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اقتصاد جهان در چنگال کرونا
شیوع گسترده ویروس کرونا در مناطق مختلف جهان، باعث افزایش ترس و نگرانی نسبت به همه گیری آن شده است و بازار های ملی در 
سراسر جهان افت جدی داشته اند. خسارت های اقتصادی فراگیرشدن بیشتر این ویروس نه تنها برای چین، بلکه برای کل اقتصاد جهان 
نیز اهمیت دارد؛ گرچه در بعضی کشور ها خسارت بیشتر و در برخی دیگر کمتر است. به عنوان مثال صندوق بین المللی پول نیز پیش 
بینی کرده است که این ویروس تنها 0/1 درصد از رشد اقتصادی 3/3 درصدی جهان را در سال جاری )2020( از بین می برد. شیوع 
گسترده این ویروس در مناطقی که به عنوان قطب اقتصادی ایتالیا به حساب می آیند، رشد اقتصادی کل اروپا را نیز تهدید کرده است.

شدت تاثیرات مخرب بیماری کرونا خود را به طور مشخص در چین نشان می دهد. نرخ رشد اقتصادی چین برای سال جاری به کمتر 
از پنج درصد ) 4/9( خواهد رسید. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته میالدی 6/1 درصد بوده است.

ویروس کرونا فعالیت اقتصادی چین را مختل کرده و می تواند روند بهبود رشد جهانی را نیز در معرض خطر قرار دهد. چرخه تولید در 
این کشور مختل شده است، شمار سفارش ها و در نتیجه شمار شــاغالن در ماه فوریه در چین چنان کاهش داشته که ظرف 16 سال 
گذشته و از شروع همه پرسی ماهانه سابقه نداشته است. مثال در بازار داخلی چین بیش از 2 میلیارد سفر متوقف شده است. این یعنی 
2 میلیارد بلیت اتوبوس، قطار، هواپیما و... از سوی دیگر توریسم داخلی و خرده فروشی با زیان روبه رو شد. همه این موارد ضربه کوتاه 
مدت به اقتصاد چین بوده است. چین بیشترین توریسم را به دنیا می فرستد، اما در تعطیالت دوهفته ای سال نو که همه می توانستند 

به مسافرت بروند، سفرهای خارجی متوقف شد و همه این اثرات اقتصادی غیرقابل جبران است.
اقتصاد ایران نیز که تحریم ها از یک طرف و ورود به لیست ســیاه FAT از سوی دیگر؛ تاثیر این ویروس ملموس تر خواهد بود. اقتصاد 
چین، یکی از حلقه های مهم پیوند اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی است. گرچه نزدیک یک چهارم بازرگانی خارجی ایران با چین صورت 
می گیرد اما اهمیت این کشور برای ایران بیش از این اســت. چون چین کانونی برای دور زدن تحریم های امریکا به شمار می آید. هر 
چند بازرگانی ایران و چین به دلیل تحریم ها کاهش پیدا کرده بود، اما انتظار می رود که بحران ویروس چینی سطح روابط اقتصادی دو 
کشور را بیشتر تنزل داده و محدود کند. با شیوع چشم گیر کرونا در سراسر دنیا از جمله ایران کسب و کارها با مشکالت زیادی مواجه 
بوده اند. این ویروس به فعالیت های اقتصادی نظیر رستوران داری، سینما، مراکز خرید و هتل داری و حمل و نقل در حوزه های مختلف 

زمینی، ریلی و هوایی بیشتر لطمه می زند.
مدیرمسئول - مهندس الهه زین الدین
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با کاهش نرخ سودهای بانکی، بسیاری از مردم سرمایه های خود را از بانک ها بیرون آورده و این سرمایه ها را روانه بازار بورس کردند و همین موضوع باعث شد تا 
بازار بورس در ابتدای معامالت سال 99 با رونق مواجه شود.

همچنین با کاهش معامالت در بازارهایی همچون، مسکن، دالر، سکه، طال و خودرو، تعداد زیادی از سرمایه گذاران در این بازارها با ضرر مواجه شدند به همین 
دلیل، حجم قابل توجهی از سرمایه های مردمی از این بازارها نیز روانه بازار سرمایه شد.

باتوجه به اینکه فعالیت در بازار بورس بدون حضور فیزیکی صورت می گیرد، این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا در راستای رعایت فاصله های اجتماعی، مردم 
به سرمایه گذاری در این بازار رغبت بیشتری پیدا کرده اند.همچنین با توجه به این موضوع که رونق در بازار بورس و تزریق نقدینگی به این بازار می تواند تاثیر 

مستقیمی بر رونق اقتصادی کشور داشته باشد، دولت نیز تاکید زیادی بر حضور مردم در این بازار دارد.
برخی کارشناسان می گویند که معامالت بورس تحت تاثیر آزادسازی سهام عدالت است. سخنگوی آزادسازی سهام عدالت گفته: مشموالن سهام عدالت اگر 

نیازی به وجوه حاصل از فروش سهام خود ندارند بهتر است سهام خود را نفروشند و به آن به عنوان دارایی بلندمدت نگاه کنند.
برخی کارشناسان بازار سرمایه هم اعتقاد دارند ممکن است سهام عدالت جای سکه و دالر را در بازار سرمایه گذاری بگیرد. به هرحال اظهارنظرها درباره آینده 

بازار بورس و اصالح بازار متفاوت است. در ادامه نظرات برخی کارشناسان بازار سرمایه در این باره را می خوانیم.

سایه سنگین سهام عدالت بر معامالت بورس
 نوید قدوسی-کارشناس بازار سرمایه 

معامالت بورس در وضعیت کنونی بیشتر تحت تاثیر آزادسازی سهام عدالت است. اگر در وضعیت کنونی برنامه ریزی خوبی برای مدیریت بازار صورت نگیرد، موج 
اصالحی تبدیل به ریزش های سنگینی خواهد شد که باعث ترس و خروج همه سهامداران از بازار می شود.

آزادسازی سهام عدالت در بدترین زمان ممکن در مرحله اجرا قرار گرفت. موجی که اکنون در بازار وجود دارد در ادامه موج مثبتی است که در اردیبهشت ماه ایجاد 
و باعث وسوسه بسیاری از افراد تازه واردی شد که با هدف کسب سود بدون هیچ اطالعاتی به این بازار ورود کردند.

نقدینگی هایی که از سوی این افراد وارد بازار شد زمینه افزایش پرشتاب قیمت سهام در بازار را فراهم کرد. افراد تازه وارد یا به صورت مستقیم اقدام به خرید سهام 
کردند یا از طریق صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های سبدگران برای نخستین بار دست به سرمایه گذاری در بورس زدند.

نقدینگی سهامداران تازه وارد بیشتر به سمت سهم های بزرگ و شاخص ساز سوق پیدا کرد. بعد از رشدهای چشمگیری که بازار تجربه کرد سهامداران تصمیم به 
فروش این سهم   ها و شناسایی سود گرفتند و فشار فروش اصلی در بازار در چند روز اخیر بر روی اینگونه سهم ها ایجاد شد.

اکنون نقدینگی سهامداران تازه وارد در حال خروج از بازار است که متاسفانه مدیریت خوبی هم برای جلوگیری از این اتفاق صورت نگرفته است.
احتمال افزایش فشار فروش در بازار درتعطیالت منتهی به عید فطر قوت گرفته بود،  اما وجود مشکل در  سیستم معامالتی در کنار فشار فروش باعث شد تا بازار 
به یکباره به طرز شدیدی در مسیر روند نزولی قرار بگیرد. اکنون بازار که وارد فاز اصالحی شده است نیازمند مدیریتی است که بتواند اصالح را فقط به شکل اصالح 
در بازار ظاهر کند. مدیریت بازار باید به گونه ای باشد که بعد از منطقی شدن قیمت ها و انجام معامالت به میزان دست به دست شدن سهام، به مرور قیمت ها برای 
موج حرکت بعدی آماده شوند. نحوه مدیریت بازار در وضعیت کنونی باعث افزایش سطح ترس در بازار شده است. بازار در معامالت خود از ریتم حرکتی مشخصی 

برخوردار است، در صورت بهم ریختن این هماهنگی  برگرداندن جسارت خرید به بازار دیگر کار راحتی نخواهد بود.
امیدواریم نهادهایی همانند سازمان بورس، صندوق توسعه بازار و حقوقی های فعال در بازار با هماهنگی بیشتر و قدرت باالتر سعی در کنترل هیجانات ایجاد شده 
در بازار داشته باشند. به نظر می رسد دیگر نشاطی که قبال در معامالت بازار حاکم بود وجود نداشته باشد و بازار دچار رکود نسبی شود. اگر جو منفی در بازار ادامه 
پیدا کند بازار تا مدتی با حجم معامالت به نسبت پایین همراه می شود مگر اینکه اطالعات بنیادی بیشتر و جدیدتری از فروش و معامله شرکت ها منتشر شود که 
بتواند بر روند بازار تاثیرگذار باشد. با توجه به کاهش حدود 30 درصدی قیمت  سهام شاخص ساز به نظر می رسد در وضعیت کنونی قیمت آنها به دلیل سودآوری 

و ارزش جایگزینی که دارند به جذابیت رسیده باشد.

دغدغه ها، دلواپسی ها و پیش بینی ها از یک بازار جذاب؛

بازار پرتالطم بورس
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تصمیم عجوالنه نگیرید
 میالد ویسمه- تحلیلگر بازار بورس 

 سهامداران به دنبال رشدهای بی سابقه و افسار گریخته این مدت 
نباشند، بازار نیاز به تعادل دارد و به نفع سهامداران است که به دید 
میان مدت و بلند مدت به بازار نگاه کنند و از تصمیمات عجوالنه و 

هیجانی پرهیز کنند.
شاخص کل در چند روز پیش رکورد تاریخی یک میلیون و 46 هزار 
واحدی را به ثبت رساند پس طبیعی است ریز اصالح هایی در جهت 

تعادل بازار داشته باشیم.
شکست شــاخص یک میلیون واحد به سمت پایین صرفا یک جو 
روانی است، شاخص کل در پایان روز معامالتی شنبه 3 خرداد 959 
هزار واحد را ثبت کرد و حمایت های پیشرو شاخص اعداد 930 هزار، 
925 هزار و 915 هزار واحد است که پیش بینی می شود شاخص 
کل در پایان این هفته و یا اواسط هفته آینده با رسیدن به شاخص 

925 هزار واحد واکنش نشان دهد و مورد حمایت بازار قرار گیرد.
شاخص کل درصورت شکست یک میلیون واحد مجددا در مسیر 
صعودی بدون ترس قرار می گیرد و به راحتــی می تواند مقاومت 

تاریخی خود را بشکند.
سهامداران با طی دوره های علمی، صبر و تفکر منطقی سرمایه خود 
را ایمن کنند و درصورت تمایل به فعالیت در بازار، تا کسب تجربه 
بخشی از سرمایه خود را به شرکت های سبدگردان رسمی بسپارند.

سهامداران نگران نباشند
 محمدرضا سرافراز- کارشناس بازار سرمایه 

شاخص بورس چند روز گذشته رشد داشت. رشدی که باید در مدت 
چند ماه در بازار اتفاق می افتد در کمتر از یک ماه رخ داد؛ بنابراین 

احتمال چنین اصالحی در بازار دور از ذهن نبود.
برخی سرمایه گذاران تازه وارد که اطالعات چندانی از سرمایه گذاری 
و روند معامالتی بــورس ندارند، تصور می کنند کــه روند یک ماه 
گذشته بازار باید به صورت دائمی ادامه دار باشد؛ به همین دلیل با 
ایجاد کوچکترین اصالح، از ترس از دست دادن سرمایه های خود 

اقدام به خروج از این بازار کردند.
روند کنونی بورس چندان جایی برای نگرانی ندارد. زمانی که شاخص 
بورس در مدت زمانی کوتاه با رشد عجیبی همراه می شود و یکباره 
به چند صد هزار واحد رشد دست پیدا می کند الزم است برای مدتی 
وارد اصالح جدی شود، در وضعیت کنونی طبیعی است که شاخص 

بورس بین صد تا 200 هزار واحد کاهش یابد.
تا قبل از  ورود بازار به فاز اصالحی، روزانه رقمی حدود یک هزار و 
500 میلیارد تومان پول جدید وارد بازار می شد. زمانیکه معامالت 
بازار در دوره اصالح را مورد ارزیابی قرار می دهیم شاهد هستیم که 
همچنان جریان ورود نقدینگی به این بازار ادامه دارد و فقط از شتاب 
آن کاسته شده است اما خوشبختانه تاکنون خروج شدید نقدینگی 

از این بازار رخ نداده است.
اگر فعاالن بازار به ســرمایه گذاری در بورس با دید میان مدت نگاه 
کنند متوجه خواهند شد که اصالح بازار جای چندانی برای نگرانی 
ندارد. روند بازار برای روزهای آینده غیرقابل پیش بینی اســت. در 
ابتدای سال جاری زمانی که اعالم می کردند شاخص بورس به کانال 
یک میلیون واحد می رسد همه از این عدد متعجب می شدند و این 
اتفاق تا حدودی دور از ذهن بود در حالی که شاخص بورس در چند 
روز گذشته وارد این کانال شد و بعد از آن در مسیر اصالح قرار گرفت.
نمی توان زمان دقیقی را برای پایان اصالح بازار متصور بود اما به نظر 
می رسد این اصالح چندان ادامه دار نباشد و منجر به ریزش شاخص 

بورس نخواهد شد.
روند معامالت و قیمت طال و ســکه متاثر از نرخ های جهانی و دالر 
است، اگر قرار باشد نرخ دالر روند افزایشی را در پیش بگیرد به طور 

حتم این موضوع تاثیر خود را بر بورس خواهد گذاشت.
سهم هایی مانند معدنی ها و پتروشیمی ها که شاخص ساز هستند 
می توانند تاثیر زیادی در معامالت بورس داشته باشند.در صورت 
افزایش نرخ دالر در بازار شــاهد تاثیر آن بــر  عملکرد این صنایع 

خواهیم بود و روند صعودی را در پیش می گیرند. 



13
99

اه 
د م

ردا
 خ

م/
شت

ه ه
مار

 ش
م/

دو
ل 

سا
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

6

اقتصاد ایران به پدیده پول داغ دچار شده؟

تومان ِ سوزان!

بازار ارز، طال، سکه و سهام به توقفگاه کوتاه مدت وجوه نقد تبدیل شده اند. پولی که انگار هیچ کس نمی خواهد نگه  دارد و اکثرا ترجیح می دهند به جای آن، انواع 
دارایی های نقدشونده را به مالکیت خود درآورند. یک کارشــناس اقتصادی می گوید افراد معموالً در دوره تورم و بروز انتظارات تورمی سعی می کنند پول را به 

دارایی دیگر تبدیل کنند و از این جهت، بخشی از این پول که در بازارهای مختلف جابه جا می شود، پول داغ است.
اقتصادی را تصور کنید که تورم در آن باال و رو به افزایش است. در چنین اقتصادی، ارزش پول ملی روزبه روز کاهش می یابد و مردم هر کاری می کنند تا از پولی 
که قدرت خرید آن به سرعت در حال کاهش است، فرار کنند. در چنین شرایطی، مردم پول های خود را وارد بازارهای مختلف می کنند تا ارزش آن را حفظ کنند.

در ادبیات اقتصادی به این پدیده  »داغ شدن پول« گفته می شود. در واقع در یک شــرایط ابر تورمی، پول، مانند یک شی داغ است که هیچ کس نمی خواهد آن 
را در دست خود نگه  دارد و سعی می کند هر طور شده این پول سوزان را که ارزشش دود می شــود، به دارایی دیگری تبدیل کند. این پول ها در بازه های زمانی 

کوتاه مدت با انگیزه کسب سود و جلوگیری از کاهش ارزش، وارد بازارهای مختلف می شوند.
پول داغ پدیده ای نیســت که تنها مربوط به اقتصاد داخلی یک کشور خاص باشــد. در واقع این پدیده در اقتصاد بین الملل نیز وجود دارد. اگر نرخ بهره در یک 
کشور نسبت به کشورهای دیگر افزایش یابد، سپرده گذاری در آن جذاب تر می شود. در شرایطی که امکان تحرک آزاد منابع مالی وجود داشته باشد، مردم سایر 
کشورها ترجیح می دهند ارز کشوری را خریداری کنند که سود بانکی بیشتری پرداخت می کند و آن را در بانک های آن کشور سپرده گذاری کنند. اگر در فضای 
اقتصاد و مالیه بین الملل صحبت کنیم، به این افزایش تقاضا برای ارز، داغ شدن بازار پول گفته می شود. البته نرخ بهره تنها دلیل به جود آمدن این جریان نیست 

و سایر متغیرهای اقتصادی و همچنین شرایط سیاسی نیز در جابه جایی پول داغ بین کشورهای دیگر تأثیرگذار است.

تومان سوزان به کجا می رود؟
برخی تغییرات ماه های اخیر در بازارهای مختلف کشور موجب شده احتمال داغ شدن پول در ایران مطرح شود. در واقع اگر داغ شدن پول را در اقتصاد داخلی 
مورد بررسی قرار دهیم، باید رابطه تورم، تقاضا برای پول نقد و ســایر دارایی ها را نیز در نظر بگیریم. با افزایش انتظارات تورمی در جامعه، تقاضا برای پول کم 
می شود و سرمایه گذاری در بازارهای مختلف موجب می شود وجه نقد در دست افراد کاهش یابد و در عوض سبد دارایی شان بزرگ تر شود. این همان پول داغی 

است که با سرعت از حالت نقد، به یک دارایی با قابلیت سوددهی در کوتاه مدت تبدیل می شود.
در اقتصاد ایران با اینکه از ابرتورم های چند صد درصدی خبری نیست، اما نرخ تورم باالیی که مشــابه آن در کمتر کشوری دیده می شود، موجب شده ریال یا 
تومان هر بار وارد یک بازار شود و در کوتاه مدت، التهاباتی در آن ایجاد کند. دالر، طال، سکه، سهام و خودرو بازارهایی هستند که با ورود کوتاه مدت این پول ها 
مواجه بودند. یک اقتصاددان می گوید پول داغ، پولی است که مردم می خواهند از دست آن راحت شوند. آیا سرگردانی تومان در بازارهای مختلف به معنای داغ 
شدن آن است؟ آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این باره به ایرناپالس گفت: افراد معموالً در دوره تورم و با بروز انتظارات تورمی 
سعی می کنند پول را به یک دارایی دیگر تبدیل کنند. بنابراین از این جهت، بخشی از پول هایی که در بازارهای مختلف جابه جا می شود، پول های داغ است. در 

واقع پول داغ، پولی است که می خواهد قدرت خرید خود را در شرایط تورمی حفظ کند.
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کسادی، دلیل جابه جایی کوتاه مدت پول بین بازارها
بغزیان ادامه داد: بخش دیگر این جابه جایی پول، مربوط به کساد شدن است. در واقع، برخی از بازارها، کاهش بازدهی داشتند و برخی دیگر رونق پیدا کرده و 
می توانند در کوتاه مدت، سودده باشــند. به عنوان مثال، برخی افراد در تعطیالت پیش  آمده برای حفظ ارزش وجوه نقد خود وارد بورس شدند و در حال حاضر 
با اطالع از اخبار ثبت نام خودرو، پول خود را خارج می کنند و برای خرید خودرو آماده می شــوند. همچنین بخشی از افرادی که ارز در اختیار داشتند، آن را به 

ریال تبدیل می کنند و وارد یکی از بازارهای سودده در کوتاه مدت می شوند.
این استاد دانشگاه گفت: در هر صورت این گونه جابه جایی ها نشان دهنده یک اقتصاد ناسالم است. این حرکت ها باعث نابسامانی در بازارها و سردرگمی فعاالن 

اقتصادی می شود.

تجربه نرخ های باالی تورمی در اکثر کشورها به پایان رسیده است
وی با اشــاره به دوره های ابر تورمی بعد از جنگ جهانی دوم و همچنین در سال های اخیر شرایط ابر تورمی کشــورهایی مانند آرژانتین و ترکیه گفت: معموالً 
تجربه های مشابه شرایط فعلی کشور ما در اقتصادهای دنیا بســیار نادر است. به ویژه اینکه در کشورهای توســعه  یافته، اقتصاد به گونه ای عمل می کند که در 

مرحله ای مشابه شرایط فعلی اقتصاد ایران قرار نگیرد.
بغزیان گفت: تجربه نرخ های باالی تورمی در اکثر کشورها به پایان رسیده و عالوه بر این، بازارهای نیز به گونه ای متفاوت عمل می کنند. به عنوان مثال، خودرو 
در سایر کشورها به عنوان یک کاالی ســرمایه ای و با فرآیندهای پیچیده خرید مانند صف ثبت نام در نظر گرفته نمی شود. در بیشتر کشورها خودرو به صورت 
تحویل فوری و با شرایط و امکانات خوبی به مصرف کنندگان فروخته می شود. در واقع مسئله آنها، عدم پاســخگویی عرضه در مقابل تقاضا نیست، بلکه عرضه 

جلوتر از تقاضاست و سیاست های تحریک تقاضا و روش های فروش است که پویایی بازار را حفظ می کند.
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برگشت خوردن صدها تن هندوانه صادراتی و پسته های بدون مشتری نشانه  شکل گیری تراژدی سهمگینی برای اقتصاد کشاورزی ایران است.  
انتظارها برای ارزآوری محصوالت کشاورزی علی رغم ترسالی سال گذشته و تولیدات خوب امسال برآورده نشده است. ماندن بیش از 100 هزار تن پسته در 
انبارها، رکود شدید صادراتی در بازار زعفران، برگشت خوردن هزاران تن از هندوانه های صادراتی از مرزهای ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس تنها بخش هایی 
از ضرر و زیان های هنگفتی است که کشاورزان و تعاونی های مرتبط با آن دست به گریبان هستند. ماجرای برگشت خوردن بیش از 200 واگن صادراتی هندوانه 
از مرز ترکیه همین هفته های اخیر اتفاق افتاد.  به فاصله چند روز اعالم شد محموله های صادراتی هندوانه از مرزهای امارات هم برگشت خورده است؛  اولی به 
دلیل افزایش دو برابر تعرفه های واردات هندوانه به ترکیه و دومی به دلیل عدم تایید استانداردهای بهداشتی از سوی کشور امارات و برخی دیگر از کشورهای 
عربی دلیل برگشت این محموله ها عنوان شد. هر چند در مورد دوم وزارت جهاد کشاورزی کشور طرف قرار داد صادرات را به دلیل برخی از کارشکنی ها عامل 
فاسد شدن هندوانه ها اعالم کرد اما در هر دو مورد ناهماهنگی و عدم حمایت های داخلی از صادرات این محصول به شدت آب بر مشهود است. در موردی دیگر 
پسته های تولید شده در سال گذشته به خصوص در نواحی مرکزی مانند استان کرمان هم همچنان روی دست کشاورزان باقی مانده است. عدم خرید شب عید 
مردم در ایران و بسته شدن مرزهای خارجی برای صادرات این  محصول هم قیمت و تقاضا برای آن را کاهش داد و هم خطر خراب شدن و ضرر و زیان هنگفت 
کشاورزانی که با وام بانکی محصوالت خود را عمل آورده اند را افزایش داده است. فعاالن بخش کشاورزی معتقدند این تراژدی در بخش زعفران و حتی شیالت 
هم به زودی تکرار خواهد شد. حتی پیش بینی ها برای بازار محصوالتی که در شهریور و پاییز به بار خواهند نشست هم چنان خوب نیست. این شرایط زمانی 
سخت تر می شود که بدانیم در اغلب موارد پروتکل های تجاری میان ایران و کشورهای طرف تجارت دو طرفه و حتی به نفع صادرات نیست؛ به عنوان مثال در 
موضوع برگشت خوردن هندوانه ها از ترکیه فعاالن صنف کشاورزی دولت و عدم حمایت از صادرات محصوالت ایرانی به ترکیه را دلیل افزایش ناگهانی و بدون 
هماهنگی تعرفه ها عنوان می کنند. در همین زمینه رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با انتقاد از دیپلماسی اقتصادی کشور اعالم کرد پروتکل های اقتصادی 
یک طرفه باعث برگشت خوردن 200 واگن هندوانه صادراتی به ترکیه شد.رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت: پس از بسته شدن مرزهای 
تجاری مشترک ایران و ترکیه از سوی ترکیه به بهانه کرونا و توقف تجارت ما با کشورهای اورآسیا و cis خسارت سنگینی به بازرگانان مخصوصا صادرکنندگان 
میوه و تره بار و واردکنندگان موز  وارد شد. وی اضافه کرد: این بار بدون اطالع قبلی پس از چند روز توقف در ترخیص هندوانه های ایران در واگن های راه آهن در 
مرزهای ورودی ترکیه یک باره تعرفه گمرکی هندوانه را دویست درصد افزایش داد و از تنی صد دالر به سیصد دالر باال برد که متاسفانه صادرکنندگان را با شوک 
افزایش تعرفه ای مواجه  نمود و حدود دویست واگن هندوانه با وزن بیش از هفت هزار تن به ارزش 1،750،000 دالر به کشور برگشت داده شد که یکی از ضعف های 
بزرگ دیپلماسی اقتصادی ماست.نورانی افزود: بارها گفته شــد که تجارت یک جاده دو طرفه است و واردات باید در مقابل توسعه صادرات برنامه ریزی گردد، 
متاسفانه پروتکل های اقتصادی ما یکسویه بوده و به نفع طرف مقابل می باشد به طور مثال تعرفه گمرکی واردات کاالهای هندی در ایران پایین و تعرفه صادراتی 
ما به هند بسیار باالست و  همین امر برای کشورهای روسیه، کره جنوبی، چین و... هم صادق است. چنانکه تصمیمات خلق الساعه عراق، پاکستان، ترکیه و... برای 
صادرات ما همیشه مشکل ساز بوده است.  این گالیه ها در حالی مطرح می شود که افت قیمت هندوانه و برخی دیگر از محصوالت کشاورزی به دلیل موانع موجود 
بر سر راه صادرات آنها عمال برداشت و  ارائه آن به بازارهای داخلی را هم از صرفه خواهد انداخت؛ اتفاقی که در سالهای قبل برای برخی از محصوالت مانند هندوانه 
پیاز و گوجه فرنگی هم تکرار شد. واقعیت تلخ این است که تولید و صادرات در کشــور با وجود وزارتخانه ها و سازمان های عریض و طویل بدون متولی است و 
برنامه ریزی برای تولید ندارد به همین دلیل در کشوری کم آب و دارای بحران آبی محصولی آب بر مانند هندوانه در حجمی وسیع تولید می شود بدون اینکه برای 
بازاریابی و صادرات آن برنامه ریزی درستی انجام گرفته شده باشد. در شرایطی که ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزها کاهش یافته، صادرات محصوالت کشاورزی 
به سبب ورود ارز به کشور می تواند درآمد کشاورزان را به صورت تصاعدی افزایش دهد، به همین خاطر از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی انتظار می رود که با 
اتخاذ تصمیمات مناسب و حمایت همه جانبه، بنیه اقتصادی بهره برداران را باال برد تا چرخه اقتصاد کشاورزی بچرخد اما به نظر می رسد این انتظار حداقل در 

کوتاه مدت قرار نیست عملیاتی و اجرایی شود.

درباره برگشت خوردن صدها تن هندوانه صادراتی وپسته های بدون مشتری

 یک تراژدی دردناک
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راه های فروش سهام عدالت 

کدام فروش وکالتی قانونی است؟
اخیرا با تصویب روش فروش وکالتی از طریق بانک ها در ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، یک راه دیگر پیش رو سهامدارن 

برای فروش سهام عدالت قرار گرفت.
از ابتدا دو روش مستقیم و غیرمستقیم از سوی سازمان خصوصی سازی به عنوان روش های آزادسازی سهام عدالت اعالم شد.

اگرچه ممکن است برای برخی از سهامداران این دو روش هنوز دارای ابهاماتی باشد اما براساس اظهارات کارشناسان به طور 
خالصه می توان گفت روش مســتقیم نقدشوندگی و ریسک بیشتر و روش 

غیرمستقیم نقدشوندگی و ریسک کمتری دارد.
اما کسانی که نیاز به فروش فوری ســهام خود دارند باید روش آزادسازی 

مستقیم را انتخاب کند.
از آنجایی که فروش ســهام عدالت در روش مســتقیم نیز پیچیدگی های 
خودش را دارد، رییس جمهور در جلسات مختلف که در روزهای اخیر تشکیل 
شد، بارها خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی 

گفت که شرایط فروش آسان سهام عدالت را برای مردم فراهم کنند.
به همین سبب اخیرا، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور حسن روحانی، روش فروش وکالتی نیز برای سهام عدالت 

تصویب شد.
در جلسه اخیر این ستاد، وزیر اقتصاد گزارشی از آزادسازی سهام عدالت ارائه کرد که با توجه به تاکید روحانی مبنی بر تسهیل 
در فرآیند آسان سازی شیوه واگذاری برای سهامداران، مقرر شد طبق برنامه اعالمی سازمان خصوصی سازی، صاحبان سهام 

با انتخاب یکی از بانک ها و مراجعه به آن ضمن ارائه وکالت نامه فروش بتوانند در موعد اعالم شده پول برداشت کنند.
اما حسین فهیمی، سخنگو ستاد راهبری ســهام عدالت در خصوص فروش وکالتی سهام عدالت گفت: فروش وکالتی سهام 
عدالت از طریق بانک ها یکی از موضوعات جلسات فوق العاده شورای عالی بورس است که به محض نهایی شدن اطالع رسانی 

خواهد شد، اما همچنان فروش وکالتی ممنوع است.
اما فروش وکالتی ســهام عدالت به غیر ممنوع اســت، پیش از این در این خصوص حســین فهیمی، مدیرعامل شــرکت 
سپرده گذاری مرکزی عنوان کرد: سهامداران به هیچ وجه سهام عدالت خود را به صورت وکالتی نفروشند و فریب سودجویان 

را نخورند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری نیز اظهار کرد: فروش ســهام عدالت به صورت وکالتی قانونی نیست و نباید 

اجازه دهیم که عده ای دالل و سودجو از سهام عدالت مردم سوء استفاده کنند.
یعنی سهامداران نمی توانند سهام عدالت خود را به اشخاص بفروشند و باید منتظر باشند تا شورای عالی بورس چارچوب های 

روش فروش وکالتی از طریق بانک ها مشخص کند.

اخیرا با تصویــب روش فروش 
وکالتــی از طریــق بانک هــا در 
ســتاد هماهنگــی اقتصــادی 
دولــت، یــک راه دیگــر پیــش رو 
ســهامدارن بــرای فروش ســهام 

وزعدالت قرار گرفت
ه ر

وژ
س
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ی کند
 را فلج م

ی و جاده ای
ی، ریل

ت هوای
وقتی کرونا صنع

س سیاه کرونا
کابو

اسفندماه سال گذشته بود که پای کرونا به ایران باز شــد، آن هم درست در آستانه تعطیالت نوروز. افراد 
 زیادی از ترس مبتالشدن به کرونا قید ســفرهای نوروزی را زدند و شــاید برای اولین بار در عمرشان، 

خانه نشینی یا همان قرنطینه خانگی را تجربه کردند.  قرنطینه ای که هفته ها طول کشید. 
در روزهای ابتدایی کســی چندان خطر کرونا را جدی نمی گرفت اما هرچه زمان بیشــتر گذشت و آمار 
مبتالیان و قربانیان این ویروس بیشتر افزایش یافت و حتی شیب صعودی به خود گرفت، مردم و مسئوالن 

هم به خود آمده و خطر را جدی تر گرفتند. 
کابوس کرونا فعال بر تمام جهان سایه انداخته اســت. تمامی صنایع درگیر این ویروس شده اند و کسب 
و کارها که در آســتانه عید نوروز کامال خوابیده بود، اکنون و پس از بازگشــت به شرایط »کمی عادی« 
 همچنان در ســکون و ســکوت و رخوت بســر می برند. خرید و فروش ها و رفت و آمدها هم در برخی 

حوزه های پرریسک به حداقل خود رسیده است. 
یکی از صنایعی که از بابت کرونا خسران دیده هم صنعت حمل و نقل اســت. با شیوع کرونا، پروازها به 
کمترین میزان خود رسید. کنسلی ها افزایش یافت و بی میل شدن مردم نسبت به سفر آن قدر زیاد شدکه 

آژانس های هواپیمایی بلیت 900 هزارتومانی را 76 هزارتومان هم می فروختند! 
البته این روند و رویه زیاد طول نکشــید و در روزهای اخیر با بازگشــایی حرم های مطهر و کم شــدن 
محدودیت ها و همچنین برداشته شــدن ممنوعیت ترددهای جاده ای،  آژانس داران مجددا به فروش 
بلیت با قیمت های نجومی روی آوردند هرچند هنوز و همچنان شــرایط ســفر به روزهای قبل از کرونا 

برنگشته است. 
در همین باره »هادی شیرازی« دبیر انجمن جامعه تورگردان می گوید:  در ایام نوروز، تقاضای تورهای 
گردشگری در مقایسه با سال های گذشته به شدت کاهش یافت و بسیاری  که از ماه ها پیش در تورهای 
خارجی ثبت نام کرده بودند، سفرهای خود را لغو کردند. او ادامه می دهد: در سال های گذشته هیچ وقت 
شرایط تورهای گردشگری تا این اندازه بد نبوده اســت و اگری فکری به حال این اتفاق نشود بسیاری از 

صنایع وابسته به گردشگری ورشکسته می شوند.
در چنین وضعیتی که مرزهای هوایی و زمینی مسدود شده بود، با تاکید وزارت بهداشت و رییس جمهور 
برای کاهش سفرهای داخلی، وزارت گردشگری هم بخشنامه ای به تاسیسات گردشگری ابالغ کرد که 

البته اجرای آن همچنان با »اما« و »اگر«هایی روبروست. 
معترضان، این بخشــنامه را به دلیل بی توجهی به خســارت های وارده به بخش خصوصی در یک سال 

گذشته، غیرکارشناسی و غیرمسئوالنه دانستند.
در بخشنامه ای که ابالغ شــد، آمده اســت: »به منظور رعایت حقوق متقابل مردم، فعاالن و تأسیسات 
گردشگری در چارچوب بند یک ماده 13 تصویب نامه حقوق شهروندی، مفاد قرارداد گشت های داخلی 
و خروجی و ماده 12 شــیوه نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی، چنان چه از تاریخ 
اول اسفندماه امسال تا اطالع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر داشته باشد، کلیه تاسیسات 
گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشــگری بدون هیچ گونه جریمه ای نسبت به استرداد وجوه 

دریافتی از گردشگران اقدام می کنند.«

ش
زار

گ

سمیه  یوسفی
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اما خب همان طور که اشاره شد تأسیســات گردشگری و بویژه 
آژانس های مسافرتی شاکی هســتند. آژانس هایی که می گویند 
برای تورهای خارجــی هزینه کرده اند و طــرف خارجی متعهد 
به بازگرداندن این هزینه نیســت و دود این مساله تنها در چشم 
تاسیسات گردشگری کشــورمان رفت که عمده امیدشان برای 
درآمدزایی به همین تورهای خارجی و البته شب عید بود. پس از 
عید هم همانگونه که اشاره شد، صنعت گردشگری همچنان در 

رخوت و رکود بسر می برد. 
هرچند در ایام نوروز، حرمت ا... رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی ایران از برگزاری جلسه 
فوری برای کاهش ضرر و زیان آژانس ها و تورهای گردشــگری 
و حتی مســافرها خبر داد اما با این وجود ســخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشور گفت که با توجه به شــرایط غیرقابل اجتناب 
ایجاد شده اتخاذ تدابیر و هماهنگی های الزم به منظور بازگشت 
مسافران ایرانی که از سوی شرکت ها به مقاصد پروازی که در مورد 
پذیرش اتباع ایرانی محدودیت قائل شده اند، ضروری است و انجام 
هماهنگی های الزم در راستای استرداد وجه بلیت، بدون اعمال 
هرگونه جریمه بلیت مسافران که از این رهگذر پروازهای آنها در 

رفت و یا بازگشت مختل شده است، صورت گیرد.
جعفــرزاده همچنیــن تاکید کرد آن دســته از مســافرانی که 
ایرالین ها، خسارت کنسلی از استرداد بلیتشان را کسر می کنند، 

می توانند به سازمان هواپیمایی کشوری شکایت کنند.
اما شرکت های هواپیمایی هرکدام بخشنامه جداگانه ای در این 
باره صادر کردند)!( که صدای سخنگوی سازمان هواپیمایی را هم 
درآورد و هشدار داد که همه شرکت های هواپیمایی باید به یک 
صورت عمل کرده و نمی بایست بخشنامه های متفاوتی صادر کنند 
. بر همین اساس؛ همه بلیت هایی که از پنجم اسفند ماه به بعد از 
سوی مسافر کنسل شد، می بایست نرخ کامل بلیت به مشتریان 

مسترد شود. 
در زمان اوج شــیوع کرونا در کشــورمان و در جهــان؛ رویترز 
گزارش داد که خطوط هوایی خاورمیانه حداقل 
با خسارت 100 میلیون دالری کرونا مواجه 

شده اند. 
برخی کشــورهای حوزه خلیج فارس 
به علــت نگرانی از شــیوع این ویروس 
در مرزهای خــود، پروازهــای ورودی و 
خروجی به کشــورهایی نظیر چین، 
کره جنوبــی، ایتالیا و تعــدادی از 

کشورهای خاورمیانه را متوقف کردند. 

محمد علی البکری رییس بخش آفریقا و خاورمیانه این انجمن 
جهانی اعالم کرد که، فروش بلیط در منطقه برای خطوط هوایی 
خاورمیانه در هفته های آتی با کاهش مواجه خواهد شــد و اگر 
محدودیت مسافرتی در آســیا افزایش پیدا کند، درآمد خطوط 
هوایی به خطر می افتد. به گفته او، در این مرحله خطوط هوایی 
بین المللی به علت این ویروس 1.5 میلیارد دالر ضرر می کنند. 
این انجمن پیشتر ارزیابی کرده بود که ناوگان های هوایی منطقه 
آسیا و اقیانوسیه در سال جاری میالدی متقبل 27.8 میلیارد دالر 

خسارت خواهند شد.

کنسلی های قطار
محمــد رجبــی رییــس هیات 
مدیره انجمن صنفی شرکت های 

حمل و نقــل ریلی روز 8 اســفند 
در خصــوص کنســلی بلیت 
قطــار پــس از شــیوع کرونا 

ویروس در کشــور گفت: در چند روز اخیر حــدود 15 میلیارد 
تومان بلیت خریداری شده مسافران شبکه ریلی پس داده شده 
که همین امر 1.5 میلیارد تومان زیان مستقیم به شرکت ها وارد 

کرده است.
و تازه این آماری بود کــه در روزهای ابتدایی شــیوع کرونا در 
کشورمان اعالم می شد. رقم هایی که قطعا و اکنون که در خرداد 

ماه سال 99 هستیم، با افزایش قابل توجهی روبرو شده است. 
رجبی به این نکته اشــاره کرد که در صورت ادامه روند کنونی و 
کمتر شدن ســیر قطار ها و تامین باالجبار هزینه نیروی انسانی 
شاغل در شرکت ها، شرکت های حمل و نقل ریلی متحمل هزینه 
سنگینی خواهند شد که ممکن است تا باالی 30 میلیارد تومان 

هم برسد.
به هرحال ضرر و زیان و خســارت هنگفتی که به واسطه شیوع 
کرونا و مسدودشدن مرزها و تعلیق سفرها به ایرالین ها، آژانس ها، 
اتوبوس داران و تمامی تاسیسات گردشگری وارد شده و می شود 

موضوعی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن رد شد. 
حتی مسافرانی که هزینه کرده بودند و نتوانستند هزینه سفرهای 
کنسل شده را پس بگیرند هم ضرر کردند اما بیش از همه صنعت 
روپایی که امیــد می رفت بتواند جایگزین اقتصاد نفتی باشــد، 

بدجور زمینگیر شده و خسارت دیده است. 
فعال سایه ســیاه کرونا روی سر تمام دنیا ســایه انداخته است و 
مشخص نیست حتی در دوران پساکرونا، گردشگری چطور می 

تواند دوباره روی پای خود بایستد و جان بگیرد.  

ش
زار

گ

100 میلیون 
دالر

30 میلیارد 
تومان؛ خسارت 

ریلی
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مسئوالن و ما ملت همیشه در صحنه!

ده
رون

پ

بازار خودرو در سال گذشته، یکی از متشنج ترین بازارهای داخلی محسوب می شد. عالوه بر کمبود تولید و زیاد بودن 
تقاضا، قیمت ها هم در این بازار روزانه یا ماهانه افزایش داشت. حتی موانع و مسائلی مانند گرانی بنزین هم که انتظار 
می رفت میزان تقاضا و خرید خودرو را کاهش دهد هم افاقه نکرد و در نهایت روند صعودی قیمت خودرو همچنان ادامه 
دارد. افزایش قیمتی که به سال جدید هم کشید و حتی »کرونا« هم نتوانست مانع از افزایش بی رویه و افسارگریخته 
قیمت خودروها شود. کار تا جایی پیش رفت که »پراید« به عنوان ناایمن ترین خودروی وطنی تا مرز 90 میلیون تومان 
هم رفت! بازار خودرو البته تنها حاشیه قیمتی نداشت و ندارد. احتکار، برکناری مدیران ارشد و حتی کشیده شدن پای 
دو نماینده به مساله گرانی خودرو که اخیرا خبر رسید بازداشت شده اند هم جزء حواشی این بازار متالطم بوده است. .  

در این گزارش به بررسی برخی از اصلی ترین متهمان بازار خودرو و گرانی آن اشاره می کنیم.  

خریداران ساده
این بزرگواران همیشه در صحنه در همین ماه های اخیر اگر هر 

کدام تنها ده خودرو هم ثبت نام کرده باشند و در هر خودرو اندکی کمتر از 
ده میلیون هم سود کسب کرده باشند، می توانند بیش از صدمیلیون ناقابل سود 

کسب کرده باشند. البته این مساله را در نظر داشته باشید که گفته شده برخی در 
زمان باز شدن سایت های ثبت نام یا با هر روش و رانت دیگری نزدیک به صد خودرو 

در هر بار، ثبت نام کرده اند. در اسفند ماه فاصله قیمت میان قیمت های کارخانه 
و بازار آزاد بیش از بیست میلیون تومان بوده است! حاال هم که مردم از 

امید برای »خریدن خودرو« به امیدواری برای »قبول شدن 
در قرعه کشی خرید خودرو« رسیده اند!

فروش  و  خرید  سایت های 
اجناس و کاالهای دست دوم

دیوار محترم و شیپور عزیز دو متهم دیگر روزهای پر التهابی 
هستند که بر بازار خودرو گذشت. دالالن البته در صف مقدم نبرد با 

ارزانی در این سایت ها هم معرفی شده اند، افرادی که گفته می شود بدون 
هیچ دلیل و پشتوانه ای با قیمت ها در این دو سایت بازی کردند و به خصوص در 
بازار خودروهای کارکرده، عمال آشفتگی های زیادی به راه انداختند. هر چند در 
تابستان سال گذشته به صورت موقت صفحات عرضه خودرو در این دو سایت 
بسته شد تا فکری به حال آنها شود اما در نهایت باز هم بدون آنکه برنامه و 

راهکاری برای آنها ارائه شود دوباره صفحات راه اندازی و قرار شد تنها 
نظارت صورت بگیرد. و امســال هم اگر سری به این سایت ها 

بزنید با گزینه »توافقــی« در فیلد »قیمت« مواجه 
خواهید شد.

نمایندگان مجلس 
تندیس گاف بزرگ بازار خودرو هم به خبر دست داشتن 

دو نماینده مجلــس در خرید و احتکار صدها هــزار خودرو تعلق 
می گیرد؛ خبری که مانند بمب در رسانه ها ترکید اما در نهایت هم مشخص 

نشد این بزرگوارانی که در ابتدا اعالم شد بازداشت هستند و بعدها گفته شد برای 
ادای پاره ای از توضیحات فراخوانده شده اند و با قید وثیقه آزاد هستند چرا محاکمه 
و شفاف سازی در پرونده آنها انجام نشد؟! نمایندگان و بویژه اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس هم در روزهای آشوب در بازار خودرو، عمال کار مثبتی انجام 

ندادند و این بازار افسارگسیخته تا روزهای پایانی سال به کار خود ادامه 
داد . پراید تا 70 میلیون هم رسید اما از بهارستان آبی برای بازاری 

که لجام گسیخته به حرکت خود ادامه داد و می داد 
گرم نشد!

مروری بر بازار آشفته خودرو
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روبات ها
روبات ها هــم از بــاال و پایین های خودرو 

بی نصیب نماندند. متهم ردیف اول اینکه در کمتر از یک دقیقه 
سایت های فروش بسته می شود همین ربات های زبان بسته ای هستند 

که طراحی شده اند تا در جهت خدمت به دالالن گرامی عمل نمایند و در کمتر 
از یک دقیقه بیش از چند صد خودرو را خریداری کنند. این کار البته از دالالن ســاده 

گذشته و یک نماینده مجلس مدعی شده که این کار مافیای خودرو است. جواد حسینی کیا، 
عضو هیأت رئیسه کمیســیون صنایع و معادن مجلس اعالم کرده برای بررسی این موضوع 
تحقیقاتی انجام داده ام که به صورت غیررســمی اعالم کردند مافیاهای خودرو با استفاده از 
ربات اقدام به ثبت نام در سایت ها می کنند. البته که سودهای چند صد میلیونی در این بازار 
تشکیل شــبکه های مافیایی را هم به صرفه کرده است. این مدل از متهم کردن ربات ها 

البته بعدها تکذیب و به عنوان یک ادعای بدون سند و مدرک از سوی یکی دیگر از 
نمایندگان مجلس رد شد اما همچنان این مساله جای سوال دارد که چطور 

هنوز سایت های فروش به خصوص برای برخی از خودروهای پر 
طرفدار زیر یک دقیقه بسته می شود.

خودروسازان
شــاید عجیب ترین های این لیســت 

همین خودروســازان باشــند؛ همان ها که هزاران 
خودرو را در انبارها به دلیل نبود دستگیره های در و زه های 

خودرو و باالبر شیشــه نگه داشــتند و در نهایت بــا پادرمیانی 
تعزیرات حکومتی ناچار به ورود این خودروها به بازار شدند. 

تابستان سال گذشته تعزیرات حکومتی اســتان تهران اعالم کرد 
انباری با بیش از صد هزار خودرو کشف کرده که تنها ناقصی آنها  

قطعات بســیار ابتدایی مانند پخش خودرو و روکش های 
صندلی بوده است.

و ما ملت همیشه در صحنه!
هرچقدر هم از دالالن و مافیای پشــت پرده و مســئوالن 

و دولت و خودروســازان گالیــه کنیم، بازهم دلیل نمی شــود نقش 
پررنگ »مردم«ی که هرچقدر هم خودرو گران شــود، بازهم دست از خرید 

آن برنمی دارند، گذشت. هجوم مردم برای خریدن خودرویی که آن را فاقد کمترین 
استاندارد می دانند و به »ارابه مرگ« در جاده ها معروف است، تأسفبار است. سال گذشته 

و با شیوع کرونا در کشورمان شاهد بودیم که قیمت بلیت پروازهای هوایی صدها هزارتومان 
کاهش داشت. به عنوان مثال بلیتی که تا قبل از کاهش شدید پروازها به واسطه مساله 
کرونا، 900 هزارتومان بود تا 78 هزارتومان هم پایین آمد و همان زمان در شبکه های 

اجتماعی این مساله مطرح شد که اگر مردم در موارد دیگر از جمله همین خودرو 
هم بی خیال خرید می شدند و حداقل تا مدتی این بازار را تحریم می کردند، 

خودروسازان و سایر متولیان این حوزه در فروش، مجبور به پایین 
آوردن قیمت ها می شدند! اما خب امان از ملت همیشه 

در صحنه!
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ناکامی شهرک های اصفهان
در جذب جمعیت پایدار
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رشد روز افزون جمعیت در شهرهای بزرگ مانند اصفهان، هجوم بی امان جمعیت روســتایی، کمبود امکانات رفاهی و فرصت های شغلی، ناکارآمدی قوانین و 
مدیریت های ناصحیح از جمله عواملی است که این شهرها را با مخاطرات جدی روبرو نموده است. و اثرات مخرب خود را بر ساختارهای اجتماعی- اقتصادی، زیست 
محیطی و کالبدی شهر صد چندان کرده است. از طرفی شهر اصفهان در مقایسه با شهرهای بزرگ دیگر از این قاعده مستثنا نبوده است و به دلیل داشتن بافت تاریخی 

و وجود فضاهای سبز پر اهمیت شهری و رودخانه زاینده رود ازحساسیت های ویژه ای برخوردار است.                       
ازدیاد رشد سریع تراکم شهری و خدمات، چه درون شهر و چه در شهرک های اقماری از اهداف عمده ی مدیران شهری بوده و این تفکرکه ایجاد شهرک های اقماری 
به عنوان یک هدف برای حل مشکالت شهری و رشد جمعیت کارساز خواهد بود تصور نادرستی است که نه تنها مشکلی از شهر و مسکن را حل نکرده است بلکه تبعات 
فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی بسیاری را به دنبال داشته است. شهرک های اقماری در اصفهان به منظور سرریز شدن جمعیت اصفهان به این شهرک ها و همچنین 
عدم سرریز شدن جمعیت های اطراف و مهاجرین به شهر اصفهان ساخته شــد، اما این در حالی است که این شهرک ها به دلیل عدم وجود امکانات کافی نتوانسته در 
پایداری ساکنان آن تالش و دلبستگی در آنها ایجاد کنند. بسیاری از خانواده های این شهرک ها سکونت در اصفهان را جایگاه پیشرفت خود می دانند و راهی شهری شلوغ 
می شوند که این امر نه تنها عمال وجود و احداث شهرک های اقماری در اصفهان را بی فایده نموده، بلکه موجب رشد سریع مهاجرت و به تبع آن جمعیت در اصفهان شده 
است. این شهرک ها زمانی مناسب سکونت خواهند بود که تمامی امکانات رفاهی و خدماتی زندگی در آنها فراهم باشد. در سایر شهرهای دنیا چه بسا شهرک های اطراف و 
اقماری نسبت به شهرهای مادر از مرغوبیت بیشتری برخوردار هستند و با زمینه های ذهنی و انگیزه هایی که باید در شهرک در جهت ماندگاری جمعیت ایجاد شود، اقدام 
به ساخت شهرک می کنند. در اکثر شهرهای جدید در سایر کشورها راه های دسترسی مناسبی برای عبور و مرور از شهرک های اقماری و شهرهای مادر وجود دارد و فرد 
با صرف زمان یک ساعته و با استفاده از قطار شهری بین محل کار و سکونت تردد می کند و در عین حال در منطقه ای ساکن است که از شرایط آب و هوایی مناسب تری 
برخوردار است و کلیه خدمات شهری در آن فراهم است. در شهری همچون اصفهان که پس از تهران و مشهد، یکی از پرجمعیت ترین شهرهای کشور محسوب می شود، 
با روند مهاجرت مردم از  شهرک های اقماری فلسفه این شهرک ها به طور کامل از بین رفته است و حتی ساکنان شهرک های مختلف برای ابتدایی ترین مایحتاج خود، 
به دنبال بازگشت به شهر اصفهان هستند و خود انگیزه ای برای ساکنان جهت سکونت ایجاد نمی کند و در نتیجه با وجود تعیین حریم برای ساخت و سازها و بلند مرتبه 
سازی ها بازهم شهر به صورت عمودی قد می کشد و رشد می کند که این امر تهدیدی برای میراث طبیعی، فرهنگی و تاریخی شهر محسوب می شود و ممکن است روزی 

چشم باز کنیم و اصفهان شده است تهرانی که دیگر نه مترو جوابگوی آن است و نه زوج و فرد کردن خودروها.                                                                                                      
مسلما کسی توانایی این را ندارد که از توسعه شهرها جلوگیری کند زیرا که شهر همچون موجود زنده به وجود آمده و رشد می کند ولی باید این توسعه و رشد با مدیریت 
صحیح صورت گیرد. عواملی مانند رشد جمعیت و مهاجرت، توسعه فیزیکی را تسریع می کند. بنابراین توسعه شهری محکوم به فنا نیست بلکه این توسعه باید روند 
منطقی و کنترل شده ای را به خود گیرد. وقتی درون یک شهر، فشار جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی زیاد باشد معموال توسعه حاشیه ای خارج از ضابطه و بدون برنامه 
انجام می گیرد.که ثمره بی عدالتی، توسعه خود به خودی، بازار محور و بدون برنامه شهری است. که همچون یک غده ی سرطانی شهر را در بر می گیرد و به سایر مناطق 
نفوذ می کند. این حاشیه نشینی بدون برنامه حاصل بی عدالتی است که مسئوالن شهری بیشتر به آن دامن میزنند که این نقاط حاشیه نشین به نظر می رسد در نظر 
مسئوالن به نقاط قابل سکونت تلقی نمی شود و متاسفانه در برنامه خدمت رسانی دولت ها قرار نمی گیرند. در کشورهای توسعه یافته مانند ایتالیا، انگلیس و فرانسه در 
ابتدای فرایند شکل گیری حاشیه نشینی این موضوع توسط حکومت هایشان رصد و مهار شد. اما در کشوری چون ایران به صورت قانونمند و ضابطه مند شکل نگرفت و 
عاملی چون بورس بازی زمین توسط مسئوالن و اعضای شورای اسالمی بیشتر بر روند توسعه آن افزود و آنجاست که در چند سال دیگر وجهه ای از اصفهان را می بینیم 
که بافت آن دیگر هویت مند نیست. تاکنون در اصفهان برای توسعه شهری 5- 6 طرح شهری تدوین شده است، آیا واقعا این طرح ها در توسعه همراه با حفظ هویت موثر 
بوده اند؟ امروزه تقریبا و تحقیقا تاریخ مصرف طرح های شهری که نوشته می شود گذشته است. بنابراین بیشتر از آنکه به سیاست توسعه درون زا در شهر در آن ها توجه 

شود شهر  در حال رفتن به سمت و سوی توسعه برون زا ست. 
و شهر اصفهان الزم است تا به جای توسعه و رشد بی رویه شهر به صورت افقی به توسعه درون زا شــهری توجه کند و توسعه درون زا می تواند از طریق پر کردن بافت 
موجود شهر و تغییر کاربری بناهای قدیمی و آلوده کننده به رشد و توسعه پایدار شهر کمک کند. از آنجا که شهرداری باید با اتخاذ سیاست های موجود تا سالیان زیادی 
پاسخگوی بسیاری از نیازها از جمله اسکان جمعیت شهری و ارتقاء سرانه های خدمات شهری باشد، تا حد ممکن باید از درون شهر جهت تأمین نیازهای توسعه ای بهره 
گیرد و از توسعه یافتن شهر به صورت افقی به طور جد خودداری کند. و بازآفرینی و باززنده سازی بافت های قدیمی، فرسوده و ناکارآمد  شهری و استفاده از اراضی بایر و 

رها شده  از جمله مهمترین ظرفیت شهر اصفهان در جهت رسیدن به توسعه درون زاست. 
فرزانه نصراصفهانی    
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
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اولین شــرکت تولید کننده خودرو که فیات ایران 
بود در سال 1332 تاسیس شــد ولی تولید اولین 
محصوالت این شرکت که فیات 1100 نام داشت 
در سال 1339 انجام شد و عمال شرکت جیپ ایران 
)پارس خودروی کنونی( که در سال 1336 تاسیس 
شده بود در سال 1338 اولین خودروی تولیدشده 
در ایران را که جیپ شش ســیلندر کالسکه ای بود 
تولید کرد. در ســال بعد اولیــن فیات های ایرانی 

تولید شدند.
با این حســاب برخالف نظر معمول پارس خودرو 
پدر صنعت خودروی ایران است، نه ایران خودرو. 
در سال 1338 شرکت تولید خودرو ایران )مرتب 
کنونی( تاسیس شد. این شرکت هم در سال 1342 
اولین محصوالت خود را که انواع مدل های لندروور 
بود تولید می کرد. در ســال 1341 ایران ناسیونال 
)ایران خودرو( تاســیس و در ســال 1345 اولین 
خــودروی همه گیر تولیــد داخل یعنــی پیکان 
تولید شــد. پیکان خودرویی بود که بســیاری به 
آن عشــق می ورزیدند و صنعت خــودروی ایران 
را از ورشکســتگی نجات داد. ایران ناســیونال یا 
همان ایران خودرو که مادر پیکان اســت روز 12 

مهرماه 1341 با ســرمایه ای حــدود 10 میلیون 
تومان و با هدف مونتــاژ و تولید انواع خودرو متولد 
شــد و از 28 اســفندماه 1342 با تولید اتوبوس 
شروع به کار کرد. اما تولید اتوبوس آن هم به تیراژ 
محدود خواســته های برادران خیامی، مدیران آن 
روز ایران خــودرو را برآورده نمی کــرد و به همین 
دلیل در آن زمان آنها سعی کردند با کارخانه های 
خودروســازی دنیا ارتباط برقرار کننــد تا بتوانند 

خودرو را برای اقشار متوسط در ایران تولید کنند.
فورد، پژو، فولکس و تالبوت برخی گزینه هایی بودند 
که با آنها تماس برقرار شد. هنوز هم بسیاری بر این 
باورند که استعمار پیر انگلستان که صنعت خودرو 
خود را در آن روزگار مظهــر اراده ملی می دید، به 
وسیله راه هایی که همه به آن روش های انگلیسی 
نام می دهند سبب شد تا شرکت روتس بتواند جای 
شرکت های آلمانی و فرانســوی را بگیرد؛ اما عده 
دیگری نیز می گفتند در آن زمان تنها کارخانه های 
انگلیسی روی خوش به مدیران ایران خودرو نشان 

دادند. 
پیکان وارد شد

به هرحال پیکان وارد ایران شــد. در سال 1345 

قراردادی بین شرکت ایران خودرو و روتس در مورد 
مونتاژ و ساخت خودرو پیکان که نام انگلیسی آن 
هیلمن بود منعقد شد و به طور رسمی با وارد شدن 
قطعات تولید پیکان در اردیبهشت سال 1346 با 
ظرفیت 60 هزار دســتگاه آغاز شــد، این تیراژ به 
تدریج به 120 هزار دستگاه رسید. در سال 1353 
خط تولید وانت شکل گرفت، در 27 مهرماه 1353 
نیز کارخانه ریخته گری و موتورســازی دایر شد تا 
نسبت به ساخت شش قسمت از موتور پیکان 1600 
اقدام کند. به منظــور تامین قســمتی از قطعات 
اساسی خودروهای تولیدی کارخانه های صنعتی، 
ایران ناسیونال به طور مســتقیم و غیرمستقیم در 
ایجاد واحدهای صنعتی و تولید نقش داشت و تولید 
بسیاری از قطعات خودرو را در کارخانه های داخلی 

و به کمک شرکت های خارجی شروع کرد.
همزمان با شروع تولید پیکان به وسیله چند ارمنی 
و با سهامداری شرکت سیتروئن شرکت سیتروئن 
ایران )سایپا( شکل گرفت. این شرکت هم در ابتدا 
ژیان و در ادامه رنو را تولید کرد. جنرال موتورز هم 
برای اولین بار خارج از خاک آمریکا حاضر به تولید 
خودرو شد. کیفیت باالی تولید پارس خودرو سبب 

داستـان 
50 سـال 

خودروسازی
در ایران
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شد 
جنرال موتورز 
حاضــر شــود در یک جا با 
رقیب خود یعنــی آمریکن موتور که 
آن زمان جیپ زیرمجموعــه آن بود خودرو تولید 
کند. تولیداتی مانند بیوک ایران و شــورلت ایران 
محصوالتی بودند که هنوز هم تولید آنها در ایران 

برای صنعت خودرو افتخار محسوب می شود.
جنرال موتورز آن زمان برنامه داشت پارس خودرو 
را به عنوان بازوی اصلی خود در آسیا داشته باشد. 
این شرکت برنامه هایی برای ساخت داخل کردن 
محصوالت خــود در ایــران داشــت. درکنار این 
شــرکت مرســدس بنز نیز با خاور و ایران خودرو 
رابطه تنگاتنگی داشــت و این شــرکت هم برای 
تولید موتورهای خود در ایران شــرکت ایدم تبریز 

را تاسیس کرد.
در این میان البته بــرادران خیامی که با هیوندایی 
کره کار خــود را آغاز کــرده بودنــد برنامه های 
بلند پروازانه ای داشتند. آنان قصد داشتند تا سال 
1360 کامال پیکان را داخلی کنند و در ادامه یک 
خودروی کامال ایرانی را طراحی و تولید کنند. البته 

م  تما
ایــن برنامه های 
صنعتی پــس از افزایش قیمت 
نفت در سال 1353 و تغییر استراتژی حکومت 
شاه دستخوش تحول شــد. در آن سال ها به ناگاه 
با افزایش درآمد نفت ســرمایه از صنعت به سمت 
واردات سوق داده شد. همین عامل سبب کاهش 
رشد صنایع شد و واردات خودرو به شدت افزایش 

یافت.
با این همه هنوز هم تولیــدات داخل در برابر موج 
واردات مقاومت می کردند. بــا وقوع انقالب و ملی 
شدن صنایع، تاثیر دولت در صنعت خودرو افزایش 
یافت. این دولتی بودن سبب کاهش رشد صنعت 
خودرو شد. در آن سال ها اعتقاد بر این بود که بهتر 
اســت به جای صنعت خودرو به صنایع کشاورزی 
اهمیت داده شــود. جو جامعه نیز سبب شد تولید 
خودروهای لوکس متوقف شود، حتی دیگر پیکان 
دو لوکس تولید نمی شد. با اتفاقات رخ داده در اوایل 
دهه 60 بسیاری از مهندســان صنعت خودرو در 
پی آمریکایی نامیده شدن و داشتن تفکرات چپ 
یا دموکرات اخراج شــدند. این روند ادامه داشت 
تا با کاهش درآمد ارزی ایــران در جنگ تحمیلی 
و کاهش بودجه ارزی صنعت کشــور از حدود دو 
میلیارد دالر به 200 میلیون دالر در ســال عمال 
صنعت خودرو به تعطیلی کشانده شد. بنا به گفته 
میرخانی رشــتی مدیر عامــل ایران خودرو 6500 
نفر از کارگران ایران خودرو در ســال 65 بازخرید 
شدند. در سال 1368 مدیران آن زمان ایران خودرو 

تصمیم گرفتند تا خطوط دست دوم شرکت تالبوت 
را خریداری کرده و با تقسیم آن در تولید کنندگان 
قطعات خودرو و بازسازی بخشی از خطوط تولید 
ایران خودرو، پیکان را از ورطه نیستی نجات دهند، 
اما بعد از نصــب خطوط ایران خــودرو با خطوط 
ناقص، دست دوم و مستهلک شده ای روبه رو شد که 

کاستی های فراوانی داشت.
در ســال 1370 صنعت خودرو ایران به موجودی 
نیمه جان شــبیه بود؛ رکود اقتصــادی و صنعتی 
بعد از جنگ و حدود هفت ســال خواب زمستانی، 
ایران خودرو را در آســتانه نابودی قــرار داده بود. 
در آن زمان بســیاری معتقد بودند دیگر نیازی به 
صنعت خودرو نیست و عده ای نیز خواستار ادامه 
تولید کارخانه های خودروسازی و نجات آن بودند، 
اما پیکان در آن ســال ها، صنعت خــودرو ایران را 
نجات داد و جریان حیاتی ســرمایه را به شــرکت 
ایران خــودرو بازگرداند. حتــی در اوایل دهه 70 
و واردات انبــوه خودرو، این خــودرو از محبوبیت 
نیفتاد و همچنان پول رایج بازار خودرو ایران بود. 
راحت تعمیرشــدن، ارزان بــودن تعمیر، همه جا 
تعمیــری، هزینه کم و انــس مردم ایــران با این 
خودرو، همچنــان آن را تا ســال 1380 به عنوان 
پرمشتری ترین خودرو مطرح می کرد. سود حاصل 
از پیکان سبب شــد مراکز تحقیقاتی و نظام های 
مهندسی بعد از 15 سال رکود و فراموشی، دوباره 
در ایران خودرو شــکل بگیرد. از اواسط دهه 70، 
پس از واردات خــودرو و ورود اتومبیل های متنوع 
کــره ای، فشــار 
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دوباره روی این صنعت تشدید شــده بود که چرا 
مــا نمی توانیم حتی یک خــودرو طراحی کنیم و 
چرا حتی چراغ هــای پیکان نیز تغییــر نکرده، از 
همه جالب تر آن بود که حتــی اطالعات فنی پژو 
405 که در ابتدا به صــورت مونتاژ کامل وارد بازار 
می شد نیز در اختیار مهندسان ارشد ایران خودرو 

قرار نمی گرفت.

طرح خودروی ملی 
طرح خودروی ملی که ایده آن نیز چندان در ایران 
تازه نبود، دوباره مدتی پس از پایان واردات خودرو، 
برای تولید یک پیکان جدید آغاز شد تا به همه ثابت 
شود ما هم می توانیم مانند کره، خودمان به طراحی 
خودرو بپردازیم. نخســتین بار مردم در بازی های 
جام ملت های آسیای 96 شــاهد تیزری بودند که 
خبر از تولید خودروی ملی مــی داد. در آن زمان 
طراحی خودروی ملی، آغاز شد اما تا چندی پیش 
از شروع تولید سمند، از این خودروی ملی خبری 
نبود. در آغاز، طراحی خودروی ملی چندان سخت 
به نظر نمی رسید اما پس از شروع طرح، عظمت آن 
کامال مشخص شد. طراحی پلت فرم )مجموعه های 
فنی خودرو( که در ابتدا غیرممکن به نظر می رسید 
پس از روش پروتون مالزی کــه خودروی خود را 
با طراحی بدنه روی پلت فرم های میتسوبیشــی، 
قرار می داد، انتخاب شد. حال آن که پس از مدتی، 
مشــخص شــد حتی طراحی بدنه نیز کار بسیار 
دشــواری اســت. درهمین زمان در کشور تایوان 
شرکت »فرست اتوموتیو« انگلستان، طراحی نمونه 
اولیه خودرویی روی شاسی و قوای محرکه خودرو 
پژو 405 برای تولید در شرکت تایوانی را به پایان 
رسانده بود، ناگهان شرکت تایوانی ورشکسته شد 
و شرکت فرست اتوموتیو که برای طراحی خودرو، 
بسیار هزینه کرده بود این طرح را به شرکت هایی در 
ایران، آرژانتین و چین پیشنهاد کرد. این پیشنهاد 
با اقدامات اولیه برای تولید خودروی ملی، همزمان 

بود و ایران خودرو، این طرح را با اشتیاق پذیرفت.
حال سوال این بود که صنعت خودرو باید به کدام 
سو برود. حال مدیران صنعتی می دانستند تولید 
کامال ایرانی برای رقابــت در بازارهای جهانی تنها 

یک شــعار با برد داخلی اســت. از 
طرفی اگر ایران به 

بازار تجارت جهان پیوند می خورد صنعت خودروی 
ایــران در مواجهه با خودروهای مــدرن که بدون 
تعرفه یا با تعرفه پایین وارد می شدند، نابود می شد. 
در این میان سال ها بود که واردات خودرو ممنوع 
بود، پس برنامه ای تدوین شد که واردات خودرو با 
تعرفه بیش از صددرصدی آزاد شود. قرار بود تعرفه 
خودرو هر سال بین 10 تا 20 درصد کاهش یابد. از 
طرفی طبق یک برنامه قرار بود صنایع خودرو سازی 
به تدریج با قوی شدن قطعه سازان، خصوصی شود. 
برای افزایش دانش فنی هم سعی شد با شرکت های 
بزرگ همکاری مشــترک صورت گیرد. پیکان نیز 
در اوایل دهه 80 به مشــکل بزرگی تبدیل شــده 
بود. از طرفی چهره شــهرهای ایران را عقب مانده 
جلوه می داد و از سوی دیگر مشکالت آلودگی هوا 
و مصرف سوخت را تشدید می کرد. شرکت رقیب 
سایپا نیز تنها پراید را با تیراژ باال تولید می کرد. این 
خودرو هم که از اوایل دهه 70 تولیدش شروع شده 
بود و به تدریج داخلی سازی اش افزایش یافته بود 
گزینه مناســبی نبود، چرا که تکنولوژی خودرو به 
اوایل دهه 80 میالدی بازمی گشت. با این همه این 
خودرو نیز مانند پیکان که ایران خودرو را از نابودی 
نجات داده بود سایپا را به اوج رسانده بود. مدیران 
سازمان گســترش در آن ســال به دنبال طرحی 
مشترک بین ایران خودرو و ســایپا و یک شرکت 

خارجی رفتند.
ابتدا با فولکس واگن ارتباط برقرار شد اما تنها گروه 
رنو نیسان بود که حاضر به سرمایه گذاری مشترک 
در ایران شــد. برای اولین بار پس از انقالب بود که 
شــرکتی خارجی در صنعت ایران سرمایه گذاری 
گســترده می کرد. در ســال 1383 رنو نیسان با 
سرمایه گذاری 51درصدی در قرار دادی مشترک 
به حجم 5 / 1 میلیارد دالر در ایران شرکت کردند 
و شرکت رنو پارس را تاسیس کردند، این شرکت با 
سهم 51 درصد رنو و 49 درصد سازمان گسترش، 
ایران خودرو و ســایپا تاسیس شــد. هدف، تولید 
خودرویی برای جایگزینی پیکان و پراید بود. خط 
تولید پیکان در سال 84 متوقف اما قرار شد تا تولید 
محصولی که آن زمــان ال 90 و بعدها تندر 90 نام 
گرفت، پراید تولید شود و پس از تولید تندر 90 در 

ســال 1390 تولید پراید متوقف شود. قرار 
بود پس از تولیــد تندر 90 با 

تیراژ 300 هزار دستگاهی ایران خودرو و سایپا هر 
کدام بر روی پلت فرم این خودرو محصولی جدید 
را طراحی کنند. از طرفی رنو نیز قرار بود تا ســال 
1390 کارخانه مستقل خود را در ایران با تیراژ 200 
هزار دستگاه تاســیس کند. به موازات این برنامه، 
طرح موتور ملی شروع شد که قرار بود تکمیل کننده 
سمند و دانش های نداشــته صنعت خودرو باشد. 
برنامه ریزی شــده بود در طرحی مرکز تحقیقات 
موتور ایران خودرو با کمک مرکز تحقیقات موتور 
آلمانی آخن یک موتور روز طراحی کنند. این طرح 
قرار بود آغاز دســتیابی ایران به دانش های موتور، 

گیربکس، شاسی و سیستم تعلیق باشد.
این طرح با موفقیت انجام شــد ولی ادامه نیافت. 
در ابتدای ســال 84 مدیران صنعتی ایران بسیار 
امیدوار بودند؛ آنها کــه از دهه 1370 تجربه کار با 
کیا موتورز و پژو ســیتروئن را در کارنامه داشتند. 
اما نه پژو و نه کیا حاضر به سرمایه گذاری در ایران 
نشده بودند. در آن سال ها آنها با طرح رنو امیدوار 
شده بودند چرا که برخالف پژو و کیا حاال شرکتی 
در ایران سرمایه گذاری مستقیم کرده بود و صنعت 
خودرو ایران در حــال اتصال بــه زنجیره جهانی 
خودرو بود. پس از رنو شرکت بنز نیز سرمایه گذاری 
خود را برای تولید خــودرو در ایران آغاز کرده بود 
و شــرکت های دیگر نیز تمایل به حضور در ایران 
داشتند. بســیاری از قطعه ســازان جهانی هم به 
دنبال همکاری با صنایع ایران بودند. با تغییر دولت 
در ســال 84 به ناگاه همه چیز تغییر کرد. مدیران 
صنعتی تغییر کردند و قرارداد رنو هم اســتعماری 
تعبیر شد. شــرکت بنز و بســیاری از قطعه سازان 
خارجی هم همکاری خــود را با ایران قطع کردند. 
با افزایــش درآمد نفت واردات به شــدت افزایش 
یافت. در سال 1386 دوباره پروژه های ملی گرایی 
در صنعت خودرو نمود یافت و خــودروی تیبا در 
سایپا که تلفیقی از پراید و ریو با طراحی بدنه جدید 
بود به عنوان دومین خودروی ایرانی متولد شد. در 
ادامه در سال 89 تولید خودرو در ایران به بیش از 
5/ 1 میلیون دستگاه رسید و ایران جزو 15 کشور 
تولید کننده خودرو در جهان شد. اما همچنان این 
صنعت استراتژی مشــخصی نداشت و هنوز هم از 
دولتی بودن رنج می برد و با شــدت گرفتن 
تحریم هــا نقاط ضعــف صنعت 
خودرو بیشتر نمایان شد.
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بر اساس اعالم معاون استاندار، مشکالت صنایع بزرگ 
اصفهان در هیئت حل اختالف مالیاتی بررسی می شود؛

صنایع در صف حل اختالف
چند وقت پیش بود که وزیر امور اقتصاد و دارایی وعده داد در ستاد مقابله با کرونا مسئله امهال مالیاتی برای صنایع را به دلیل  مرضیه محب رسول

رکود و مشکالت اقتصادی ناشی از کرونا مطرح کند و برای این بخش مهم از اقتصاد کشــور معافیت های مالیاتی را بگیرد. عالوه بر وزارت اقتصاد، سازمان 
صنایع و معادن نیز همواره به دنبال حل و فصل معضالت و مشکالت صنایع بزرگ استان در زمینه های مالیاتی بوده است. صنایع اصفهان به خصوص صنایع 
مادر و بزرگ چندان حال و روز خوبی ندارند، از سویی تحریم ها و مشکالت ناشی از صادرات آنها را درگیر کرده و از سوی دیگر مشکالت در تامین مواد اولیه 
و باال رفتن قیمت ها آنها را با چالش های جدی روبه رو کرده است؛ اما به نظر می رسد مسئوالن استانی تالش دارند تا به هر نحو این تولید کنندگان را در مدار 

اقتصادی استان حفظ کنند.
تولید در سال گذشته در اســتان اصفهان، دستاوردهای برگزاری مــداوم کارگروه تســهیل و رفع موانع 
اصفهان اعــالم کــرد، در کارگروه تســهیل و رفع موانع خوبی داشــت. ســال گذشته ســازمان صمت 
بیشترین امتیاز در کشور را به خود اختصاص داده است. تولید در اســتان ها، اصفهان بهترین عملکرد و 
شاخصه های بارز این کمیته در سال گذشته بود و امسال حضور استاندار و اجرایی شدن مصوبه ها از جمله 
این کارگروه در دستور کار دارند. با توجه به شیوع کرونا و هم مسئوالن اســتانی عزم جدی برای برقراری 
از معافیت ها از جمله در مالیات و عوارض از سویی و حل و ضربه های اقتصادی ناشی از آن برقراری برخی 
رسالت های این کارگروه اســت. در همین راستا معاون فصل مشکالت بر زمین مانده از جمله اصلی ترین 
اعالم کرد، در این کارگروه مشــکالت صنایع با سازمان هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان 
شده تا پرونده مشکل مالیاتی صنایع بزرگ در هیئت حل مالیاتی به کمیته های حل اختالف ارجاع داده 
حکم عادالنه ای برای آن صادر شود.اختالف مالیاتی به صورت تخصصی بررســی و 
و رفع موانع تولید در حوزه امور مالیاتی برگزار شــد و 12 سید حسن قاضی عسگر افزود: کارگروه تسهیل 

شرکت در حضور مدیرکل امور مالیاتی مسائل و مشکالت خود را مطرح کردند. وی تصریح کرد: برخی از شرکت ها مشکالتی از سال های گذشته داشتند که 
راهنمایی و راهکارهایی به آ نها ارائه شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اظهارداشت: مزیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید این است 

که مسائل به صورت تخصصی مطرح و راهکار تخصصی ارائه می شود.
وی خاطرنشان کرد: از جمله راهکارهای ارائه شــده این بود که برگه های مالیاتی افرادی که قطعی شده و تصور می کنند ایرادی در این راستا وجود دارد با 
استفاده از ماده 251 مکرر در اداره اقتصاد دارایی استان طرح شکایت می شود. قاضی عسگر افزود: همچنین تعدادی از افراد مشکل دسته چک داشتند و قرار 
شد سفته به جای چک از آ نها پذیرفته شود. گزارش ها حاکی از آن است که در ســال گذشته 497 واحد با مصوبه های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، 
در این استان ارتقای ظرفیت یافتند همچنین 2 هزار و 93 فرصت شغلی از این محل در اصفهان ایجاد شد. همچنین اصفهان از نظر ایجاد فرصت شغلی از 
طریق اتمام طرح های سرمایه گذاری با 20 هزار و 425 فرصت شغلی )23 درصد( بهترین عملکرد را در کشور داشت. این آمار امیدها به رفع مشکالت تولید 
و صنعت استان را در سال پیش رو در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید افزایش داده است. گردهمایی هایی از این دست که وعده ها در آن تبدیل به عمل 

شود، می تواند منجی اقتصاد رو به افول اصفهان در ماه های پیش رو باشد.

صنایع اصفهان بــه خصوص 
صنایع مادر و بزرگ چندان حال

و روز خوبی ندارند؛ از ســویی 
تحریم ها و مشکالت ناشی از

صادرات آنهــا را درگیر کــرده و از 
سوی دیگر مشکالت در تامین

مواد اولیه و بــاال رفتن قیمت ها آنها 
را با چالش های جدی
روبه رو کرده است

ش
زار

گ
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مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه مطرح کرد؛ 

تداوم تولید در فوالد مبارکه با مشارکت 
حداکثری کارکنان در طرح غربالگری

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیـــط زیست فوالد مبارکه گفت: 
با مشارکت کامل و حداکثری کارکنان شرکت فوالد مبارکه در طــرح 
عظیم غربالگری و بیماریابی ویروس کرونا، خوشبختانه این شرکت 
توانست در این شرایط سخت نیز در تولید اقتصادی و ارزش آفرینی 

برای ذینفعان مؤثر واقع شود.
حسین مدرسیفر با بیان اینکه بیماری کرونا یک بیماری عفونی است 
گفت: با توجه به میزان سرایت و سرعت شیوع این بیماری و ناشناخته 
بودن رفتار آن، مبارزه با آن اهمیت بسیار زیادی دارد. به همین منظور 
شرکت فوالد مبارکه از بدو ورود این ویروس به کشور، با تشکیل کمیته 
بحران کوشید با انجام اقدامات پیشگیرانه، از شیوع بیماری در میان 
کارکنان جلوگیری، و شرایط الزم را برای تداوم تولید با اولویت حفظ 

سالمتی کارکنان مهیا کند.
وی خاطرنشان کرد: هرچند در زمینه شیوه مقابله با شیوع ویروس 
کرونا در بین کارکنان صنایع کشور، با توجه به اینکه این بیماری چندان 
شناخته شده نیست، تجارب کافی وجود ندارد؛ با این حال وزارت 
بهداشت و درمان پروتکل ها و دستورالعمل های مهم و مفیدی ارائه داده 

که تمامی آنها مدنظر شرکت فوالد و کمیته بحران قرار گرفته و اجرا 
شده است.

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه از غربالگری 
و بیماریابی کارکنان به عنوان یکی از موارد اجراشده در فوالد مبارکه 
نام برد و گفت: هنگام حضور کارکنان در محل کار، در یک مقطع زمانی، 
معموال تراکم جمعیتی ایجاد می شود و این امر شرایط شیوع بیماری 
را تشدید می کند؛ بنابراین باید با توجه و دقت ویژه ای موارد الزم را 
پیگیری می کردیم. به همین منظور غربالگری و بیماریابی کارکنان و 
پیمانکاران طبق پروتکل های وزارت بهداشت و درمان، برنامه ریزی و در 
دو بخش خود اظهاری و نمونه گیری خون و آزمایش های پاراکلینیکی 

در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد.
اظهار داشت: در  برنامه ها  ین  ا وی در تشریح چگونگی اجرای 
مرحله اول که در ابتدای سال 1399 برنامه ریزی شد، با استفاده از 
ز زیرساخت های شرکت،  لعمل های مربوطه و بهره گیری ا دستورا
پرسشنامه خود اظهاری کارکنان تدوین و روی پرتال کارکنان قرار 
گرفت و با اطالع رسانی به موقع، تاکنون سه بار این غربالگری انجام شده 

ت
صنع
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ت
صنع

و نتایج آن برای بیماریابی، جلوگیری از حضور در محل کار و گذراندن 
دوره قرنطینه و نقاهت استفاده شده است. در این زمینه، پس از اجرای 
خوداظهاری، با توجه به عالئم بالینی ثبت شده کارکنان، واحد طب کار 
و درمان با تیم متخصص پزشکی خود با تماس تلفنی با فرد مشکوک، 
شرح حال ثانویه وی را ثبت و اقدامات الزم را برای حضور یا غیبت وی 
در محل کار انجام می دهند. بدون شک مشارکت حداکثری و کامل 
کارکنان شرکت و پیمانکاران در این طرح عظیم که می توان گفت 
بزرگترین طرح غربالگری و بیماریابی در صنعت کشور به شمار می آید 

قابل تقدیر است.
مدرسیفر در خصوص اجرای مراحل بعدی این اقدامات گفت: در مرحله 
بعدی و در راستای اجرای پروتکل های مصوب وزارت بهداشت، برای 
چگونگی بازگشت به کار کارکنان بعد از تعطیالت برنامه ریزی شد و 
تست های پایش و غربالگری اولیه از طریق آزمایش های پاراکلینیکی 
خون انجام گرفت تا وضعیت کارکنان مشکوک جهت تست PCR و 

Elisa مشخص گردد و از ورود بیماران به محل کار جلوگیری شود.
در این برنامه که با دستور مدیریت عالی سازمان و با همکاری واحدهای 

بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست، امور اداری، حراست و مدیریت 
نواحی تولیدی و خدمات فنی و پشتیبانی انجام شد، کارکنان سازمان 
به دو گروه روز کار و شیفت تقسیم بندی شدند و آزمایش ها انجام شد.

وی با تأکید بر اینکه این پروتکل ها برای پیمانکاران نیز اجرا شده ادامه 
داد: این غربالگری هم برای کارکنان امانی و هم پیمانکاران فوالد و 
در مجموع برای حدود 24 هزار نفر انجام شده است. در این زمینه 
پس از خونگیری از افراد، نتایج آزمایشها پس از 24 ساعت مشخص و 
برای انجام غربالگری های ثانویه در اختیار واحد طب کار و درمان قرار 
می گیرد. امیدواریم این فعالیت ها به ایمنی کارکنان در مقابل ویروس 
کرونا، تداوم تولید و رسیدن به هدف سال 1399 که مقام معظم رهبری 

آن را »جهش تولید« نامگذاری کرده اند، بینجامد.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیطزیست فوالد مبارکه در بخش 
پایانی سخنان خود گفت: از تالش مدیران، کارکنان و تمامی افرادی 
که در غربالگری مشارکت کردند و همچنین از سعه صدر و مشارکت 
همه جانبه کارکنان شرکت برای حفظ سالمت خود و دیگران تشکر و 

قدردانی می کنم.
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فجایعی که کم مانده بود جهان را به پایان برسانند

»کرونا« خیلی هم ترسناک نیست!
همه  ما پایان دنیا را تصور کرده و یا الاقل برای یک بار هم که شده 
در زندگی خود درباره آن شنیده یا اندیشیده ایم. به نظر شما دنیا 
چگونه به پایان خواهد رسید؟! با جنگ هسته ای یا انتشار یک 
بیماری خطرناک، جنگ یا خاموشی خورشید، شاید هم برخورد 
سیاره ای به زمین... در تاریخ حوادث مختلف خطرناکی روی داده  
است و مردم آن زمان فکر می کردند که دنیا به پایان رسیده، اما 
این  طور نبود و زندگی همچنــان روی زمین ادامه دارد. در این 

گزارش به برخی از ترسناک ترین فجایع اشاره می کنیم.
آنفلوآنزای اسپانیا

در سال 1918 میالدی بدترین همه گیری آنفلونزا 
در تاریخ رخ داد و نزدیک به یک سوم مردم جهان را 
درگیر خود کرد و نزدیک به بیش از 50 میلیون تن را 
به کام مرگ کشید. مرگ چندین ساعت پس از ابتال 
به ویروس رخ می داد. این ویروس خطرناک ریه ها را تا 
حّد خفگی پر از مایع می کرد. در سال 2014 میالدی 
گروهی از پژوهشــگران ویروســی که 97 درصد به 
ویروس 1918 میالدی شباهت داشت تولید کرده و 
آن را به موش ها تزریق کردند. نتیجه غافلگیرکننده 
بود؛ به محض ورود ویروس به بدن موش ها، به سرعت 
در بدن آنها منتشر می شد. دانشمندان پس از آزمایش 
هشدار دادند این ویروس بار دیگر در جهان همچون 
آتشی در کاهدانی خواهد افتاد و همه چیز را در خود 

فرو خواهد برد.

موشک نروژی
در اوایل دهه نود میالدی گروهی از محققان آمریکایی پدیده معروفی 
به نام نورهای شمالی را مورد پژوهش قرار می دادند و این طور که ادعا 
می شود در این پژوهش موشکی را با اهداف علمی پرتاب کردند، اما از 
بدشانسی رادارهای روسی این موشک را به عنوان حمله اتمی ترجمه 
کردند؛ به خصوص اینکه در آن زمان روابط روسیه و غرب متشّنج 
بود، به همین دلیل رئیس جمهور وقت روسیه )بوریس یلتسین( فقط 
هشت دقیقه فرصت داشت تا به این حمله پاسخ دهد اما خوشبختانه 

پیش از تصمیم موشک در اقیانوس افتاد.

فوران آتشفشان تامبورا
وقتی آتشفشان تامبورا در اندونزی و در سال 1815 میالدی فوران کرد، 88 
هزار تن بر اثر آن جان باختند و 175 کیلومتر مکعب صخره و غبار حاصل این 
فوران بود. فوران تامبورا منجر به فجایعی مانند تســونامی و طوفان ها شد و 
غبار آتشفشانی تا مسافت 1300 کیلومتری رسید. این غبارها مانع رسیدن نور 
خورشید به زمین شد و موج سرمای شدیدی را به همراه داشت. البته قحطی 
آمریکای شمالی، انتشار بیماری همه گیر در اروپا بر اثر این سرمای شدید از 
دیگر عواقب فوران تامبورا بود و بر اثر این اتفاقات سال 1815 میالدی را سال 

بدون تابستان نامیدند.
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طاعون سیاه
طاعون سیاه در قرن چهاردهم منجر به مرگ نزدیک به 75 میلیون تن 
شد. این طاعون از طریق پشه هایی که روی موی موش ها زندگی می کردند 
منتشر شد. فاصله ی بین ابتال و مرگ فقط سه روز بود. روی بدن مبتالیان 
غده های بزرگی پدیدار می شد. تب می کردند و دچار خونریزی می شدند. 
حالشان آنقدر بد می شد که جانشان را از دست می دادند. اگر چیزی شبیه 
طاعون سیاه در روزگار ما رخ بدهد به دلیل گسترش وسایل حمل و نقل 
عمومی و 800 میلیون مسافر روزانه در سطح جهان، نتیجه فاجعه آمیز و 

غیرقابل کنترل خواهد بود.

انفجار آتش فشان الکی
در ســال 1783 میالدی آتشفشــان الکی فوران کرد، این یک انفجار عــادی نبود بلکه 
گدازه های آتشفشان تا هشــت ماه متوالی در هوا پراکنده بود و عواقب جهانی این فوران 
بسیار وخیم گزارش شد. اســیدهای گوگرد که در هوا آزاد شده بودند درجه حرارت را در 
حدود 1.3 درصد و به مدت سه سال کاهش دادند، محصوالت زراعی در اروپا کامل خسارت 
دید و منجر به خشکی و قحطی در هند شد. میزان مرگ و میر مرتبط با این فوران در چند 

سال به شش میلیون تن رسید.

بزرگترین انفجار خورشیدی تاریخ
در سال 1859 میالدی، بزرگترین انفجار خورشیدی تاریخ رخ داد و بر اثر 
این انفجار انرژی به شدت بزرگی نزدیک به 10 میلیارد بمب اتمی شکل 
گرفت و یک طوفان ژئومغناطیســی رخ داد که بر اثر آن همه  شبکه های 
تلگراف روی زمین مختل شد. ناســا می گوید این انفجار خورشیدی اگر 
اآلن رخ بدهد فاجعــه ی بزرگی رخ خواهد داد، زیرا مــا امروزه کامل به 
تکنولوژی وابسته هستیم و همه ی شبکه های برقی از بین خواهد رفت و 
همه  وسایل ارتباطی و اینترنت مختل خواهد شد. بنابراین بانک ها، حمل 
و نقل و دولت های مختلف دنیا کارآیی خود را از دست می دهند و از آنجا 
که میانگین رسیدن این طوفان ژئومغناطیسی به زمین فقط 20 ساعت 
است می توان گفت که هیچ کشوری در دنیا آمادگی و توان پذیرش آن را 

ندارد و فقط در طول 20 ساعت هرج و مرجی بزرگ دنیا را فرا می گیرد.
خطر صخره های فضایی

همه  تمدن های انســانی باید میزان خطر برخورد سیاره ها و ستاره های 
دنباله دار به زمین را درک کنند. در 14 ژوئن سال 202 میالدی از پشت 
خورشــید جایی که هیچ تلســکوپی قادر به دیدن آن نبود یک ستاره 
دنباله دار بزرگ به نام MN 2002 با ســرعتی چندبرابر گلوله به سمت 
زمین در حرکت بود اما در فاصله کمی از زمین، مسیر آن تغییر کرد و اگر 
این ستاره بزرگ به سیاره ما برخورد می کرد نیویورک و شیکاگو با خاک 

یکسان می شدند.
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چرا نخبگان و سیاستمداران کره شمالی 
طال تزریق می کنند؟

رهبر کره شمالی کیم جونگ اون و نخبگانش برای 
پیشگیری از سرطان، زوال عقل و چاقی به خود طال 

تزریق می کنند. 
دانشمندان برجسته کره شــمالی نوع جدیدی از 
داروهای براق را ســاخته اند و ادعا می کنند از هر 
نوع داروی موجود در جهان غربی بهتر است و این 
استاندارد طالیی جدید از مراقبت های بهداشتی، 
فقط در دسترس کسانی خواهد بود که برگزیدگان 

پایتخت پیونگ یانگ به شمار می روند. 
بر اســاس گزارش های محلی، رهبر کره شــمالی 
امیدوار اســت این داروها را به غرب صادر کند، به 
گونه ای که بســته های دارو با دســتورالعمل های 
انگلیسی، چینی و روســی ارائه می شود. به گفته 
روزنامه رسمی این کشور )پیونگ یانگ تایمز(، یکی 
 Nano-Gold از این داروها نانو طالی پلی ساکارید
Polysaccharide نام دارد که توســط شرکت 

بازرگانی کره موهیانگ تولید شده  است.
توســعه دهندگان می گویند: این ماده در درمان و 
پیشــگیری از کبد چرب، هپاتیت، سیروز کبدی، 
دیابت، بی خوابی، بیماری های ســرطانی، آرتریت 
روماتوئید )روماتیســم مفصلی(، فشار خون باال، 
پیــری و زوال عقل، اعتیاد به الــکل، مواد مخدر و 

عوارض شیمیایی مؤثر است. 

آنها می افزایند: این تزریق، مبتالیان به بیماری های 
مزمن، چاقی و فرتوت شــدن بــدن را نیز درمان 
می کند و اســتفاده از این تزریق برای همه توصیه 
می شود زیرا بدن را از خستگی نجات می دهد و به 
احیای آن کمک می کند. آنها یک داروی دیگر نیز  
از The Earth Apple Tuber یا یاکون ساخته اند 
که برای کســانی که از اثرات مصــرف زیاد الکل و 
بیماری دیابت رنج می برند مفید است. به گفته این 
روزنامه: این دارو همچنین در معالجه بیماری های 
سیســتم گردش خون در بدن، التهابات پوستی و 

دیابت مؤثر است. 
به ویژه این دارو در از بین بردن اثرات مســمومیت 
با مونوکســید کربــن Co و عناصر شــیمیایی، 
ســوختگی و ســردرد ناشــی از مصــرف الکل با 
بهبود عملکرد مخچه و واکنش هــای متابولیکی 
)متابولیک( در یــک دوره زمانی اثرگذار اســت. 
اما این ایده واقعاً به اندازه ای که به نظر می رســد 
دیوانه وار نیست و دیدگاه مشابهی در مورد چنین 
رویکرد درمانــی حتی در انگلســتان وجود دارد؛ 
تزریق طال یــا میوکریســین Myocrisin یک 
داروی ضد روماتیسمی اســت که از ترکیبی به نام 
Soduim Aurothiomalate ساخته شده است. 
دانشمنداِن کیم ظاهراً پنجاه درمان ضد سرطان را 

انجام داده اند که با گیاهان محلی مانند علف شــیر 
Milkweed انجام شده است.

این روزنامه می افزاید: مرکز شرقی توسعه پزشکی 
در کره بیــش از پنجاه داروی ضد ســرطان ایجاد 
کرده است، که به تحریک عملکرد ایمنی و تقویت 
سالمتی کمک کرده اند. همه این داروها از عصاره 
مواد دارویی تهیه شده  اســت، آنها منجر به اعتیاد 
مصرف کنندگان نمی شوند و حتی اگر برای مدت 
طوالنی اســتفاده شــوند، عوارض جانبــی ایجاد 
نمی کنند. دانشــمندان همچنین اظهار داشتند، 
آنها پماد استخراج شده از گیاهانی را تولید کرده اند 
که می تواننــد تومورها را تجزیه کنند. دانشــمند 
کره شــمالی به نام ریو ایل نــام Ryu Il Nam به 
هموطنان خــود قول داده، ســرطان یک بیماری 
غیرقابل درمان نیســت، ما به تولید داروهای ضد 
سرطان مؤثر برای محافظت از زندگی انسان ادامه 

خواهیم داد.

پی نوشــت: البته این روزها اخبار ضد و نقیضی 
درباره فوت رهبر کره شــمالی و یا ابتالی او به یک 
بیماری سخت منتشــر می شــود. اگر این اخبار 
صحت داشته باشد، می توان متوجه شد »طال« هم 

نتوانسته برای »اون« کارساز بیفتد! 
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تولید ماسک الکچری در حال تبدیل شدن به یک صنعت پرسود در جهان است، عده ای ماسک الکچری را از کجا و به قیمتی می خرند؟

دیدن چهره های پوشیده شده با ماسک تقریبا تصویری عادی در سراسر جهان شده است و احتماال چند دهه آینده از ما در تاریخ به عنوان مردمی یاد می شودکه مجبور 

بودیم همیشه ماسک به صورت داشته باشیم و از دوره ما به عنوان دوره ماسک داران یاد خواهند کرد. اما در همین دوران که در بسیاری از کشورها استفاده از ماسک اجباری 

شده، بارها و بارها تصاویری خنده دار از خالقیت های مردم را که در ساخت ماسک به کار برده اند، دیده ایم مثل استفاده از بطری های بزرگ آب معدنی، ماسک روزنامه ای، 

ماسک با پوست های میوه و... این حجم استفاده مردم از ماسک عالقه مندان به مد را مجبور کرد تا با کمی خالقیت این تکه سفید خسته کننده بر صورت را برای عده ای 

جذاب تر کنند و به همین دلیل برندهای مختلف و البته مطرح هم شروع به ساخت ماسک کردند. درآمد باالی برندها از فروش ماسک شرایطی را به وجودآورده که کم کم 

باید به صنعت ماسک الکچری هم سالم کنیم. به نظر می رسد این درآمد، کیم کارداشیان را هم به فکر انداخته تا ماسک با مارک کیم کارداشیان و خواهران تولید کند 

که مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته است. صاحبان برندها ماسک هایی را که کمترین کارایی نسبت به ماسک های سه الیه پزشکی دارند، با قیمت های 

گزاف به مردم می فروشند و برخی از پولدارها آن ها را می خرند آن هم به این دلیل که تفاوتشان را با بقیه نشان دهند!

این روزها یکی از مهم ترین جاهایی که می توان کاالهای قاچاق، غیر قانونی و حتی الکچری را خرید، اینستاگرام و تلگرام است. آن هم در پیج ها و کانال هایی که نه اجاره 

پرداخت می کنند، نه مالیات و نه هزینه های جانبی دارند. البته برخی از این صفحات و کانال هاممکن است حتی کاالیی که پولش را پرداخت کرده اید به شما تحویل 

ندهند و برخی دیگر هم ممکن است اجناس قالبی یا دست دوم را به اسم جنس اصل و آک به شما بفروشند. به هر حال اگر قصد خرید ماسک الکچری را هم دارید کافی 

است سری به پیج های اینستاگرامی یا کانال های تلگرامی مخصوی فروش ماسک بزنید و انواع مختلف ماسک از جمله ماسک عروسکی، چرم، گلدوزی یا روبان دوزی، 

ماسک ست با شال یا شیلد را ببینید.

ماسک الکچری از 50 هزار تا 11 میلیون تومان

صنعت ِ مِد روِز این روزها!
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حال زار صنایع دستی هرمزگان

اینجا بندرعباس پایتخت اقتصادی ایران است. شــهری با قدمتی چند صد ساله اما خالی از هر نشان 
و بنای تاریخی پا برجایی. زمان در این شهر گم شده اســت نه نشانی از دست سازه های مردمان بومی 
می توان یافت و نه در بازارهایش رنگی از دست دوزهای گرانبهای زنان سرزمین آفتاب. اینجا هنرهای 
چند هزارساله به چوب فراموشی رانده شده اند و هنرمندان در غبار بی مهری ها گوشه عزلت گزیده اند.

صنایع دستی هر شهر و دیاری نشان فرهنگ و پیشینه آن سرزمین است. هنرهایی که یادآور تمدنهای 
کهن و اصالت بومیان بوده و بخش نســبتا بزرگی از بــار تامین معاش خانواده هــا از طریق عرضه به 
گردشگران و مسافران را بر عهده دارد. اما حکایت صنایع دستی هرمزگان با قدمتی چند صد ساله اندکی 
متفاوت است علی رغم اینکه مردم بومی استان هنوز هم پوشش سنتی خود را در زندگی روزمره حفظ 
کرده اند و بسیاری از تولیدات صنایع دستی هرمزگان کاربردهای ساده و قابل استفاده ای دارند اما به 
ندرت می توان در بندرعباس نشانی از عرضه این کاالها در مغازه و خیابان پیدا کرد و حتی بازار قدیم 
بندر عباس هم انباشته از کاالهای چینی و بی کیفیت است در حالیکه در همه جای ایران بازارهای قدیم 
مکانی برای فروش صنایع دستی آن شهر است. تاسف آور اینکه در کنار معدود بناهای تاریخی شهر هم 
نمایشگاه هایی دایر شده که فقط کاالهای عجیب و غریب چینی می فروشند حتی تنها فروشگاه عرضه 
صنایع دستی بندر عباس که در یک خیابان فرعی دایر شده هم اغلب تعطیل است این مساله در کنار 
عدم توجه به حفظ بافت و آثار تاریخی شهر موجب شده تا بندر عباس علی رغم قدمت و پیشینه تاریخی 
فاقد یک هویت فرهنگی و تاریخی باشد. در سایه این بی توجهی ها حال و روز صنعت کاران سنتی این 
دیار نیز چندان روبراه نیست. آنها محصوالتشان را فقط در نمایشگاه هایی که در سایر شهرها بر پا می شود 
به فروش میرسانند این مساله موجب شده تا در برخی از فصول کارگاه ها به دلیل نبود مشتری تعطیل 
می شود این در حالی است که پتانسیل باالی کارآفرینی صنایع دستی می تواند بخش بزرگی از مشکل 

اشتغال بومیان استان به خصوص در روستاها را حل نماید.
حمایت حلقه گمشده صنایع دستی

خالقیت در صنایع دســتی حد و مرزی ندارد به همین دلیل این صنعت در ســه دهه گذشته، عامل 
ایجاد اشتغال و درآمد بسیاری از مردم روستایی بوده است. درحال حاضر نیز با وجود گسترش کاالها 
و محصوالت صنعتی، صنایع دستی نه تنها ارزش خود را از دست نداده، بلکه هر روز بیشتر مورد توجه 
قرار می گیرد. محمد آران با بیش از 30 سال قدمت در عرصه ساخت نوع جدیدی از محصوالت دریایی 
توانسته است عالوه  بر خود و خانواده اش برای جمعی از معلوالن نیز کسب و کاری راه اندازی کند. او که با 
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استفاده از صدف تابلوها و محصوالت نفیسی تولید و با قیمت های باال در بازار به 
فروش میرساند  معتقد است صنایع دستی قابلیت های زیادی در زمینه اشتغال و 
تولید ثروت دارد اما به شرط حمایت. او که اغلب به نمایندگی از سایر استان های 
همجوار مانند زاهدان به نمایشگاه های بین المللی اعزام می شود با گالیه از عدم 
پشــتیبانی از هنر و صنعتکاران صنایع دستی در استان می گوید: حمایت تنها 
در بحث مادی خالصه نمی شــود و می توان با حمایت هایی از قبیل اختصاص 
مکان هایی برای فروش و یا فراهم کردن زمینه برای شرکت بیشتر هنرمندان 
در نمایشگاه ها از صنعتگران حمایت کرد این مساله موجب خواهد شد تا افراد 

بیشتری برای یادگیری و فعالیت در زمینه صنایع دستی تشویق شوند.
نکته قابل توجه دیگر در زمینه صنایع دستی کارآفرینی با هزینه کم و قابلیت 
درآمدزایی این صنعت است. نعیمه برادری مدرس و دوزنده لباس های بندری 
که چند سالی است با برگزاری کالس های آموزشــی برای مددجویان کمیته 
امداد در زمینه گســترش و بازآموزی هنرهای ســوزن دوزی بندری فعالیت 
می کند معتقد اســت فعالیت زنان به خصوص در روســتاها و مناطق محروم 
استان در زمینه صنایع دســتی می تواند ضمن حل مشکل اشتغال، مشکالت 
مالی این افراد را تا حد زیادی مرتفع ســازد. به گفته او برخی از زنان روستایی 
از طریق فروش ســوزن دوزی های خود درآمد خوبی را کسب می کنند و این 
می تواند مشوق خوبی برای فعالیت در این زمینه ها باشد. برادری با اشاره به لزوم 
تدوین چارچوب ها و استاندارد های مدون برای صنایع دستی استان به خصوص 
در زمینه پوشاک معتقد است تدوین اســتانداردهای سوزن دوزی های سنتی 
استان موجب شــده تا این صنعت حفظ و به روز رسانی شود به گفته وی الزام 
در یادگیری برخی از صنایع دستی مانند کندوره برای متقاضیان اخذ مدرک 

صنایع دستی موجب شده تا این هنر همچنان زنده بماند.
جدال نابرابر دست سازه های ایرانی و چینی

محصوالت چینی اگر چه چند سالی اســت به بازار صنایع دستی ایران هم راه 
یافته اند اما با اجرای طرح ممنوعیت فروش این محصوالت در اغلب شهرهای 
بزرگ کشور و به خصوص در مراکز تاریخی و بازارهای سنتی طرح های حمایتی 
خوبی از صنایع دستی ایرانی صورت گرفته است اما به نظر نمی رسد در میان 
مسئوالن صنایع دستی و میراث فرهنگی استان عزمی برای جلوگیری از ورود 
کاالهای چینی به بازار صنایع دستی استان وجود داشته باشد. عرضه کاالهای 
چینی با قیمت های بسیار پایین در مناطق گردشگری استان مانند قشم و کیش 
موجب شکل گیری جدالی نابرابر و کنار گذاشته شدن محصوالت ایرانی شده 
است. »علی صادقی« از کارآفرینان در زمینه صنایع دستی با بیش از بیست سال 
سابقه فعالیت در زمینه تولید صنایع دستی حصیری می گوید: قدمت و پیشینه 
کهن صنایع دستی استان و کاربرد آن در زندگی روزمره مردم و انس و الفت آنها 
با این محصوالت موجب شده تا این هنر هنوز هم در کنار سایر مظاهر پیشرفت 
و تمدن شــهری در زندگی مردم باقی بماند اما ورود کاالهای صنایع دســتی 
خارجی عرصه را برای صنعت کاران محلی تنگ کرده اســت به گفته صادقی 
قیمت پایین و ورود زیاد آنها به بازار عمال موجب نابودی برخی از این صنایع در 
هرمزگان شده اســت. به گفته صادقی اگر چه  بسیاری از این محصوالت کپی 
شده تولیدات داخلی استان هستند اما به دلیل قیمت کم با استقبال بیشتری از 

سوی خریداران مواجه می شود. 

چوب بی مهری مردم بر سر صنایع دستی
این مساله که آیا عرضه محصوالت صنایع دستی در بازار مشکل دارد و یا استقبال 
مردم از آنها کم است را هر کس از دیدگاه حرفه ای خود بررسی می کند. در حالی 
که اغلب مسافران و ساکنان بندر عباس نبود فروشگاه های عرضه صنایع دستی 
را در عدم شــناخت واســتقبال برای خرید موثر می دانند برخی از صنعتکاران 
معتقدند عدم خرید محصوالت موجب شــده تا تولیدکننــدگان رغبتی برای 
فروش در بندر عباس نداشته باشــند. »زینب بازگیر« مسئول اتحادیه تعاونی 
صنایع دســتی هرمزگان معتقد است به دلیل اســتفاده روزمره مردم از صنایع 
دستی استان به خصوص در زمینه پوشاک  فروش و امرار معاش در بازار صنایع 
دستی اســتان در جریان است اگر چه خوب و پر رونق نیســت. به گفته او عدم 
استقبال مردم از صنایع دستی موجب شده تا صنعتکاران رغبتی برای دایر کردن 
فروشگاه ها در سطح شهر نداشته باشند و تنها به فروش از طریق نمایشگاه ها در 
سایر شهرهای کشور بسنده کنند به گفته او صنایع دستی استان بیشتر از اینکه 

توسط بومیان خریده شود در سایر شهرها مورد استقبال قرار می گیرد. 
صنایع دستی در کشاکش تغییر یا تثبیت

بازاریابی یکی از بــزرگ ترین موانع پیش روی گســترش وعرضه محصوالت 
دستی استان است در این زمینه برخی معتقد به تغییر و به روزرسانی تولیدات 
دستی و برخی دیگر موافق ثبات و حفظ اصالت این محصوالت هستند. فرخنده 
بادروج یکی از فعاالن عرصه صنایع دســتی معتقد است صنایع دستی استان 
باید متناسب با نیاز مشتریان و کاربرد در هر منطقه ای تغییر و تحول پیدا کند. 
به گفته وی محصوالت ســوزن دوزی هرمزگان با اندک تغییراتی به خوبی در 
بازارهای کشــورهای حوزه خلیج فارس مورد استقبال قرار می گیرد و یا حتی 
می توان از آنها در دوخت مانتوهای داخلی هم بهره برد. از ســوی دیگربرخی 
از هنرمنــدان معتقدند تغییر در صنایع دســتی موجب از بیــن رفتن اصالت 
محصوالت می شــود چرا که این محصوالت عمال با توجه به شــرایط محیطی 
و سازگار با نیازهای این منطقه ساخته شده اســت و تغییرات در آنها می تواند 

کاربردهای اصلی و قدیمی آن را از بین ببرد.
سخن آخر

صنایع دستی به عنوان یک »صنعت ســبز« می تواند به سادگی در روستاها و 
شهرها اشتغالزایی کرده و درآمد جامعه بومی را ارتقا دهد. علی رغم مشکالت 
پیش روی صنایع دستی استان مانند بیمه و یا بازارهای فروش اما این صنعت 
دارای مزایای منحصر به فردی نیز هست تامین مواد اولیه ارزان و هنرهایی که 
اغلب به صورت خانوادگی قابلیت تولید محصوالت دستی را دارند از مزیت هایی 
اســت که می تواند به راحتی با ایجاد بازارهای فروش قابلیت کارآفرینی باالیی 
ایجاد نماید. تاسیس خانه های صنایع دستی و سامان دهی تعاونی های فعال در 
این عرصه هم حرکتی است که اگر چه در ابتدای راه و نیاز به اصالحات و چکش 
کاری هایی دارد ولی می تواند شروع یک خیز همگانی برای ارتقای جایگاه صنایع 
دستی استان باشــد و البته که این اقدامات زمانی موثر خواهد بود که متولیان 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با نگاهی خالق و مسئوالنه در 
حمایت و رفع برخی از مشکالت صنعتکاران سنتی هرمزگان مانند ورود بی رویه 
صنایع دستی چینی و یا نبود مکان های ثابت برای فروش محصوالت و ... عزمی 

جدی و راسخ داشته باشند.
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آبخیزداری یکی از شیوه های نوین حفاظت آب و خاک، مهار و پخش سیالب ها است، که باعث کنترل سیالب های مخرب و 
نفوذ آب به داخل سفره های آب زیرزمینی می شود. با اجراي عملیات آبخیزداري مي توان رواناب حاصله از بارندگي را کنترل و 
منابع آب زیرزمیني را تغذیه کرد. عالوه بر حوضه سد زاینده رود در سطح 10.7 میلیون هکتاری استان اصفهان، بخش هایی از 
سرشاخه های چندین سد مخزنی کشور همچون کارون، دز، پانزده خرداد، گلپایگان و حنا در این استان واقع شده و به همین 
دلیل استان اصفهان نقش مهمی در تولیدآب کشور دارد. اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان به مرکزیت 
شهرستان اصفهان با 24 شهرستان و 24 اداره تابعه تحت پوشش، مساحتی معادل 10.7 میلیون هکتار )89 درصد مساحت 
استان( عرصه منابع ملی را در حوزه استحفاظی خود دارد. از این میزان 65 هزار هکتار جنگل طبیعی معادل )3.7 درصد(، 
6.3 میلیون هکتار مرتع معادل )58 درصد( و3.2 میلیون هکتار بیابان معادل )27 درصد( می باشد که در سال 98 تعداد 339 
پروژه ملی و استانی با مجموع اعتبار مصوب 1037 میلیارد ریال که مجموعا درسطح 1070هزار.هکتار عملکرد داشته است. 
محمدحسین شاملی، مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان با بیان اینکه اصفهان حدود 9 میلیون هکتار از مساحت 
استان معادل 85 درصد از عرصه های حوزه های آبخیز سیل خیز است می گوید: این عرصه ها در تولید هرز آب های سطحی 
نقش سریع داشته به طوری که سالیانه بیش از 1000 میلیون متر مکعب هرز آب مستقیم و سریع تولید می نماید که در تشدید 
فرسایش و ایجاد سیالب های مخرب مؤثر می باشد. میزان فرسایش خاک در استان برابر آمار موجود معادل 7 تن در هکتار 
می باشد. او با اشاره به اینکه معاونت آبخیزداری در طی این سال ها با اجرای پروژه های متنوع اجرایی در سطح استان تالش 
کرده با همکاری مردم بخشی از معضالت مرتبط با منابع آب و خاک حوزه های آبخیزرا تعدیل نماید اظهار می کند: انجام 2/5 
میلیون هکتار مطالعات تفضیلی - اجرایی معادل 23/5 درصد کل استان، اجرای پروزه های مکانیکی، بیولوژیکی و بیومکانیکی 
در سطح 1/75 میلیون هکتار معادل 16 درصد سطح استان، در سال 1398 بالغ بر 115 هزار هکتار عملیات اجرایی و 124هزار 

هکتار مطالعات حوزه های آبخیزداری واجد اولویت صورت گرفته است که توانسته به نتایج درخشانی نائل شود.
بیابان زدایی و تثبیت شن های روان 

مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان با ذکر اینکه حدود 3/2 میلیون هکتار، معادل 
30 درصد از سطح استان اصفهان را اراضی بیابانی و شن زار تشکیل داده که به طور عمده در 
بخش های شمالی و شرقی آن پراکنش دارند تصریح می کند: این اراضی مشتمل بر 16 کانون 
بحرانی فرســایش بادی می باشند که 1092هزار هکتار از سطح اســتان را به خود اختصاص 
داده اند و اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان به عنوان متولی 
پروژه های بیابان زدایی، در طی سال های متمادی، با صرف هزینه و نیرو تالش نموده و تا کنون 
بالغ بر 330 هزار هکتار جنگل های دست کاشت تاغ ایجاد نموده و در سال 1398 جهت مقابله 
با ریزگردها با اجرای عملیات نهالکاری در سطح 1000 هکتار وعملیات نهالکاری و قلمه کاری 
بر روی مالچ در ســطح 400هکتاردر شهرستان های بیابانی اســتان و نیز جهت جلوگیری از 
حرکت شن های روان در منطقه ای از شهرســتان آران و بیدگل از طریق اجرای عملیات مالچ 
پاشی در سطح 800 هکتار از محل اعتبارات عمرانی ملی و اجرای پروژه مدیریت هرزآب ها و 

بذر پاشی درسطح 700 هکتار، 125 هزار اصله کاشت نهال اقدام نموده است.

با اجرای طرح های اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

بن مایه های الهی حفظ و 
احیا می شوند

حدیث زاهدی
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ارتقاء سطح پوشش حفاظتی از جنگل ها و مراتع استان 
این مقام مسئول می گوید: بمنظور حفاظت از جنگل ها و مراتع جهت جلوگیری از چرای غیر مجاز دام،شخم و شیار مراتع و 
همچنین جلوگیری از قاچاق چوب و صیانت از اراضی ملی و دولتی این اداره کل موظف می باشد ساالنه سطحی بالغ بر 6.5 
میلیون هکتاراز اراضی ملی و دولتی را حفاظت نموده و در این راستا یگان حفاظت اداره کل با انجام گشت و مراقبت شبانه روزی 
در سطح استان در جهت پیشگیری از هرگونه تخلف و جرم و همچنین سرعت بخشیدن به اجرای احکام و مقررات حفاظتی 
فعالیت می نمایند. لذا در راستای ارتقاء ضریب حفاظتی نسبت به انعقاد قراردادهای گشت و مراقبت،شمارش دام و کنترل 
کوچ اقدام گردیده، به گونه ای که در سال 1398تعداد 24 فقره قرارداد با اعتباری بالغ بر 26.6میلیارد ریال ضمن بکارگیری 

نیرو خودرو و موتور سیکلت منعقد گردیده است.
ساماندهی مالکیت اراضی ملی 

مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان در خصوص مجموع اراضی ملی استان با مساحت 9.7 میلیون هکتار اذعان 
می دارد: تا کنون در سطح بیش از  9.3 میلیون هکتار مالکیت دولت تثبیت و اسناد مالکیت بنام دولت محترم جمهوری 
اسالمی ایران و نمایندگی سازمان جنگل ها صادر که از میزان بیش از 1.6 میلیون هکتار اسناد تک برگ )کاداستر منابع 
طبیعی( صادر و در سال 98 ضمن اجرای طرح کاداستر منابع طبیعی در ســطح 273 هزار هکتار، اخذ سند مالکیت در 

سطح 407 هزار هکتار با احتساب بخشی از اسناد اخذ شده در کاداستر صورت گرفته است.
احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل ها و مراتع استان 

شاملی  مراتع استان را 6.2 میلیون هکتار برمیشمارد و تصریح می کند: این چراگاه ها مشتمل بر مراتع ییالقي 1/9 میلیون 
هکتار و مراتع قشالقي 4/3 میلیون هکتار بوده و بطور کلی سطح کل مراتع استان اصفهان مشتمل بر 1473 عرف ممیزی 
شده با مساحت 4986 هزار هکتار و 426 عرف مرتعی دارای طرح مرتعداری با مساحت 1744 هزار هکتار می باشد که در 
سال 1398 نسبت به احیاء و اصالح رویشگاه های مرتعی از طریق قرق در سطح 3042.6 هکتار، احداث آب انبار8 دستگاه 
و کپه کاری، تبدیل دیمزار، ذخیره نزوالت آسمانی به میزان 2460 هکتار و ایجاد 7665 نفر روز اشتغال که سبب افزایش 
تولید مراتع و توسعه رویشگاه محصوالت فرعی اقدام گردیده است همچنین در بخش جنگل استان اصفهان دارای 65 هزار 
هکتار جنگل طبیعی است، که عمدتٌا در دو شهرستان فریدونشهر با 40 هزار هکتار و سمیرم با 25 هزار هکتار پراکنش 
دارند و تا کنون بیش از 338 هزار هکتار جنگل دشت کاشــت ایجاد و ودر سال 1398 اجرای جنگلکاری با بذر در سطح 

3362 هکتار اقدام الزم صورت گرفته است.
مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان با تبییــن اینکه در بخش بهره برداری از محصوالت فرعی، مســاحت 
رویشگاه های گیاهان دارویی، صنعتی استان اصفهان که به آن محصوالت فرعی جنگلی و مرتعی گفته می شود 65 هزار 
هکتار است که حدود 300 گونه گیاهان دارویی در عرصه های منابع طبیعی رشد می کنند که 45 گونه جز اقالم اقتصادی و 
درآمد زا و صادراتی برای بهره برداران بومی و عرفی عرصه های ملی محسوب می شوند که برداشت و تولید ساالنه محصوالت 
فرعی مراتع و جنگل های استان به میزان 273تن با ارزش 264میلیارد ریال و اشتغال ایجاد شده از این محل 60000 نفر 

روز می باشد به سخنان خود پایان داد.
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