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 گزارش

کارآفرینی منوط به تامین سرمایه
دومین شعبه سوپر مارکت مالی در اصفهان رونمایی 
شد. سوپر مارکت مالی در کشورهای توسعه یافته 
ارائه دهنده مجموعه ای از خدمات مالی و سرمایه 
گذاری است که افراد مختلف می توانند به صورت 
آنالین و یا آفالین از این خدمات بهره مند شوند. 
“تامین سرمایه تمدن” با بهره گیری از تجربه خود 
در حوزه تامین مالی صنایع بزرگ و مدیریت صندوق 
های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران اقدام به 
تشکیل اولین سوپر مارکت مالی در ایران کرده است، 

ارائه خدمات متنوع مالی و ...
۰۷

هدف برخی نمایندگان برای تشکیل استان گلساران چیست؟؛

اصرار بر جدایی
موضوع تفکیک اصفهان به دو استان اگرچه طرح جدیدی نیست و طی سال های گذشته از سوی برخی 
نمایندگان مجلس مطرح شده است، اما در این سال ها وزارت کشور بارها و بارها مخالفت خود را با این تقسیم 
اعالم کرده است؛ با این حال برخی نمایندگان مجلس در روزهای پایانی دولت با ارائه طرح هایی به دنبال تقسیم 
استان اصفهان هستند. به گفته نمایندگان موافق طرح تفکیک استان اصفهان، دستگاه امنیتی استان موافقت 

خود را با این موضوع اعالم کرده، اما وزارت کشور هنوز مخالف جدایی و تقسیم استان ها است.

گزارش

۰2

 گزارش

بالتکلیفی بازارها
سمت و سوی بازارها نشان می دهد که چیزی به 
مواد  بازار  در  مصرف کننده  و  تولیدکننده  سقوط 
پروتئینی باقی نمانده است. با اینکه پذیرش چنین 
بحرانی بسیار دشوار است اما همان کارشناسانی 
که دو سال پیش با انتقاد از وضعیت نابسامان بازار 
نهاده های دامی از افزایش قیمت مرغ به کیلویی ۵۰ 
هزار تومان خبر می دادند، حاال بر این عقیده هستند 
که اگر مشکالت بازار نهاده ها حل نشود، قیمت مرغ 
به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و قیمت هر کیلو گوشت 

قرمز نیز ...
۰5

در این مجمع همچنین موافقت شــد، این شرکت 
ســال جاري  ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به کارگروه 
مقابله با خشکسالی استان برای اجرای طرح های 
آبرسانی و همچنین 3۰۰ میلیارد ریال در راستای 

مسئولیت های اجتماعی خود تخصیص دهد. 
مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در این 
مجمع با بیان این که بنزیــن، گازوئیل و نفت کوره 
3 فرآورده مهم نفتی این شــرکت اســت، گفت: 
شرکت پاالیش نفت اصفهان برای افزایش کیفیت 
این فــرآورده ها طرح های بهبــود فرآیند تولید را 
اجرایی کرده به طــوری که  از ســال ۱39۵  با راه 
اندازی واحد بنزین ســازی، تمامــی ۱2 میلیون 
لیتر بنزیــن تولیدی روزانه این شــرکت مطابق با 
اســتاندارد یورو 4 و ۵ شــده و در حال حاضر تمام 

بنزین تولیدی پاالیشــگاه اصفهان یورو ۵ اســت.
وی با بیان این که این شــرکت روزانــه حدود 2۱ 
میلیون لیتر گازوئیــل تولید می کند، گفت: حدود 
4 میلیون لیتر آن مطابق با استاندارد یورو 4 بوده که 
تحویل شرکت های اتوبوســرانی اصفهان می شود 
و بقیه گازوئیل معمولی بــوده که میزان گوگرد آن 

بین ۰/7 تا ۰/8  درصد است. 
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به 
این که پروژه تصفیه گازوئیل با ظرفیت ۱۰۰ هزار 
بشــکه در روز  در حال  اجرا است، پیشرفت کنوني  
این طرح را 92/۵۱ درصد اعالم کرد و افزود: با اتمام 
این طرح  که اوایل ســال آینده میسر خواهد شد، 
میزان گوگرد گازوئیل پاالیشگاه اصفهان به کمتر از 

PPM ۵۰ می رسد.

ابراهیمــی ادامه داد: این شــرکت بــرای کاهش 
ترکیبات گوگردی محصوالت ســنگین نیز طرح 
گوگرد زدایی از ته مانده برج های تقطیر موســوم 
به »RHU« را اجرایی کرده که بــا راه اندازی آن 
تا ۵ سال آینده، کیفیت تمامی فرآورده های نفتی 
پاالیشگاه اصفهان به اســتاندارد یورو 4 و ۵ ارتقاء 

پیدا خواهد کرد.
 وی با بیان این که ســاخت واحد گوگردزدایی ته 
مانده برج های تقطیر پاالیشــگاه اصفهان در سال 
۱386 در قالب طرح جامع به یک شــرکت کره ای 
واگذار شــده بود گفت: طرح مزبور از سال ۱388 
به علت عدم تأمین منابع مالی از سوی آن شرکت 
متوقف شد، ولی به دلیل ضرورت و الزامات زیست 
محیطی دوباره به صورت یک بسته جداگانه فعال 
گردید و یک شــرکت داخلی به عنوان یک شرکت 

توانمند جایگزین آن شرکت کره ای شده است.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به 
این که بر اســاس الزامات قانونی و زیست محیطی 
کشور، وزارت نفت مکلف شــده طرح های بهینه 
سازی در پاالیشگاه های کشور و از جمله پاالیشگاه 
اصفهان را برای ارتقاء کمــی و کیفی فرآورده های 
نفتی اجرا کند، افزود: طرح »RHU« بر اســاس 
مصوبه هیات وزیران در سال ۱388 جزء طرح های 
اولویت دار  کشور قرار گرفته و به دلیل اهمیت آن 
توقف و یا منتفی شدن اجرای طرح منوط به تأیید 

ریاست جمهوری است. 
ابراهیمی با بیان این که بر اســاس مصوبه ســال 
۱392 هیئــت دولــت، وزارتخانــه هــای نفت و 
نیرو از ســال ۱394 مکلف به تأمین ســوخت گاز 
نیروگاههای کشــور به جای نفت کــوره با اولویت 
نیروگاه ها شــدند، گفت: با اجرایی شــدن کامل 
مصوبه مزبور، بازار داخلی مصرف ته مانده برجهای 
تقطیر حذف می شــود و با توجه بــه این که نمی 

توان ته مانده برج های تقطیر را نیز صادر کرد این 
شــرکت با مازاد تولید و انبارش ته مانده برج های 
تقطیر به میزان حداقل ۱2 میلیون لیتر در روز روبه 
رو می شود که مشکالت عدیده ای به دنبال خواهد 
داشــت؛ بنابراین کاهش تولید ته مانده برج های 

تقطیر ضروری است. 
او در ادامه با اشاره به این که پاالیشگاه اصفهان برای 
کاهش مصرف آب خام و جایگزین کردن پســاب 
تصفیه شــده در واحدهای عملیاتی خود  اقدام به 
ســاخت و بهره برداری تصفیه خانه پساب شهري 
با ظرفیت 7۰۰ متر مکعب در ســاعت کرده است، 
افزود: این شرکت تاکنون طرح های مختلفی برای 
مصرف بهینــه آب اجرا کرده و بــه همین دلیل به 
رغم راه اندازی واحدهایی همچون بنزین سازی و 
تقطیر و...   میزان مصرف آب آن از سال 96 تغییری

 نکرده است. 
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان همچنین 
بیان کرد: این شرکت  سال گذشته از لحاظ دریافت 
نفت خام و میعانــات گازی در بین شــرکت های 
پاالیشی کشور در جایگاه دوم و از منظر تولید نفت 
گاز، گاز مایع بنزین و نفت سفید به ترتیب در مقام 

اول تا چهارم قرار داشته است. 
همچنین معاون اقتصادی و بازرگانی و عضو هیئت  
مدیره شــرکت پاالیش نفت اصفهان بــا تأکید بر 
اینکه حیات پاالیشگاه وابســته به آب است، گفت: 
این شرکت تاکنون برای تأمین آب مورد نیاز خود 
طرح هــای مختلفی اجرا کرده و البتــه  در اجرای 
طرح انتقــال آب از خلیج فارس مشــارکت جدی 
خواهد داشت تا در آینده برای تأمین آب با مشکل 

روبه رو نشود. 
مهدی صرامی فروشــانی نیز  با اشــاره به این که 
در حال حاضر بیش از 42 درصد ســهام شــرکت 
پتروشیمی اصفهان به شرکت پاالیش نفت اصفهان 
تعلق دارد، افزود: پتروشیمی ظرفیت بسیار باالیی 
دارد که با هم افزایی بین دو شرکت می توان آن را 
همچون قبل به اوج رســاند و مثل گذشته بهترین 

شرکت بورسی کشور  باشد.

تقسیم سود خالص1200 ریالی به ازای هر سهم
در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان تصویب شد:

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان با حضور 6۲.63 درصد سهامداران به دلیل شرایط کرونایی و 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد و عالوه بر تصویب صورت مالی سال ۱399، 

تقسیم سود خالص ۱۲۰۰  ریالی این شرکت به ازای هر سهم تصویب گردید.
هفته نامه نوسان

گروه صنعت
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معاون هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان گفت: در کارگروه رفع موانع تولید، نیازهای 
بخش های تولیدی استان بررسی و با ارائه راهکار، شرایط تسهیل می شود. سیدحسن قاضی 
عسگر  در سفر به تیران و کرون از کارخانه تولید چیپس و پفک و مزرعه پرورش شتر مرغ باز 
دید کرد و گفت: تکمیل چرخه تولید در بخش های تولیدی به افزایش درآمد و رشد اقتصادی 
کمک می کند. وی ادامه داد: در کارگروه رفع موانع تولید، نیازهای بخش های تولیدی استان 

بررسی و با ارائه راهکار شرایط تسهیل می شود.

رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: اصناف در زمینه نقل و انتقال کرونا تنها ۱۰ درصد 
نقش دارند و این منطقی نیست که برای کنترل ۱۰ درصد بیماری، کسب و کار بسیاری 
از مردم را تعطیل کنیم. رسول جهانگیری ادامه داد: تعطیلی اصناف برای مدیریت کرونا 
مربوط به روزهای ابتدایی شیوع بیماری بود اما امروز در وهله نخست باید اقدام به واکسینه 
کردن مردم کرد. جهانگیری خاطرنشان کرد: اصناف استان اصفهان در ۱7 ماهه گذشته 

هزینه های کرونا را از جیب خود پرداخته اند.

 نوســان: منصورگزارش تازه وزارت 
صمت از وضعیت بخش هــای صنعت، 
معدن و تجارت نشان از نزول چشمگیر سه 
استان صنعتی و مرکزنشین یعنی اصفهان، 
یزد و مرکزی در زمینه دریافت مجوز دارد. 
در قلب صنعت ایران تمایلی به تزریق پول 
به بخش صنعت نیست و فعاالن اقتصادی، 
ســرمایه گذاری را به صــالح نمی دانند. 
البته تعداد مجوزهای سرمایه گذاری در 
استان یزد کاهشی نسبتا شدید را تجربه 
کرده ولی حجم سرمایه ناشــی از تعداد 
مجوزها در این استان 3برابر نرخ میانگین 
کشوری بوده است. از ســوی دیگر، سه 
استان »فارس«، »خراســــان رضوی« 
و »آذربایجــــان غربی« بیشترین حجم 
از مجوزهای ســرمایه گذاری را دریافت 
کرده اند ضمن اینکه جهت سرمایه ها بعد از 
سال ها تغییر مسیر داده و از صنایع غذا، به 
سمت »کانی های غیرفلزی«، »کامپیوتر 
و فعالیت های مربوطه« و »ساخت مواد و 
محصوالت شیمیایی« حرکت کرده است. 
توقــف مجوزدهی بــه محصــوالت و 
ماشین آالت برقی در کنار رشد 6برابری 
صدور مجوز برای تولید سیگار، جزئیات 
دیگری از فضای سرمایه گذاری صنعتی 
را نشــان می دهد. بررسی بیشتر گزارش 
دو ماهــه وزارت صمت نشــان می دهد 
در ســطح برخی استان ها، شــاهد افول 
چشم انداز ســرمایه گذاران هستیم. این 
افت را از ناحیه درخواســت برای دریافت 
مجوز می تــوان دیــد. در اصفهان حجم 
سرمایه گذاری ناشی از مجوزها در حالی 
تنها دو درصد رشد داشــته که این عدد 
برای مرکزی 39درصد بوده است. یزد اما 
در همین دوره به رغم کاهش شدید تعداد 
مجوزهای دریافتی، رشدی 437درصدی 
را در میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده 
ناشی از مجوزهای دریافتی تجربه کرده 
است. بدترین استان کشــور از نظر افت 
میزان سرمایه گذاری ناشی از مجوزهای 
صنعتی، کردســتان، هرمزگان و جنوب 
کرمان بودند که اوضــاع آخری به نظر از 
همه بدتر است. اول سراغ صنایع می رویم 
و بعد اســتان ها، مناطق آزاد و ویژه و نیز 
حوزه های نامتعارف سرمایه گذاری که در 
بین اطالعات این گزارش مخفی شده اند را 

مورد بررسی قرار می دهیم.
بیشــترین تعداد جــواز تاســیس در 
اســتان های فارس، خراســان رضوی و 
آذربایجان غربی به ترتیب با 4۵7، 4۵4 و 
444 فقره صادر شده است، ضمن اینکه 
دو استان گیالن و کهگیلویه و بویراحمد 
با 29 فقره مجوز کمترین سهم را در این 
بخش داشته اند. بیشترین رشد توامان در 
مجوزها و سرمایه گذاری پیش بینی شده 
در مجوزها به ســه اســتان البرز، فارس 
و آذربایجــان غربی متعلق اســت که از 
قطب های صنعتی کشور هستند. البته 
فارس با دریافت 4۵7 مجــوز، ۱3هزار و 
3۰9 میلیــارد تومان ســرمایه گذاری 
پیش بینی شده ناشــی از مجوزها و نیز 
۱۰8۱۵ نفر اشتغال زایی پیش بینی شده 
روی هم رفته یکی از باالترین نرخ های رشد 
را در کل کشــور به خود اختصاص داده و 
به نظر چشم انداز بسیار بهتری نسبت به 
سایر استان ها در این بخش از کشور برای 
فعاالن صنعتی ایجاد شــده است. یزد در 
بین همه استان های کشور باالترین حجم 
از سرمایه گذاری پیش بینی شده ناشی از 
مجوزهای دریافتی را به خود اختصاص 
داده و با ۱8هزار و 624 میلیارد تومان در 

باالترین رتبه جا خوش کرده است.

 کسبه 10 درصد در انتقال کرونا نقش دارندتسهیل شرایط تولید در استان اصفهان
اقتصاد اصفهان

     گزارش

نزول چشمگیر
قلب صنعت ایران

Is fahan

اقتصاد اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:حال اصفهان خوب نیست، مرز بستری ۲ هزار بیمار 
کووید در بیمارستان ها درحال شکسته شدن است و دورنمای 
بحرانی برای موج پنجم کرونا در اصفهان پیش بینی می شود، 
درحالی که مدیریت کنونی هیچ کمکی به کنترل بیماری نمی کند 
و این موضوع در هفته های آینده وضعیت فاجعه باری برای استان 
به بار می آورد. آرش نجیمی-سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان اظهار کرد: وضعیت استان اصال خوب نیست و شرایط به 
سرعت در حال عبور از بحران است، با این شیب صعودی بیماری 
در استان ممکن است از رکوردهای پیک چهارم هم عبور کنیم 
و با تعداد بیمارانی مواجه شویم که قادر به ارائه خدمات به آنها 
نیستیم. آنچه می خوانید، مهمترین رویدادهایی است که درهفته 

گذشته بر اقتصاد اصفهان گذشت؛

به مردم خوزستان آدرس غلط می دهند
نماینده سابق مردم اصفهان درمجلس گفت:درخصوص وضعیت کم آبی درخوزستان 
به مردم این استان آدرس غلط می دهند زیرا فقط نیم میلیارداز۱3میلیاردو 8۰۰ 
میلیون مترمکعب آب خوزستان به اصفهان می آید. حمیدرضا فوالدگر با اشاره 
به مسائل توزیع آب و بی آبی ها در دو استان خوزستان و اصفهان اظهار داشت: 
خوزستان در حالی که پرآب ترین استان کشور است و طبق آمار رسمی وزارت 
نیرو ۱3 میلیارد و 8۰۰ میلیون متر مکعب آب در ۱۰ سد این استان وجود دارد، 
دچار مشکل آب شرب و توزیع آبرسانی شده است. وی ادامه داد: چرا باید اینگونه 
تلقی شود که مشکالت آبی استان خوزستان ناشی از انتقال آب است، در حالی 
که کل آب منتقل شده از طریق تونل اول و دوم کوهرنگ تقریباً نیم میلیارد متر 
مکعب بوده و کافی است که این مقدار را با ۱3 میلیارد و 8۰۰ میلیون متر مکعب 
آب ذخیره استان خوزستان مقایسه کنید. نماینده سابق مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ذخیره پشت سد زاینده رود 3۵۰ 
میلیون متر مکعب است و با این حساب به مردم خوزستان آدرس غلط می دهند 

که مشکالت آبی آنها ناشی از انتقال به استان اصفهان است. 

آبرسانی سیار 
در مناطق دچار تنش آبی اصفهان

برای نخستین بار در تاریخ آبفای استان اصفهان، این شرکت مجبور به آبرسانی 
سیار به مشترکین خود با استفاده از 438 دستگاه تانکر در تیر ماه امسال شد. 
به گفته مدیر سامانه ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 
با افزایش دما که منجر به افزایش مصرف مشترکین و در نتیجه کاهش فشار 
یا قطع آب در برخی مناطق شهر اصفهان و شهرهای اطراف شد، این شرکت 
اقدام به توزیع بیش از سه میلیون و ۵4۰ هزار لیتر آب بین شهروندان و 
روستاییان ساکن در مناطق دچار تنش آبی کرد. عباس عباسی خاک گفت: 
در تاریخ ۵۵ ساله فعالیت آبفای استان اصفهان، اعزام این تعداد تانکر و توزیع 
این حجم از آب به صورت سیار بین مشترکین شرکت در ماه اول تابستان بی 
سابقه بوده است. وی با اشاره به اینکه آمار اعالم شده تنها مربوط به آبرسانی 
سیار بین مناطقی است که در طول سال از آبرسانی پایدار برخوردارند، افزود: 
عالوه بر این آبرسانی سیار به 3۰۵ روستای استان با استفاده از 6۰ دستگاه 

تانکر همچنان ادامه دارد.

ذخیره 333 میلیون مترمکعبی سد زاینده رود
سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با 
اشاره به ذخیره سد زاینده رود 333 میلیون مترمکعب است، گفت: هر هفته 
مخزن و خروجی سد زاینده رود پایش می شود و با توجه به آزمایش های 
موجود، در حال حاضر کیفیت آب سد زاینده رود مناسب و قابل قبول است. 
محمود چیتیان در خصوص آخرین وضعیت سد زاینده رود بعد از تحویل آب 
به کشاورزان، اظهار کرد: در حال حاضر خروجی سد زاینده رود برای شرب و 
بخشی از صنعت است. وی با بیان اینکه ذخیره سد زاینده رود 333 میلیون 
مترمکعب است، افزود: در حال حاضر ورودی سد زاینده رود ۱3 و خروجی سد 
2۵.۵ مترمکعب بر ثانیه است. سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان درباره کیفیت آب موجود در سد زاینده رود، توضیح 
داد: مخازن سد با توجه به اینکه یک ورودی و خروجی دارند، دارای کیفیت 
قابل قبولی است، چراکه آب جریان دارد. وی ادامه داد: هر هفته مخزن سد 
زاینده رود و الیه های مختلف آن از لحاظ اکسیژن باقی مانده و خروجی سد 
و تمام پارامترهای مربوط به کیفیت آب در مناطق مختلف به صورت آنالین و 

آزمایشگاهی بررسی و پایش می شود.

سرانجام ماجرای هلیا 
دادستانی اصفهان اعالم کرد: از دختران نوجوانی که کلیپ درگیری آن ها در فضای 
مجازی منتشر شده بود و از خانواده های آنها دعوت شد با حضور در مصاحبه های 

روانشناختی، ضمن اخذ تعهد، دوره های آموزشی و تربیتی را طی کنند. 
علی اصفهانی دادستان اصفهان گفت: پس از شناسایی دختران نوجوانی که 
کلیپ درگیری آنها در فضای مجازی منتشر شده بود، با انجام دعوت در حوزه 
دادسرای عمومی و انقالب، مصاحبه روانشناختی با ایشان و خانواده هایشان 
انجام شد. علی اصفهانی افزود: ضمن تبیین مباحث ساختاری، قانونی و تربیتی 
دستورات مقتضی به منظور جلوگیری از آسیب های اجتماعی و  مخاطرات 
ثانویه مرتبط با موضوع صادر شد و با اخذ تعهدات الزم به طی دوره های 
آموزشی و تربیتی هدایت شدند. وی از علل اصلی موضوع به عدم نظارت 
خانواده ها، نداشتن مهارت والدین در برقراری ارتباطات متناسب با نیازهای 
عاطفی فرزندان و دسترسی های آزاد به برخی محتواهای نامناسب در فضای 
مجازی اشاره کرد و خواستار جبران کوتاهی های صورت گرفته توسط متولیان 

حوزه فرهنگ و آموزش شد.

حال اصفهان خوب نیست!

2۰ شهریور سال 99، مدیرکل تقسیمات 
واکنش  آخرین  در  کشور  وزارت  کشوری 
نسبت به تصویب تشکیل استان جدیدی به 
نام گلساران یا اصفهان شمالی، با تکذیب این 
موضوع اعالم کرد که پیشتر هم پس از طرح 
مطالب و مدعاهایی راجع به تشکیل استان های 
جدید در نقاط مختلف کشور، به صراحت 
اعالم کرده ایم که اگرچه در حوزه تقسیمات 
کشوری، همواره مطالبات و تقاضاهایی برای 
تبدیل یا ارتقا مطرح است، اما مجدداً تأکید 
می کنیم که تغییرات و تحوالت تقسیماتی 
در سطح تشکیل استان جدید یا کاهش تعداد 
استان های کشور، مقوله ای کامالً تخصصی و 
دارای بار مالی فراوان است و در شرایط فعلی 
وزارت کشور هیچ برنامه ای برای تشکیل استان 
جدید ندارد. به گفته زهرا احمدی، وزارت 
کشور در مقاطع مختلف، نظر کارشناسی و 
تخصصی خود را مبنی بر مخالفت با تشکیل 
استان جدید گلساران اعالم کرده است و این 
پیشنهاد هیچ گونه تطابقی با قانون تقسیمات 
کشوری ندارد. در آن زمان عباس رضایی- 
استاندار اصفهان نیز در واکنش به این موضوع، 
کاشان را پاره تن استان دانست و گفت »از 
روزی که مسئولیت استانداری اصفهان را 
پذیرفته ام، ذره ای تفاوت بین کاشان، اصفهان یا 
نجف آباد نگذاشتم و این وظیفه قانونی و شرعی 
است«. اما باید دید هدف برخی نمایندگان 

برای تشکیل استان گلساران چیست؟

مقایسه اشتباه
نعمت اهلل اکبری- رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان اصفهان که در این سال ها از 
مخالفان اجرای این طرح بوده به "نوسان" می 
گوید: مقایسه تجربه تفکیک استان خراسان با 
استان اصفهان را اشتباه است. استان خراسان 

یک محدوده بسیار گسترده با ویژگی های 
متمایز در طول مرزهای شرقی ایران را تشکیل 
می داد. درحالیکه باید دید آیا این ویژگی ها در 
مورد استان اصفهان برای تفکیک نیز وجود 
دارد. ازسوی دیگر، سوال من از کسانی که این 
مقایسه را می کنند این است که چه ارزیابی 
عملکردی از توفیق این تفکیک منتشر شده 
است که به آن استناد می کنیم. توجه داشته 
انقطاع  موجب  سیاسی  تقسیمات  باشید، 
ارتباطی می شود، درحال حاضر 9۰ درصد 
مالیات  بر ارزش افزوده متعلق به شهرستان 
اصفهان است و باید دید جایگزین مناسبی به 
جای شهر اصفهان با این همه ظرفیت برای 

استان های اصفهان شمالی و غربی وجود دارد.
 از سوی دیگر، به اعتقاد علیرضا همدانیان- 
معاون سابق برنامه ریزی و اشتغال استانداری، 
قطعاً تصویب و اجرای طرح تفکیک استانی از 
جهت احداث فضای اداری و ساختمان های 
مستقل دولتی و غیردولتی و همچنین تامین 
بخشی که باید استخدام و بخشی از بومیان 
منطقه به  کارگیری شوند، برای دولت هزینه بر 
خواهد بود. او بر این عقیده است اینکه اجرای 
این طرح به نفع یا ضرر استان اصفهان است یک 
بحث و اینکه شرایط فعلی و معضالت اقتصادی 
کشور برای این اقدام زمان مناسبی است، بحث 
دیگری بوده که قطعاً شرایط کنونی کشور 
به جهت عقالنی مناسب تحمیل این قبیل 
هزینه ها نیست، اما به نظر می رسد فضای 
حاکم بر مجلس در این خصوص، یک فضای 
غیرکارشناسی و سیاسی است و در مجموع 

این طرح خوشایند مردم استان نیست.

نماینده موافق
اما ابوالفضل ابوترابی- عضو کمیسیون امور 
داخلی کشور و شوراها در مجلس از موافقان 

طرح جدایی و تقسیم استان ها، به نوسان، 
توضیح می دهد: تاکنون طرح تقسیم چهار 
به  استان کوچکتر  به  بزرگ کشور  استان 
کمیسیون امور داخلی مجلس ارائه داده شده 
است به این نحو که سیستان و بلوچستان به 
4 استان، اصفهان به 2 استان )اصفهان و 
گلساران( و کرمان به 2 استان )کرمان شمالی 
و جنوبی( و فارس به 2 استان )فارس شمالی و 

جنوبی( تقسیم می شود.
او با بیان اینکه طرح تکفیک این چند استان 
کشوری  تقسیمات  طرح های  کارگروه  در 
کمیسیون شوراها در حال بررسی است و این 
کارگروه نظر مثبتی نسبت به این موضوع دارد، 
می گوید: با توجه به بروکراسی پیچیده حاکم 
در تقسیمات استان های بزرگ، این تفکیک 
موجب کاهش بروکراسی اداری خواهد شد، از 
سوی دیگر موجب کاهش هزینه ها می شود، 
چرا که فاصله برخی شهرها با مرکز استان زیاد 
است و مردم ناچارند در مسافتی طوالنی نسبت 
به رفع امور اداری خود اقدام کنند، همچنین 
تقسیم اصفهان به دو استان موجب به دست 
آوردن سرمایه اجتماعی و کوچک شدن نظام 

اداری استان ها شود.
 او درباره تقسیم بندی دو استان جدید در 
اصفهان، توضیح می دهد: در حال حاضر 
مرزهای شهرها مشخص نیست و تنها مراکز 
استان جدا می شوند؛ مثال استان گلساران به 
مرکزیت کاشان پیشنهاد شده است، اما اینکه 
کدام شهرستان ها مربوط به اصفهان و کدام به 
استان جدید ملحق می شوند، باید به صورت 

کارشناسی توسط دولت تعیین شود.

جذب امکانات
 در استان جدید 

نماینده مردم نجف آباد در مجلس درباره 

جذب امکانات در استان جدید با توجه به 
کسری  و  کشور  اقتصادی  فعلی  شرایط 
بودجه، تاکید میکند: همین که تابلوها را 
تبدیل به استان کنیم، مشکل حل می شود! 
به این معنا با وضعیت موجود آنها استان می 
شوند و اگر تا دیروز فرمانداری کاشان بود، 
بعد از نهایی شدن طرح، فرمانداری تبدیل به 

استانداری کاشان می شود. 
او درباره اینکه تقسیم استان ها موجب بار 
جدید مالی برای استان ها می شود، اظهار 
می کند: در طرح تفکیک استان ها قرار است 
بدون اضافه شدن کارمند یا ساختمان، شرایط 
استان های جدید ارتقا پیدا کند، به عنوان مثال 
ادارات مختلف شهرستان کاشان می توانند به 
اداره کل ارتقا پیدا کنند و استانها و اداره کل ها 
بعد از جدایی می توانند در استانهای کوچکتر 
متمرکز شوند و بودجه های خود را از تهران 

دریافت می کنند.
ابوترابی درباره اینکه آیا بودجه اصفهان بعد 
از این تقسیم و جدایی بین دو استان تقسیم
 می شود؟ می گوید: در حال حاضر بودجه 
کاشان و شهرستان های اطراف آن از اصفهان 
تامین می شود، اما با جدایی کاشان از اصفهان و 
تبدیل به استانی جدید، بودجه استان گلساران 
از تهران تخصیص می یابد و بودجه اصفهان 
نصف نمی شود و این به نفع مردم اصفهان 
است. به گفته این نماینده، با تفکیک استان 
اصفهان عالوه بر کاهش بروکراسی اداری، به 

لحاظ بودجه ای به نفع اصفهان می شود.
 او درباره اینکه با کوچک و تقسیم شدن استانها 
مشکالت آبی بیشتر می شود، می گوید: به 
طور قطع با کوچکتر کردن استان ها معضل 
آبی کشور حل نمی شود و با همین استانهای 
موجود نیز همچنان شاهد جنگ آب بین 
استان ها هستیم، بنابراین با تشکیل استان 

جدید این بحران کاهش نمی یابد.
به اعتقاد عضو کمیسیون امور داخلی کشور و 
شوراها در مجلس، برای حل بحران آبی موجود 
باید در ساختار نظام اداری کشور تحوالت 
بنیادی ایجاد کنیم، چراکه ساختار فرسوده 
حکمرانی کشور نیازمند تغییر است، بنابراین 
باید براساس حوضه های آبریز وزیر منطقه ای 
تعریف کنیم که استانداران و بخشداران همسو 
خود را انتخاب کند و به طور همزمان در هیات 
وزیران باشد و رای اعتماد از آن دریافت کند. به 
گفته ابوترابی که موافق تقسیم استان اصفهان 
به دو استان مجزا است، تا این لحظه دستگاه 
امنیتی استان موافقت خود را با این موضوع 
اعالم کرده است، اما وزارت کشور هنوز مخالف 

جدایی و تقسیم استان ها است.
اگر چه تکه تکه شدن قلب ایران در نگاه نخست 
برای برخی خوشایند باشد، اما اگر در نگاهی 
تحلیلگر در شرایط فعلی کشور به نفع این 
استان نیست و به نظر می رسد مدیریت استان 
اکنون باید واکنشی منطقی نسبت به این طرح 
نشان دهد. البته باید توجه داشت که برخی 
طرح ها مانند استان اصفهان شمالی، عمدتا 
باید از طریق دولت پیگیری شوند، نه مجلس 
و چنین تشکیالت جدیدی نیاز به بودجه قابل 
توجهی دارد و بر اساس اصل 7۵ قانون اساسی 

دولت موظف است اقدامات الزم را انجام دهد.

هدف برخی نمایندگان برای تشکیل استان گلساران چیست؟؛

اصرار بر جدایی
نمایندگان موافق طرح تفکیک استان اصفهان می گویند: ساختار فرسوده حکمرانی کشور نیازمند تغییر است

موضوع تفکیک اصفهان به دو استان اگرچه طرح جدیدی نیست و طی سال های گذشته از سوی 
برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است، اما در این سال ها وزارت کشور بارها و بارها مخالفت خود 
را با این تقسیم اعالم کرده است؛ با این حال برخی نمایندگان مجلس در روزهای پایانی دولت با ارائه 
طرحهایی به دنبال تقسیم استان اصفهان هستند. به گفته نمایندگان موافق طرح تفکیک استان 
اصفهان، دستگاه امنیتی استان موافقت خود را با این موضوع اعالم کرده، اما وزارت کشور هنوز مخالف 

جدایی و تقسیم استان ها است.

هفته نامه نوسان
گروه  اقتصاد

 نوسان:با آغاز عملیات شناسایی دارندگان 
پمپ های غیر مجاز آب، در تیرماه امســال 
8۵۰ پمپ غیرمجاز در سطح شهر اصفهان 
کشف شــد. مدیر روابط عمومی و آموزش 
همگانــی شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان با بیان این خبر گفت: بیشــترین 
پمپ های غیرمجاز کشــف شده به ترتیب 
در محدوده آبفای منطقه ۵ با 4۱۰ و آبفای 
منطقه 4 با 324 مورد بوده اســت. مهرداد 

خورسندی با بیان اینکه نصب مستقیم پمپ 
روی شبکه توزیع آب جرم محسوب شده و 
پیگرد قانونی دارد، افــزود:    گروه های مروج 
مصرف بهینه آب آبفای اســتان اصفهان با 
همراهی مأموران نیروی انتظامی اجازه دارند 
ضمن رعایت موازین شرعی، قانونی و حقوق 
شهروندی، نسبت به شناسایی و قطع انشعاب 

آب افراد متخلف اقدام کنند. 
وی گفت: مروجین پس از کشف پمپ هایی 

که بالفاصله بعد از کنتور آب نصب شده اند، 
در مرحله اول به مشترک متخلف اخطار می 
دهند و در صورت عــدم اصالح و رفع تخلف 
در مدت زمان تعیین شده، انشعاب مشترک 
به صورت موقت تا رفع تخلف قطع می شود. 
ســخنگوی آبفای اســتان اصفهان،  وجود 
مخزن استراتژیک و نصب پمپ بعد از مخزن 
ذخیره را در شــرایط کم آبی و اوج مصرف 
ضروری دانســت و گفت: آب باید با فشــار 

شــبکه وارد مخزن ذخیره شده و سپس به 
وسیله پمپ به داخل ساختمان پمپاژ شود. 
خورسندی با اشاره به اینکه فعال شدن پمپ 
غیر مجاز و مکش آب داخل شبکه، افت شدید 
فشار آب مشترکین مجاور را به دنبال دارد ، 
از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه 
پمپ غیر مجاز کــه منجر به تضییع حقوق 
افراد می شود مراتب را به ســامانه ارتباط با 
مشتریان آبفا  به شــماره ۱22 اطالع دهند. 

در تیر ماه امسال صورت گرفت؛

کشف 850 پمپ غیر مجاز آب در شهر اصفهان
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نوسان:شهردار اصفهان با اشاره 
شهری  مدیریت  تعهد  ایفای  به 
کنونی مبنی بر صیانت و حمایت از 
میراث پرافتخار گذشتگان گفت: 
در اولین فرصت و با قید فوریت 
موجود  های  نگرانی  رفع  برای 
در خصوص ساختمان اطراف پل 
خواجو، تمهیداتی اندیشیده شود 
تا هرگز وقایعی اینچنین در ارتباط 
با آثار تاریخی و میراث فرهنگی 

شهر تکرار نشود.
اداره  از  نقل  به  و  نوسان  گزارش  به 
شهرداری  ای  رسانه  ارتباطات 
ساخت  خبر  پیش  چندی  اصفهان، 
طبقه  چهار  مسکونی  مجتمع  یک 
اعتقاد  به  که  خواجو  پل  اطراف 
دوستداران میراث فرهنگی منظر این 
پل تاریخی را مخدوش کرده است، 
حساسیتهایی را در بین فعاالن حوزه 
میراث فرهنگی، رسانه ها و اصفهان 
دوستان ایجاد کرد، بر اساس همین 
دغدغه، شهردار اصفهان، برای بررسی 
دستور  موضوع  این  مختلف  ابعاد 
صیانت و حمایت از میراث پرافتخار 
گذشتگان پیرامون این موضوع را به 

مدیر منطقه 3 صادر کرد.
در نامه ای که از سوی دکتر نوروزی، 
سه  منطقه  مدیر  کارگر،  به حسین 
شهرداری اصفهان ارسال شده آمده 
نظیر  بی  شاهکار  خواجو  پل  است: 
تاریخی  میراث  و  صفوی  معماری 
جهان  و  ایران  اصفهان،  فرهنگی  و 
است. این اثر به عنوان یک دستاورد 
مثابه  به  و  معماری  و  هنری  بزرگ 
و  می رود  شمار  به  بشری  حق  یک 
آن،  حریم  و  پل  به  خدشه  هرگونه 
تضییع حقوق عمومی آحاد بشر در 
همه عصرها و نسلهاست که باید با 
این خدشه و تضییع، مقابله و با تمام 
وجود تا همیشه تاریخ از این میراث 
ارزشمند بشری و حریم آن پاسداری 

کرد. 
وی تاکید کرد: بنابرین ضروری است 
با ایفای تعهد مدیریت شهری کنونی 
مبنی بر صیانت و حمایت از میراث 
پرافتخار گذشتگان، الگوی مثبتی نیز 
مانند  دیگر  تا  باشیم  آیندگان  برای 
گذشته،  انگیز  تأسف  ادوار  برخی 
شاهد تخریب و تباهی سرمایه های 
هنری و تاریخی در هیچ جای شهر 

پرافتخار اصفهان نباشیم.
شهردار اصفهان در این نامه تصریح 
غفلت  در صورت  است  بدیهی  کرد: 
ما  هرگز  آیندگان  مهم،  امر  این  از 
را نخواهند بخشید و بدنامی آن در 
کارنامه مدیریت شهری ثبت خواهد 
قبال  که  گونه  همان  بنابراین  شد. 
دستور داده ام و به طور مکرر نیز از 
اقدامات مشابه در ادوار گذشته ابراز 
نگرانی کرده و همه مدیران مناطق و 
مسئوالن شهری را به پاسداری جدی 
از این دستاوردهای بشری که متعلق 
به همه جهانیان است توصیه کرده ام، 
الزم است در اولین فرصت و با قید 
فوریت برای رفع نگرانی های موجود، 
هرگز  تا  شود  اندیشیده  تمهیداتی 
آثار  با  ارتباط  در  اینچنین  وقایعی 
تاریخی و میراث فرهنگی شهر تکرار 
نامه  این  در  اصفهان  شهردار  نشود. 
تاکید کرده  خطاب به مدیر منطقه 
است: الزم است در این خصوص بنده 
انجام  اقدامات  از  را  عمومی  افکار  و 

شده مطلع کنید. 

جشنواره عکس "اصفهان، شــهر زندگی" با هدف ارائه تصویر همه جانبه از اصفهان در 
حوزه های عمران و توسعه شهری، فضاهای شهری، رویدادهای فرهنگی و اجتماعی شهر 
و شهروندان، نمادهای شهری از ســوی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان برگزار می شود. مهلت ارســال آثار: به جشــنواره تا ۵ مرداد ماه ۱4۰۰ است و 
زمان در نظر گرفته شــده برای اعالم برگزیدگان ۱3 مرداد ماه است. شرکت کنندگان 
می توانند آثــار خود را به ایمیــل esfahanpix@gmail.com ارســال کنند.

در آئین رونمایی از دستاوردهای اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان، از 
چهار کتاب با عناوین " بررسی نقش فضاهای شهری در توسعه گردشگری با تاکید بر خلق 
فضای شهر گردشگر پذیر"، " یک صد و یک نکته در گردشگری اصفهان" نوشته عبدالمهدی 
رجایی، " عکس مادی های اصفهان )نیاصرم( " و " از سرمه سپاهان )مجموعه اشعار اصفهان( 
" رونمایی شد. همچنین در این مراسم از فیلم های بین المللی به زبان های انگلیسی، آلمانی، 
فرانسوی، روســی، چینی، اســپانیولی، کاتاالنی، ارمنی، ایتالیایی و ماالیی رونمایی شد.

روایت اصفهان به 10 زبانبرگزاری جشنواره عکس "اصفهان، شهر زندگی" 

گزارش

گزارش

رعایت حریم فضایی 
پل خواجو

در سلسله برنامه های "عید تا عید" شهرداری رونمایی می شود؛

شهرداراصفهان ضمن برشمردن ویژگی های 
مشترک اصفهان و داکار، گفت: ایران و سنگال 
واحد  دین  مانند  زیادی  مشترکات  دارای 
هستند، شعار مردم سنگال "یک مردم، یک 
هدف و یک کیش" است که این شعار دارای 
وجوه مشترکی با ایران است و ما می توانیم 
مصداق های این شعار را در کشورمان نیز 
مشاهده کنیم. این موارد می تواند به هر دو 
شهر اصفهان و داکار کمک کند تا روابط خود 
را با یکدیگر ارتقا دهند. شهردار اصفهان با 
بیان اینکه اصفهان شهری با سابقه طوالنی 
و تاریخی است که چندین دوره پایتختی 
در  اصفهان  افزود:  است،  کرده  تجربه  را 
حوزه های مختلف صنعتی، اقتصادی، علمی و 
… شهری پیشرو است که این موارد می تواند 
فرصتی برای تعامل با شهر داکار باشد. وی 
ادامه داد: در گفت و گویی که با شهردار داکار 
داشتیم قرار شد میدانی به نام اصفهان در شهر 
داکار نامگذاری شود و گروهی برای انجام و 
کارشناسی این کار مأموریت پیدا کردند. رابطه 
ما برای نامگذاری ها متقابل است، همانطور که 
نام اصفهان در یکی از میدان های داکار نقش 
می بندد در اینجا هم مانند سایر شهرهای 
خواهرخوانده اصفهان مانند الهور، فرایبورگ 
و کواالالمپور، یکی از خیابان ها یا میادین 

اصفهان به نام داکار نامگذاری می شود. 

انتقال تجربیات 
در حوزه پسماند 

و  زیست  محیط  حوزه  در  افزود:  نوروزی 
پسماند در شهرداری اصفهان اقدامات خوبی 

طی این دوره مدیریت شهری انجام شده، ما 
معتقدیم اگر پسماند به گونه ای ویژه مدیریت 
شود می تواند محیط زیست و زندگی سالم 
را که جزو مصادیق حقوق بشری است برای 
اصفهان  شهردار  بیاورد.  ارمغان  به  مردم 
خاطرنشان کرد: به شهردار داکار این قول 
را داده بودم در حوزه پسماند تجربیات خود 
را در اختیار این شهر قرار دهیم، با توجه به 
تجربیات خوبی که اصفهان در این زمینه 
دارد این آمادگی را داریم که برای کمک به 
سالمت و محیط زیست و انتقال تجربیات، تیم 
کارشناسی به شهر داکار اعزام کنیم. وی افزود: 
در سایر حوزه های اقتصادی و همکاری های 
تجاری، بازرگانی، صنعتی، ساختمانی و راه 
و شهرسازی نیز این آمادگی وجود دارد تا با 
همکاری اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی 
اصفهان و بخش های خصوصی عالقمند، با 
شهر داکار همکاری های الزم را داشته باشیم. 
نوروزی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی این 
آمادگی وجود دارد هفته فرهنگی اصفهان 
در داکار و هفته فرهنگی سنگال یا داکار در 
اصفهان برگزار شود، گفت: برگزاری هفته 
فرهنگی را به عنوان یک کار شایسته قبل از 
کرونا نهادینه کردیم؛ به نحوی که در پاریس 
یک هفته فرهنگی بسیار خوب برای اصفهان 
اجرا شد، در دوران کرونا نیز نمایشگاه هایی 
را در چین و سنت پترزبورگ برگزار کردیم و 
این کار را می توانیم در این مقطع در شهر داکار 
انجام دهیم. وی تاکید کرد: اصفهان در حوزه 
صنایع دستی عضو شبکه شهرهای خالق 
در یونسکو است، اولین جشنواره بین المللی 

صنایع دستی ایران نیز در اصفهان توسط 
شهرداری و با همکاری وزارت میراث فرهنگی 
از چند روز دیگر آغاز می شود که من از سفیر 
سنگال و سفیر ایران در سنگال دعوت می کنم 

در این جشنواره شرکت کنند.

میدانی به نام اصفهان در شهر داکار 
سفیر سنگال در ایران در این جلسه با ابراز 
خرسندی از حضور در شهر اصفهان، بازدید از 
مجموعه مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
و میزبانی خوب شهرداری اصفهان، اظهار 
کرد: بازدید بسیار خوبی از اصفهان داشتم 
و از شهردار اصفهان بابت این موضوع تشکر 
می کنم. "سالیو نیانگ دینگ" با بیان اینکه 
مفتخرم که اصفهان را برای اولین بار به منظور 
سفر خود انتخاب کردم، تصریح کرد: بسیار 
خوشحالم که حتی در این شرایط سخت به 
اصفهان سفر کردم. این بازدیدها از اصفهان 
انجام شد تا به نقاط مشترک برای توسعه و 
تحکیم روابط برسیم و این افتخار بزرگی است. 
در این فکر هستیم یک پل بسیار مستحکم 
بین مردم دو کشور در حوزه های دیپلماسی 
شهری و دیگر حوزه ها ایجاد کنیم. سفیر 
سنگال در ایران گفت: تالش من و سفیر 
ایران در سنگال این است که مردم دو کشور 
شناخت بهتری نسبت به یکدیگر پیدا کنند 
تا توسعه روابط بهتر و راحت تر انجام بگیرد. 
وی با بیان اینکه مردم محلی و منطقه ای 
بسیار می توانند ضامن این توسعه و پیشرفت 
باشند، افزود: به همین خاطر مفتخر هستیم 
خواهرخواندگی بین اصفهان و داکار را بیش 

از گذشته توسعه دهیم. این توسعه روابط 
محاسن زیادی دارد، هر دو کشور مسلمان 
هستند و می توانند این روابط را رونق داده و 
توانمندی های بی شمار که در هر دو کشور 
برای توسعه روابط وجود دارد را ارتقا دهند. 
"سالیو نیانگ دینگ"  افزود: ما به عنوان 
سفرای دو کشور تالش می کنیم تا مقامات 
محلی را برای پیشرفت و توسعه روابط در 
همه امور هدایت کنیم. وی با تاکید بر نقش 
شهردار اصفهان در زیبایی این شهر، تاکید 
کرد: بسیار خوشحالم که شهردار اصفهان 
تا روزهای پایانی خدمت خود در این دوره 
مدیریت شهری تا این اندازه برای این شهر 
فعال است و با تحرک و پویایی، مسائل اصفهان 
را دنبال می کند. شهردار داکار هم همینگونه 
است و من از این بابت بسیار خرسندم. سفیر 
سنگال در ایران ضمن ابراز خرسندی از اینکه 
قرار است میدانی در داکار به نام اصفهان 
نامگذاری شود، افزود: سعی می کنیم هر چه 
زودتر مقدمات اجرای این میدان و نامگذاری 
آن را عملیاتی کنیم. وی با اشاره به بازدید خود 
از کارخانه پسماند شهرداری اصفهان، گفت: 
از حوزه پسماند بازدید و پیشرفت های این 
حوزه در اصفهان را مشاهده کردم، موضوع 
پسماند و بازیافت مواد مختلف برای شهر داکار 
بسیار مهم و حیاتی است، با صحبت هایی که 
با شهردار داکار خواهم داشت از تجربیات 
شهرداری اصفهان در این حوزه بهره می بریم. "

پیشنهاد برگزاری
 هفته فیلم اصفهان در داکار

سفیر ایران در سنگال نیز در ادامه این گفت 
و گو با بیان اینکه بسیار کم اتفاق می افتد که 
دو سفیر از دو کشور به صورت همزمان در 
کنار هم در جلسه ای حضور یابند، اظهار کرد: 
پیشنهاد من این است در بخش فرهنگی 
هفته فیلم اصفهان را در داکار در سال جاری 
میالدی برگزار کنیم، همچنین پیشنهادم 
این است امکان حضور هنرمندان صنایع 
دستی در این کشور در چارچوب نمایشگاه 
"فیداک" که در دسامبر برگزار می شود فراهم 
شود. محمدرضا دهشیری تصریح کرد: این 
امکان می تواند به صورت آموزش خالقیت 
صنایع دستی اصفهان با توجه به عالقمندی 
سنگال در این حوزه، چه به صورت مجازی و یا 
حضوری فراهم شود. سفیر ایران در سنگال با 
اشاره به طراحی میدانی به نام اصفهان در شهر 
داکار، افزود: الزم است از تالش های طراحان 
این میدان سپاسگزاری کنم. پیرو مذاکراتی 
که با شهردار داکار کردیم مدیران محلی این 
شهر حاضر هستند همکاری های الزم را در این 
خصوص داشته باشند تا شرایط ساخت این 
میدان در سریع ترین زمان ممکن انجام شود. 
وی اضافه کرد: همچنین با توجه به ظرفیت 
و قابلیت های خوبی که در حوزه پسماند 
در اصفهان وجود دارد امیدوارم این فرصت 
فراهم شود تا در چارچوب قراردادBOT و با 
همکاری اصفهان در احداث کارخانه در مرکز 
بازیافت شهر داکار، بتوانیم پسماند این شهر را 

به شکل بهتری مدیریت کنیم.

دوازدهمین سال خواهرخواندگی اصفهان با شهر داکار برگزار شد؛

پلی محکم از جنس دیپلماسی
انتقال تجربیات اصفهان در حوزه  سالمت، محیط زیست و پسماند مورد استقبال شهر داکار قرار گرفت

citizen

 نوسان:مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
از برگزاری 7۰ افتتاحیه شهری در حوزه ها و بخش های مختلف 
فرهنگی، عمرانی، خدماتی شهرداری اصفهان در فاصله اعیاد 
قربان تا غدیر خبر داد و گفت: این پروژه ها با مجموع اعتباری 
بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال در مناطق مختلف شهر اصفهان 

تقدیم شهروندان خواهد شد. 
ایمان حجتی با بیان اینکه پروژه های خدماتی، فرهنگی، عمرانی زیادی در 
بخش های مختلف مدیریت شهری آماده افتتاح است که به همت مدیران و 
کارمندان بخش های مختلف شهرداری اصفهان، تکمیل شده، افزود: به دلیل 
تعدد پروژه های عمرانی و خدماتی که در بخشهای مختلف آماده بهره برداری 
است، افتتاحیه های هفتگی شهرداری اصفهان از رویداد " هر یکشنبه یک 
افتتاح" فراتر رفته و یک سلسله رویداد و افتتاحیه تحت عنوان "عید تا عید" 

برگزار خواهد شد.  
وی ادامه داد: در فاصله عید سعید قربان تا عید سعید غدیر، افتتاحیه ها و 
رویدادهای زیادی را تقدیم شهروندان خواهیم کرد. البته به خاطر شرایط کرونا 
این برنامه ها بدون حضور شهروندان برگزار میشود. این افتتاحیه ها و رویدادها 
شامل بیش از 7۰ پروژه با ماهیت های مختلف فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و 

عمرانی است که در اختیار شهروندان نقاط مختلف شهر قرار می گیرد.  

افتتاح ۴ بوستان و 7 خیابان 
وی اعالم کرد: در مجموع در قالب این پروژه ها 4 بوستان و 7 خیابان در 
مناطق مختلف شهر بهره برداری می شود. حجتی در تشریح کلیات این پروژه 
ها اعالم کرد: بهره برداری از ۱۵ پروژه جدید نورپردازی شهر اصفهان شامل 
نورپردازی برخی از پل های تاریخی، گذر سعدی، کتابخانه مرکزی، پل دفاع 
مقدس، پل شهید سلیمانی، برخی تکایای مجموعه تخت فوالد و ... با اعتباری 
بالغ بر22۰  میلیارد ریال از جمله این پروژه هاست که در شب عید سعید 
قربان با فرمان شهردار اصفهان انجام شد و به زیباسازی و افزایش حس نشاط 
در شهر کمک می کند. در بخش ارتباطات و پروژه هایی که از جنس ارتباط 
با شهروندان و رسیدگی به حل مشکالت مردمی است، رونمایی و بهره برداری 
از اپ "جهان نما" برای انعکاس و اطالع رسانی بهتر مشکالت شهر به ۱37 از 
سوی شهروندان، با اعتبار یک میلیارد ریال و افتتاح اتاق گفتگو در شهرداری 
مرکزی از سوی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان در 
دستور کار قرار گرفته است که دسترسی شهروندان برای انتقال مسائل خود به 

مدیران شهری و همچنین میزان رضایت آنان را افزایش خواهد داد. 

ازافتتاح میدان شهدای هسته ای 
تا افتتاح بازار گل ارغوان 

حجتی از دیگر پروژه های " عید تا عید" به افتتاح بازار گل ارغوان از سوی 
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
اشاره کرد و افزود: این مجموعه به وسعت 64۰۰ مترمربع شامل 36 غرفه با 
اعتبار ۱8۰۰ میلیارد ریال احداث شده است. مدیرکل ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری اصفهان اضافه کرد: در منطقه یک افتتاح پارکینگ اردیبهشت 
و خیابان شهید کالهدوزان با اعتباری بالغ بر 7۰۰ میلیارد ریال را شاهد 
خواهیم بود. از دیگر پروژه های مهم مناطق، پروژه بزرگ افتتاح میدان شهدای 
هسته ای، خیابان سازی میدان ارغوانیه، خیابان روشن دشت و خیابان سلمان 
فارسی در منطقه چهار شهرداری اصفهان با اعتباری بالغ بر 7۰۰۰ میلیارد 
ریال است که پس از سالها ساماندهی این نقطه از شهر، رفع گره های ترافیکی 
و همچنین سهولت تردد و دسترسی در این بخش از منطقه را طبق درخواست 
و مطالبه مردم به دنبال خواهد داشت و پروژه بسیار با ارزشی برای شهر و 

شهروندان منطقه چهار است.
 وی در تشریح پروژه های منطقه ۱3 در مجموعه افتتاحیه های " عید تا عید" 
گفت: در منطقه ۱3 پروژه تعریض پل یزدآباد) زندان( با اعتباری بالغ بر ۱3۰ 
میلیارد ریال با هدف تسهیل تردد در این نقطه از شهر تکمیل شده و در اختیار 
شهروندان قرار می گیرد. آغاز عملیات اجرایی سه پروژه شامل زیرگذر اندیشه، 
قسمتی از حلقه حفاظتی شهر که در این منطقه واقع شده و همچنین کلنگ 
زنی مرکز جدید کنترل ترافیک شهر اصفهان از دیگر پروژه هایی است که در 

این منطقه آغاز خواهد شد. 

پروژه های آماده افتتاح 
در منطقه 8 و ۱۵

مورد  را  اصفهان  شهرداری  منطقه 8  در  افتتاح  آماده  های  پروژه  حجتی 
اشاره قرار داد و بیان کرد: ۱۵۰۰ میلیارد ریال پروژه در منطقه 8 در اختیار 
شهروندان قرار می گیرد که افتتاح ایستگاه آتش نشانی خانه اصفهان و افتتاح 
بوستان های پاکبان، گندم و مینا از جمله این پروژه هاست. حجتی اعالم کرد: 
افتتاح خیابان بی بی مریم و آغاز عملیات اجرایی ورزشگاه امام خمینی)ره( و 
میدان امید نیز از پروژه های شهرداری اصفهان برای شهروندان عزیز منطقه 
۱4 است که خیابان بی بی مریم با اعتبار 9۵۰ میلیارد ریال افتتاح می شود. 
مدیرکل ارتباطات شهرداری اصفهان افزود: آماده سازی پروژه مرمت و احیای 
تاریخی چهارباغ  گذر  بازآفرینی  ریال،  میلیارد  اعتبار 22۰  با  خیار  سرای 
عباسی با اعتبار ۱9۰ میلیارد ریال و طرح بازآفرینی و ساماندهی میدان امام 
حسین)ع( با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال نیز از پروژه های بازآفرینی در منطقه 3 
شهرداری اصفهان است. به گفته وی در منطقه ۱۵ نیز، افتتاح خیابان مقداد 
دوم با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال، افتتاح نیروگاه خورشیدی ساختمان شهرداری 
منطقه ۱۵ با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال، تکمیل پل قهجاورستان و سه کیلومتر 
از مسیر حلقه حفاظتی با اعتبار ۱4۰۰ میلیارد ریال، از جمله افتتاحیه ها و 

پروژه های منطقه ۱۵ است.

افتتاح 70 پروژه شهری

 نوسان: مدیرعامل ســازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان گفت: طرح نورپردازی 
در مــکان هــای تاریخــی و غیرتاریخی 
اصفهان از جمله در دهانه  های فوقانی پل 
خواجو، مجموعه پل های دفاع مقدس، پل 
آذر و .... با اســتفاده از نظر متخصصان این 

حوزه اجرا شد. 
حسن موذنی با اشــاره به اجرای ۱۵ طرح 
نورپــردازی در مــکان هــای تاریخی و 

غیرتاریخی شــهر اصفهان با اعتبار 22۰ 
میلیارد ریال اظهار کــرد: با توجه به اینکه 
یکی از برنامه های ســازمان زیباســازی 
نورپردازی ساختمان ها با مشارکت حوزه 
های دیگر اســت، نورپــردازی کتابخانه 
مرکزی شهرداری اصفهان با این روند و با 
همکاری طراح آن اجرایی شــد و به پایان 
رســید. وی ادامه داد: نورپردازی کتابخانه 
مرکزی با اســتفاده از 932 چراغ در پنج 

رنگ انجام شــد. وی تاکید کرد: این طرح 
ها با برگزاری کمیته  های کارشناســی و 
فنی، طراحی شده و به مرحله اجرا درآمده 
است. موذنی با اشــاره به اینکه نورپردازی 
دهانه  های فوقانی پل خواجو با هماهنگی 
میراث فرهنگی انجام شــده است، اظهار 
کرد: همچنین، پروژه نورپردازی درختان 
خیابان فردوسی با اســتفاده از 3۰۰ چراغ 
حدفاصل پل فردوسی تا خیابان منوچهری 

با رعایت اصول فنی و زیســت محیطی، 
طراحی، اجرا و نصب شده است. وی افزود: 
نورپــردازی بقاع و تکایــای تخت فوالد با 
اجرای طرح  های نورپردازی در چهار مکان 
تاریخی و مذهبی خانــه حکمت، آرامگاه 
دهش، تکیه های بروجردی و تویسرکانی 
با همکاری منطقه شش شهرداری اصفهان 
و با مجموع اعتبار چهار میلیارد ریال اجرا 

شده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان:

اجرای 15 طرح نورپردازی در اصفهان با اعتبار 220 میلیارد ریال

نشسـت مشـترک سـفیر جمهـوری اسـالمی ایـران در سـنگال و سـفیر سـنگال در ایـران با 
شـهردار اصفهـان برگزار شـد. شـهردار اصفهان در ایـن دیدار با بیـان اینکه دوازدهمین سـال 
خواهرخواندگـی اصفهـان با شـهر داکار بـا پنجاهمین سـالگرد روابط دیپلماتیـک اصفهان و سـنگال همزمان 
شـده اسـت، اظهـار کرد: در ایـن دوره مدیریت شـهری بـا وجود کرونـا در حوزه دیپلماسـی شـهری اتفاقات 
بسـیار خوبـی بـرای اصفهان رقـم زده و توانسـتیم در این شـرایط، روابـط خود را بـا شـهرهای خواهرخوانده 

حفـظ کـرده و ایـن روابط را گسـترش و توسـعه دهیم.

هفته نامه نوسان
گروه شهری
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تحلیل

 گزارش     

سیدعلي یزدي خواه، عضو کمیسیون فرهنگي مجلس گفت: طرح اولیه مجلس تقویت پلتفرم 
داخلي، تسهیل فعالیت کاربران و ارزان سازي اینترنت است.  وي درباره اخباري مبني بر ارایه 
طرح فیلترینگ از سوي نمایندگان مجلس اظهار داشت: انجام فیلترینگ در شبکه هاي 
مجازي داخلي و خارجي به هیچ  وجه در اولویت مجلس نیست. وي با بیان اینکه این طرح 
هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، افزود: فعال باید طرح در صحن علني مجلس و کمیسیون 
تخصصي مورد بحث و بررسي قرار گیرد اما ما هیچ تصمیمي براي موضوع فیلترینگ نداریم.

فیلترینگ در دستور کار مجلس نیست
کم توجهي به الزامات امنیتي ابالغ شده از قبیل طرح امن سازي زیرساخت هاي حیاتي 
در قبال حمالت سایبري و هشدارهاي مرکز مدیریت راهبردي افتا، علت اصلي بروز 
حمالت سایبري جمعه و شنبه گذشته به وزارت راه و شهرسازي و شرکت راه آهن بوده 
است. کارشناسان امنیت سایبري افتا یادآور شدند: نتایج بررسي هاي کارشناسان امنیت 
سایبري افتا نشان مي دهد که مهاجمان توانسته اند به برخي از مدیریت سیستم ها، 

دسترسي یافته و موجب اختالل در عملکرد عادي آنها شوند.

ماجراي حمالت سایبري اخیر چه بود؟

تابویی یه نام
 اقتصاد بازار

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان: مسعود خوانساري رییس اتاق بازرگاني تهران در صفحه 
شخصي خود در توییتر نســبت به بروز تورم باال در انتهاي سال 
هشدار داد و نوشــت: طبق آمار بانک مرکزي میزان نقدینگي از 
37۰۰ هزار میلیارد عبور کرده و نســبت به دو سال پیش ۲ برابر 
شده است. اگرچه طي ماه هاي گذشته نسبت به عواقب افزایش 
نقدینگي بر اقتصاد و تورم هشدار داده شده »امادریغ«. با این روند 
در ماه هاي آینده دولت با تورمي روبه رو خواهد شد که هیچگاه در 
کشور تجربه نشده است. با توجه به سخنان رییس اتاق بازرگاني 
تهران و کســري بودجه 3۵۰هزارمیلیارد توماني دولت و قول و 
وعده هاي رییس جمهور جدید در خصوص پرداخت یارانه به اقشار 
ضعیف جامعه باید دید این بودجه بــه چه صورت و از چه منبعي 
تامین خواهد شــد؟ آنچه می خوانید اما برخی از برجسته ترین 

نکاتی است که در هفته قبل اقتصاد ایران را به خود معطوف کرد؛

حقه بازی در قیمت ارز!
دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد  تاثیر اخبار منتشر شده 
درخصوص آزادسازی اموال بلوکه شده در ژاپن و کره جنوبی بر کاهش قیمت 
ارز می گوید: »آمریکا انتقال پول به ایران را مجاز نمی  داند. اگر این خبر صحیح 
باشد آزاد سازی اموال بلوکه شده به تنهایی باعث کاهش ارز در کشور نمی شود. 
این بازی است که مافیای قیمت ارز پشت آن است. البته تصمیمات سیاسی 
مرتبط با برجام بر اقتصاد ایران تاثیر گذار است و آزاد سازی اموال بلوکه شده 
بر کاهش نرخ ارز  بی تاثیر نیست اما آن تاثیری که خیلی ها مدعی آن هستند 
وجود ندارد . ضمن اینکه این در واقع مثل سیاست های) هویچ وشیرینی( یا 
)هویچ و چماق (است. شاید اندک گشایشی در نقطه ای از مسایل اقتصادی رخ 
بدهد ولی از طرفی امتیازات دیگری می گیرند و این امتیازات را چماقی باالی 

سر ایران می کنند.«
این »حقه بازی« فقط در قیمت ارز اتفاق نمی افتد. مافیای خودرو سازی هم 
می گویند برای تولید هر خودرو 4۰میلیون تومان متضرر می شوند. این فضا 
تا  را مرعوب می کند  بعدی است. دولت کنونی شرایط  علیه دولت  سازی 
سیاست گذاران  بعدی در جلوگیری از سیاست های مخرب سه دهه گذشته  

نتواند کاری انجام دهد و همین سیاست ها را ادامه دهند.«

مهم ترین اقدام دولت سیزدهم
دکتر کامران ندری گفت: مهم ترین اقدامی که دولت سیزدهم برای ایجاد آرامش 
نسبی در اقتصاد می تواند انجام دهد کنترل نرخ تورم است. این اقتصاددان اضافه 
کرد:  علی رغم آنکه آمارها در سال 99 رشد اقتصادی را نشان می دهند، ولی در 
یک دهه اخیر میانگین رشد اقتصادی کشور پایین بوده است همچنین در کنار 

این رشد اقتصادی پایین، رشد منفی سرمایه گذاری هم داشتیم.
وی افزود: میانگین و متوسط میزان تورم در چند دهه گذشته در مقایسه با 
کشورهای دیگر باال بوده است و نکته قابل توجه این است که در پنج دهه 
گذشته نخستین بار است که اقتصاد ما برای سه سال پیاپی میزان تورم بسیار 
باال را تجربه می کند. در حال حاضر وضعیت قابل پیش بینی نسبت به آینده 
برای فعاالن اقتصادی که بتوانند درست تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند، وجود 
ندارد مگر آنکه دولت جدید با برنامه های مشخص و معین آینده قابل پیش بینی 

را برای فعاالن اقتصادی رقم بزند.

منتظر رئیس جمهور فعلی نباشید 
دکتر احمد توکلی گفت: آقای رئیسی! اگر امروز به داد مردم خوزستان نرسید 
شاید فردا دیر باشد. آقای روحانی را مجبور کنید از منابع مربوط و با اعتبارات 
موجود مشکل خوزستان را حل کند.  منابع بسیاری وجود دارد که می توان از 
آن ها هزینه کرد و نیاز نیست منابع جدیدی تعریف کرد. وی اضافه کرد: 6۰ 
درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند، وضعیت مردم آنقدر خراب است 
که حکومت ملزم است حتی احکام اولیه را هم زیرپا بگذارد!توکلی تاکید کرد: 
وضعیت مردم آنقدر خراب است که حکومت ملزم است حتی احکام اولیه و 
اصول اساسی را زیرپا بگذارد و به مردم کمک کند و این پیش فرض من است، 
چراکه اگر حکومت این کار را نکند ممکن است آن اتفاقی رقم بخورد که نباید! 
متاسفانه گرسنگی و فقر در ایران معنادار شده و تعداد کسانی که زیر خط فقر 
فرضی هستند 6۰درصد جمعیت کشور است. وی اضافه کرد: مجلس وقتی 
تصمیم گرفت یارانه بدهد اعالم کرد به 6۰ میلیون نفر تعلق می گیرد که این 
میزان حدود 72 درصد جمعیت کشور را شامل می شود، یعنی ما می پذیریم 

73 درصد مردم ایران مستحق اعانه هستند.

چرا خوزستان آب ندارد؟
داشت:  اظهار  خوزستان  آب  مشکل  درباره  دانشگاه  استاد  قمشي،  مهدي 
خوزستان در حوضه هاي آبریز پایین دست ترین استان است، حوضه کرخه از 
استان کردستان آغاز و با عبور از همدان، ایالم، کرمانشاه و لرستان در نهایت به 
هورالعظیم مي رسد، از کرخه انتقال بین حوضه اي آب نداریم اما درون حوضه 
استان هاي زیادي واقع شده اند. بنابراین این استان خود به خود از ترسالي و 
خشکسالي بیشترین تاثیر را مي پذیرد، همان گونه که در ترسالي سال 98 
بیشترین مشکل به خوزستان منتقل شد و اکنون هم به خاطر خشکسالي 
با بیشترین لطمه مواجه است. استاد دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: 
به رغم اینکه همه انتقال آب را بیهوده و خالف منافع ملي مي دانند، پروژه ها 
همچنان به جد دنبال مي شود و توجهي به نظرات دانشگاهیان و کارشناسان 
خبره نمي شود و این قضیه چالش اجتماعي و درگیري ذهني و رواني براي 
مردم مبدا انتقال آب ایجاد کرده است. به گفته یک استاد دانشگاه؛ مفتضح ترین 
طرح در حوزه آب، انتقال از سرشاخه هاي کارون و دز است که از نظر موازین 

بین المللي و یونسکو نیز قابل توجیه نیست.

تورمی آنچنان عجیب ...!

برای  را  بزرگی  تورم  اقتصادی،  ناظران 
ماه های آتی پیش بینی می کنند. امری که 
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز نسبت 
به آن هشدار داده است. با این حال اما 
تجربه نشان داده است که شرایط تورمی 
را  اقتصادی  مختلف  بخش های  اگرچه 
با چالش مواجه کرده و آثار منفی زیادی 
را بر جای می گذارد اما همواره در بازار 
سرمایه به عنوان یک اهرم رشد شناخته 
شده است. نکته ای که مجتبی معتمدنیا 
گفت و گو  در  نیز  سرمایه  بازار  تحلیلگر 
و  تاکید کرده  آن  بر  با »جهان صنعت« 
عنوان کرده است که این روند با وجود 
رشد هزینه شرکت ها اما همواره افزایش 
سودآوری آنها را نیز در پی داشته است و 
از همین رو طی سال جاری، بازار سرمایه 

جذاب ترین بازار کشور خواهد بود.

رشد نقدینگی
 و پایه پولی

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از مجموعه 
می دهد  نشان  کالن  اقتصاد  تحوالت 
رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه 
منتهی به پایان خردادماه سال ۱4۰۰ به 
رسیده  درصد  و 3۰/7  به 39/4  ترتیب 
است. همچنین حجم نقدینگی در پایان 
پایان  به  نسبت   ۱4۰۰ سال  خردادماه 
سال ۱399 معادل 6/6 درصد رشد نشان 
می دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور 
در دوره مشابه سال قبل )7/۵ درصد( به 
میزان ۰/9 واحد درصد کاهش یافته است. 
از سوی دیگر، پایه پولی در پایان خردادماه 
سال ۱4۰۰ نسبت به پایان سال ۱399 

معادل 9/2 درصد رشد نشان می دهد که در 
مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه 
سال قبل )8/6 درصد( به میزان ۰/6 واحد 
درصد افزایش یافته است. گفته می شود 
افزایش رشد پایه پولی در خردادماه سال 
۱4۰۰ نسبت به پایان سال ۱399 عمدتا 
به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه 
گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده 
اساس  بر  درصد  چهار  به  سه  )از  آن  از 
مصوبه هیات وزیران( و همچنین پرداخت 
2۰ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان 
به  پرداخت  برای  یارانه ها  هدفمندسازی 
شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران 

برای خرید تضمینی گندم بوده است. 
نگاهی به عوامل معرفی شده از سوی بانک 
پایه  رشد  آهنگ  افزایش  برای  مرکزی 
پولی در خردادماه احتمال تکرارشوندگی 
در  دولت  می دهد.  افزایش  را  روند  این 
کسری  با  همچنان  نیز  جاری  سال 
روبه روست. در همین  فزاینده ای  بودجه 
مسیر  از  زیادی  سربار  هزینه های  حال 
و   ۱9 کووید  همگانی  واکسیناسیون 
هزینه های درمانی بیماران مبتال، گریبان 
دولت را می فشارد. در همین حال به تعویق 
افتادن مکرر مذاکرات وین و عدم حصول 
نتیجه، کار را برای اقتصاد ایران سخت تر 
فعاالن  اخیر،  ماه های  طی  است.  کرده 
اقتصادی و اهالی بازار سرمایه همواره در 
چشم انتظاری و بالتکلیفی به سر برده اند 
و اکنون نیز گفته می شود حتی در صورت 
توافق و رفع تمامی تحریم ها، آثار آن در 
میان و بلندمدت در اقتصاد ایران نمایان 
خواهد شد. از همین رو به نظر می رسد 

رشد تورم سرنوشت حتمی اقتصاد ایران در 
سال جاری باشد. تورمی که به گفته اغلب 
کارشناسان، با وجود عواقب منفی برای 
اقتصاد کشور، رشد بازار سرمایه را به دنبال 

خواهد داشت.

جذاب ترین بازار
 در شرایط تورمی

در  کشور  اقتصاد  معتمدنیا*-  مجتبی 
حال حاضر با رشد افسارگسیخته حجم 
نقدینگی در بازارهای مختلف مواجه است 
خواهد  میان مدت  تورمی  آن،  پیامد  که 
بود. پیش از این همواره بازار سرمایه با یک 
گپ شش ماهه از تورم اثر می پذیرفت؛ به 
این معنا که همواره فاصله بین رشد بازار 
و تورمی که در کشور اتفاق افتاده بود و 
همچنین رشد قیمت دالر، یک فرصت 
رخدادهای  از  پس  اما  بود.  ماهه  شش 
سال های 97 و 98 در بازار سرمایه، حجم 
نقدینگی در گردش در بازار سرمایه رشد 
کرد که طبعا پیامد آن پیشتازی رشد بازار 
سرمایه نسبت به سایر بازارها بود. بازار در 
مقطعی حتی تورم را بر اساس انتظارات 
آینده پیشخور می کرد که این انتظارات 
انتخاب  پیش بینی  مقطع  آن  در  آینده 
ترامپ بود و پیامد آن نیز انتظار بازار سرمایه 
برای دالر 4۰ تا ۵۰ هزار تومانی بود. به تبع 
آن برای بازار نه تنها شاخص دو میلیون 
واحدی کامال توجیه پذیر بود بلکه ارزنده 
هم محسوب می شد. اما در حال حاضر روند 
به گونه ای تغییر کرده است که احتماال بازار 
با فاصله دو تا سه ماهه به استقبال تورم 
مورد پیش بینی خواهد رفت. یعنی ابتدا 

باید این تورم در بازارهای دیگر نمایان شود 
و پیامد آن در صورت های مالی شرکت ها 
و سودی که ایجاد می شود خود را نشان 
دهد. پس از آن است که بازار مجددا رشد 
خواهد کرد. در حال حاضر به نظر من بازار 
در وضعیت خوف و رجاست. یک رشد ۱۰ 
تا ۱۵ درصدی را تجربه می کند سپس یک 
اصالح ۱۰ درصدی دارد و به همین منوال 
ادامه می یابد. انتظار من این است که بازار در 
همین حدود نوسان داشته باشد و در نتیجه 
فعال رشد قابل توجهی برای بازار متصور 

نیستم. 
ریسک دومی هم که از سوی رشد نرخ 
تورم در ماه های آتی وجود دارد در بحث 
قیمت گذاری کاال و خدمات است؛ به این 
صورت که همیشه در دوره اول حکمرانی، 
امکان،  حد  تا  می کنند  تالش  دولت ها 
قیمت ها را سرکوب کنند تا هم از جهت 
مقایسه با دولت قبل در کوتاه مدت، امتیاز 
مثبتی کسب کنند و از جهت دیگر هم به 
دنبال این هستند که در نتیجه کنترل و 
دوم  دور  برای  بتوانند  قیمت ها  سرکوب 
هم انتخاب شوند. بر همین اساس به نظر 
میان مدت  و  کوتاه مدت  در  بازارها  من 
در وضعیت رکود قرار می گیرند؛ اما این 
حقیقت نیز وجود دارد که کلیه بازارها در 
بلندمدت به قیمت واقعی خود می رسند و 
در شرایط کنونی، بازار سرمایه در مقایسه با 
دیگر بازارها ارزنده ترین قیمت ها را داراست. 
در این میان، به دلیل اینکه می توان همواره 
حاشیه سود مشخصی را برای شرکت ها در 
شرایط تورمی متصور بود، فعالیت آنها در 
چنین شرایطی جذاب ارزیابی می شود. در 
واقع اگر چه با وجود تورم موجود در اقتصاد 
و این نکته که قیمت مواد اولیه و ورودی 
شرکت از تورم تاثیر منفی می پذیرند، اما به 
چند دلیل عملکرد شرکت های بورسی در 
دوره تورمی جذاب است. نخست موجودی 
مواد اولیه شرکت ها از دوران پیش از رشد 
تورم است که هزینه آنها را برای مقطعی 

کاهش می دهد.
 دوم اینکه رشد تورم تاثیر درصدی یکسانی 
بر هزینه ها و درآمدهای شرکت ها خواهد 
داشت؛ به عنوان مثال یک شرکت ۱۰۰ 
تومان سود می سازد که این رقم حاصل 
تفاوت هزینه به درآمد شرکت است. حاال 
اگر 2۰ درصد هزینه ها را افزایش دهیم و 
2۰ درصد هم بر درآمدها بیفزاییم، رقم 
نهایی سود شرکت نیز به همین نسبت 
رشد می کند. در نتیجه طبعا بازار با چنین 
شرایطی همچنان جذاب خواهد بود. بر 
اساس تجربه سه دهه اخیر هر زمان کشور 
با تورم افسارگسیخته روبه رو بوده است، 
بازار سرمایه رشد باالتری نسبت به تورم را 
ثبت کرده و به سهامداران بازدهی بیشتری 
ارائه کرده است. دلیل آن هم این است که 
متاسفانه شرکت های ما بیش از آنکه خلق 
ارزش کنند، تابع تورم هستند. به این معنا 
فعالیت  از  حاصل  سود  کل  افزایش  که 

شرکت اغلب ناشی از رشد نرخ تورم است.

اثر افزایش نقدینگی بر بازار سرمایه را بررسی گردید؛

وضعیت خوف و رجا
کارشناسان می گویند: در شرایط فعلی، بازار سرمایه در مقایسه با دیگر بازارها ارزنده ترین قیمت ها را دارد

مولــوي،  نوســان:پیمان   
اقتصاددان و دبیــر کل انجمن 
این  در  ایــران  اقتصاددانــان 
خصوص معتقد است؛ امیدواري 
زیادي وجــود دارد که در دولت 
جدید مذاکــرات وین به نتیجه 
برســد و با آزاد شــدن منابع 
اقتصادي  روند  ایران  بلوکه شده 

کشور تغییر کند.
محمد مولوي گفت: نقدینگي 37۰۰ 
هزارمیلیارد توماني بــدون به نتیجه 
رســیدن مذاکرات وین و تغییر ندادن 
نرخ بهره بانکي تورم کشــور را باالتر از 
ســال ۱399 خواهد برد و این موضوع 

در اقتصاد کامال طبیعي است. 
این اقتصــاددان در ادامه با بیان اینکه 
تمامي برنامه هاي رییس جمهور جدید 
ناشي از خوشبیني ها از روند مذاکرات 
وین است، خاطرنشان کرد: مسلما یک 
بخشي از تحریم ها در ادامه مذاکرات 
برداشته خواهد شــد اما واقعیت این 
اســت که توان حرکت اقتصاد ایران با 
رویه کنوني از بین رفته است زیرا از یک 
طرف نگران رشد اقتصادي و از سوي 
دیگر با مشکالت ساختاري در اقتصاد 
مواجه هســتیم که این مشکل تنها با 
رفتن به سمت اقتصاد رقابتي و اقتصاد 
آزاد قابل حل است که اصال کار راحتي 
نیز به نظــر نمي رســد و ذینفعان در 
اقتصاد ایران این اجازه را فعال نداده اند. 
مولوي تصریح کرد: اما باید دید باالخره 
به این نتیجه مي رســند که این بازي 
برد - برد براي همه مردم ایران اســت 
تا اقتصاد به سمت رقابت حرکت کند 
یا نه شبیه دهه هاي قبل با تورم اقتصاد 
کشور را پیش ببریم، این پرسشي است 
که پاســخ ســاده اي ندارد اما امیدوار 

بودیم جوابي براي آن پیدا مي شد. 
این اقتصــاددان ادامه داد: متاســفانه 
ذینفعان در ایران چنان نعل وارونه اي 
زده اند که حرکت به سمت اقتصاد بازار 
تبدیل به یک تابو شــده و این موضوع 

خود باعث نگراني هم شده است. 
مولوي خاطرنشــان کرد: اقتصاد هیچ 
کشوري با وجود شرایط تحریمي رشد 
نمي کند و کلیه عوامل کالن اقتصادي 

نیز این موضوع را به ما نشان مي دهد. 
از زماني کــه تحریم ها بــه اوج خود 
رسیده اند متوســط رشد اقتصادي در 

ایران صفر شده است.
او با بیــان اینکه قدرت خریــد امروز 
به شــدت افت کرده، گفت: براســاس 
آمارهاي اتــاق بازرگاني تهــران هر 
ســال۱۰ میلیارد دالر فرار ســرمایه 
از کشــور انجام مي شــود و آنچه مهم 
است این است که تشــکیل سرمایه 
ثابت سال هاســت وجود ندارد و نقطه 
استهالک از نقطه سرمایه ثابت نیز رد 

شده است.
مولوي تصریح کرد: تحریم ها باالخره 
باید روزي به اتمام برسند و نکته بعدي 
اینکه ضرورت دارد تا دولت و نهادهاي 
دولتي از اقتصاد کشــور خارج شوند 
و اقتصاد را به ســمت اقتصاد رقابتي 
پیش ببرند که در این راستا مي توانند 
کشــورهایي مانند چیــن، اندونزي 
یا حتي ترکیــه را الگو قــرار دهند اما 
متاســفانه این نگرش در اقتصاد ایران 
هنوز وجــود ندارد و دولــت و اقتصاد 
دولتي همچنان وجود دارد و این گونه 
تفکرها نمي تواند پتانسیل یک اقتصاد 

پویا را داشته باشد.

در  این شاخص  اقتصاد،  در  نقدینگی  نرخ رشد  از  مرکزی  بانک  گزارش  اساس جدیدترین  بر 
اسفندماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 98، معادل ۴۰/6 درصد رشد داشته است. بر 
همین اساس حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نیز با رشد 6/6 درصدی نسبت به اسفندماه سال 
گذشته، از مرز سه هزار و 7۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. با توجه به کسری ادامه دار بودجه و احتمال 
تکرار سیاست های تورم زای پولی از سوی دولت، به نظر می رسد این روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد. 

هفته نامه نوسان
گروه اقتصاد

 نوســان:دکتر مهــدی پازوکــی در 
یادداشتی نوشت: مخالفان افزایش حقوق 
بازنشســتگان که می گویند این افزایش 
حقوق ها سبب افزایش تورم می شود، باید 
به خاطر داشته باشند که تنها این موضوع 
سبب افزایش تورم نمی شود و عوامل بسیار 
مهم تر و تاثیرگذارتری در افرایش تورم در 

کشور وجود دارد.
این استاد اقتصاد یادآور شد: اگر از تجربیات 
کشورهای به لحاظ اقتصادی موفق درس 

گرفته نشود، نمی توان گره های اقتصادی 
ازجمله سیاســت ها و عملکردهای تورم زا 
در اقتصاد ایران را پایان بخشید. و یکی از 
مواردی که می تــوان درس گرفت، نحوه 
مبارزه با تورم باال اســت که در بسیاری از 
این کشــورها نحوه مواجهه بــا آن از نظم 
در نظــام بودجه ریزی آغاز می شــود. وی 
اضافه کــرد: امروز بیــش از 76 میلیون از 
جمعیت حدود 83 میلیونی کشــور یارانه 
4۵ هزار ۵۰۰ تومانــی دریافت می کنند. 

این در شرایطی است که قرار بوده یارانه به 
دهک های کم برخوردار برسد و نه به چنین 
گستره جمعیتی و مقدار آن نیز بر اساس 
تورم افزایش یابد، اما چنین نشده و اگرچه 
این موضوع خود به صورت مستقیم سبب 
افزایش تورم نمی شود اما از سویی موجب 
افزایش مخارج دولت است که تاثیرش را بر 

نرخ تورم می گذارد. 
 همه این ها و بسیاری موارد دیگر مواردی 
هســتند که ما را به این نتیجه می رساند 

که باید به جای پرداختن به موارد نادرست 
دســت روی موارد قابل توجه از مشکالت 
موجود بگذاریم و این بدان معنی اســت 
که باید نظام اجرایی کشور با کمک دیگر 
دستگاه ها دست به یک اصالحات اقتصادی 
گسترده در کشــور بزند. اصالحاتی که با 
اولویت اصالحات پولی در سیستم بانکی، 
اصالحات مالــی در نظــام بودجه ریزی و 
بازگرداندن شفافیت به اقتصاد ایران باید 

آغاز شود.

اصالحات پولی باید در اولویت سیستم بانکی قرار گیرد؛

ایران گران اداره می شود
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»فرزاد پیلتن« مدیرکل دفتر عربي و آفریقایي سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در 
فصل بهار سال جاري صادرات ایران به کشورهاي آفریقایي حدود 834 هزار و 38۱ تن 
کاال به ارزش 34۰ میلیون دالر بوده که در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته از نظر 
وزن ۱44درصد و ارزش  3۵۰درصد رشد داشته است.  او اظهار داشت: در این مدت 
کشورهاي غنا با ۱۵۱ میلیون دالر، الجزایر با ۵8 میلیون دالر، آفریقاي جنوبي با 32 

میلیون دالر در ردیف هاي اول تا سوم قرار دارند.

بررسی ها نشان می دهد 93درصد از کل صادرات ایران در بهار ۱4۰۰ راهی 2۰کشور شده 
است. آمارهای منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت، از یک زنگ خطر خبر می دهد. 
۱۰ کشور نخست صادراتی ایران سهم بیش از 8۵ درصدی را از کل سهم صادرات در اختیار 
دارند.همچنین این آمارمحدودیت بازار کاالهای ایرانی را نشان می دهد. این محدودیت 
بیانگر آسیب پذیربودن صادرات ایران است. از این رو، کارشناسان توصیه کرده اند که 

بازارگشایی باید در دستورکار متولیان تجارت کشور قرار گیرد. 

 نوسان: در یک ماه اخیر به طور 
متوســط 7 میلیــون دالر ارز 
براي ســفر به ارمنستان خارج 
شده اســت. به گفته سخنگوي 
ایراني  ایران، ۱۴ هــزار  گمرک 
براي دریافت واکســن کرونا به 

ارمنستان سفر کرده اند. 
ایــن تعــداد شــهروندان ایراني از 
اول تــا 2۵ ام تیر ماه از مــرز خارج 
شدند. بر اســاس گفته هاي روح اهلل 
لطیفي، ســخنگوي گمــرک از این 
تعداد ۱۰ هــزار نفر از مــرز زمیني 
نوردوز در اســتان آذربایجان شرقي 
وارد ارمنستان شــده اند. اما بررسي 
آمار و ارقــام مرتبط با خــروج این 
تعداد از شــهروندان از مــرز زمیني 
با ارمنســتان، اطالعــات جالبي از 

درآمدزایي دولت دارد. 
مطابق قوانین موجود، در ســفرهاي 
زمیني، هوایي و دریایــي، 4۰۰ هزار 
تومان عوارض خروج از کشور دریافت 

مي شود.
 این براي بار اول سفر است. مسافران 
ارمنســتان، باید براي تزریق دوز دوم 
واکسن، یک ماه بعد به این کشور سفر 
کنند. در بار دوم، رقم عوارض خروج 
از کشــور 6۰۰هزار تومان است. اگر 
عدد ۱4هزار نفر خــروج ایراني ها به 
سمت ارمنستان مبنا قرار گیرد، تا 2۵ 
تیرماه ۵ میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان 
از ایرانیاني که به ارمنســتان رفتند، 
عوارض خروج از کشــور دریافت و به 
جیب دولت رفته اســت. از آن جایي 
که از فروردین تا اواخر اردیبهشــت، 
کشــور درگیر پیــک چهــارم بود و 
امکان سفرهاي خارجي فراهم نبود، 
فرض مي شود تمام مسافران رفته به 
ارمنستان در ســفر اول خارجي خود 

بودند. 
درآمــد حاصــل از خروج بــراي بار 
دوم این تعداد از ایرانیان نیز هشــت 
میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان خواهد 
بود؛ یعني ســر جمــع، ۱4 میلیارد 
تومان از محل خروج ایرانیان از کشور 
به دلیل تزریق واکســن در کشــور 

همسایه به حساب دولت واریز شد.
 البته که نباید از ارزهاي خارج شــده 
توسط این تعداد ایراني نیز غافل شد. 
با احتساب اینکه هر فرد بدون اینکه 
در هتل اقامت داشــته باشــد روزانه 
2۵ دالر هزینه خورد و خوراک خود 
مي کند، هر فرد در ده روز 2۵۰ دالر 
و ۱4 هــزار نفر براي تزریــق دز اول 
واکسن خود سه میلیون و ۵۰۰ هزار 

دالر ارز از کشور خارج کرده اند.
 توجه کنید که این آمار و ارقام فقط 

براي تقریبا یک ماه است. 

با این حال دولت از انباشت دام در بنادر و ذخیره 
کافی نهاده های دامی در استان های مختلف 
خبر می دهد و کاری به این ندارد که توزیع 
نهاده ها به موقع انجام نمی شود. در این میان 
سنگ اندازی های بانک مرکزی برای تامین 
ارز نهاده های دامی و ضعف ناوگان حمل ونقل 
از جمله مواردی است که باعث شده مشکالت 
شود.  بیشتر  روز  هر  دامی  نهاده های  بازار 
براساس آنچه کارشناسان می گویند در حال 
حاضر کرایه حمل نهاده ها از بنادر با افزایش 
چند برابری روبه رو بوده شده است. در چنین 
شرایطی، خشکسالی امسال نیز بی سابقه بوده 
و باعث کاهش تولید علوفه شده است. در واقع 
خشکسالی نیز مزید بر علت شده و شرایطی را 
برای دامداران فراهم کرده است که به دنبال آن 
به عنوان مثال بهای هر کیلو یونجه از کیلویی 
دو هزار تومان به شش هزار تومان افزایش 
یافته است و تهیه آن به سختی انجام می شود. 
تمامی این موارد چالش هایی هستند که منجر 
به بروز گرانی های عجیب و غریب در بازار مواد 
پروتئینی شده اند و در صورتی که در دولت 
جدید در اسرع وقت مورد توجه قرار نگیرند، 
می توانند فاجعه ای عظیم را در بازار تولید و 

مصرف به وجود بیاورند.

خشکسالی عامل افزایش نیاز 
به خوراک دام صنعتی

واقعیت این است که مساله تامین نهاده های 
دامی که به واسطه پدیده خشکسالی و گرانی 
پیچیده تر شده، مشکالت روزافزونی را به طور 
خاص طی یک سال اخیر برای تولیدکنندگان 
دام و طیور در کشور ایجاد کرده است. نوسانات 

ارز، مشکالت حمل  و نقل و به تبع آن رسوب 
نهاده های دام و طیور در بنادر جنوب کشور، 
گرانی نهاده ها و افزایش هزینه های جانبی، تنها 
بخشی از عواملی است که در کنار مساله تحریم 
و تبعات منفی آن بر واردات نهاده ها، صنعت 
پرورش دام و طیور در کشور را تحت تاثیر قرار 
داده و صدای اعتراض و نارضایتی فعاالن این 
بخش را هم درآورده است. البته در این میان، 
خشکسالی مزید بر علت شده است، به طوری 
که امسال میلیون ها راس دام سهمی از علوفه 
مراتع ندارند و باید به صورت دستی تغذیه 
شوند که این مساله دامداران سنتی را بیشتر 
دچار مشکل و مجبور به هزینه کردن در این 

بخش هم کرده است.
نهاده ها همچون  از  بخشی  دیگر  از سوی 
جو و ذرت قابل ذخیره سازی استراتژیک و 
تامین است اما علوفه هایی مانند کاه، بیده و 
ذرت علوفه ای که در فصل تولید می شوند، 
باید توسط دامدار خریداری و در طول سال 
استفاده شود. نتیجه اینکه کمبود علوفه بر 
اثر خشکسالی و افزایش قیمت نهاده ها و 
آوردن  رو  موجب  دام،  پرورش  هزینه های 
بسیاری از دامداران به کشتار دام مولد خود 
شده است به طوری که تنها در کشتارگاه 
صنعتی مشهد طی اردیبهشت امسال ۱۱/6 
درصد دام سبک کشتارشده را دام مولد و 
در بخش دام سنگین نیز 44 درصد کشتار را 
گاو شیرده تشکیل داد. در همین خصوص 
عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به 
وضعیت نگران کننده خشکسالی در کشور 
به »جهان صنعت« گفت: در سال جاری 
بارندگی به شدت کم شده است و با توجه به 

شرایط فعلی به جرات می توان گفت که در ۵۰ 
سال اخیر، سال ۱4۰۰ یکی از خشک ترین 
سال هایی است که تاکنون تجربه کردیم. 
محمدرضا حسینا افزود: از این رو و با توجه 
به خشکسالی موجود، دامداران این امکان را 
ندارند که دام خود را در چراگاه های طبیعی 
سیر کنند. بنابراین نیاز به خوراک دام صنعتی 
احساس  بیشتر  خیلی  اخیر  ماه های  طی 
می شود. در حالی که ما در سال های گذشته با 
چالش های متعددی در زمینه تامین خوراک 

دام مواجه شدیم.
وی با اشاره به اینکه مهم ترین مساله در بحث 
تامین خوراک دام، تامین و نقل وانتقاالت 
ارزی است ، گفت: نقل و انتقاالت ارزی با توجه 
به تحریم های آمریکا بسیار مشکل است. حتی 
کشورهای دوست ایران مثل روسیه که یکی 
از کشورهای مهم در بحث تامین خوراک دام 
هستند نیز نمی توانند برای تامین نیاز ایران به 
راحتی نقل وانتقاالت ارزی را انجام دهند و این 
موضوع با مشکل مواجه است. البته می توان با 
روسیه به وسیله روبل و ریال دادوستد انجام 
داد اما مشکل اینجاست که تامین ارز محلی 

کشورها به سختی انجام می شود.

تعطیلی های ادامه دار 
مرغداری و دامداری ها

وی همچنین در ادامه با اشاره به معضل ارز 
42۰۰ تومانی نیز اظهار کرد: ارز 42۰۰ تومانی 
که به خوراک دام تخصیص داده می شود، خود 
نوعی رانت ایجاد می کند. در این خصوص 
اگرچه سامانه بازارگاه وجود دارد اما شاهد این 
هستیم که خوراک دام به قیمت های بیشتری 

به دست دامداران و دامپروری ها می رسد و 
همین روال وضعیت بدی را برای دامداران و 
مرغداران و در نهایت بازار محصوالت پروتئینی 
ایجاد کرده است. عضو اتاق بازرگانی خراسان 
رضوی ادامه داد: در حال حاضر می توانیم 
بگوییم که تمام دامپروری ها و شرکت هایی 
در  دام هستند، همه  نیازمند خوراک  که 
زمینه تامین خوراک دام چالش دارند. حسینا 
با بیان اینکه زنگ خطر وقوع بحران در بازار به 
صدا در آمده است، گفت: اگر چالش فعلی در 
دولت آینده حل نشود و همچنان معضل تامین 
خوراک دام تداوم داشته باشد، با تعطیلی های 
روبه رو  دامداری ها  و  مرغداری  ادامه دار 
خواهیم شد. وی همچنین با بیان اینکه تامین 
ارز نهاده های دامی در بالتکلیفی قرار دارد، 
گفت: بسیاری از واردکنندگان خوراک دام 
را به صورت نسیه خریداری می کنند و بانک 
مرکزی در این شرایط از واردکننده درخواست 
می کند که منشا ارز را اعالم کند. این در حالی 
است که خود بانک مرکزی یکی از عوامل 
اصلی ایجاد مشکل در بحث واردات خوراک 

دام است.

بالتکلیفی در حوزه تامین ارز
اتحادیه  هیات مدیره  عضو  است  گفتنی 
تازگی  به  دامی  نهاده های  واردکنندگان 
نهاده  یورو  کرد: حدود ۱۵۰میلیون  اعالم 
دامی از اواخر اسفند 99 تا خرداد امسال به 
دولت تحویل داده شده، اما تامین ارز آن 
بالتکلیف مانده است. محمدمهدی نهاوندی 
افزود: وزارت جهاد کشاورزی شرط معرفی 
واردکنندگان نهاده های دامی برای تخصیص 
ارز به بانک مرکزی را ارائه 9۰ درصدی کاال در 
سامانه بازارگاه اعالم کرده بود اما به رغم اجرای 
این شرط هنوز ارز واردات بخش قابل توجهی 
از نهاده های دامی به واردکنندگان تخصیص 

داده نشده است. 
نهاوندی ادامه داد: واردکنندگان در جهت 
همراهی با دولت و کمک به تداوم روند تامین 
نهاده دامی در شرایط خشکسالی اقدام به 
عرضه کاال و تحویل آن به دولت کردند، اما بعد از 
گذشت بیش از یک ماه از عرضه کاال در سامانه 
بازارگاه برای تخصیص ارز دچار بالتکلیفی 
هستند. مساله قابل توجه این است که باقیمانده 
کاال هم در بنادر و گمرکات در حال فاسد 
شدن است اما متاسفانه هیچ مرجعی درباره 
بروز چنین شرایطی پاسخگو نیست. عضو 
هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های 
دام و طیور ایران تصریح کرد: بدون تردید این 
نوع رفتارها نتیجه ای غیر از تشدید معضالت 
موجود و بی اعتمادی بیش از پیش به دولت 

نخواهد داشت.
دولت  پایانی  روزهای  در  می رسد  نظر  به 
دوازدهم اندک انگیزه مدیران برای پاسخگویی 
به مشکالت و مطالبات مردم از میان رفته است 
در حالی که در شرایط فعلی انتظار می رود 
مجلس و نهادهای باالدستی هرچه سریع تر با 
ورود به موضوع نسبت به رفع مشکالت موجود 

اقدام کنند.

 بالتکلیفی بازارها

بازارگشایی در دستورکار متولیان تجارترشد 350 درصدي صادرات به آفریقا
 سرگذشت

زنگ خطر وقوع بحران در بازار مواد پروتئینی به صدا در آمده است؛ گزارش

ایرانی ها چقدر
پول به ارمنستانبردند؟

 نوســان: او اهداء کننده فرش معروف بنی آدم به ســازمان ملل 
متحد بود که به عنوان ســندی ماندگار از نگاه انســانی و جهانی 
فرهنگ و تمدن ایران کهن بر دیوار این ســازمان نصب شده است. 
محمد صیرفیــان، دار فانی را وداع گفت؛ هنرمندی شــهیر، که از 
شناخته شده ترین و خوشنام ترین پیشکسوتان صنف فرش در ایران 

بود. او در کتاب »نقد عمر«، قصۀ خلق این فرش را بازگو کرده است؛
" در اواخر دوران کارم، شبی تصمیم گرفتم یک نقشه برای فرشی کوچک طراحی 
کنم. به همان اندازه کاغذها را به هم چسبانیده و شروع به کار کردم. چنان که می دانید 
گهگاهی که آمادگی فکری بیشتری وجود دارد، انسان با سیری غیرطبیعی به هدف 
دلخواه نائل می شود. به همین سان نقشــه مزبور هم نظر مرا جلب کرد و تصمیم 
گرفتم کمی آن را بزرگ تر کنم. خیلی بهتر شــد و هر چه بزرگ تر می شد بیشتر 
می پسندیدم. مدت ها برنامۀ کاری من این بود که شب ها ساعت 9 تا ۱۰ به خواب 

می رفتم و ساعت ۱ یا 2 برخاسته و کارم را تا نزدیک طلوع آفتاب ادامه می دادم.
نقشه بسیار بزرگ شده و به نظر خودم هم زیبا بود و نوآوری و ابتکارات جالبی داشت. 
برای رنگ آمیزی و نقطه چینی آن مرتب سرکشی می کردم. در موقع نقطه چین 
کردن، اشتباه های جزئی پیش می آمد که البته برای بیشتر متخصصان قابل تشخیص 
نبود اما من سه مرتبه دستور تجدید کار دادم. روزی به استاد نقطه چین گفتم: حیف 
است کار یک سال من با کمی اهمال شما به هدر رود. نقاش مزبور خنده کنان جواب 

داد: من یک سال است روی این نقشه کار می کنم.
 کار شما حتماً خیلی بیشتر بوده است. واقعاً هم همین طور بود. باالخره نقشه تمام 
شد. دریغم آمد چنین نقشــه ای را در فرشــی همانند دیگر تولیداتم به کار ببرم. 
تصمیم گرفتم فرشی در حد اعالی توان خویش تهیه کنم. در هر سانتی مترمربع 
از فرش های معمولی من تقریباً ۱2۰ گره موجود است اما بنای این فرش را چنان 
طرح ریزی کردم که در هر ســانتی مترمربع آن بیش از 2۰۰ گره موجود است. در 
هنگام رنگرزی نیز دقت بیشتری به خرج داده سعی کردم در این فرش هیچ گونه 
سهو و خطایی یافت نشود. چندین سالی را که بهترین استادان بافنده مشغول بافت 
آن بودند خودم مرتب سرکشی نموده، کارهایشان را رسیدگی می کردم تا از هر گونه 

اشتباه یا عیبی جلوگیری شود. باالخره فرش تمام شد. 
تصمیم خود را گرفتم اما چگونه عمل کنم؟ یونسکو با درک خصوصیات این فرش، 
نامه های متعددی با پوستر آن برای ســازمان ملل ارسال داشته و توصیه های الزم 
را انجام داده بود اما پاســخ می دادند هنوز مکان مناسبی یافت نشده است. باالخره 
تقاضای ارسال آن رسید و من هم بدون درنگ فرش را فرستادم. مدتی گذشت و از 

من دعوت شد تا در برافراشتن فرش افتخار همکاری داشته باشم...
در فرودگاه دو نفر منتظر من بودند. با اتومبیل مرا به ساختمانی در خیابان پنجم بردند 
و در مدتی که آنجا بودم بسیار محبت نمودند. فردای آن روز به سازمان ملل متحد 
رفتم. نقاط مختلف سازمان را گشتم و بعد از آشنایی با آنجا متوجه شدم که چه کار 
بزرگی انجام گرفته است. سازمان جهانی ملل متحد انبار عمومی یا موزه نیست که هر 
کسی هر چه بخواهد آویزان کند.  راهروهای بین سالن ها و ساختمان های وابسته، 
مکان محدودی است که توریست ها و بازدیدکنندگان سازمان ملل در صف های 
طوالنی مجاز به گردش هستند. بر دیوار این راهروها آثار گوناگونی است که برخی 
کشورها به فراخور موقعیت خود در مساحت های چند متری، هنر ملت خود را به 
نمایش گذاشته اند اما ارتفاع سقف راهروها بیش از سه متر نیست و آویختن فرشی 
به طول پنج  متر بدان دیوارها میسر نیست. همچنین از قراری که می گفتند بسیاری 
از یک صد و نود و اندی کشورهای جهان باوجود مکاتبات بسیار برای نصب اثری از 
کشور خود به علت کمبود جا هنوز موفق به کسب مکانی به مساحت دو سه مترمربع 
هم نشده اند و با توجه به اینکه قبالً هم یک تخته قالی توسط مرحوم دکتر مصدق 
از طرف کشور ایران اهداشده و در پاسیویی آویخته اند دیگر سهمی برای ایران باقی 
نمی ماند. هنگامی که پوستر این فرش با شرح خصوصیات آن ارسال شده بود رؤسای 
سازمان، مصمم به آویختن آن شده بودند اما جایی نبود. اینجاست که باید بگویم فقط 
تقدیر بود که می توانست قبالً بهترین مکان سازمان ملل متحد را با نصب وسایلی 
مانند تلویزیون و ... برای چنین روزی رزرو کند تا هیأت رئیسه، سازمان را بر آن دارد با 

تصویب جابه جایی اشیای مزبور فرش اهدایی مرا بدان مکان رفیع برافرازند.
روزی به من گفتند شخصی بســیار اصرار کرده و می خواهد تو را ببیند. در ساعت 
معینی وعده گذاشتیم و آمد. اسامی این اشخاص را یادداشت نکردم و به خاطر ندارم. 
مذاکراتی درباره فرش کردیم و گفتند یکی از شخصیت های مهم و معروف آمریکا 
بود. در نتیجه این مالقات ها و مذاکرات با خودم گفتم ای کاش هم میهنانم متوجه 
می شدند که هنر فرش چه مقام واالیی نزد هنرشناسان خارج داشته و دارد؛ نه اینکه 
فقط جنبۀ اقتصادی آن را بگویم که البته آن هم بسیار مهم است و فرشی را که ما 
سال ها زیر پا و کفش خود لگد کوبش کرده ایم به جان می خرند و به مصداق »تو مو 
می بینی و من پیچش مو/تو ابرو من اشارت های ابرو« در مقابل هنر و هنرمندی های 

به وجود آورندگان آن سر تعظیم فرود می آورند.

از اصفهان تا سازمان ملل

محمد صیرفیان، دار فانی را وداع گفت؛

 نوســان: هانــي تحویــل زاده، رییــس انجمن 
تولیدکنندگان شیرخشــک و غذاي کــودک، درباره 
وضعیت تامین ارز مواد اولیه شیرخشک نوزاد اظهار کرد: 
با پیگیري انجمن ۵۰ درصد نیاز ارزي واردات مواد اولیه 
شیرخشک نوزاد تامین شد اما، عدم تامین ۵۰ درصدي 
باقي مانده موجب عقب ماندن تولیدکنندگان از تامین 
نیاز بازار شده است.وي ادامه داد: البته تولیدکنندگان با مشکالت دیگري نیز در 
تامین مواد اولیه مواجه هستند که یکي از این مشکالت مربوط به اشتباه در قوانین 
گمرکي است که منتج به رســوب آنها در انبارهاي گمرک شده است.تحویل زاده 
همچنین با ابراز نگراني رونق قاچاق شیرخشک نوزاد به کشورهاي همسایه اظهار 
کرد: قیمت دستوري پایین موجب تبدیل شدن شیرخشک به کاالي مقرون به 
صرفه براي قاچاق به کشورهاي همسایه شده است به نحوي که قاچاق به کشورهاي 

افغانستان و عراق سهم تاثیرگذاري از شیرخشک نوزادان ایراني را مي بلعد.

 نوسان:   جدیدتریــن آمار منتشر شــده از سوي  
وزارت صمت نشــان مي دهد که در ســه ماهه اول 
امسال تولید انواع لوازم خانگي با رشد 29،4درصدي 
نســبت به فصل اول سال گذشــته به بیش از یک 
میلیون و 48 هزاز رسیده اســت. از بین انواع لوازم 
خانگي نیز تولید انواع ماشین لباسشویي، یخچال و 
فریزر و تلویزیون با افزایــش 4۰، 29،۱ و ۱9،9 درصدي مواجه بوده و تولید 
این ســه محصول از حدود 2۱2 هزار، 374 هزار و 224 هزار دستگاه در سه 
ماهه سال گذشــته به نزدیک 297 هزار، 483 هزار و 269 هزار دستگاه در 
سه ماهه امسال رسیده است. اخیرا ســخنگوي انجمن تولیدکنندگان لوازم 
خانگي افزایش 39درصدي حقوق و دستمزد، گران شدن قیمت جهاني مواد 
اولیه و افزایش نرخ ارز که 6 برابر نسبت به سال ۱397 شده را از دالیل افزایش 

قیمت  عنوان کرد.

 نوسان: نقدینگي در خردادماه رقم 3 هزار و 7۰۰ 
هزار میلیارد تومان را رد کرده اســت. رشد نقطه به 
نقطه نقدینگي در خردادماه بالغ بــر 39 درصد به 
ثبت رسیده است. رشد ماهانه و سه ماهه نقدینگي 
نشــان مي دهد که افزایش این متغیر تورم ســاز تا 
حدودي آرام گرفتــه و در روند نزولــي قرار گرفته 
است.  همچنین رشد نقطه به نقطه شبه پول در خردادماه امسال در 6 سال 
گذشته بي سابقه بوده است. حجم نقدینگي موجود در اقتصاد ایران در پایان 
خردادماه سال جاري به رقم 3 هزار و 7۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. 
رشد نقطه به نقطه این متغیر تورم ساز در خرداد امسال، 39.4 درصد به ثبت 
رسیده است و مي توان بیان کرد که از پایان خرداد 99 تا پایان خرداد ۱4۰۰ 
متوســط به طور روزانه 2.8 هزار میلیارد تومان خلق نقدینگي توسط نظام 

بانکي صورت گرفته است.

  نوسان: بررســي آخرین وضعیــت قیمت اوراق 
مسکن نشان مي دهد که هر برگ اوراق تسهیالت 
مســکن در مردادماه بــا قیمت ۵9 هــزار و ۵۰۰ 
تومان و در شــهریورماه ۱398 نیــز با قیمت ۵9 
هزار و6۰۰ تومان داد و ســتد مي شد.قیمت اوراق 
مهرماه ســال ۱398 نیز ۵9 هزار و 9۰۰، قیمت 
اوراق آبان ماه ۵9 هــزار و 7۰۰ و قیمــت اوراق آذرماه نیــز ۵9 هزار و 
7۰۰ بوده است. همچنین هر برگ اوراق تســهیالت مسکن در دي ماه، 
بهمن ماه و اســفندماه همان ســال با قیمت ۵9 هــزار و ۱۰۰، ۵9 هزار 
و 3۰۰ و ۵9 هزار و 6۰۰ تومان معامله مي شــود. قیمت اوراق مســکن 
طي دو هفته گذشته نسبتا ثابت بوده است و بر اساس آخرین قیمت ها، 
متاهل هاي تهراني براي این اوراق باید 28 میلیــون و 7۵2 هزار تومان 

پرداخت کنند.

قاچاق شیرخشك به کشورهاي همسایهوام مسکن چند؟رشد نقطه به نقطه شبه پولتولید بیش از یك میلیون دستگاه لوازم خانگي
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اگر مشکالت بازار نهاده ها حل نشود، قیمت مرغ به ۱۰۰ هزار تومان و گوشت به۲۵۰ هزار تومان می رسد
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در این طرح که تامین مالی دو میلیارد یورویی 
را به همراه داشــته، از تولیدات شرکت فوالد 
مبارکه اســتفاده و به همین دلیــل عالوه بر 
صرفه جویی ارزی ۵۰۰ میلیون یورویی، برای 
۱۰ هزار نفر به صورت مستقیم و 3۰ هزار نفر 

به صورت غیرمستقیم اشتغال زایی شده است.
یکی از مزایای راهبردی انتقال نفت از گوره به 
جاسک کاهش ریســک فروش نفت ناشی از 
موقعیت جغرافیایی خلیج فارس و تنگه هرمز 
است که با اجرای این پروژه استمرار صادرات 
نفت خام تضیمن و با متنوع سازی پایانه های 
صادراتی ریسک صادرات نفت کشور کاهش 

خواهد یافت.
فوالد مبارکه در بین

 6 فوالدساز برتر جهان 
پس از تحریم های ایاالت متحده آمریکا علیه 
ایران، فــروش کاالهای مهم و اســتراتژیک 
از جمله ایــن نوع فوالد و مشــتقات آن نظیر 
تختال های فوالدی و… به ایران ممنوع شد 
و عمال قابلیت اجرایی شدن پروژه انتقال نفت 
گوره به جاســک از میان رفت. به بیان دیگر 
مهم ترین طرح ایران از نظر امنیت ملی، اقتصاد 
و انرژی، تنها با یک ممنوعیت فروش زمین گیر 
شد. در همین زمان بود که شرکت مهندسی و 
توسعه نفت درصدد بومی سازی این محصول 
استراتژیک برآمد اما از آنجا که ساخت این نوع 
فوالد تنها از عهده ۵ فوالدساز برتر و پیشرفته 
جهانی در حوزه فوالد مانند شرکت های پوسکو 
)کره جنوبی(، دیلینگر )آلمان(، آرسلور میتال 
)لوکزامبورگ(، بائو اســتیل )چین( و اُتکال 
)هند( بر می آمد که پس از این ۵ فوالدســاز، 

شــرکت فوالد مبارکه به عنوان ششــمین 
فوالدســاز دنیا موفق به تولید این نوع تختال 
خاص شد. پس از برگزاری جلسات متعدد فنی 
و آزمایشات مختلف، شرکت فوالد مبارکه برای 
اولین در ایران موفق شد فوالد مورد نیاز برای 
آغاز و بهره برداری از این پروژه ملی را با کیفیت 
فوق العاده تولید و نام خود را بار دیگر در میان 
برترین و پیشرفته ترین شرکت های فوالدی 

جهان مطرح کند.
کیفیت تختال فوالد مبارکه 

همتراز با استانداردهای جهانی
در همین خصوص علی کالکی، رئیس بازرسی 
و حفاظت فنی شرکت مهندســی و توسعه 
نفت، درباره کیفیت محصوالت فوالد مبارکه 
اظهار کرد: کیفیت محصوالت استفاده شده 
شــرکت فوالد مبارکه در پروژه اســتراتژیک 
انتقال نفت خام از گوره به جاسک اگر از  کیفیت 
محصوالت اروپایی و چینی باالتر نباشد، کمتر 
نبوده و همتراز استانداردهای جهانی است. وی 
با بیان اینکه تولید این محصول راهبردی توسط 
فوالد مبارکه به نوعی وابســتگی ایجاد شده 
در این حوزه به کشورهای خارجی را بر طرف 
کرد، گفت: اگر فوالد مبارکه قادر به تولید این 
محصول نبود عمال ما امکان اجرای این پروژه 
را نداشتیم. بنابراین تولید این محصول توسط 
فوالد مبارکه برای ما بسیار حائز اهمیت است. 
اکنون اعتماد به نفسی که در مجموعه فوالد 
مبارکه ایجاد شده اســت، می تواند کشور را از 
نظر محصوالت فوالدی اینچنینی در وضعیت 
مناســبی قرار دهد. رئیس بازرسی و حفاظت 
فنی شرکت مهندســی و توسعه نفت ضمن 

تشکر از پرسنل فوالد مبارکه گفت: می توان 
ادعا کرد با تجربه  ای که اینجا به وجود آمد و با 
تجهیزات و امکانات موجود بهترین نتیجه را 
از وضعیت تولید داخل گرفتیم و این بســیار 

امیدوار کننده است.
تأخیر در اجرای پروژه انتقال نفت 

عباس اکبری محمدی، معــاون بهره برداری 
شرکت فوالد مبارکه نیز با اشاره به اهمیت اجرای 
پروژه انتقال نفت گوره به جاسک گفت: تولید 
فوالد مورد نیاز این پروژه توسط فوالد مبارکه 
چنان حائز اهمیت است که عالوه زمینه سازی 
برای اجــرای یکــی از مهم تریــن پروژه های 
استراتژیک  کشــور در فاصله زمانی و کیفیت 
مناسب، از خروج حداقل ۵۰۰ میلیون یورو ارز از 
کشور نیز جلوگیری کرد. وی با بیان اینکه تامین 
تختال مورد نیاز برای ساخت  لوله های انتقال 
نفت، کلیدی ترین اقدام در اجرای این پروژه ملی 
بود، گفت: پیشتر شرکت نفت برای تامین این 
تختال اقدام کرده بود که علی رغم تامین اعتبار 
مورد نیاز، طرف های خارجی به دلیل تحریم از 
فروش و تحویل این تختال به ایران خودداری 

کرده و عمال این پروژه معطل ماند.
 API تولید ۴۰۰ هزار تن تختال

شاه بیت انتقال نفت گوره به جاسک
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه گفت: 
با همتی که در فوالد مبارکه انجام شد، اسلب 
مورد نیاز برای این تختــال طراحی و پس از 
انجام تســت های مورد نیاز در کارخانه تولید 
تختال و تبدیل تختال به لوله، فرایند تولید انبوه 
محصول آغاز شد. در نهایت بیش از 4۰۰ هزار 
تن تختال API مناسب برای محیط گاز ترش 

به عنوان ماده اولیــه و به نوعی قلب تپنده این 
پروژه تولید شد. بنابراین فوالد مبارکه با تولید 
این اسلب اقدام بسیار مهمی را به انجام رساند. 
اکبری محمدی اضافه کرد: باید توجه داشت 
که حتی در صورت پرداخت این مبلغ هنگفت 
به شــرکت های خارجی، بــه دلیل وضعیت 
تحریمی ایران تختال یا اسلب این حوزه به ایران 
تحویل داده نمی شد. وی تصریح کرد: در حال 
حاضر توانمندی تولید تختال های گاز ترش و 
اسلب های ویژه ای که برای خطوط نفت و گاز 
استفاده می شود، صرفا در فوالد مبارکه وجود 
دارد. تولید چنیــن محصوالتی به دانش فنی 
باال و خط تولید پیشرفته نیاز دارد که هر دو در 

فوالد مبارکه وجود دارد.
تحقق گام دوم انقالب 

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه ادامه 
داد: یکی از دغدغه ها و پیگیری های مقام معظم 
رهبری برای پروژه های ملــی انجام این پروژه 
در ســریع ترین زمان بود که با لبیک شرکت 
فوالد مبارکه پروژه انتقال نفت خام از گوره به 
جاسک روز پنجشنبه 3۱ تیرماه ۱4۰۰ توسط 
رئیس جمهور محترم افتتاح گردید. غالمرضا 
سلیمی، مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم شــرکت فوالد مبارکه با اشاره اهمیت 
بســیار زیاد پروژه انتقال نفت گوره به جاسک 
برای کشور اظهار کرد: اگر فوالد مبارکه نبود، 
امکان اجرای پروژه مهم و اســتراتژیک انتقال 
نفت گوره به جاسک به دلیل تحریم ها وجود 
نداشت بنابراین این شرکت آغازگر اجرای این 
پروژه ملی و استراتژیک بود. وی با بیان اینکه 
پیش از تولید این نوع تختال در فوالد مبارکه، 
تامین تختال های مورد نیاز این پروژه تنها از 
طریق واردات امکان پذیر بود، گفت:از آنجا که 
ساخت تختال مورد نیاز برای پروژه انتقال نفت 
گوره به جاســک تختالی ویژه و مناسب برای 
حمل نفت ترش اســت، به آلیاژ های خاصی 
نیز برای تولید این محصول نیاز است. این در 
حالی است که فوالد مبارکه به دلیل تحریم ها با 
مشکل تامین فروآلیاژهای مورد نیاز برای تولید 

این نوع محصول مواجه بود. 

فوالد مبارکه صادرکننده 
تختال API می شود

وی ادامه داد: بنابراین یکی از نکات مثبت تولید 
این محصول در فوالد مبارکــه، جلوگیری از 
خروج ارز از  کشور و نهادینه شدن دانش تولید 
این گرید فوالدی برای اولین بار در ایران است. 
همچنین باتوجه به تجربه حاصل از تولید این 
تختال در فوالد مبارکه، قابلیت تولید ســایر 
گریدهای باالتر تختال های API نیز در این 
شرکت وجود دارد. مدیر ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه با بیان 
  API اینکه دانش فنی برای تولید گریدهای
تنها در اختیار کشــورهای محدودی است، 
گفت: با تولید 43۰ هزار تن تختال ویژه برای 
پروژه ملی انتقال نفت خام از گوره به جاسک، 
اکنون این فنــاوری در ایران نیــز وجود دارد. 
به عالوه نهادینه شدن فناوری تولید این نوع 
محصول در کشــور، باعث افزایش سوددهی 
برخی شرکت های ایرانی و امکان صادرات این 

محصول به کشورهای مختلف جهان گردید.

 گزارش

  گزارش

 نوســان :مدیر روابــط عمومی 
شــرکت فوالد مبارکه گفت: در 
مســئولیتهای  به  عمل  راستای 
اجتماعی،  3 مرکز واکسیناسیون 
کرونا در »خوراســگان« و »ملک 
شــهر« و »رهنان« به درخواست 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و 
با همکاری ســپاه صاحب الزمان و 

شرکت فوالد مبارکه افتتاح شد.
هادی نباتی نژاد، اظهار کرد:  شرکت فوالد 
مبارکه همواره در شــرایط سخت تالش 
کرده است در قبال جامعه مسووالنه عمل 
کند؛ با شــیوع کرونا این شرکت، تجهیز 
بیمارستان شهرستان های مبارکه و لنجان 
و تامین اکسیژن رایگان برای مراکز درمانگر 
کرونا را در راســتای مسئولیت اجتماعی 
انجام داد که به ارتقا نظام سالمت، منجر 
شد.  وی افزود: در همین راستا در این هفته 
به منظور سرعت گرفتن واکسیناسیون 
کرونا و به درخواست دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان و ستاد اســتانی مقابله با کرونا، 3 
مرکز جدید »خوراسگان« و »ملک شهر« 
و »رهنان« با همکاری سپاه صاحب الزمان 

و شرکت فوالد مبارکه افتتاح می شود.  
نباتی نژاد خاطر نشان کرد: بر اساس آمار 
اعالم شده تاکنون در اصفهان، 49۰ هزار 
نفر یک دوز واکسن و ۱34 هزار نفر دو دوز 
واکســن کرونا را دریافت کرده اند و برای 
رسیدن به ایمنی جمعی ناگزیریم که روند 
واکسیناسیون شــتاب بگیرد. وی افزود: 
همچنین از آنجا که واکسن کووبرکت در 
مردادماه به تولید انبوه می رسد نیاز است 
که مراکز واکسیناسیون در استان اصفهان 
توسعه یابد تا هرچه سریع تر با ایمنی از 
طریق واکسیناسیون، اپیدمی کرونا کنترل 
شــود. مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه با اشــاره به مسئولیت اجتماعی 
این شرکت گفت: مسئولیت اجتماعی به 
منزله چهارچوب اخالقی شــرکت فوالد 
مبارکه همواره در صدر امور قرار داشــته 
است و این شرکت همواره سعی کرده تا در 
راستای امیدآفرینی و تقویت سرمایه های 
اجتماعی متعهدانه تصمیم های سنجیده 
ای اتخــاد کند کــه نمــود آن در ایفای 
مســئولیت های اجتماعی در ایام شیوع 
کرونا مشهود اســت.  نباتی نژاد با اشاره 
به تامین ۱8 هزار تن اکسیژن رایگان در 
مراکز درمانگر تصریح کرد: در شرایطی که 
شرکت فوالد مبارکه متاثر از محدودیت 
های انرژی برق است، این شرکت با ایفای 
مسئولیت اجتماعی تامین روزانه 6۰ تن 
اکســیژن رایگان بیمارستانها را تضمین 
کرده است که مجموع این فعالیت ها در 
حوزه کرونا مورد تقدیر وزیر بهداشت هم 
قرار گرفت. وی با تاکید بر شــتاب گیری 
روند واکسیناســیون کرونا بــرای مهار 
این اپیدمی و کنتــرل واریانت های این 
ویروس با واکسیناسیون گسترده گفت: 
با تولید انبوه واکسن تولید داخل و تعامل 
با سپاه صاحب الزمان درصدد هستیم در 
راستای مسئولیت های اجتماعی مراکز 
واکسیناســیون کرونا را توسعه دهیم تا 
ظرفیت تزریق روزانه واکســن کرونا در 
اصفهان افزایش یابد. مدیر روابط عمومی 
شرکت فوالد مبارکه در خاتمه گفت: روز 
دوشنبه 4 مرداد، مرکز واکسیناسیون با 
۱۰ خط تزریق در دانشــگاه خوراسگان 
افتتاح شــد و در روز چهارشنبه 6مرداد، 
مراکز واکسیناســیون کرونا در دانشگاه 
فرهنگ و هنر ملک شــهر و مصلی نماز 
جمعه رهنان بــا حضور فرمانده ســپاه 

صاحب الزمان افتتاح می شوند.

industry

مدیر گندله سازی شرکت فوالد مبارکه از انجام موفق تعمیرات برنامه ریزی شده شش روزه این واحد 
در تیرماه خبر داد. رضا اسماعیل پور افزود: تعمیرات برنامه ریزی شده شش روزه واحد گندله سازی 
با نجام بیش از 3۵ هزار نفر ساعت فعالیت تعمیراتی به طور منظم، با کیفیت و بدون بروز حادثه 
ایمنی انجام شــد. نکته قابل ذکر در این توقف تعمیراتی، تعویض سیستم آب بندی خشک کن 
ابتدای کوره پخت برای اولین بار در شــرایط گرم کوره پخت، جهت بهبود فرایند و رســیدن به 
رکورد فاصله زمانی 24 ماه بین تعمیرات اساسی واحد گندله ســازی تا انتهای مهر ۱4۰۰ بود.

انجام موفق تعمیرات برنامه ریزی شده واحد گندله سازی
مدیر شبکه بهداشت و درمان لنجان گفت: به دنبال اجرای طرح ملی واکسیناسیون، شهرستان 
لنجان 2 مرکز تجمیع واکسیناسیون را مورد بهره برداری قرار داد. به گفته علی وحدتی، فوالد 
مبارکه در راستای عمل به مســئولیت های اجتماعی خود در تجهیز مراکز واکسیناسیون 
شهرستان لنجان نقش قابل توجهی داشت. با کمک مجتمع فوالد سبا و فوالد مبارکه فضای 
بسیار مناسب برای ارائه خدمات واکسیناسیون به وجود آمد و امکانات و هزینه قابل توجهی 
توســط فوالد مبارکه صرف اجرایی کردن طرح ملی واکسیناســیون در زرین شــهر شد.

اجرای طرح ملی واکسیناسیون لنجان با کمک  فوالدمبارکه

افتتاح 3 مرکز جدید
واکسیناسیون کرونا جلوگیری از خروج ۵00 میلیون یورو ارز

 نوســان:حمیدرضا عظیمیان در خصوص اجرایی شدن پروژه 
استراتژیک گوره به جاســک با تاکید بر ضرورت اعتماد به توان 
داخلی گفت: طرف های خارجی به دلیل تحریم ها، تحویل ورق های 
مورد نیاز شــرکت نفت برای اجرای پروژه انتقال نفت از گوره به 
جاسک خودداری کردند اما شرکت فوالد مبارکه اسلب مخصوص 
انتقال گاز ترش را از سال 98 تولید و هم اکنون نیز با افتخار می تواند 
صادرکننده این محصول باشد تا بار دیگر بی اثر بودن تحریم ها که 

نتیجه خودکفایی و استقالل کشور است را نشان دهد.
حمید رضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود: وقتی برای اولین 
بار همکارانمان از شرکت نفت برای تأمین اسلب مخصوص انتقال گاز ترش به 
ما مراجعه کردند، ایده و طرح مسئله اولیه و به بیان دیگر مسئله موجود را مطرح 
کردند. وی خاطرنشان کرد: پس از آن جلساتی در سطوح مختلف تشکیل شده 
و بعد از ایجاد یک اراده جمعی و قطعی بــرای تولید تختال مورد نیاز این پروژه 
در فوالد مبارکه برای اولین بار و در یک همکاری گروهی و دست جمعی میان 
کارشناسان فوالد مبارکه و وزارت نفت، اسلب گاز ترش در سال 98 در شرکت 

فوالد مبارکه تولید شد.

دستیابی فوالد مبارکه
 به استاندارد تولید تختال پروژه 

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در آیین بهره برداری از خط لوله و پایانه نفتی انتقال 
نفت گوره-جاسک اظهار کرد: عملیات صادرات نفت خام از سواحل مکران در 
دریای عمان آغاز می شود. ایجاد این پایانه صادراتی نفت خام در منطقه مکران 

در سال های اولیه دهه 6۰ و اوج جنگ تحمیلی مطرح شد. 
بر همین اســاس خط لوله ای به نام محرم راه اندازی شد که با پایان جنگ رها 
گردید و بخشی از این خط به قطر ۵6 اینچ و طول 22۰ کیلومتر در استان بوشهر 
به انتقال آب به مناطق ســاحلی اختصاص یافت. وی ادامه داد: در جریان سفر 
سال 99 رئیس جمهور به استان هرمزگان با ایشان اجرای این طرح جنبه حدی 
گرفت و پس از بررسی های کارشناسی شده موضوع و توجیهات اقتصادی، فنی 
و زیست محیطی، این طرح با اعتباری نزدیک به 2 میلیارد دالر در شورای اقتصاد 

تصویب و ابالغ شد. 
وی افزود: فرایند ساخت و تامین تجهیزات این پروژه مهم ملی از سال 97 آغاز 
و عملیات لوله گذاری این آن در تیرماه سال 99 با دستور رئیس جمهور شروع 
شــد. این خط لوله با قطر 42  اینچ )۱۰6( و طول ۱۰۰۰ کیلومتر اجرا شده که 
نفت خام سنگین و نیمه ســنگین ایران را  از منطقه گوره در استان بوشهر به 
بندر جاسک در استان هرمزگان منتقل می کند که امیدوارم این طرح به عنوان 
مهمترین طرح پایه ای، زمینه ساز توسعه اقتصادی منطقه مکران باشد و پس از 

سالها این کار کلید توسعه این مکان را به جریان اندازد. 
وی خاطرنشان کرد: به طور کلی می توان گفت این طرح تاکنون پیشرفت 82 
درصدی داشته است و حدود یک میلیارد و 2۰۰ میلیون دالر در آن هزینه شده 
است. زنگنه با بیان اینکه این طرح در ابتدای سال ۱4۰۱ به بهره برداری کامل 
خواهد رسید، تصریح  کرد: از امروز تا مهرماه ظرفیت این طرح 3۰۰ هزار بشکه 

خواهد بود. 
زنگنه گفت: در ابتدای آغاز این پــروژه، قراردادهایی برای تامین 4۰۰ هزار تن 
ورق »نیز« مقاوم به نفت ترش و تامین پمپ های 6 مگاواتی  با شــرکت های 
خارجی منعقد شد که به دلیل تحریم ها تامین اقالم ها بسیار سخت بود. وی 
اضافه کرد: به همین دلیل یک کار مشترک یک ساله بین شرکت ملی نفت ایران، 
شرکت فوالد مبارکه و شرکت فوالد اکسین تعریف شد تا بتوانند به استاندارد 
تولید تختال توسط فوالد مبارکه و اســتاندارد تولید ورق توسط فوالد اکسین 

برسند. 
وزیر نفت خاطرنشــان کرد: بخش اصلی ورق مورد نیاز این طرح که یک ورق 
مقاوم به نفت و گاز ترش اســت برای اولین بار در ایران ســاخته و تامین شد. 
همچنین پمپ های 6 مگاواتی نیز به ۵۰ پمپ 2.۵ مگاواتی تبدیل  و باز در ایران 
ساخته شد. در نتیجه طرح عظیم خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک جلوه ای از 

درهم شکستن تحریم ها و تکیه بر توان داخلی است.

قدردانی از
فوالد مبارکه 

حســن روحانی، رئیس جمهور، نیز در این جلســه پس از اظهارات وزیر نفت 
گفت: امروز یک روز تاریخی و بزرگ برای ملت ایران است. هرچه زمان بگذرد 
اهمیت این پروژه بیشتر برای مردم روشن می شــود. االن برای دنیا روشن شد 
که جمهوری اسالمی ایران یک اقدام بسیار مهم ملی را در زمینه صادرات نفت 

انجام داده است.
وی افزود: شــاید پروژه ای با این عظمت برای صادرات نفت آن هم با این هدف 
که ما یک پایانه صادراتی جدید در منطقه آن هم در بیرون از خلیج فارس و در 
دریای عمان طرح بسیار حائز اهمیتی است که با این همه عظمت در مدت زمان 
تقریبا دو سال و چند ماه یکی از افتخارات صنعت ایران زمین است که به ملت 
ایران تبریک می گویم. این مسئله نشان دهنده غیرت، توانمندی و دانش ایرانیان 
است. این طرح یک طرح تاریخی است که به عنوان بزرگترین طرح وزارت نفت 

در تاریخ ثبت خواهد شد. 
رئیس جمهور در پایان از همه دست اندرکاران پروژه انتقال نفت خام از گوره به 

جاسک به ویژه شرکت فوالد مبارکه قدردانی کرد.

توانمندی فوالد مبارکه
برای صادرات اسلب گاز ترش

مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید کرد:

فوالد مبارکه با تولید 400 هزار تن تختال APIانتقال 1000 کیلومتری نفت کشور را محقق کرد؛

فوالد مبارکه با تولید فوالدهای API به عنوان ششمین فوالدساز دنیا موفق به تولید این نوع تختال خاص شد

 نوسان: رئیس دفتر پروژه تحول دیجیتال 
شــرکت فوالد مبارکه گفــت: آنچه فوالد 
مبارکه به عنوان یک شرکت سرآمد دنبال 
می کند، خلــق ارزش پایدار و مشــترک با 
همه ذی نفعان است و نمی توانیم در صنایع 
مختلف مانند صنعت فوالد که صنعتی مادر 
محسوب می شود به سمت تحول دیجیتال 
حرکت کنیم در حالی که زیرســاخت های 
الزم در محیط های دانشگاهی و دانشجویی 

و رشته های تحصیلی مرتبط آماده نباشد.
علی کیانــی درباره آزمایشــگاه صنعت 4 
اظهار کرد: چنین آزمایشــگاه هایی تحت 
عناوینی چون »دیجیتال لب«، »آزمایشگاه 
دیجیتــال« یا »آزمایشــگاه صنعت 4.۰« 
شناخته می شوند و تاکنون چندین دانشگاه 
معتبر جهانی از جمله دانشگاه لیون فرانسه 
و دانشــگاه پلی تکنیک  میــالن اقدام به 
راه انــدازی آن کرده انــد. وی افزود: چنین 

آزمایشگاه هایی باید سه مولفه اصلی داشته 
باشد؛ هوشــمندی، کارآمدی و ایمنی. این 
ســه مولفه همواره باید مورد توجه همگان 

قرار گیرد.
رئیس دفتر پروژه تحول دیجیتال شرکت 
فوالد مبارکه تصریح کرد: آزمایشــگاهی 
هوشــمند اســت که در آن از فناوری های 
مولد مانند اینترنت اشــیا، واقعیت افزوده، 
پهبادها، هوش مصنوعی و رباتیک در آن به 

منظور شبیه سازی و فعالیت های آزمایشی و 
تحقیقاتی استفاده شود. وی اظهار کرد: آنچه 
فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت سرآمد 
دنبال می کند، خلق ارزش پایدار و مشترک 
با همه ذی نفعان است که دانشگاه یکی از این 
ذی نفعان در حوزه جامعه محسوب می شود. 
در این مسیر اگر بخواهیم صنعت به سمت 
هوشمندی حرکت کند در حالی که دانشگاه 

همراه ما نباشد چندان موفق نخواهیم بود.

رئیس دفتر پروژه تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه خبرداد؛

راه اندازی آزمایشگاه دیجیتال با حمایت فوالد مبارکه

با تولید ۴۰۰ هزار تن تختال API برای انتقال ۱۰۰۰ کیلومتری نفت کشور، پروژه مهم و استراتژیک 
انتقال نفت خام گوره به جاسک که به گفته رئیس جمهور مهمترین طرح از نظر امنیت ملی، اقتصاد 
و انرژی کشور است به صورت رسمی افتتاح گردید. اهمیت استراتژیک و حیاتی پروژه انتقال نفت خام از گوره به 
جاسک در دوره های مختلفی بیان شده اما آنچه به نظر درباره این پروژه مهم ایرانی مغفول مانده، نقش شرکت 
فوالد مبارکه در اجرای آن است چراکه کلیدی ترین عنصر اجرای این پروژه، لوله های انتقال نفت است که انتقال 
این ماده معدنی را ممکن می سازد اما از آنجا که نفت خام قابل انتقال با این پروژه جزو نفت های ترش)اسیدی به 
دلیل وجود گوگرد باال( محسوب می شود، تنها امکان استفاده از فوالدهای ویژه با آلیاژی خاص وجود دارد که به 
طور کلی از آن ها به عنوان فوالدهای API یاد می شود. فوالد مبارکه برای انتقال نفت در شرایط تحریم، از خروج 

۵۰۰ میلیون یورو ارز جلوگیری کرد.

هفته نامه نوسان
گروه صنعت
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: امسال بحث افزایش قیمت 
نان که به استانداری ها واگذار شده بود، به فرمانداری ها واگذار شده است، این افزایش 
قیمت احتماال حوالی 2۰ تا 22 درصد خواهد بود.سید حسن قاضی عسگر افزود: آزادپز 
بودن برخی نانوایان تجربه موفقی را نیز به همراه داشته است. اکنون با این روش نان 
های باکیفیت و با سبوس تولید می شود که به دلیل استفاده از آرد کامل در پخت این 

نان، برای سالمتی انسان بسیار مفید است.

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پاالیش نفت اصفهان)سهامی عام( برای سال مالی 
منتهی به 3۰ اسفندماه ۱399 برگزار شد و با توجه به توافق با سهامداران عمده و 
برحسب اکثریت آرا مبلغ ۱2۰ تومان به ازای هر سهم معادل 6۰ درصد تخصیص داده 
خواهد شد. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در این نشست گفت: مصرف آب از 
۱396 تا االن تغییر نکرده است  و در بخش گاز نیز تقریبا 9۵ درصد از گازی که به فلر 

می رفته را صرفه جویی کردیم.

تقسیم سود 60 درصدی »شپنا«قیمت نان در اصفهان 20 درصد گران می شود
 تلگرامنوشت

 
از انتهای سال ۱398 سازمان برنامه با همکاری سازمان امور اداری و 
استخدامی افزایش حقوق کارکنان دولت را کلید زد. قاعدتا توجیه 
رایج این اســت که قدرت خرید کارمندان به واسطه تورم شدید به 
شدت کاهش یافته و نیاز به جبران داشته است. این پیشنهاد بدون 
اینکه در مجلس بررســی شــود در دولت تصویب شد و همان طور 
که می توان حدس زد به ســرعت برق در تمام دستگاه های اداری با 

اشتیاق به اجرا در آمد.
قبل از هر چیز روشــن اســت که هیچ کس با بهبود وضعیت درآمــد افراد، 
خصوصا کارمندان دولت مخالف نیســت و اتفاقا خود اینجانب جزو منتفعان 
این سیاست هستم؛ اما دانش اقتصادی حکم می کند که آدمی فارغ از ذی نفع 
بودن، پیامدهای یک سیاست را بررسی کند. بنابراین به اختصار به این پیامدها 
اشاره می کنم. ابتدایی ترین پیامد این سیاست آن بود که زنجیره ای از افزایش 
حقوق در بخش های مختلف را کلید زد. وقتی حقوق کارمندان اضافه شــود 
بعد بازنشستگان دولتی مدعی می شوند که باید حقوقشان تناسبی با حقوق 
کارمندان داشته باشد و طبیعتا دولت ناگزیر از این امر می شود که شد. سپس 
بازنشستگان تامین اجتماعی و دیگر صندوق های غیردولتی شاکی می شوند 
که تفاوت حقوق آنها با بازنشستگان کشوری شدید شده است و این بار تامین 
اجتماعی ناگزیر از ترمیم حقوق آنها می شود. تا اینجای کار معنای مشخص این 
امر یعنی وخیم تر شدن بحران صندوق های بازنشستگی؛ زیرا به جای کاهش 

هزینه ها و افزایش ورودی، تنها هزینه ها افزایش یافته است.

 تعیین دستمزد 
در بخش خصوصی

اندکی بعد نوبت به تعیین دستمزد در بخش خصوصی می رسد و نمایندگان 
کارگری مدعی افزایش قابل توجه حقوق می شوند؛ زیرا انتظار دارند که حقوق 
در بخش خصوصی رابطه ای با حقوق در بخش دولتی داشــته باشــد و وقتی 
حقوق بخش دولتی افزایش یافت در بخش خصوصی نیز چنین انتظاری ایجاد 
می شود که همین اتفاق نیز افتاد و حداقل حقوق با یک جهش قابل مالحظه 
به حدود چهار و نیم میلیون تومان رســید. حال باید از خود سوال کنیم که آیا 
چنین حقوقی برای بخش خصوصی که سخت گرفتار کرونا و تحریم است، قابل 
تحمل است؟ آیا این حقوق استخدام بیشتر را ترغیب می کند یا بنگا های واقعا 
خصوصی را از استخدام بیشــتر بازمی دارد؟ کامال روشن است که حقوق باال و 
حق بیمه ای که به تناسب آن افزایش یافته است، فشار شدیدتری بر بنگاه های 

واقعا خصوصی وارد می کند.
نکته جالب توجه این اســت که همه این اتفاقات در ســالی افتاده که پدیده 
کرونا رخ داده و در بخش دولتی دورکاری یعنی کارنکردن حاکم بوده اســت! 
در کشورهای بسامان و پیشرفته به دلیل کرونا و دورکاری حقوق افراد بین ۵۰ 
درصد تا 3۰ درصد کاهش یافت؛ ولی در کشور ما -که به دلیل تحریم گرفتارتر 
است- این حقوق افزایش پیدا کرد. کسی می تواند واقعا توضیح دهد چرا؟ مساله 
بدتر این است که شکاف متوســط حقوق در بخش خصوصی و دولتی به زیان 
بخش خصوصی در حال گسترش است. برخالف تصور رایج، میانگین حقوق 
در بخش خصوصی پایین تر از متوســط حقوق در بخش دولتی است و بخش 
خصوصی به دلیل رشدهای اقتصادی منفی با کاهش قدرت خرید مشتریان 
روبه رو است و درآمد شرکت هایی که در بخش واقعی فعالیت می کنند، دچار 
افت اســت. اگرچه تورم برخی ارقام را باد کرده، اما وقتی اثر تورم حذف شود، 
افت ها چشم گیر می شود. البته در اقتصاد بزرگی مثل ایران همیشه استثناهای 
بزرگی هستند مثال شرکت هایی که درآمد ارزی دارند و با رشد نرخ ارز درآمد 

بیشتری پیدا می کنند یا بخش هایی که از حباب بازار دارایی منتفع می شوند.
نمونه آشــکار این قضیه حقوق اعضای هیات علمی در دانشــگاه های دولتی 
و دانشگاه آزاد اســت. اگرچه حقوق اعضای هیات علمی در مقایسه با بیشتر 
بخش های دولتی نازل تر اســت، اما شکاف بین حقوق اعضای هیات علمی در 
دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد برای استادان دانشگاه آزاد آزاردهنده بوده 
است. در دانشگاه های دولتی، حقوق فارغ از میزان دانشجو و تدریس آنالین یا 
حضوری افزایش یافته است، اما در دانشــگاه آزاد چون حقوق مرتبط با درآمد 
دانشگاه و آن هم با شهریه است، دانشگاه آزاد نمی تواند پابه پای دانشگاه های 
دولتی این افزایش ها را انجام دهد؛ زیرا اگر بخواهد شهریه ها را افزایش دهد با 

افت ثبت نام و فشارهای اجتماعی روبه رو می شود!

 بازگشت
 انتظارات تورمی

به باور اینجانب، موضوع اعتراض بخشی از کارکنان صنعت نفت ریشه در همین 
تبعیض دارد. کارکنان رسمی وزارت نفت حقوقشان با مصوبات دولت افزایش 
می یابد؛ اما حقوق کارکنان قراردادی با مصوبات شورای عالی کار! در یک بازه 

زمانی این شکاف غیرقابل تحمل می شود!
اقتصاد ایران در پی انتخابات آمریکا فعال از کمند ابرتورم رها شده است؛ اما اگر 
همین مسیر بودجه متورم را دنبال کند، ناگزیر انتظارات تورمی دوباره برخواهد 
گشت و داخل شیشه کردن این غول دیگر به سادگی امکان پذیر نخواهد بود. 
رشد اقتصادی منفی است. تبعات رشد اقتصادی منفی پنهان کردنی و حذف 

کردنی نیست و طبعا روی اقتصاد خراب می شود. 
حال می توان کارمندان دولت را تا حــدی از پیامد آن رهانید؛ اما باید به آن تن 
داد که تورم شدید، فشار بزرگ تری بر بخش غیردولتی خصوصا فقرا وارد کند! 
راه واقعی و غیرپوپولیستی بهبود معیشت در گرو بهبود رشد اقتصادی است و 
چون این گزینه، گزینه سختی است همه دنبال گزینه های میانبری هستند که 
واقعیت ندارند و موجود نیستند. به امید آنکه بهبود معیشت از راه های بخردانه و 

مدبرانه دنبال شود.

افزایش حقوق ها
 به چه معناست؟

آیا چنین حقوقی برای بخش خصوصی قابل تحمل است؟؛

 نوسان:مدیرکل گمرکات استان 
اختصاصی  گمرک  گفت:  اصفهان 
ذوب آهن اصفهان نخستین گمرک 
صنعت فوالد کشور و اولین گمرک 
اختصاصی صنعت کشور محسوب 
می شود که همزمان با تاسیس این 
کارخانه مادرصنعتی احداث شد و 
پس  از آن نیز فوالد مبارکه قرار دارد 
و به  غیر از این دو مجموعه، گمرک 
اختصاصی در کشور نداریم. گمرک 
اختصاصی به این معنا اســت که 
چارت سازمانی مصوب سازمان امور 

اداری و استخدامی کشور را دارد.
رســول کوهســتانی پزوه افــزود: آمار 
صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته 
38میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون دالر بوده 
که سهم اســتان اصفهان ۵درصد از کل 
صادرات کشور بوده است. وی بیان کرد: 
در بهار ۱4۰۰ تشریفات صادرات 6 هزار 
و 636 فقره اظهارنامه به وزن ۵7۰ هزار 
و 2۵ تن کاال به ارزش 368میلیون و 73 
هزار دالر در ۵ گمرک اســتان اصفهان 
انجام پذیرفته که در مقایسه با سال قبل 
از نظر تعــداد 77درصــد، از حیث وزن 
82درصد و ازلحــاظ ارزش ۱۵۰درصد 

رشد داشته است.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره 
به تعطیل پذیر نبودن گمرکات استان با 
توجه به شیوع ویروس کرونا بیان کرد: در 
این ایام معاونان و روسای گمرکات و دوایر 
با حضور کامل و کارکنان گمرکات استان 
به صورت نوبت بندی مناســب با رعایت 
پروتکل های بهداشتی به خدمت رسانی 
به واحد تولیــدی، صادرکننــدگان و 
بازرگانان مشغول بوده اند. وی همچنین 
افزود: تمام درخواســت های ارزیابی در 
محل واحدهای تولیدی اســتان پهناور 
اصفهان مورد موافقت واقع شده و ارزیابان 
و کارشناسان گمرکات استان با حضور 
در محل واحد تولیدی و حتی در خارج 
از وقت اداری و ایام تعطیل تشــریفات 
صادرات را انجام داده انــد. وی در زمینه 
صادرات گمــرک ذوب آهــن گفت: در 
بهار امسال 33میلیون و 373 هزار دالر 
و به وزن ۵2هزار تن تشریفات صادرات 
از طریق گمرک ذوب آهن انجام شــده 
که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 
ازنظر ارزش ۱44درصد و از لحاظ وزنی 
46درصد رشد داشــته است. مدیرکل 
گمرکات اســتان اصفهــان همچنین 
افزود: میزان صادرات گمرک اختصاصی 
ذوب آهن در سال 98 افزون بر 74میلیون 
دالر و در سال گذشــته 84میلیون دالر 
بوده اســت. وی اضافه کرد: ایــن ارقام 
چشــم گیر روند رو به رشــد صادرات 
غیرنفتی و به خصوص محصوالت فرآوری 
شده از سنگ آهن را نشان می دهد.این 
مقام مســوول یکــی از مانع زدایی های 
انجام  شده از تولید را حذف بخشنامه های 
خلق الساعه عنوان و اظهار کرد: چندی 
پیش تیک های صادراتی یا همان مجوز 
سیستمی صادرات را شــاهد بودیم که 
سبب می شد کامیون ها در گمرک یا مرز 
متوقف شوند که این موضوع آسیب های 
فراوانی در پی داشــت و خوشبختانه با 
حذف شدن این روند کنترل ها براساس 
سهم بازار و عرضه بورس لحاظ می شود. 
کوهســتانی پــزوه خاطرنشــان کرد: 
ذوب آهن اصفهان به عنــوان فعال مجاز 
اقتصادی در گمرک شناخته شده است 
و در این راســتا می تواند از تسهیالت و 

ضمانت نامه های یک ساله بهره مند شود.

مســعود گلشــیرازی، رئیس اتاق بازرگانی 
اصفهان در همایش تحلیل وضعیت اقتصادی 
ایران و اثرات آن بر بازار سرمایه و افتتاح دومین 
شعبه سوپرمارکت مالی در اصفهان، گفت: با 
توجه به گستره فعالیت صنایع در اصفهان، 
اصفهان بعنوان یک پیشــران اقتصادی در 
کشور مطرح می گردد و الزم است رخدادها 
و پیامدهای اقتصادی که در آن رخ می دهد 
را بخوبی بسنجیم و موضوعات پایه و اساسی 
را در این استان مدنظر قرار دهیم. وی افزود: 
به شــرط رفع نقایص تامین سرمایه، ملکه 
های کارآفرین ما آماده ایجاد کار هســتند. 
زیرا اصفهان بعد از تهران، رتبه دوم در تامین 
سرمایه را دارد و جایگاه قابل توجهی در میزان 
ســپرده های بانکی دارد. اما بدالیل نقص در 
سیاســتگزاری و مدیریت اجرایی در حوزه 
پولی نتوانســته در جایگاه واقعی خود قرار 
گیرد. گلشیرازی با ابراز امیدواری برای تشکیل 
جلساتی با شرکت های تامین سرمایه، مدیران 
صندوق ها و کارگزاری هــا، اظهار کرد: باید 
بتوانیم رابطه بین فعاالن بازار سرمایه و فعاالن 
اقتصادی را تحکیم بخشیم تا در زمینه اشتغال 

و کارآفرینی به نتایج مطلوب برسیم.

ارائه خدمات جامع مالی
در این همایش، محمودرضا خواجه نصیری، 
مدیرعامل شــرکت تامین ســرمایه تمدن 
در بیــان اهــداف و مزایای افتتــاح دومین 
سوپرمارکت مالی در اصفهان گفت: دومین 
سوپر مارکت مالی کشــور بستری مناسب 
برای طراحی مشــاغل و پهنه گسترده ای از 

محصوالت مالی است که شامل ارائه خدمات 
بیمه، ســهام، اوراق با درآمد ثابت و خدمات 
معامالت امالک و مدیریت ثروت می باشد. 
وی افزود: سوپر مارکتهای مالی برای مشتریان 
اطمینان آور و راحت هستند ولی لزوماً بهترین 
خدمات و بهترین قراردادهــا را در هر زمینه 

مالی به مشتری ارائه نمی کنند. 
خواجه نصیری با اذعان به اینکه این موضوع 
در مقطع فعلی بسیار چالش برانگیز است، به 
تشریح مفرضات مطرح پرداخت و گفت: برای 
یک فعال بازار سرمایه، دو مفهوم چگونگی بازار 
سرمایه و اگر خوب اســت، چه بخریم، مهم 
است. ضمن آنکه، پیش بینی وضعیت آینده 
در زمان تغییر دولت می تواند مفروضات ما 
را متاثر ســازد. زیرا اقتصاد ما بشدت متاثر از 
تصمیم گیری و خط مشی هایی است که فراتر 
از چارچوب های قابل پیش بینی اقتصادی 
است. وی به تاثیر فاصله ما بین یک فضای پر 
از رونق یا رکود اقتصادی که می تواند تصمیم 
متاثر از این فضا را درگیر ســازد، اشاره کرد و 
گفت: در اقتصاد ما، اگر بدنبال رساندن جنس 
ارزان بدست مردم باشیم یا احساس کنیم که 
سود صنایع از حدی بیشتر است، یک رانت 
محسوب می شود. باید  بدانیم که اگر مزیتی 
در حوزه تولید ایجاد کنیم و خروجی را منهای 
سیاســت خود قرار دهیم، نگــرش مردم به 
اقتصاد چیست و همینطور اگر رکود و بخشی 
از تورم را بپذیریم، بازتاب آن چه خواهد بود. 
خواجه نصیری، اهمیت سیکل های تجاری 
و اقتصادی کوتاهی که همچنان در اقتصاد ما 
ایجاد می شود و افراد را موفق یا ورشکسته می 

سازد را مطرح کرد و افزود: رفتارهای ناسالم 
اقتصادی، قفل شدگی رشد نقدینگی و موارد 
دیگر موجب تفاوت معامالت بلندمدت، کوتاه 
مدت و دیگر آسیب های اقتصادی می شود. 
چنانچه، هیچکدام از برنامه های بلندمدت 
ما با همت و جدیت دنبال نشــده و موجب 

مشکالت اقتصادی فراوانی شده است. 
مدیرعامل شرکت تامین ســرمایه تمدن با 
اذعان به اینکه مســائل بازار سرمایه در سال 
های اخیر چالش برانگیز و موجب نارضایتی 
شــده اســت، گفت: هیچ فاکتور اقتصادی 
دیگری بجز رشد نقدینگی را تجربه نکرده ایم 
و زمانی که رشــد نقدینگی بدون وقفه ادامه 
یابد، کاهش ارزش پول ملی، تشــدید تورم و 
مشکالت دیگر را به همراه داشته است. وی 
با ابراز نگرانی از رشد نقدینگی بدون تدبیر در 
کشــور، اعالم کرد: در حالیکه با چاپ روزانه 
حدود 3هزاروسیصد میلیارد تومان پول در 
کشور مواجهیم و رش دنقدینگی نسبت به 
2 سال گذشته، 3 برابر شده است، نشانه ای از 
کنترل نقدینگی و تورم نیز وجود ندارد. خواجه 
نصیری در ادامه، علت اصلی رشد نقدینگی را، 
کسری بودجه و عدم دسترسی بانک مرکزی 
به منابع اصلــی خود و اینکه دولــت در بازار 
دیگری خلق پول می کند، دانســت. ضمن 
آنکه با رشــد ۱23درصدی بودجه نسبت به 
سال گذشته و رشد درآمدهای مالیاتی مواجه 
هستیم. همچنین،عالوه بر افزایش نرخ اوراق 
در ســال جاری، افزایش نرخ اوراق در ســال 

آینده پیش بینی می شود. 
وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت بین شرایط 

رکود بدون تورم و رکود با تــورم، جای بازی 
ندارد، گفت: صرفا بین شــرایط رکود و رکود 
بیشتر نســبت به تورم افسار گسیخته، حق 

انتخاب دارد. 
خواجه نصیری برای جبران کسری بودجه، 
مواردی مثل فروش واقعــی و صوری اوراق و 
فروش آزادانه و تحریمی نفت و پیامدهای این 
موارد را تشــریح کرد و افزود: اگر همین روند 
ادامه یابد، شدت تورم را خواهیم داشت. ضمن 
آنکه تجربه دولت های قبلی، انتخاب گزینه 
اول و احتمال رشد نقدینگی 3۵تا 4۰درصد 
را نشان می دهد. وی مهمترین عامل در تغییر 
سناریوها را انجام مذاکرات عنوان کرد و افزود: 
اگر تاثیر مذاکرات را نادیده بگیریم، فقط اینکه 
دولت کدام فرایند را انتخاب می کند، مطرح 

می گردد. 
مدیرعامل شــرکت تامین ســرمایه تمدن 
در توضیح ســه ســناریوی ممکن در ادامه 
رفتار اقتصــاد جهانی، گفت: در ســناریوی 
خوشبینانه، روند بهبود در سال 2۰2۱ شتاب 
گرفته و منجربه رشــد ســاالنه 6درصدی 
در نتیجه  توزیع واکســن و در دســترس و 
پاســخگو بودن به گونه هــای جهش یافته 
می شــود. در حالت دوم، با فــرض اختالل 
در دسترسی به واکســن و گسترش شیوع 
کرونا، شــرایط نامطلــوب ایمنی اجتماعی 
و اقتصــادی، محدودیت بازارهــای کاری و 
مالی روی می دهد و در ســناریوی بدبینانه، 
افزایش همه گیری، کارساز نبودن واکسن، 
وخیم تر شدن اوضاع و ســایر ریسک های 
منفی ازجمله اســترس مالــی در بانک ها، 
فشار زیاد بر بودجه دولت ها و تشدید سطح 
نابرابری های اقتصــادی و اجتماعی پدیدار 
مــی شــود. محمودرضا خواجــه نصیری، 
تشکیل سوپرمارکت مالی را با این شعار بیان 
کرد که افراد همه پورتفوی خــود را در یک 
ســبد نگذارند. وی افزود: سوپرمارکت مالی 
اصفهــان را با هدف ایجاد خــط اعتباری دو 
برابری بمنظور تامین مالی برای پروژه های 
اصفهان راه انــدازی کردیم و ایــن قول را به 
فعاالن اقتصادی و مدیــران اجرایی پروژه ها 
در اصفهان می دهیم که برای بازارگردانی و 

خدمات مالی برای آنها تامین مالی می کنیم.

رمزارزها تهدید پذیر 
و پر نوسانند

درایــن همایش، ســعید صمــدی، رئیس 
دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان 
در مورد بازار رمزارزها گفت: سرمایه گذاری 
بلند مدت در آن توجیهی ندارد ضمن آنکه 
سرمایه گذاری کوتاه مدت در رمزارزها نیازمند 
تحلیل های قوی و دانشی است. ورود و خروج 
بموقع و خریدوفروش بهنگام در بازارامزارزها 
فابل پیش بینی نیست و سرشار از نوسانات 
است. وی تنها پیامد رمزارزها را نابودی ذهن و 
روان، تشنج اعصاب و دیگر عارضه های روانی 
عنوان کرد و افزود: چون مبانی و مولفه های 
بنیادی و علمی قوی بــرای تصمیم گیری، 
بازارگردانی و مارکتینگ ندارد، سرمایه گذاری 
در این زمینه در مقایســه با بورس، تهدیدی 

بیش نیست.

کارآفرینی منوط به تامین سرمایه
در همایش تحلیل وضعیت اقتصادی ایران و اثرات آن بر بازار سرمایه مطرح شد:  گزارش

گمرک اختصاصی 
ذوب آهن برای صادرات

citizen

دومین شعبه سوپر مارکت مالی در اصفهان رونمایی شد

دومین شعبه سوپر مارکت مالی در اصفهان رونمایی شد. سوپر مارکت مالی در کشورهای توسعه 
یافته ارائه دهنده مجموعه ای از خدمات مالی و سرمایه گذاری است که افراد مختلف می توانند 
به صورت آنالین و یا آفالین از این خدمات بهره مند شوند. “تامین سرمایه تمدن” با بهره گیری 
از تجربه خود در حوزه تامین مالی صنایع بزرگ و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری در بازار 
سرمایه ایران اقدام به تشکیل اولین سوپر مارکت مالی در ایران کرده است، ارائه خدمات متنوع 
مالی و سرمایه گذاری، مشاوره های  مالیاتی و حقوقی و خدمات ویژه سرمایه گذاری از جمله 
فعالیت های سوپر مارکت مالی است. صندوق های سرمایه گذاری، خدمات کارگزاری بورس، 

سبدگردانی اختصاصی، مشاوره تامین مالی و خدمات بیمه ای، بخشی از خدمات سوپر مارکتهای مالی هستند.

هفته نامه نوسان
گرو  ه صنعت

 نوســان:  با هدف توزیع عادالنه آب در 
شهر اصفهان ۵۱ حوضچه و3۵ حلقه چاه،  
مجهز به سامانه پایش و کنترل تاسیسات 

آب  شدند.
مدیر دفتر سیســتم های کنترل و انرژی 
آب شرکت آبفای اســتان اصفهان با بیان 
این که در حال حاضر نزدیک به 3۰ درصد 
از شبکه توزیع آب شهر اصفهان به صورت 

برخط و هوشــمند کنترل می شود، گفت: 
شهر اصفهان دارای ۱4۰ حوضچه کنترلی 
و فشار شکن است که از طریق این حوضچه 
ها میزان باز و بسته بودن والوها کنترل و آب 

موجود درشبکه، عادالنه تقسیم می شود.
محمد ناظمی زاده اعالم کرد: در حال حاضر 
از 4۰ حلقه چاه موجود در شهر اصفهان 3۵ 
حلقه چاه به سیستم تله متری و تله کنترل 

مجهز شده اند که این امر تاثیر به سزایی در 
توزیع عادالنه آب بین مردم داشته است.

وی گفت: آبفای اصفهان، تابســتان امسال 
از طریق فرایند کنترل هوشمند تاسیسات 
آبرسانی توانست تبعات  کمبود 4 هزار و 3۰۰ 
لیتری آب شرب در ثانیه را به حداقل برساند.

ناظمــی زاده پایش و کنترل هوشــمند 
تاسیســات آبرســانی را، امری ضروری در 

مدیریت بهینه منابع آب دانســت و اظهار 
داشت: هم اکنون صد در صد خطوط انتقال 
طرح آبرسانی اصفهان بزرگ که بالغ بر 87۰ 
کیلومتر می باشد  مجهز به سامانه تله متری 
است . وی گفت: پیش بینی می شود تا پایان 
ســال جاری تمام تاسیسات آبرسانی شهر 
اصفهان به سیستم تله متری و تله کنترل 

مجهز شوند.

مدیر دفتر سیستم های کنترل و انرژی آب شرکت آبفای استان اصفهان مطرح کرد:

توزیع عادالنه آب از طریق سامانه پایش و کنترل تاسیسات
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 نوسان:حتما همه شما از دوج کوین، این ارز دیجیتال پرسروصدا 
و پرحاشیه و ماجراهایش خبر دارید. بعید است کسی در دنیای 
ارزهای دیجیتال فعال باشد و نام دوج کوین به گوشش نخورده باشد 
یا چیزی درمورد داستان های بین ایالن ماسک و دوج کوین نشنیده 
باشد. اما برای اینکه مروری کلی به ماجرای دوج کوین داشته باشیم، 
باید بگوییم که دوج کوین ارز دیجیتالی با نماد سگی از نژاد شیبا 
اینو)یک نژاد ژاپنی( است که سال ها پیش صرفا برای شوخی ایجاد 

شد و حتی پس از مدتی، توسعه دهندگانش هم آن را رها کردند.
مدتی پیش بود که ایالن ماسـک، میلیاردر آمریکایی و مدیرعامل شـرکت تسـال 
شـروع بـه حمایـت از ایـن میم کوین)سـکه طنـز( کرد. ابتـدا تصور می شـد که 
ایـن حمایت ها هم شـوخی هایی بیش نباشـند؛ اما رفته رفته مشـخص شـد که 
ماجـرا شـکل دیگری دارد. گویی ایالن ماسـک واقعا قصد داشـت کـه دوج کوین 
را از یـک شـوخی، بـه ارزی جـدی تبدیل کند که قادر اسـت رقبای سرسـخت 
این بازار را به چالش بکشـد. قیمت دوج کوین در پی حمایت های ایالن ماسـک 
بـا افزایـش چشـمگیری روبـه رو شـد و ایـن ارز دیجیتـال رتبه ششـم را در بین 
ارزهـای دیجیتـال از لحاظ حجم بازار کسـب کرده اسـت. دخالت ایالن ماسـک 
در بـازار ارزهـای دیجیتـال، افزایش قیمت دوج کویـن و ارتقای رده بنـدی آن در 
بیـن ارزهای دیجیتال انتقادهای زیادی را برانگیخت و واکنش هـای فراوانی را در 
پی داشـت. بسـیاری از افراد معتقد بودند که ماهیت غیرمتمرکـز دنیای ارزهای 
دیجیتـال بـا ایـن اتفاق زیر سـوال رفته اسـت؛ اما خیلی های دیگر هم سـعی در 
آرام کـردن فضـا داشـتند و می گفتنـد که چنین اتفاقاتـی به دلیل آزادبـودن این 

دنیـا ممکن اسـت و نبایـد خرده ای بـه آنها گرفت.

دومین میم کوین پرارزش بازار
کم کـم داشـتیم بـه حضـور دوج کویـن در فهرسـت ارزهـای دیجیتـال جدی و 
مهـم عـادت می کردیـم که پـروژه ای دیگر بـه نام شـیبا اینـو )Shiba Inu( با 
نمـاد اختصـاری SHIB پا بـه این دنیا گذاشـت و دوباره همـان اتفاقات، همان 
نگرانی هـا و همـان تب و تاب هـا را تداعی کرد. ایـن بار بسـیاری از اعضای جامعه 
ارزهـای دیجیتـال از همان ابتدا دسـت به دسـت هـم دادند و تـالش کردند که 
اتفاقـی کـه برای دوج کوین افتاد، برای شـیبا اینـو رخ ندهد. آنها معتقد بودند که 
بایـد جلـوی ایـن رونـد گرفته شـود و نباید هر کوین یـا توکنی کـه از نماد یک 

سـگ اسـتفاده می کند، بـدون هیچ دلیل منطقی پیشـرفت کند.
نظـرات هرچه که باشـد، شـیبا اینو حـاال به فهرسـت برترین ارزهـای دیجیتال 
بـازار راه یافتـه و تنهـا پـس از گذشـت چند هفتـه از آغـاز معامـالت این توکن 
در صرافـی بایننـس، ارزش بـازار آن به رکـورد حیرت آور 9 میلیارد دالر رسـیده 
اسـت. شـیبا اینو رتبـه 28 را در بین ارزهای دیجیتـال از لحاظ حجم بـازار دارد 
و توانسـته پـس از دوج کویـن، عنـوان دومیـن میم کویـن پـرارزش بـازار را از آن 
خـود کنـد. ایـن توکـن اکنـون در صرافـی آمریکایـی کوین بیس هم فهرسـت 
شـده و معاملـه می شـود. البتـه شـیبا اینو تنهـا ارز دیجیتالـی نبود کـه پس از 
موفقیـت دوج کوین، با نماد و شـکل و شـمایل سـگ وارد بـازار ارزهای دیجیتال 
 Akita( آکیتا اینو ،)Doge Cash( شـد. پروژ ه هـای دیگری مانند دوج کـش
Inu( و دوج  الن مـارس )Dogelon Mars( هـم وجـود داشـتند؛ امـا در این 

بیـن، شـیبا اینـو از بقیـه معروف تر و موفق تر شـد.
یکـی از نـکات جالبـی کـه در مـورد شـیبا اینـو وجـود دارد این اسـت کـه این 
پـروژه خـود را رقیـب دوج کوین می دانـد. در حقیقت، طرفداران شـیبا اینو لقب 
»قاتـل دوج کویـن« )Dogecoin Killer( را به آن داده اند و توسـعه دهندگان 
آن هـم از ایـن لقـب اسـتقبال کرده اند؛ امـا این در حالی اسـت کـه دوج کوین و 
شـیبا اینو تفاوت های اساسـی با یکدیگر دارند و شـاید تنها شباهت آنها را بتوان 
همـان اسـتفاده آنها از نماد سـگ شـیبا اینو دانسـت. بـه گـزارش ارز دیجیتال، 
دوج کویـن و شـیبا اینـو تفاوت هـای کوچک و بزرگ زیـادی با هم دارنـد؛ اما اگر 
بخواهیـم مهم تریـن تفاوت هـای آنها را در کنار هـم قرار دهیم، به سـه مورد زیر 
می رسـیم: دوج کویـن هیـچ محدودیـت عرضـه ای ندارد؛ اما شـیبا اینـو محدود 
اسـت. دوج کویـن یـک کویـن یا ارز دیجیتال مسـتقل اسـت؛ اما شـیبا اینو یک 
توکـن اتریومـی اسـت. هـدف اولیه پیدایـش دوج کوین و شـیبا اینو بـا یکدیگر 

فـرق می کند.

سازوکار تولید و عرضه
»توکنومیـک« یـا همـان اقتصـاد توکنی دوج کوین و شـیبا اینو بـا یکدیگر فرق 
می کنـد. دوج کویـن هیـچ محدودیـت عرضـه ای نـدارد. در هـر دقیقـه، ۱۰هزار 
دوج کویـن تولیـد و عرضـه می شـوند. ایـن یعنـی در هـر روز، ۱۵ میلیـون و در 
هـر سـال، ۵ میلیـارد دوج کویـن جدیـد روانه بـازار می شـود. به عقیده بسـیاری 
از متخصصـان ارزهـای دیجیتـال، همیـن امر باعث ایجـاد تورم بـرای دوج کوین 
می شـود و ارزش آن را به طـور تصاعـدی کاهـش می دهـد. نداشـتن محدودیت 
عرضـه بـرای یـک ارز دیجیتـال ویژگـی جالبی نیسـت؛ اما همه اینهـا به هدف 
پـروژه و چشـم اندازی کـه بـرای آینـده خـود دارد هـم بسـتگی دارد. در طـرف 
دیگـر شـیبا اینـو را داریم کـه محدودیت عرضه یـک کوادریلیونی را بـرای خود 
در نظـر گرفتـه اسـت؛ بـه ایـن معنی کـه یـک کوادریلیـون توکن شـیبا وجود 
خواهـد داشـت و بیشـتر از ایـن مقـدار تولید نخواهد شـد. بـا این حـال که این 
سـقف عرضـه خود خیلی زیاد اسـت، اما تـا حدی از بـروز تورم و کاهـش ارزش 
ایـن توکن جلوگیـری می کند. همه یـک کوادریلیون توکن شـیبا از همان ابتدا 
تولیـد و نیمـی از آنها بـه ویتالیک بوترین، بنیان گـذار پرآوازه اتریوم اهدا شـدند. 
ویتالیـک بوتریـن بخـش بزرگـی از این توکن هـا را برای جلوگیری از گسـترش 
ویـروس کرونـا در هنـد به یـک خیریه اهدا کـرد و با ایـن کار، بزرگ ترین کمک 
مالـی بـه خیریـه که بـا اسـتفاده از ارزهـای دیجیتـال انجـام گرفته بـود را رقم 
زد. او سـپس مقـدار باقی مانـده )کـه حـدود 4۰ درصـد از توکن هـای شـیبای 
اهدایـی بـود( را با ارسـال آنها به یک آدرس منسوخ شـده سـوزاند. به این ترتیب، 
می توان گفت که سـقف عرضه یک کوادریلیونی شـیبا عمال نصف شـده اسـت.

ادبیــات مدیــران مختلف را 
کنار هم بچینیــد. حیرت آور 
است. هیچ معلوم نیست چرا 
در این کشور همه می خواهند 
بجنگند. وزیر ارشادش "سرباز 
جنگ فرهنگی "ســت. وزیر 
دارایــی اش در میدان "جنگ 
اقتصادی" دارد "شمشــیر" می زند. مســئولین فدراسیون 
می گویند تمام اف ای سی به "پیکار همه جانبه " با ایران دست 
زده اند. مسئولین وزارت علوم دارند در عرصه "جنگ علمی" 
با جهان مقابله می کنند. مسئولین درمانی می گویند پزشکان 
"جان برکف" در "خط مقدم" در حال "نبرد" با کرونا هستند. 
نمکی هم حاال می گویــد من از روزی کــه در "میدان مین" 

آمده ام آماده ی "تکه تکه شدن" هستم.
مانده ام این چه روحیه ی غریبی ست که تا بن استخوان یک 
نسل رسوب کرده. چرا کم تر کســی می خواهد مثل آدمیزاد 
ســرش را پایین بیندازد و فقط "کار" کند. کار متخصصانه بر 
اساس شرح وظایف. "کار". همین و بس! این از کی در ادبیات 
ما وارد شد که هر کاری را به نیت زدن "مشت محکم" بر دهان 
این و آن انجام دهیم. چرا هــر موفقیتی باید حتمن و لزومن 
یک "سیلی ســخت" بر گوش دیگری باشد. چرا هرکسی در 
هر رده ای، حتی ورزش، هست برای تشریح وضعیتش دارد از 

ادبیات نظامی بهره می برد.

این چه روحیه ای است که حتی در مقابله با یک بیماری هم 
می خواهد روی "مین" بــرود، با آن "پنجه" بینــدازد، با آن 
"برخورد" کند و روی نیروهای "منحوس" و "اجنبی" کرونا 
"رگبار" ببندد، و در آخر یا ویروس را "مقتل" ببرد یا خودش را 
"تکه تکه" کند. متاسفم اما ما سال هاست در وضعیت آماده باش 
گیر افتاده ایم. به همین دلیل است که این واژگان میلیتاریستی 
هنوز در سپهر سیاسی کشور خریدار دارد. گویی زندگی چیزی 
جز نبرد با خودی و بیگانه نیست. هرکس رزمجوتر است الیق تر 
به شمار می رود و آن که به جای کار کردن' مجروح و تن زخمی 

از رزمگاه برگردد اجرش عظیم تر است.
من یکی که تخصص شــما آقایان را ندارم. اما به گمانم در این 
مورد خاص کافی بود آن شمشیر مرصع را برای مدت کوتاهی 
غالف می کردید، در عوض مقدار باالتری واکسِن نیم دالری تا 
سه دالری "موجود" در جهان را می خریدید و با الکل و پنبه ی 
"تولید داخل" به بازوی مردم می زدید. کاری که همه ی دنیا 
دارند می کنند. آن وقت نه عزت ملتی را لب مرز ارمنستان حراج 
می کردید، نه داغ مرگ عزیزان مردم را به دل شان می نشاندید، 
نه مجبور بودید آن دهان های معطرتان را باز کنید تا با نجاستی 

به این غلظت آلوده شود.
میدان مینی که هربار نمایش رزمندگــی در آن را می دهید، 
روزانه دارد دویست سیصدنفر از قبیله ی ما را منفجر می کند. 
مرگی که مثل کالم های پرطمطراق تان هرگز حماسی نیست. 

که مرگی ست خشم آگین و دردناک.

کمپاني تویوتا اعالم کرد تبلیغات تلویزیوني مربوط به بازي هاي المپیک تابستاني توکیو را لغو 
مي کند.کمپاني تویوتا که از غول هاي صنعتي در کشور ژاپن است، اعالم کرده تصمیم دارد 
تبلیغات تلویزیوني خود با محوریت بازي هاي المپیک را لغو کند؛ تصمیمي که نشان از عدم 
محبوبیت المپیک توکیو در کشور میزبان دارد. رسانه هاي ژاپني گمانه زني کرده اند که این 
شرکت خودروسازي بیم آن دارد که مشارکت در برگزاري المپیک توکیو که اغلب مردم ژاپن 
در شرایط کنوني مخالف آن هستند، موجب وارد شدن صدمه به این کمپاني خواهد شد. 

جزایر کایمن به عنوان نخستین بهشت مالیاتي جهان معرفي شد. سازمان مردم نهاد عدالت 
مالیاتي با انتشار گزارشي اعالم کرد ثروتمندان جهان هنوز به دنبال راه هایي براي دور 
زدن قوانین مالیاتي هستند و ثروت خود را راهي کشورهایي مي کنند که قوانین مالیاتي 
سهل گیرانه دارند. اگر چه دیدن نام جزایر کوچک در بین بهشت هاي مالیاتي سال 2۰2۱ 
کامال قابل انتظار است اما در این بین، نام کشورهایي دیده مي شود که کمتر کسي 
انتظارش را دارد. امریکا، سوییس، هنگ کنگ، سنگاپور و ژاپن در رده هاي بعدي قرار دارند.

امريكا دومين بهشت مالياتي جهانتويوتا پشت المپيك توكيو را خالي كرد
میم کوین های دوست داشتنی

    ارزرمز 

 فرهنگخانه
صندوقچه

مرگ مردم  و حماسه مسئولین

نگاره

جامعه

 نوسان:تماشاچی بدشانس از محل کارش اخراج شد. نینا 
فاروقی علیرغم از دست دادن شــغل خود نیز از رفتن به 
استادیوم ومبلی برای بازی انگلیس- دانمارک رضایت دارد.

نینا فاروقی 37 سـاله، پس از بردن بلیط های لحظه آخری مسـابقه 
تاریخـی انگلیـس مقابـل دانمـارک در یک قرعه کشـی، خـود را به 
مریضـی زده و به محل کارش که شـرکت تولید پارچـه در بردفورد 
در غـرب یورکشـایر بوده، اعالم کرد به علت کسـالت قادر به حضور 
در محل کار نیسـت. اما بدشانسـی نینا فاروقی این بود که بعد از به 
ثمر رسـیدن گل تسـاوی انگلیس با اشتباه سـیمون کیائر، دوربین 
هـای تلویزیونـی او را در کنار دوسـتش در حال خوشـحالی نشـان 

دادنـد و اینجـا بود که نینا فاروقی شـغل خود 
را دست داد.

اوج بدشانسـی نینـا فاروقی که پشـت دروازه 
ایـن بـود کـه حتـی  هـم حضـور داشـت، 
تصویرش در اسـتوری اینسـتاگرام استیسـی 
دلـی، مجـری تلویزیون نیـز دیده شـد. با این 
حال فاروقی صبح روز بعد هنگام برگشـتن با 
قطار سـاعت شـش صبح به شمال انگلیس با 
تلفـن رئیـس خود مواجه و متوجه شـد دیگر 

الزم نیسـت بـه محـل کارش برود. 
چارلـز تیلـور، مدیـر کمپوزیت پرایـم مدعی 
اسـت کـه ایـن شـرکت چـاره ای جـز اخراج 
فاروقـی نداشـته. او همچنیـن فـاش کرد که 
بعـد از فینال عصر یکشـنبه مقابـل ایتالیا، به 
کارکنـان شـرکت بـرای صبـح دوشـنبه مرخصـی داده تا بـا خیال 
راحت آن دیدار حسـاس را تماشـا کنند. تیلـور به دیلی میل گفت: 
"مـی دانیـم کـه این مقطع برای مـردم انگلیس پر از هیجان اسـت 
و اگـر فرصتـی فراهـم شـود، مـا کارمنـدان را به حضـور در چنین 
مسـابقه مهم فوتبالی تشـویق می کنیم. متاسـفانه در این شـرایط 
کارمندمـان بـه مـا دروغ گفـت و یـک روز مرخصی گرفـت و برای 
حضـور در اسـتادیوم بـرای بازی چهارشـنبه هفت جـوالی، خود را 

به بیمـاری زد.
ایـن کار بـه منزلـه نقـض قـرارداد بـود و بنابرایـن مـا چـاره ای جز 
اقدام مناسـب نداشـتیم. ما صداقـت کارمندان خـود را ارزیابی کرده 

و اجـازه نمـی دهیـم کـه هیـچ کارمندی از سیاسـت های ما سـوء 
اسـتفاده کنـد. ماننـد بسـیاری از مشـاغل، کارکنـان مـا نیـز صبح 
دوشـنبه تعطیل بوده و مـی توانند امیدوار باشـند پیروزی انگلیس 

در فینـال را جشـن بگیرند."
 امـا خـود نینـا فاروقـی به دیلـی تلگراف گفـت: "به مـن گفتند در 
اسـتادیوم مـرا دیـده اند و من نیـز صادقانه گفتم که چرا ایـن کار را 
کـردم. امـا من اصـال خواهش نکـردم و آنها نیز گفتنـد همینی که 
اسـت. کمـی حسـرت می خـورم. هیـچ کس نمـی خواهـد اخراج 
شـود، اما من از پشـیمانی متنفرم و اگر به عقب بازگردم نیز همین 

کار را انجـام مـی دهم."
فاروقـی در ادامـه مدعـی شـد ایـن شـغل اداری بـرای او بودجـه 
عالیقـش به فوتبـال را تامین می کـرده و این زن 37 سـاله عکاس 
و تهیـه کننـده فیلـم در فوتبال مـردان و لیگ برتر زنان نیز اسـت. 
او در ابتـدا فکـر کـرده بود بعید اسـت در بین جمعیتی بیـش از 6۰ 
هـزار نفـر دیده شـود. امـا وقتی در بین نیمه گوشـی خـود را چک 
کـرده، متوجـه ابعـاد ماجـرا شـده اسـت. او در ادامـه گفـت: "ما در 
راس اخبـار بودیـم و چهـره مـن در تلویزیـون مردم سراسـر جهان 
پخـش شـده بود. احساسـات مختلفـی داریـم. ما به فینال رسـیده 
ایم، اما من کارم را نیز از دسـت داده ام. پس از اینکه دوسـتم برنده 
بلیـط ها در یک قرعه کشـی کار شـد، راهی وجود نداشـت که این 

فرصـت را رد کنم.
رسـیدن بـه نیمه نهایـی از سـال ۱996 اتفاق نیفتاده بـود و من به 
وضـوح بـه یاد می آورم که وقتی گرت سـاوت گیـت پنالتی خود را 
از دسـت داد، مـن روی مبل گریه کردم. فوتبال زندگی من اسـت."

فوتبال زندگی من است

پشت پرده خشک شدن تاالب ها 

کارخانه دار

 نوسـان:قورخانه یک واژه ترکی و در لغت به معنای کارخانه اسـلحه 
سـازی اسـت و در زبـان پادشـاهان قاجـار که خـود اصالتا تـرک بودند، 
بدیـن نـام خوانده شـده اسـت. زرادخانه که نام فارسـی قورخانه اسـت، 
از ریشـه فارسـی زره ، یـا زره خانـه گرفتـه شـده ، تخشـا نیـز به معنی 
کوشـنده اسـت اما تخشـایی بـه معنی کارخانۀ اسـلحه سـازی اسـت. 
جبـه در مغولـی بـه معنی زره بـوده که به مـرور زمان به جیبـه خانه و 

جباخانـه تغییر پیدا کرده اسـت.
قورخانـه در دوران قاجـار به دسـت فتحعلی شـاه و در زمان جنگ ایران 
و روس پایـه گـذاری شـده اسـت و در زمـان ناصرالدیـن شـاه دسـتور 
سـاخت آن در شـمال دارالخالفه )کاخ گلستان(  صادر شده بود و وزیری 
نیـز برای مدیریت قورخانه در نظر گرفته می شـد بـه نام »وزیر قورخانه 
مبارکـه«. امـا در زمـان ناصرالدین شـاه وظیفـه قورخانه تهیه سـالح و 

مهمات جنگی نبود و بیشـتر تولید وسـایل آتش بازی و فشفشـه جهت 
نمایش شـب های اعیاد و جشـن های مذهبی و ملی را بر عهده داشـت.

صنایع نظامی ایران تحت عنوان قورخانه در سـال ۱3۰4 ه خورشـیدی 
و در زمـان رضاشـاه بـا تولید تفنگ برنـو در قورخانه تهران فعالیت خود 
را آغـاز نمـود و در سـال ۱32۰ اداره تسـلیحات در محـل مهماتسـازی 
قورخانـه تاسـیس شـد. از سـال ۱3۵9 قورخانه تهران و سـاختمانهای 
باقیمانده از آن و همینطور سـردر و درب فلزی ، رفته رفته و با گذشـت 
زمـان ارزش تاریخی و فرهنگی یافته بود. سـال ۱37۵ عملیات عمرانی 
متـرو و تخریـب برخی از سـاختمانهای قورخانه شـروع شـد ، سـازمان 
میـراث فرهنگـی در سـال ۱376 سـردر قورخانه را در سـیاهه آثار ملی 
ایـران بـه ثبـت رسـاند و سـردر قورخانـه تبدیل بـه ایسـتگاه ورودی و 
خروجی مترو میدان امام خمینی شـد و سـاختمان آن شـد ستاد اشیاء 

پیدا شـده در مترو !!چه داسـتانهایی داشـت این کارخانه اسلحه سازی!!

تاریخچه نخستین کارخانه مهمات سازي در ایران

خاطره کرباسیان
از دیدار با قرمزیان

 نوسـان:در سـالهای دهه 6۰، سـه 
سـال مدیـر بازرگانـی شـرکت نفـت 
و  پایـان جنـگ  بـا  همزمـان  بـودم 
شـروع بازسـازی صنعت نفت که اکثر 
ماشـین آالت و تجهیزات و حتی مواد 
شـیمیایی مورد استفاده امریکایی بود 
وبمبـاران های مکـرر و آتش سـوزی 
ها اسـتخراج و تولید نفـت را حداقلی 
کـرده بـود و اقـای هاشـمی و وزارت 
نفـت تصمیـم گرفتـه بـود کـه تولید 
را بـه 2۰۰/3 میلیون بشـگه در کوتاه 
زمان برساند. مسـیولیت اموربازرگانی 
در تامیـن کاال سـنگین بود، شـرکت 
کاالی نفـت تهـران، لنـدن، شـارجه 
بازوهـای عملیاتـی بودنـد و تحریـم 
امریـکا نیـز در دادن قطعـات و مـواد 

بسـیار جـدی بود. 
تصمیـم گرفتیـم شـرکتی در کانادا 
بزنیـم و اقـالم امریکایـی را ارزان تر و 
سـریع تر تامیـن کنیـم. در کالگری 
مرکـز نفتی کانادا شـرکتی تاسـیس 
کردیم)سـطح روابـط با کانـادا بدلیل 
اشـغال سـفارت امریـکا کاردار بود (، 
در گشـایش شـرکت بازرگانـی نفت 
ایـران در کالگـری وزیر انـرژی کانادا 
را دعـوت کردیـم و بـا معاونین خود 
در مراسـم افتتـاح شـرکت کـرد و 
شـروعی برای ارتقا روابط سیاسـی و 

تبـادل سـفیر گردید.
بـا مدیر ارشـد نفـت کانـادا بازدید و 
مالقـات بـا مدیـران نفتـی کانـادا در 
ادمونتـون مرکـز اسـتان داشـتیم و 
هیـات نفتی ایرانـی را بـرای ناهار در 
مرکـز تجـاری ادمونتـون کـه در آن 
مقطـع بزرگ تریـن در جهـان بـود 
دعـوت گرفتنـد در بـدو ورود آقـای 
الک مدیر ارشـد کانادایـی پیرمردی 
بـا قبـای بلنـد و کاله پوسـتی که بر 
یک صندلـی در ورودی نشسـته بود 
معرفـی کـرد و گفـت آقـای یعقوب 
هـا  کانادایـی  مـا  افتخـار  قرمزیـان 
هسـتند مالـک و سـازنده ایـن مرکز 
هسـتند. آقای قرمزیان فارسـی خیر 
مقـدم گفـت و بـه مدیـر گفـت این 
مرکـز متعلـق به مـن اسـت و امروز 

ناهـار همـه میهمـان من هسـتند.
شـروع صحبت را از تهـران و خیابان 
و  کاخ  میـدان  جمشـیدو  تخـت 
خاطـرات کوتاهـی از تهـران قدیـم 
گفت و از رضاشـاه گلـه مندی فراوان 
کـرد کـه خانـه اجـدادی مـا را در 
خیابـان کاخ گرفـت و گرفتاری هـای 
جـدی در تجـارت خانـواده ماایجـاد 
کـرد چـون مـا مقاومـت می کردیـم 
و ادامـه آن بـا پهلـوی دوم بـود و لذا 
از کشـور خانوادگـی کـوچ کردیـم

و در آخـر ابـراز عالقـه کرد کـه آماده 
اسـت در صدی از سـرمایه خـودرا به 

ایـران بیاورد.
مـا خواسـتیم ناهـار را بـا مـا بخورد 
گفـت در خانـه قرمـه سـبزی پخته 
ایرانـی  غـذای  بجـز  مـن  و  انـد 
نمی خـورم و در خانـه مـن فرزنـدان 
و عـروس و دامادها و نوه ها بایسـتی 
فقـط در جمـع خانوادگـی فارسـی 
حـرف بزننـد و در خانـه مـا فقـط 
غـذای ایرانـی پخت می شـود و همه 
بایسـتی همـان را بخورنـد و چند بار 
تاکیـد کرد ما ایرانی هسـتیم و وطن 

ما ایـران اسـت. 
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