه به دو گروه دارا و ندار تقسـیم شـده اسـت، ایـن عموزاده های 
فقیرتـر هسـتند کـه زودتـر از کشـورهای صاحـب نفت به مشـکل 
برخواهنـد خـورد و احتمـاال زودتـر از عموزاده هـای پولـدار خـود بـا 
ناآرامی هـای اجتماعـی به دلیـل کمبـود آب و بـرق روبـه رو شـوند.

این کشـورها توسـط دولت های ناکارآمد یا خودکامه اداره می شـوند 
عمیـق  ریشـه ای  نقایـص  و  انـرژی  فرسـوده  زیرسـاخت های  و 
دارنـد کـه مانـع ترویـج و نوآوری هـای تکنولوژیـک در انرژی هـای 

تجدیدپذیـر می شـود.

خاورمیانه ای ها؛ بی سرزمین تر از باد

انگیزه 
رايگان است

خدایـان افسـانه هـای یونان باسـتان 
در هنگام عصبانیت می توانند بسـیار 
بی رحم باشـند.از بین تمـام مجازات 
هایـی کـه توسـط خدایـان تعییـن 
شـده مجـازات سـیزیف بدتـر از بقیه 
است.سـیزیف یـک پادشـاه حقـه باز 
بـود . او بسـیار باهوش بـود به طوری 
که دوبـار مرگ را فریب داد. به عنوان 
مجـازات او مجبور شـد تا ابد سـنگ 

بزرگـی را بـه باالی کوهـی ببرد
دوبـاره و دوبـاره، او مـی بایسـت زیـر 
بار سـنگین سـنگ تقال کنـد تا فقط 
غلتیدن آن به سـمت پایین را تماشـا 

کند. 
ایـن مجـازات فقـط بـرای بـه وجـود 
بـی  از کار  ناامیـدی حاصـل  آوردن 
معنـی تعییـن شـده بـود. بـر طبـق 
تحقیق متخصص رفتارشناسـی ، دن 
آریلـی، خدایان یونان حتما چیزهایی 
در مورد روانشناسـی می دانسـته اند. 
آریلـی مـی گویـد ممکن اسـت پول 
بـه انـدازه ای کـه مـا فکـر میکنیـم 

نباشد.  انگیزشـی 
او بـه ایـن نکتـه اشـاره میکنـد کـه 
انسـانها تمـام مـدت در ماراتـن هـا 
بـاال  هـا  کـوه  از  میکننـد  شـرکت 
میرونـد در حالـی کـه برای پـول این 
کارهـا را انجـام نمیدهند. ایـن کار ها 
لحظـات طاقت فرسـایی هسـتند به 
طوری که چند بدشانسـی پشـت سر 
هم میتوانـد به تجربـه ای ورای همه 

تجربـه هـا ختم شـود.
همچنـان کـه آریلی به دنبال کشـف 
ایـن راز بـود متوجـه شـد کارهـای 
معنـی دار کارهـای چالـش برانگیز و 
کارهایـی که تصدیق میشـوند انگیزه  
بیشـتری از پـول به وجود مـی آورند. 
در یـک آزمایش ، آریلی به انسـان ها 
پـول داد تـا اسـباب بازی های سـاده 
ای را بـا لگوهـا درسـت کننـد. بـا هر 
اسـباب بـازی کـه آنها می سـاختند 
میزان دسـتمزد کمتر میشـد. همان 
طـور کـه شـاید شـما هـم انتظـار 
داریـد  وقتـی دسـتمزد بسـیار کـم 
شـد شـرکت کنندگان کار را متوقف 
کردنـد. دفعـه بعـد آریلـی شـروع به 
جـدا کـردن قطعـات در جلو چشـم  
شـرکت کنندگان کـرد در حالی آنها 
اسـباب بازی بعدی را می ساختند. او 
ایـن کار را انجـام داد تا به آنها نشـان 
دهـد کار آنهـا هیـچ ارزشـی نـدارد. 
بعـد از دیـدن بیهودگی ایـن کار آنها 
علیرغـم پولی کـه میگرفتنـد زود تر 

دسـت از کار کشـیدند.
 ایـن حتی بـرای شـرکت کنندگانی 
کـه از کار کـردن بـا لگـو هـا لـذت 
آریلـی  بـود.  صـادق  هـم  میبردنـد 
میگوید که کار با معنی انگیزشـی تر 
از پـول و لذت اسـت. همچنین آریلی 
کشـف کـرد کار چالشـی انگیـزه بـه 

وجـود مـی آورد. 
انسـان هـا  موجـودات پیچیـده ای 
یـک  انگیـزه  کـه  هسـتند. چیـزی 
شـخص را بر می انگیزد ممکن اسـت 
برای شـخص دیگری اینگونه نباشـد 
امـا اگر حـق با آریلـی باشـد کارها با 
معنی داشـتن و چالـش برانگیز بودن 
حتـی بـا کمـی تصدیـق مـی توانـد 
بسـیار پیش بـرود و زندگـی رضایت 
بخـش و پربـاری را بـه ارمغـان آورند.
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