هتل کوثر اصفهان به عنوان اولین هتل به بازار فرابورس ایران راه یافت؛

گردشگری در تاالر شیشه ای

0۵

اگر معتقدیم در سیســتم بانکی به خاطر آن
ســودهای موهوم ،زیان بزرگی داشتهایم ،این
زیان را چگونه باید بین سهامدار ،سپردهگذار یا
دولت تقسیم کنیم؟

سیاست
مطلوب
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با دستور و ابالغ رسمی بانک مرکزی
باالخره سیاست کاهش نرخ سود
بانکی به  15درصد از اوایل شهریور
امسال اجرایی شد... .

ساعت شلوغی

0۲

آیا فرهنگسازی در حوزه ترافیک ،زمینه توسعه حمل و نقل پاک را فراهم خواهد ساخت؟

فقدان تشک 
ل
توانمنداقتصادی

اینکه حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر اصفهان امروز تا چه اندازه به حد ایدهآل خود نزدیک شده ،نیازمند بررسی دقیق،
علمی و البته دانشگاهی و با استفاده از معیارهای جهانی است .اما با نگاهی کلی به عملکرد مدیریت شهری گذشته طی دو
سال اخیر ،میتوان متوجه تغییراتی شد که شاید در آینده آثار مثبتی در شهر بدنبال داشته باشند.
کالنشهرهای کشور ایران با ورود بیرویه خودروهای تکسرنشین ،توزیع نامتوازن امکانات شهری و البته بودجههای
نامناسبی که به حوزه حمل و نقل اختصاص پیدا کرده ،امروز با معضل مهمی به نام ....

مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
گفت :اقتصاد کشور ،امروز نیازمند
یک مدیر با درایت و توانمند در
بخشهای اقتصادی است...

۰۴

0۳

چرخیکهنمیچرخد یکصنعتوپانصدشغل
در قالــب سیاســتهای دولــت
نهــم و دهــم بــرای اشــتغالزایی،
نیروهــای غیرمتخصص بســیاری
بــه واحدهــای تولیــدی کشــور
تحمیــل شــدند .در ایــن میــان
واحدهــای فوالدســازی کشــور
نیــز از ایــن قاعــده اســتثنا نبــوده و چــه بســا پــس از
ســالها همچنــان میــراثدار...

وجــود ظرفیــت هــای بــی شــمار
اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی
و حتــی فرهنگــی در صنعــت
ســاختمان و صنایــع وابســته بــه
آن گویــای اهمیــت برگــزاری
نمایشــگاههای بــزرگ و هــدف
گــذاری بــرای بهــره بــرداری از ایــن نمایشــگاه هــا
اســت .در حــال حاضــر ...

0۷

0۶

صادرات تنها
مسیر رشد فوالد

حسین عبده تبریزی؛

سودهای موهوم

نظرات خود را در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد
مبارکه اصفهان گفت :درگذشته بخش
عمدهای از طرحهای توسعهای فوالد
مبارکه از طریق جذب ...

0۳

info@eghtesadbazar.ir

0۷
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گزارش

ظرفیت باالی سوریه برای ساخت و ساز

پاویون ایران در نمایشگاه نفت و گاز عمان و ترکمنستان؛

لونقلونداشتنارتباطبانکیهمچنانازمشکالت
رئیساتاقاصفهانگفت:گرانبودنحم 
پیش روی صادرات محسوب میشود .سیدعبدالوهاب سهلآبادی با اشاره به لزوم ارتقای
کیفیت محصوالت تولیدی ،اضافه کرد :برخی کشورها نسبت به محصوالت صادراتی ایران
گلهمند هستند و معتقدند که به مرور کیفیت کاالها نسبت به قراردادهای اولیه کاهش یافته
است .وی با بیان اینکه سیمان از بازارهای جدید پیش روی اصفهان است ،ادامه داد :سوریه
ظرفیتباالییبرایساختوسازوهمچنینصادراتسیمانبهاینمنطقهدارد.

سهم ایرانیان از این دو نمایشگاه چه خواهد بود؟

نگاه ويژه اتاق بازرگانی به توسعه پایداراصفهان:

مثلثگردشگریگامبزرگيدررونقتوریسم
نوسان :ایجاد مثلث گردشگری ایران
شامل شهرهای اصفهان ،شیراز و یزد
گام بزرگي در رونق صنعت توریسم ایران
است .مشاور عالي اتاق بازرگاني اصفهان با
بیان این مطلب اضافه کرد :توسعه صنعت
گردشگری نيازمند هم افزایی دولت و بخش
خصوصی است و استفاده از تجربه کشورهای پیشرو در اين صنعت
می تواند اصفهان را سریع تر و کم هزینه تر به اهداف تعيين شده
برساند.
علی نادری ،از نگاه ويژه اتاق بازرگانی به توسعه پایدار اصفهان
خبر داد و گفت :صنعت گردشگری به عنوان یکی از مزیت های
اصلی استان شناخته شده و کمیسیون گردشگری و برند شهری
به دنبال رونق این صنعت است.
وی ایجاد مثلث گردشگری ایران شامل شهرهای اصفهان ،شیراز و
یزد و ایجاد دبیرخانه مشترک در اتاق اصفهان را گامی عملیاتی در
رونق این گردشگري دانست و گفت :برگزاری تورهای گردشگری
برای گردشگران خارجی با محوریت این سه شهر می تواند نقش
مؤثری در توسعه صنعت گردشگری ایران داشته باشد.

نشست اتاق اصفهان با شبکه انجمن های دوستی ایران:

ظرفیت انجمنها برای توسعه کسبو کار
نوسان:مشاور نشست فعاالن اقتصادی
اصفهان با شبکه انجمن دوستی ایران با سایر
کشورها در سالن همایشهای بینالمللی اتاق
بازرگانی اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی
اصفهان ،مسعود گلشیرازی رئیس کمیسیون
تجارت ،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست
گفت :فعاالن اقتصادی میتوانند از ظرفیت انجمنها برای توسعه
کسبوکار خود در کشورهای هدف استفاده کنند .وی از امضای
تفاهمنامه همکاری کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان و
شبکه انجمنهای دوستی ایران با سایر کشورها خبر داد و تصریح
کرد :برقراری مراودات تجاری مستمر نیاز به وجود تشکلهای
تأثیرگذار و برقراری روابط نزدیک با آن کشور است و انجمنهای
دوستی ایران با سایر کشورها میتوانند نقش مهمی در برقراری
این ارتباط داشته باشند.
رضا سیدان نایب رئیس شبکه انجمنهای دوستی ایران با سایر
کشورها در این نشست گفت 70:انجمن دوستی ایران با سایر
کشورها با مجوز وزارت کشور در قالب تشکلهای مردمنهاد
تشکیلشده است .وی افزود :این شبکه بیش از  12سال است که
فعالیت خود را آغاز کرده و کمیتههای فرهنگی ،علمی و پژوهشی
و اقتصادی زیرمجموعه این شبکه ایجاد شده است که فعاالن
اقتصادی میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند .وی این شبکه را
غیرسیاسی ،غیردولتی و غیرانتفاعی معرفی کرد و گفت :برگزاری
نمایشگاههای بینالمللی ایران در سایر کشورها میتواند زمینه
معرفی تولیدات ایرانی را فراهم سازد.

سیاست مطلوب

سرمقاله

کمیل طیبی در گفت و گو با نوسان مطرح کرد:

کاهش نرخ سود ،باعث ورشستگی بانکها نمیشود

گروه بازرگانی با دستور و ابالغ رسمی بانک مرکزی باالخره سیاست کاهش نرخ سود بانکی به  15درصد از اوایل
گفت و گو
شهریور امسال اجرایی شد .به گفته مسئوالن اقتصادی کشور ،یکی از مهم ترین موضوعات قابل طرح
برای دفاع از کاهش نرخ سود بانکی کمک به بخش تولید و رفع تنگنای کمبود اعتبارات است .گفت وگوی مفصل
نوسان با کمیل طیبی ،استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان به ابعاد مختلف این موضوع اختصاص دارد.

نوســان :طی چند ســال گذشته
موضوع کاهش نرخ سود بانکی مطرح
بود و نهایت ًا از یازدهم شهریور ماه اجرا
شد؛ ارزیابی شما از اجرای دستوری این
طرحسیستمبانکیماچیست؟
کاهش یا افزایش سود بانکی عمدتاً متغیری
است که در سیســتم اقتصادی تعریف می
شــود و افزایش و یا کاهــش آن اگر جنبه
دستوری پیدا کند ،خالف شــرایط بازار می
شود .موقعیت بازار و اقتصاد باید کمک کند
که نرخ سود بانکی کاهش یابد .در شرایطی
که نرخ تورم در کشور افزایش و حتی به 40
درصد هم رســید هزینه پول افزایش یافته
بود؛ بنابراین طبیعی بود که نرخ ســود بانک
ها زیاد شــود؛ در آن شــرایط نمی شد نرخ
سود بانکی را به صورت دستوری کاهش داد
تا هزینه های تولید کاهش یابــد .اما اکنون
که بانک مرکزی اصرار بر کاهش نرخ ســود
بانکی دارد چرا که نــرخ تورم کاهش یافته و
به ده درصد رسیده اســت؛ بنابراین این نرخ
در دولت یازدهم نوســانات ارزی ،سکه و طال بسیار
کم بوده بنابراین خروج سپرده ها منجر به نوسانات
در بازارهای ارزی و طال همانند دولت دهم نمی شود و
این آثار موقت است.

باید کاهش یابد اما با توجه به اینکه سیستم
بانکی ما سیستم مســتقلی نیست و فضای
رقابتی بیــن بانک ها وجود دارد ،نرخ ســود
باال باعث رقابت بین بانک هــا گردیده بود.
نوسان :آیا شــرایط فعلی را برای
کاهشنرخسودمهیامیدانید؟
با توجه به اینکه تورم کنترل شده ،اصرار بانک
مرکزیبرکاهشنرخسودبانکیبرایکاهش
هزینه تولیداست و این کاهش در نهایت به
منزله افزایش ســرمایه گذاری است .یکی از
ابزارهای خروج از رکود ،کاهش نرخ ســود و
نرخ بهره بانکی اســت؛ چرا که وقتی سرمایه

گذاری افزایش پیدا کند به رشــد اقتصادی
منجرمیشود.درهرصورتکاهشنرخسود،
سیاست مطلوبی است ،منوط به اینکه بانک
ها بتوانند با هم همکاری کنند اما چون رکود
وجود دارد ،طبیعتاً گردش مالی کمتر اتفاق
می افتد .با این حال بانک ها بیم این دارند که
کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج سپرده
های مردم از بانک ها شود و این سرمایه ها به
سمت بازارهای دیگر همچون ارز و طال برود؛
چیزی که این روزها شاهد افزایش نرخ طال
و دالر هستیم .اما به اعتقاد بنده این افزایش
نرخ ارز و طال موقتی است .برای این امر چند
دلیل وجود دارد .به طور قطــع اصرار بانک
مرکزی نسبت به کاهش سود بانکی با اطالع
از شرایط بازار است بنابراین ابزارهای خنثی
کردن افزایش نــرخ ارز را مهیا کرده و عرضه
بیشتر ارز را در بازار خواهیم داشت و یا حتی
بازار طال و ســکه کنترل می شود .همچنین
در دولت یازدهم نوسانات ارزی ،سکه و طال
بسیارکمبوده؛بنابراینخروجسپردههامنجر
به نوســانات در بازارهای ارزی و طال همانند
دولت دهم نمی شود و این آثار موقت است.
نوســان :به اعتقاد شما کاهش نرخ
سود بانکی چه آســیب هایی به دنبال
دارد و آیا ممکن اســت بانک ها رو به
ورشکستیبروند؟
این آسیب ها بیشــتر از ناحیه خارج شدن
منابع از سیستم بانکی است و احتمال دارد
تقاضا به سمت بازار خودرو ،سکه و طال برود.
در هر صورت به دلیل رکود اقتصادی ما شاهد
افزایشمعوقاتبانکیهستیم.البتهدولتنیز
به سیستم بانکی بدهکار است که آرام آرام در
حال تأمین مالی بدهی خــود از بخش های
مختلفی چون مالیات و درآمدهای نفتی و ...
است .به اعتقاد بنده مشکالت بانک ها را باید
در جای دیگر همچون عدم ارتباط با دنیای
خارج ،روابط بانکی محدود با دنیا و  ...جستجو
کرد .مشــکالت بانک های ما ساختاری است

و اگر در این شرایط همکاری بین دولت و نظام
بانکی ایجاد شود و تعیین سود بانکی براساس
واقعیتهایاقتصادیباشدتاحدودیمیتواند
به شــرایط بحرانی سیستم بانکی کمک کند.
نوسان:دراینشرایطبرایثباتبازار
پولی دولت وعده یکسان سازی نرخ ارز
را داد .تصور نمی کنید با واقعی شدن
نرخ ارز و در حالی که نرخ سود سپرده
هاکاهشیافته،شاهدکوچسرمایههابه
بازارارزیشویم؟
یکسان سازی به معنای اصالح نظام ارزی در
کشور اســت و این یکی از روش های اصالح
اقتصاد است تا زمینه های رانت از بین ببرد و
مشوقیبرایسرمایهگذاریوتوسعهصادرات
باشد .به اعتقاد بنده آثار منفی یکسان سازی
نرخارزکوتاهمدتاست.یکسریتصمیمات
اســتراتژیک اســت و جنبه اقتصادی دارد
که به دلیل تبعات اجتماعــی نگرانی هایی
نیز وجود دارد .حال در شــرایطی که اوضاع
نفتی بهبود یافته زمان آن رسیده که دولت
وعده یکســان ســازی نرخ ارز را پیاده کند.
نوســان :با این حال طی سال های
گذشته و با وجود سیاست های وزارت
اقتصاد در دولت یازدهم بازار سرمایه
نتوانست خود را تکان دهد .آیا کاهش
نرخ سود بانکی و یکسان سازی نرخ ارز
بازاربورسراشکوفامیکند؟
تعیین نرخ تعادلی ســود بانکــی به همراه
یکسان سازی نرخ ارز قطعاً به سرمایه گذاری
و رشــد تولید کمــک می کند کــه در این
شرایط صنعت و بخش های اقتصادی فعال
تر شده و همبستگی بین رشد و تولید ایجاد
و در نهایت منجر به رونق بازار ســرمایه می
شود .مث ً
ال واحدهای مختلف و حتی دولتی
ها را باید به ســمت خصوصی سازی واقعی
هدایت کرد تا بازار ســرمایه را تقویت کنند.
نوســان :به اعتقاد شــما نرخ ارز
واقعی چــه رقمی خواهد داشــت؟

نــرخ ارز واقعی را بــازار بایــد تعیین کند.
وقتی چند نــرخ وجــود دارد ،طبیعتاً نرخ
واقعی بیشــتر به ســمت نرخ بازار نزدیک
اســت .اگر یکســان ســازی نرخ ارز شود،
همین رقــم کنونی خواهــد بــود و اگر ارز
نــرخ واقعی خــود را پیدا و به رقــم تعادلی
برســد نابســامانی های بازار از بین می رود.
نوسان :اما به اعتقاد فعاالن اقتصادی
طی سالیان گذشته تســعیر نرخ ارز
صورت نگرفته و رقم کنونی ارز از ارزش
واقعیآنفاصلهدارد؟
رقم دقیقی را برای نرخ ارز نمی توان گفت و
شاید این عدد در محدوده چهار هزار تومان
باشد؛ البته در نهایت ،این عدد را بازار تعیین
خواهد کرد .ما چون بازار سایه ای هم داریم
نرخ واقعی ارز در بازار عرضه و تقاضا مشخص
میشود.البتهدولتوبانکمرکزیمیتوانند
با اعمال محدودیتی ،داالن ارزی ایجاد کنند.
با این حال هر چه شــناوری ارز بیشتر باشد
به متعادل تر شــدن بازار کمــک می کند.
نوســان :در حالی که بانک مرکزی
نرخ سود بانکی را در راستای حمایت
از تولید کاهــش داد ،اما چرا نرخ بهره
تسهیالت بانکی را که بیشتر مشکالت
تولیدکنندگان ما از این ناحیه اســت،
کاهشنداده؟
خود سیستم بانکی باید در کاهش نرخ بهره
تســهیالت همکاری کند .وقتی صحبت از
نرخ سود بانکی و نرخ تعادلی آن می شود باید
هر دو موضوع کاهش نرخ ســود بانکی و بهره
تســهیالت را پیاده کنیم .اگر بانک مرکزی
بخواهد در سیاســت های پولی و بانکی خود
موفق شود ،نیازمند همکاری بانک هاست تا
هر دو نرخ به حالت تعادلی برسد .البته به طور
معمولنرخسودتسهیالت،بیشترازسودبانک
هاست و این به نوعی هزینه حق العمل کاری
وقتی صحبت از نرخ سود بانکی و نرخ تعادلی آن
می شود باید هر دو موضوع کاهش نرخ سود بانکی
و بهره تسهیالت را پیاده کنیم.

بانک ها اســت .در نهایت اگر این اتفاق نیفتد
سیاستهایبانکمرکزیشکستمیخورد.
نوســان :مدیر کل سازمان مالیاتی
اخیــرا ًاعالم کرد که در ســال جاری
حداقل  100میلیون حســاب بانکی به
سازمان مالیاتی ارائه شود .آیا این اتفاق
منجر به خروج سپرده ها از بانک ها و
فرار مالیاتی و در نهایت رشد بازارهای
کاذبنمیشود؟
طبیعی است که با ارسال اطالعات بانکی به
ســازمان مالیاتی این اتفاقات خواهد افتاد و
این به دلیل نبود فرهنگ مالیاتی و ابزارهای
الزم برای اجــرای دقیق نظــام مالیاتی در
کشــور اســت؛ بنابراین با اجرای این مهم
ممکن اســت فرار ســرمایه و فرار مالیاتی
ایجاد شــود و اقتصاد زیرزمینی دوباره رشد
کند .اما اگــر یک نظام مکانیــزه برای ثبت
و رجیســتر معامالت وجود داشــته باشد،
می توان از فــرار مالیاتی جلوگیــری کرد/.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس مطرح کرد:

بی عدالتی بودجهای برای اصفهان
نوسان :رئیس کمیسیون ویژه حمایت
از تولید ملی مجلس ،گفت :در حال حاضر
شــاهد بی عدالتی بودجهای برای استان
اصفهاندرمقایسهباسایراستانهاهستیم؛
از ســوی دیگر نباید معطل بودجه دولتی
بود و باید بــه بخش خصوصــی اتکا کرد.
حمیدرضا فوالدگر با اشاره به رأی اعتماد
باالی مجلس بــه کابینه دولت نســبت
به دورههای قبلــی ،اظهار داشــت :این
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موضوع اتمامحجتی برای دولت شــد تا
احساس کند مجلس پشــتیبان و همراه
دولت اســت .وی با انتقــاد از ارائه برنامه
های دولت در مجلس و تصویب آن بدون
رأی گیری از نمایندگان ،افزود :بر اساس
آییننامه داخلــی مجلس این مخالفتها
و موافقتهایــی کــه در آن روز توســط
نمایندگان مجلس مطرح میشــود چون
به رأی گذاشــته نمیشود هیچ تأثیری بر

برنامهها ندارد .با این اوصــاف لزوم طرح
برنامهها در مجلس چیست؟
نماینده مردم اصفهــان در مجلس به پنج
ابرچالش کشور که دولت و تیم اقتصادی
آن را اعالم نکرد اشاره نمود و گفت :اشتغال،
نظام بانکی ،صندوقهای بازنشســتگی،
تناســب بودجه دولت با هزینهها و محیط
زیست و آب ،ابرچالشهایی هستند که از
سوی دولت اعالمشده است.

نظرات خود را در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید

برخواستن دولت
از میانه اقتصاد
محمد گوهریان

نوسان:شرکت نمایشگاه های بین المللی
استان اصفهان با همکاری سفارت ایران در
ترکمنستان و عمان ،سازماندهی غرفه های
ایران و برگزاری پاویون ملی کشورمان را در
دو رویداد معتبر جهانی در حوزه نفت ،گاز و
پتروشیمی در دستور کار خود قرار داده است.
مدیر بخش خارجی شرکت نمایشگاه های بین المللی
استان اصفهان در این باره گفت :به دلیل اهمیت ایجاد و
استمرار روابط تجاری با دیگر کشورهای فعال در حوزه
نفت و گاز و ارتقاء جایگاه ایران در عرصه رقابت های
جهانی ،حضور در نمایشگاه های بین المللی معتبر منطقه
و جهان بهترین جایگاه برای معرفی توانمندی ها و قابلیت
های ایران و آشنایی با دیگر رقبا در صنعت نفت و گاز محسوب
می شود؛ از این رو شرکت نمایشگاه های اصفهان دو کشور
ترکمنستان و عمان را به عنوان کشورهای هدف نمایشگاهی در
حوزه نفت و گاز انتخاب کرده است.
رزیتا مشکالنی افزود :بیست و دومین نمایشگاه و کنفرانس بین
المللی نفت و گاز ترکمنستان از تاریخ  11تا  13آبان ماه  96و
یازدهمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت و گاز عمان از
تاریخ  6تا  8فروردین ماه  97نمایشگاه هایی هستند که فعاالن
صنایع کشور و برترین های صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی از بخش
دولتی و خصوصی با مشارکت در آن می توانند اهداف ملی و بین
المللی خود را دنبال کنند.
وی ادامه داد :بی شک حضور هدفمند و آگاهانه مدیران ارشد
بخش دولتی و خصوشصی ،صاحب نظران متخصص و تصمیم
گیرندگان کشورمان در این رویدادها گامی مؤثر در ارتقاء جایگاه
ایران در صنعت نفت و گاز منطقه و جهان و همچنین استفاده از
پتانسیل های موجود در جهت توسعه همکاری های سیاسی و
اقتصادی با ترکمنستان و عمان خواهد بود و نمایشگاه اصفهان به
عنوان شرکتی که سال هاست راهبری و مدیریت پاویون ایران در
نمایشگاه های مختلف جهان را بر عهده دارد ،در این دو نمایشگاه
نیز تالش می کند حضور فعال و پرثمری را برای شرکت های ایرانی
فراهم سازد.
کلیه متقاضیان حضور در این رویدادها جهت رزرو غرفه و
حضور در برنامه کنفرانس های جانبی می توانند با شماره های
 031-32612559-32601683-32611614تماس حاصل
فرمایند.

شفافیت بین بخش خصوصی و دولتی

نایب رئیس اتاق اصفهان ،خواستار تحقیق علمی در موضوع فرهنگ کار جمعی در بین
فعاالن اقتصادی شد و گفت :بنگاههای اقتصادی چندین نسل را سپری میکنند ،ولی در
ایران ب ه ویژه در اصفهان نسل دوم به دلیل نبود فرهنگ کار گروهی مجبور به تعطیلی بنگاه
میشوند .محمود اسالميان ،با اشاره به لزوم ریشهیابی بیاعتمادی بین بخش خصوصی و
دولتی در زمینه مالیات و تأمین اجتماعی ،گفت :بیاعتمادی باعث عدم شفافیت میشود.
بابررسیدقیقعواملاینبیاعتمادیمیتوانبهشفافیتدراقتصادکشوردستپیداکرد.

صاحــب مجلــه وزين نوســان از من
خواســت انتظارم را به عنوان يكي از
فعــاالن اقتصادي بخــش خصوصي
از دو وزيــر محترم دارایــی و صنعت
و معدن بنويســم .پذيرفتــم نه چون
اميدي هســت به اثــرش؛ بلكه چون
يش».
«الغَريقُ يَتَشَ َّب ُث ب ُِك ِّل َحشِ ٍ
كسب و كاري به عظمت دولت با منابع
عظيم مادي و معنوي و هزاران قانون و
اختيارات و البته مأموريتي به قداست
و محبوبيت توســعه و آباداني وطنم و
ام القري و بيشه شــيران و حساسيت
هاي ژئوپولتيك و بســیار حرف های
پر طمطراق ديگر و البته خروار خروار
دالر بادآورده فروش نفت خام ،چيزي
نيســت كه با اين حــرف و حديث ها
محدود بشــود .امروز با حداقل سواد و
تعقل مي توان فهميد كه «میان عاشق
و معشــوق هیچ حائل نیست /تو خود
حجاب خودی حافظ از میان برخيز».
توســعه به مــا نزديك اســت و ما به
توســعه نزديك تر و اين حافظ است
كه مي خواهد با حفظ خــود و دولت
پنج ميليونــي و هيبتــش و قدرتش
و آمالش حجاب شــود بين عاشــق و
معشــوق .اين اقتصاد هيــچ راهي جز
حداكثر كردن كارايــي ندارد و كارايي
حداكثــري هيچ راهي جز شــفافيت
حداكثري ندارد .شــفافيت درد دارد،
فرياد دارد ،قهــر دارد ،آبروریزي دارد
و البته نور مــي خواهد و روشــنايي.
هم دين و آئين مورد قبــول اكثريت
جامعه و هــم قوانيــن موضوعه و هم
اخــاق و عرفان و معرفــت ايراني نور
شفافيت اســت .مي ماند برخواستن
حجاب هــاي حافظانه .اگــر اين دو
وزير در حــوزه اقتصاد تــوان و جرأت
و البته عزم شــفافيت دارند كه دارند
بايد از خود شــروع كنند و باور كنند
دولتي كــه پنج ميليون بدنه انســاني
دارد ،مالكيت بيش از هشــتاد درصد
اقتصاد را دارد و در همــه عرصه هاي
اقتصاد هم مجريســت ،هم ناظر ،هم
شاكي و هم متشاكي نمي توانند رهبر
خوبي براي توسعه كه هيچ ،براي حل
مشــكالت معمول اقتصاد نيز باشند.
قانوني بــه اعتبار و قــدرت خصوصي
سازي بيش از ســي سال است با روش
هــاي كودكانــه مالكيــت را از دولت
قابل نظــارت به دولت بــدون نظارت
مي ســپارد و ســياه چاله ناكارآمدي
اقتصادي را روز بــه روز عميق تر مي
كند .دولت تا به مقام وارســتگي نرسد
و دو دســتي به اختيــارات و بودجه
و بزرگ شــدن بچســبد ،هيچ اتفاق
مباركي از جنس واقعيت اقتصاد نه از
جنس مجازي سياسي رخ نمي دهد .تا
اقتصاد ،در خدمت سياست اين گروه و
آن گروه است هر روز از واقعيت ،فطرت
و طبيعت خود دور و دورتر مي شــود.
اقتصاد امروز گاو نــر مي خواهد و مرد
كهن كه داستان تخريب خالق را آغاز
كنند و دســت از نقش ايوان بشويند و
پاي بســت ها را بفهمند .گاو نر داشته
ايم ولي بي مرد كهن تخريبش كور بود
و نه خالق ،مرد كهن هم داشته ايم كه
بدون گاو نر باري به مقصدي نرسيد.
امروز براي اقتصاد ايــران روز انتخاب
نيســت از بين راه هاي بــد و خوب و
خوب تر امروز ما فقط يــك راه داريم
و آن راه برخواســتن دولــت از میانه
اقتصاد است .شفاف ،صريح و عالمانه.
بودن يا نبودن مسئله اين است.
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شهرضا؛ شهر ملی سفال

معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور گفت :پانزده درصد از گردش مالی
کشور در نمایشگاهها و از محل برگزاری آن ها است .بهمن نامور مطلق ،با اشاره
به اطالق عنوان شهر ملی سفال به شهرستان شهرضا ،گفت :اطالق این عنوان بر
شهرضا به دلیل پیشینه پرافتخار و همت واالی مردم آن در زمان حاضر است .نامور
مطلق گفت :امروزه سینما و موسیقی به عنوان رشتههای خالقی که میتوانند
احوال شهرها را دگرگون کنند ،شناخته شدهاند و باید از آن ها حمایت شود.

گزارش

اصفهان سیتی سنتر ،مرا متحیر کرد

مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان تأکید کرد:

نماینده اتحادیه کارگری ســازمان ملل ،طی بازدیــد از مجموعه تفریحی ،فرهنگی
تجاری و گردشگری اصفهان سیتی سنتر گفت :مجموعه اصفهان سیتی سنتر نشان
می دهد که ایرانیان در حین نگهداری از میراث باستانی خود ،نگاهی جدی به آینده
پیشرفت و تکنولوژی به روز دارند .پائول سالوای اظهار داشت :من بسیار تحت تأثیر
زیبایی ،مهمان نوازی و فرهنگ مردم ایران قــرار گرفتم و ظرفیت و مدرنیته ای که
در مجموعه جدید اصفهان سیتی سنتر وجود دارد مرا متحیر کرد.

فقدان تشکل توانمند اقتصادی
اقتصاد در تصمیمات بزرگ اصفهان نفشی ندارد

باال و پایین نرخ سود بانکی از زبان حسین عبد تبریزی

سودهای موهوم

رشد اقتصادی  7درصدی؛

شوری که
به محاق رفت

حسین سالحورزی

شنیدن یا خواندن خبرهای ناشاد درباره
زندگی و کسبوکار ایرانیان ،شوربختانه
در ماههای تــازه سپریشــده به دلیل
مبارزه سیاســتورزان برای رسیدن به
مقام ریاستجمهوری با هر انگیزه و نیت،
روندی فزاینده را تجربه کرده اســت .در
بحبوحــه انتخابات ریاســتجمهوری،
منتقــدان دولــت یازدهــم باهــدف
تضعیف موقعیت رقیب خــود در میان
رأیدهندگان ،آمارهای ناامیدکنندهای
از تهیدســتی ایرانیان و ابعاد گســترده
فساد و رانتخواری و همچنین تعطیلی
کارخانهها و رکود شدید اقتصاد به مردم
ارائه نمودند .از سوی دیگر رئیسجمهور
مســتقر و هواداران دولــت یازدهم نیز
آمــار و اطالعات گســتردهای از وخامت
اوضاع اقتصاد در صــورت پیروزی رقیب
ارائه دادند .انتشــار این حجم گسترده از
خبرهای ناامیدکننده و البته واقعیتهای
سرســخت در اقتصاد ،مثل رشد فزاینده
نرخ بیکاری و ناامیدی از سرمایهگذاری
تــازه و بدهیهای دولت بــه بانکها نیز
فضای خســتهکننده و رخوتآمیزی در
ذهن و دل شهروندان پدیدار کرده است.
در چنین فضای ســرد و نامســاعدی،
اعالم آمار کالن مربوط به رشد اقتصادی
 7درصــدی محصول ناخالــص داخلی
از ســوی رئیسجمهور میتوانســت با
ذوب نمودن یخ دلســردی ،چــراغ امید
را در دلها زنــده کرده و شــادابی را به
جامعه بازگرداند .اعالم آمــار مربوط به
رشد بخشهای گوناگون اقتصاد در بهار
امسال نسبت به بهار پارســال ،از سوی
رئیس دولت دوازدهم کــه در آن تأکید
شــده رشــد محصول ملی بدون نفت
حتی از رشــد محصول ملی بــا نفت نیز
فراتر رفته اســت ،جای خوشحالی دارد.
براســاس اعالم رئیسجمهور ،محصول
ناخالص داخلــی به قیمت ثابت ســال
 90در سهماهه نخست ســال  96به رقم
 1.836.427میلیارد ریال با احتســاب
نفت و  1.456.693میلیــارد ریال بدون
احتساب نفت رســیده است ،درحالیکه
رقم مذکور در مدت مشــابه سال قبل با
نفت  1.723.857میلیــارد ریال و بدون
نفــت  1.361.005میلیــارد ریال بوده
که نشان از رشــد  6.5درصدی محصول
ناخالص داخلــی با نفــت و  7درصدی
محصول ناخالص داخلــی بدون نفت در
فصل بهار سال  1396دارد.
نتایج مذکــور حاکی از آن اســت که در
سهماهه نخســت ســال جاری ،رشته
فعالیتهای گروه کشــاورزی  ،3.1گروه
صنعت  4.9و گروه خدمــات  8.3درصد
نسبت به فصل مشابه ســال قبل ،رشد
داشته است .محاســبات فصلی در مرکز
آمــار ایــران در قالب  15بخــش اصلی
متشکل از 42رشته فعالیت انجام میشود
که بر این اســاس گروه کشاورزی شامل
زیربخشهای زراعت و باغداری ،دامداری،
جنــگلداری و ماهیگیری ،گروه صنعت
شامل زیربخشهای استخراج نفت خام
و گاز طبیعی ،اســتخراج ســایر معادن،
صنعت ،تأمین آب ،بــرق و گاز طبیعی و
ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر
بخشهای عمدهفروشی و خردهفروشی،
هتل و رستوران ،حملونقل و ارتباطات،
واســطهگریهای مالی ،مستغالت ،امور
عمومی ،آموزش ،بهداشت و مددکاری و
سایر خدمات است.
درباره این رخداد بزرگ و خرسندکننده
ادامه در صفحه 8

یادداشت

بازار پول ،گریبان بازار سرمایه را گرفته بود

گروه اقتصاد رئیـس اسـبق سـازمان بـورس و اوراق بهادار ،معتقد اسـت کـه در مقطع کنونـی ،تعیین نرخ دسـتوری تنها
راهـی اسـت کـه پیشروی مـا باقیمانده اسـت؛ چراکه بـا نرخ سـود باالی بانکهـا ،امـکان چرخاندن چرخ
گزارش
اقتصـاد وجـود ندارد .حسـین عبده تبریـزی ،بازار بـورس را به عنوان شـاهد این امـر مثال می زنـد و تأکید
دارد کـه بـازار پـول ،گریبـان بازار سـرمایه را گرفته بـود و این بـازار یارای رقابت با سـود بانکی را نداشـت .مشـاور مدیریت و
تأمیـن مالـی وزیـر راه و شهرسـازی ،تأکید می کند کـه اگر معتقدیم در سیسـتم بانکی به خاطر آن سـودهای موهـوم ،زیان
بزرگـی داشـتهایم ،ایـن زیـان را چگونـه باید بین سـهامدار ،سـپردهگذار یا دولت تقسـیم کنیـم؟ .آنچه می خوانید سـخنان
دکترحسـین عبـده تبریزی ،در گردهمایی دانشآموختگان دانشـکده مدیریت و اقتصاد دانشـگاه صنعتی شـریف اسـت.

بانک و سوء استفاد ه صندوقها
از اول انقـــاب ،مســـئله بانـــک یـــک مســـئله
مهـــم بیـــن بانکدارهـــا و عـــده زیـــادی از
اف ــراد در ای ــران ب ــوده اس ــت .از هم ــان ابت ــدا
نهادهایـــی تشـــکیل شـــدند کـــه بهعنـــوان
رقی ــب بانک ــداری س ــنتی ادع ــا داش ــتند بای ــد
در چارچـــوب مدنظرشـــان فعالیـــت بانکهـــا
صـــورت بگیـــرد .نهایتـــاً چارچـــوب بانکـــی
در قالـــب فقـــه دچـــار اصالحاتـــی شـــد .از
همـــان ابتـــدا سوءاســـتفادههایی هـــم از ایـــن
ً
عمـــا
مســـئله پیـــش آمـــد و عـــده زیـــادی
ذیـــل ادعاهایـــی ،بـــه فعالیـــت بانکـــداری
پرداختنـــد .بهعنـــوان مثـــال همـــان
صندوقهـــای مختلـــف . ...در دورههـــای
طوالنـــی عـــده زیـــادی بـــه مخالفـــت بـــا
فعالیـــت ایـــن صندوقهـــا متهـــم شـــدند.
ً
عمـــا نگرانـــی آن افـــراد در واقـــع ایـــن بـــود
کـــه ایـــن تفکـــر بـــه یـــک نظـــام بانکـــداری
تبدیـــل شـــود کـــه درنهایـــت از کنتـــرل و
نظـــارت خـــارج شـــود.
ختم یک ریسک به تورم
اکنـــون ایـــن ریســـک پیـــشروی مـــا قـــرار
دارد کـــه اگـــر مـــا بخواهیـــم نـــرخ ســـود را
کاهـــش بدهیـــم ،ایـــن نقدینگـــی اضافـــی
روی قیمتهـــا انعـــکاس پیـــدا کنـــد و
تأثیرگـــذار شـــود و در نهایـــت تـــورم ایجـــاد

در این مقطع ،تعیین نرخ دســتوری تنها راهی
است که پیشروی ما باقی میماند؛ چراکه امکان
نداشت با نرخ سود باالی بانکها چرخ اقتصاد را
راهاندازی کنیم.
کنـــد .امـــا چـــرا ایـــن تفـــاوت عمـــده بیـــن
س ــود و ن ــرخ ت ــورم ایج ــاد ش ــد؟ ب ــرای ای ــن
توضیـــح میتـــوان ســـه مســـئله را مطـــرح
ک ــرد .یک ــی از ای ــن م ــوارد عب ــارت اس ــت از
نظری ــه «رقاب ــت ب ــرای حف ــظ س ــهم ب ــازار».
عـــدهای میگوینـــد بانکهـــا رقابـــت
میکننـــد و میخواهنـــد ســـهم بـــازار
بیشـــتری بـــه دســـتآورنـــد لـــذا رقابـــت
میکننـــد کـــه ســـهم بیشـــتری را کســـب
کننـــد .نظریـــه دیگـــر ایـــن اســـت کـــه
بان ــک ی ــا مؤسس ــه غیرقانون ــی صرف ـ اً ب ــرای
حفـــظ بقـــای خـــود تـــاش میکنـــد؛
بنابرایـــن مجبورنـــد ایـــن میـــزان از نـــرخ
ســـود را پرداخـــت کننـــد .نظریـــه دیگـــر
بـــر فرضیـــه «نمایندگـــی» مبتنـــی اســـت
و بـــه گمـــان مـــن ،هماکنـــون وضعیـــت
و فعالیـــت بانکهـــا بـــر ایـــن اصـــل بنـــا
شـــده اســـت .میدانیـــم شـــرایط بانکهـــا
ش ــرایط رقابت ــی کام ــل نیس ــت و بیش ــترین
مشـــکالت مربـــوط بـــه نمایندگـــی اســـت؛

چراکـــه بیـــن ســـپردهگذاران و ســـهامداران
منافـــع مختلفـــی وجـــود دارد.
راهحلچیست؟
راهحـــل ایـــن مســـئله بســـتگی بـــه ایـــن
دارد کـــه کـــدام نظریـــه (از ســـه نظـــر
فـــوق) را اقتبـــاس کنیـــد .اگـــر فـــرض را
براســـاس رقابـــت بیـــن بانکهـــا بگذاریـــد،
پـــس راهحـــل ایـــن میشـــود کـــه ضمـــن
شفافســـازی ،اجـــازه بدهیـــم بانکهـــا
ب ــا یکدیگ ــر رقاب ــت کنن ــد و ای ــن در نهای ــت
باعـــث میشـــود نـــرخ ســـود کاهـــش پیـــدا
کنـــد .بانـــک مرکـــزی البتـــه در دورهای
هـــم ایـــن کار را انجـــام داد تـــا بتوانـــد نـــرخ
را اینگونـــه پاییـــن آورد؛ امـــا درنهایـــت
موفقیتـــی حاصـــل نشـــد .عـــدهای هـــم
عقیـــده دارنـــد بـــه دلیـــل اینکـــه نـــرخ
(جریم ــه)  ٣٤درص ــدی مرب ــوط ب ــه (اضاف ــه
برداشـــت و بدهـــی) بانـــک مرکـــزی وجـــود
داش ــته اس ــت ،بنابرای ــن بانکه ــا ت ــا س ــقف
 ٣٤درص ــد ب ــا یکدیگ ــر رقاب ــت خواهن ــد ک ــرد.
بنابرایـــن بـــاور بـــر ایـــن اســـت کـــه بایـــد
جرائـــم اضافهبرداشـــت را کـــم کـــرد تـــا ایـــن
وضعیـــت اصـــاح شـــود.
نرخ دستور تنها راه بود
ب ــه گم ــان م ــن ب ــه ای ــن عل ــت ک ــه فرضی ــه
«نمایندگ ــی» ت ــا ح ــد بس ــیار زی ــادی ق ــوی
اســـت ،آنچـــه در ایـــن حـــوزه بســـیار مهـــم
تلقـــی میشـــود ایـــن اســـت کـــه در ایـــن
مقط ــع ،تعیی ــن ن ــرخ دس ــتوری تنه ــا راه ــی
اســـت کـــه پیـــشروی مـــا باقـــی میمانـــد؛
چراکـــه امـــکان نداشـــت بـــا نـــرخ ســـود
بـــاالی بانکهـــا چـــرخ اقتصـــاد را راهانـــدازی
کنیـــم .بهعنـــوان مثـــال بـــه بـــازار بـــورس
نـــگاه کنیـــم .بـــازار پـــول ،گریبـــان بـــازار
س ــرمایه را گرفت ــه ب ــود و ای ــن ب ــازار ی ــارای
رقابـــت بـــا ســـود بانکـــی را نداشـــت .از
ً
عمـــا در بـــورس ســـطح
ســـوی دیگـــر
فســـاد باالیـــی را شـــاهد بودیـــم؛ چراکـــه
شـــرکتها در قالـــب عمـــل ،هیـــچگاه
چنیـــن بازدهـــی را تولیـــد نمیکردنـــد.
بانکهـــا تـــا  ٢٧درصـــد ســـود
میدادنـــد کـــه اگـــر مـــا نـــرخ مالیـــات
٢٥درصـــدی را هـــم در نظـــر بگیریـــم،
بـــرای اینکـــه یـــک بنـــگاه اقتصـــادی
بتوانـــد رقابـــت کنـــد ،بایـــد حـــدود ٤٠
ً
عمـــا
درصـــد ســـود داشـــته باشـــد! کـــه
غیرممکـــن اســـت .در بخـــش مســـکن و
ارز هـــم چنیـــن امکانـــی وجـــود نداشـــت.
عمدتـــاً ایـــن نـــرخ بانکـــی ،کســـبوکارها
را از فعالی ــت بازداش ــته ب ــود و اف ــراد صرفــاً
بـــا ســـپردهگذاری در بانـــک ،بـــه کســـب
ســـود راضـــی بودنـــد.

معجزه بانکی و حیرت ایرانیان
کار ب ــه جای ــی رس ــیده ب ــود ک ــه خانوادهه ــا
فکـــر میکردنـــد کـــه معجـــزه جدیـــدی
در اقتصـــاد ایـــران اتفـــاق افتـــاده اســـت.
فکـــر میکردنـــد میتواننـــد پـــول خـــود
را در بانـــک نگـــ ه دارنـــد و ســـود باالیـــی
را از بانـــک دریافـــت کننـــد و بانـــک هـــم
هی ــچ فعالیت ــی نداش ــته باش ــد و هم ــه ه ــم
وضعشـــان خـــوب باشـــد .اکنـــون کـــه ایـــن
میـــزان ســـود کاهـــش یافتـــه ،ایـــن ســـؤال
مط ــرح ش ــده اس ــت ک ــه خانوادههای ــی ک ــه
بـــا ایـــن میـــزان ســـود زندگـــی میکردنـــد،
ب ــا کاه ــش آن چ ــه کار کنن ــد .ع ــدهای ه ــم
اینگونـــه مخالـــف کاهـــش ســـود بودنـــد .در
چنیـــن شـــرایطی ،بـــه گمـــان مـــن راهـــی
نب ــود ج ــز اینک ــه ب ــه ص ــورت دس ــتوری ب ــا
ایـــن میـــزان از نـــرخ ســـود برخـــورد کنیـــم.
هراس از علت و تقابل با معلول
اگ ــر معتقدی ــم در سیس ــتم بانک ــی ب ــه خاط ــر
آن ســـودهای موهـــوم ،زیـــان بزرگـــی را
داش ــتهایم ،ای ــن زی ــان را چگون ــه بای ــد بی ــن
ســـهامدار ،ســـپردهگذار یـــا دولـــت تقســـیم
کنیـــم؟ ایـــن همـــان جریانـــی اســـت کـــه
بـــه معنـــای حلوفصـــل موضـــوع اســـت
و بایـــد دیـــد بـــرای حـــل ایـــن موضـــوع
بـــه کـــدام روش بایـــد بســـنده کنیـــم.
طبیعـــی اســـت کـــه اقتصـــاد سیاســـی مـــا
اجـــازه نمیدهـــد همـــه ایـــن زیـــان را بـــه
ســـپردهگذار منتقـــل کنیـــم؛ هرچنـــد در
کشـــورهای پیشـــرفته برخـــاف ایـــن اســـت.
مهمتری ــن مس ــئله ای ــن اس ــت ک ــه چگون ــه
هزینههـــای ایـــن اتفـــاق و ایـــن رقابـــت
بیمعنـــا را بپردازیـــم.
اقـــدام بانـــک مرکـــزی و طـــرح ٣
مبحـــث جدیـــد
بـــا اقدامـــی کـــه بانـــک مرکـــزی دربـــاره
کاهـــش نـــرخ ســـود انجـــام داد ،ســـه
موضـــوع پیـــشروی مـــا قـــرار میگیـــرد؛
اول :اینکـــه چگونـــه ایـــن  ١٥درصـــد را
اعم ــال کنی ــم .بان ــک مرک ــزی س ــال قب ــل
هـــم چنیـــن دســـتوری را صـــادر کـــرد
کـــه نـــرخ ســـود  ١٥درصـــد شـــود؛ امـــا
کس ــی آن را ج ــدی نگرف ــت .چگون ــه ای ــن
دس ــتور را اعم ــال کنی ــم و مطمئ ــن ش ــویم
کـــه عملیاتـــی میشـــود؟
دوم :اینکـــه چگونـــه اصالحـــات اقتصـــادی
خـــود را انجـــام دهیـــم و زیانهایمـــان
را بیـــن عناصـــری کـــه درگیـــر مســـئله
هس ــتند ،توزی ــع کنی ــم .س ــوم :ای ــن اس ــت
کـــه چگونـــه در کوتاهمـــدت مســـائل
مربـــوط بـــه تـــورم را جمـــع کنیـــم
تـــا تـــورم لجامگســـیخته نشـــود.

نظرات خود را در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید

بههرحـــال ،بـــا اعمـــال نـــرخ دســـتوری
١٥درصـــدی ،اکنـــون شـــرکتها در فکـــر
ایـــن چـــاره هســـتند کـــه پـــول و دارایـــی
خـــود را کجـــا ســـرمایهگذاری کننـــد.
حتـــی شـــرکتهای تولیـــدی هـــم وقتـــی
دریافتنـــد بـــرای کســـب ســـود راهـــی جـــز
دریافـــت ســـود بانکـــی ندارنـــد ،تولیـــدات
خـــود را کاهـــش دادنـــد و پولهـــای خـــود
را در بانـــک گذاشـــتند و ســـود دریافـــت
کردن ــد؛ ام ــا اکن ــون ب ــا کاه ــش س ــود ،بای ــد
پـــول خـــود را وارد تولیـــد کننـــد .ایـــن ســـه
موضـــوع بســـیار اساســـی هســـتند.
حضورشورایامنیتملیکشور
دربـــاره موضـــوع اول (اجرائیکـــردن نـــرخ
ســـود ١٥درصـــدی) الزمـــهاش ایـــن اســـت
کـــه نظـــارت بانـــک مرکـــزی قـــدرت پیـــدا
کنــد .بانــک مرکــزی البتــه امکانــات بســیاری
متنوعـــی دارد و میتوانـــد از ایـــن امکانـــات
بـــرای اعمـــال ایـــن  ١٥درصـــد اقـــدام کنـــد.
در نهایـــت اگـــر مجوزهایـــی الزم باشـــد و
اگ ــر ب ــا امنی ــت مل ــی م ــا س ــنخیت داش ــته
باشـــد ،میتوانـــد از شـــورای امنیـــت ملـــی
ه ــم مج ــوز بگی ــرد ت ــا ب ــا متخلف ــان برخ ــورد
کن ــد .بههرح ــال ،بای ــد ای ــن مس ــئله کنت ــرل
شـــود .بههرحـــال چـــون مـــا بـــا علـــت
برخـــورد نکردهایـــم ،نتوانســـتهایم از ایـــن
طریـــق ،جریـــان متعادلـــی را در جامعـــه بـــه
وجـــود بیاوریـــم.
 ٧٠میلیـــارد دالر ضـــرر بـــرای دیرکـــرد
تصمیمگیـــری
مســـئله دیگـــر ،بـــه جریـــان توزیـــع ضـــرر
بیـــن ذینفعـــان بازمیگـــردد .واقعـــاً ایـــن
ضـــرر را چگونـــه بایـــد بیـــن ذینفعـــان
لوفصـــل در
تقســـیم کنیـــم؟ روشهـــای ح 
دنیـــا شـــناخته شـــدهاند و دولتهـــا بـــه
آن راهحلهـــا کمـــک میکننـــد .دولـــت
مجبـــور اســـت در ایـــن مرحلـــه وارد شـــود و
اق ــدام کن ــد .کاش س ــه س ــال پی ــش ای ــن کار
را انجـــام میدادیـــم تـــا میـــزان زیانهـــا
بیشـــتر نمیشـــد .فکـــر کنیـــد همیـــن رقـــم
 ١٥درصـــد را از چنـــد ســـال پیـــش مصـــوب
میکردیـــم و اجرائـــی هـــم میشـــد.
محاســـبات مـــن نشـــان میدهـــد حداقـــل
 ٧٠میلیـــارد دالر تفـــاوت ایجـــاد میکـــرد.
مســـئله بالفصلـــی هـــم داریـــم؛ بـــه محـــض
اینکـــه نـــرخ را بـــه  ١٥درصـــد کاهـــش
میدهیـــم ،بنگاههـــا دنبـــال ایـــن
میرونـــد کـــه بـــا ســـرمایه و پـــول خـــود
چـــه کار کننـــد؟ ایـــن یـــک هـــدف بـــود
و میخواســـتیم افـــراد شـــروع بـــه
حرکـــت کننـــد؛ امـــاش ارزش برخـــی
از بخشهـــای اقتصـــادی ایـــران زیـــر
قیمـــت اســـت؛ بنابرایـــن مدیریـــت آن
بخشهـــا مهمتریـــن وظیفـــه دولـــت
اســـت .بـــازار ارز یـــک نمونـــه آن اســـت.
اینگونـــه نیســـت کـــه بالفاصلـــه بـــا
نـــرخ دســـتوری ،ســـرمایهها بـــه ســـمت
تولیـــد برونـــد .اولیـــن جایـــی کـــه ایـــن
منابـــع حرکـــت میکننـــد ،بـــازار ارز و
همچنیـــن بـــازار طـــا اســـت؛ بنابرایـــن
مدیریـــت ارز و طـــا در ایـــن دوران ،یـــک
مدیریـــت اساســـی محســـوب میشـــود.
آی ــا اب ــزاری داری ــم ت ــا بتوانی ــم ای ــن بازاره ــا
را کنت ــرل کنی ــم؟ بای ــد ای ــن م ــوارد بررس ــی
ش ــود .آنچ ــه مه ــم اس ــت ای ــن اس ــت ک ــه
نگذاریـــم ارز وســـیله پسانـــداز شـــود.
خوش ــبختانه یک ــی از دس ــتاوردهای دول ــت
یازدهـــم ،ایـــن اســـت کـــه ارز وســـیلهای
بـــرای پسانـــداز نشـــده کـــه اگـــر ایـــن
مســـئله اکنـــون عملـــی شـــود ،نســـبت بـــه
مبح ــث ن ــرخ س ــود بانک ــی ،ع ــوارض بس ــیار
بدتـــری بـــرای اقتصـــاد کشـــور در پـــی
خواهـــد داشـــت.
حـــاال کـــه ایـــن سیاســـت را پیـــاده
کردهایـــم ،بایـــد بیندیشـــیم کـــه چگونـــه
آن را کنتـــرل کنیـــم کـــه ایـــن نـــرخ
دســـتوری کارایـــی داشـــته باشـــد.

نوسان:مدیر گروه اقتصاد دانشگاه
اصفهان گفت :اقتصاد کشور ،امروز
نیازمند یک مدیر با درایت و توانمند در
بخشهای اقتصادی است.
سعید صمدی ،اظهار کرد :عملکرد
طیب نیا طی چهار سال گذشته به دو
قسمت دو ساله اول و دو ساله دوم تقسیم میشود .در دو
سال اول یک حالت معجز هآسا برای اقتصاد کشور ایجاد
کرد ،ابتدا یک نظم و انضباط وارد سیستم اقتصادی شد و
سپس مهار تورم را کلید زد .وی افزود :مهار تورم توسط
طیب نیا در دو سال اول در حالی رخ داد که کسی فکر آن
را نمیکرد .دور کردن اقتصاد از لبه پرتگاه نیز از اقدامات
دیگری بود که طیب نیا طی دو سال وزارت اجرایی کرد.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه دو سال دوم
اما وضعیت برای طیب نیا و اقتصاد کشور متفاوت شد ،ادامه
داد :آقای طیب نیا در دو سال دوم تدافعی و انفعالی عمل
کرد .و یک حالت دلسردی خاصی بر او ایجاد شد .وی احساس
کرد که اهدافش طی چهار سال عملیاتی میشود ،اما زمانی
که طی دو سال عملیاتی شد شاید برنامهای برای دو سال
بعدی نداشت و عملیات خاصی انجام نشد و  21ابر چالش
اقتصادی کشور بر سر جایش باقی ماند.
صمدی تصریح کرد :مشکالت بازار سرمایه حادتر شد،
برای خصوصی سازی اتفاقی نیفتاد ،هدفمندی یارانهها و
کاهش تعداد یارانه بگیران فقط در حد حرف باقی ماند و
سیاستهای مالیاتی و شفافیت مالیاتی جدی گرفته نشد.
وی اضافه کرد :ساختار بودجه تغییری نکرد و کسری بودجه
عمیقتر شد ،در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و حذف صفر
از پول ملی اقدام علمی انجام نشد و در این اواخر اوراق
سحاب منتشر شد که رانت عظیم برای عد های خاص فراهم
کرد.
هرچند در دفاع از طیب نیا میتوانیم بگوییم بخشی
از مشکالت در حوزه عملکرد وزارت اقتصاد نبوده و بانک
مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز مسئول هستند ،اما وزیر
اقتصاد میتوانست در جلسات هیئت دولت ،شورای اقتصاد و
شورای پول و اعتبار مطالباتش را مطرح و رئیس جمهور را
از ناهماهنگیها مطلع کند ،سوال این است که چرا طیب نیا
مطالبهگری در زمینه هماهنگی اقتصادی نکرده است؟
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت :امروزه درک اقتصادی
جامعه افزایش یافته است؛ اجازه نقد به صاحبنظران داده
شده و ایجاد شفافیت در متغیرهای اقتصادی موجب
ایجاد انتقاد شفاف شده است .این در حالی است که طی
دور ههای گذشته و قبل از دولت یازدهم اطالعات اقتصادی
منتشر نمیشد و تقریباً بسیاری از آحاد جامعه مشکالت را
نمیدانستند ،اما امروز همه مردم مشکالت را میدانند و
مشکالت به روی جامعه آمده است.
صمدی تأکید کرد :اقتصاد کشور امروز نیازمند یک مدیر با
درایت ،توانمند و طلب کننده از سایر بخشهای اقتصادی
است .شخصیت دکتر کرباسیان نشان میدهد که توانایی
انجام چنین کاری را دارد و هرکجا رفته ،توانسته پیشرو
با شد .
البته امیدواریم این روحیه در وزارتخانه نیز حفظ شود و در
ادامه راه منفعل نشود و گفته نشود فالن وزارتخانه یا فالن
سازمان باید کارها را پیش ببرد .وزیر اقتصاد باید مثل یک
لیدر حرکت کند و انتظار این است که لیدر اقتصادی کشور
وزیر اقتصاد باشد.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار کرد :دکتر
کرباسیان باید پله پله هر حرکتی که انجام میدهد ،شفاف
برای همگان بگوید و سازما نها و بانک مرکزی هر کجا
احتیاج است باید شفاف اعالم کنند که وزارت اقتصاد برای
این مشکالت این حرکت را کرده و حاال نوبت سازمان برنامه
و بودجه یا نوبت بانک مرکزی است ،وزیر باید مطالبه کند.
صمدی با بیان اینکه اصفهان اقتصاد یترین استان پس از
تهران و صنعتیترین استان کشور است ،گفت :اقتصاد یترین
و صنعتیترین هر دو یک سری فرصت و تهدید پیش روی
اصفهان قرار داد هاند ،آالیندگی ،ازدحام و شلوغی از
مهمترین تهدیدها هستند؛ موضوع دیگر بحث مالیات است.
سهم مالیاتی اصفهان بیشتر از بودجه استان است و این خود
بسیاری از مشکالت حاد استان را به وجود آورده است.
وی اضافه کرد :نمود این مشکل بودجه و مالیات را میتوان
در خشکی زاینده رود ،آلودگیها و تعطیلی بسیاری از صنایع
دنبال کرد؛ از طرف دیگر فرار سرمایه در اصفهان به وفور
یافت میشود .افرادی که در اصفهان زندگی میکنند ،اما
سرمایههای خود را به استا نهای دیگر میفرستند و سهم
بسیاری از سرمایه استان اصفهان به خراسان و شهر مشهد
کوچ داده شده است و این برای استانی که خود را مرجع
ترینها میداند پسندیده نیست.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه مسئوالن
استان اصفهان باید برای این موضوع فکری اساسی کنند
و پیگیر مسئله نسبت بودجه به مالیات باشند ،اظهار
کرد :البته تشکل مناسب اقتصادی در استان نداریم
و به همین دلیل در میان نمایندگان مجلس و اعضای
شورای اسالمی شهر خبری از اقتصاددانان نیست.
صمدی خاطرنشان کرد :مقصر اصلی فقدان تشکلهای
اقتصادی ،دانشگا هها ،اساتید اقتصاد و مراکز قدرت در استان
هستند ،آن ها موجب شد هاند تا پارامترهای سیاسی نقش
پررنگتری نسبت به پارامترهای اقتصادی داشته باشند؛
البته مسئوالن استان این موضوع را قبول ندارند .وی تصریح
کرد :اقتصاددانان در تصمیمهای بزرگ اصفهان هیچ نفشی
ندارند و این یک ضعف اساسی در اصفهان محسوب میشود.
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گفت وگو

جای یک موزه مردم شناسی در اصفهان

پیگیری چند سؤال در خصوص کمیسیون ماده صد؛

اعمال روش های جدید در مدیریت شهر

رئیس شورای اســامی شــهر اصفهان گفت :تنوع قومیت های اصفهان از غرب تا
جنوب غربی و از شــرق تا حاشیه کویر و کاشان و اردســتان نیاز مبرم به یک موزه
مردم شناسی را نشــان می دهد .فتح اهلل معین ،با بیان اینکه توسعه فضای کسب
و کار باید بیش از پیش محقق شــود ،اظهــار کرد :باید با ایجــاد مراکز تفریحی و
خدماتی ،گام های مؤثری برای پویایی شــهر برداریــم .وی تأکید کرد :جای یک
موزه مردم شناسی در اصفهان خالی است.

صالحیت ذاتی

تنهــا کمیســیون مــاده صــد حــق رســیدگی بــه
تخلفــات ســاختمانی را دارد

عضو شورای شهر اصفهان گفت :گذشــتگان با تالش خود اقداماتی را برای مدیریت
شــهر ها انجام داده اند ،اما از این پس باید با روش های جدید مدیریتی شهر را اداره
کرد .شیرین طغیانی ،اظهار کرد :باید با اعمال روش های جدید شهری ،رویکردهای
نوینی را در مدیریت شهر ایجاد کنیم .این عضو شورا اذعان کرد :نکته مهم نبود توجه
به محوریت انسان در برنامه های موجود اســت و حاصل این تفکر چیزی جز تراکم
فروشی و حاکمیت روابط به جای ضوابط نبوده است.

مسعود سعیدی  /روزنامه نگار

گزارش

نوسان :شهرداکمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی
به انواع تخلفات ســاختمانی صالحیت ذاتی دارد؛ به این معنی
که هیچ مرجعی حق رســیدگی به این تخلفــات را ندارد و حتی
دادگستری نیز به اســتناد صالحیت عام خود از چنین صالحیتی
بهره مند نیست .این کمیسیون متشکل از سه عضو اصلی شامل
نماینده دادگســتری ،نماینده وزارت کشــور و نماینده شورای
اسالمی شهر است.
ماده صد شــهرداری برای نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت و
سازهای شهری فعالیت می کند و مالکان اراضی و امالک واقع در
محدوده شــهر یا حریم آن قبل از هر اقدامی به تفکیک اراضی یا
عملیات عمرانی و ساخت ســاز ،باید از شهرداری پروانه (مجوز)
اخذ کنند و شــهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی
در محل های بدون مجوز و محل های محصــور و غیر محصوری
که پروانه ســاخت به صورت غیرقانونی برای آن ها صادر شده،
می باشد .البته ماده صد قانون شــهرداری ها از جمله مواد بسیار
کاربردی است که آن چنان که باید نسبت به شناخت و آگاهی آن
اقدامی صورت نگرفته است.
به گفته مدیر کمیسیون های ماده صد ،مبلغ تخلفات ساختمانی
بر مبنای زمان تخلف محاسبه می شود .با توجه به اهمیت موضوع
و برای آگاهی بخشی به عموم و پیشگیری از تخلفات ساختمانی
مردم و ارتقــای آگاهی شــهروندان ،در ادامه پاســخ برخی از
سؤاالتی را که در بین شهروندان متداول است ،از زبان"غالمعلی
فیض اللهی ،مدیرکمیســیون های ماده صد شهرداری اصفهان"
جویا شدیم.
نوسان :آیا امکان پرداخت قسطی جرایم ماده صد وجود دارد؟
اگر برای پرونده ای در کمیســیون ماده صد رأی مبنی بر جریمه صادر
شــده باشــد و مالک توان پرداخت آن را به به صورت نقدی نداشــته
باشــد ،مالک می تواند به شــهرداری منطقه مراجعه و در شهرداری با
توافقی که با شهرداری خواهد داشــت ،آن را به صورت اقساط پرداخت
کند .بخشــنامه ای هم در این راستا از ســوی وزیر کشور صادر شده که
شهرداری ها می توانند جرایم ماده صد را تقسیط نمایند اما نمی توانند
به دلیل تقسیط ،مبلغ جرایم را کم یا زیاد کنند.
نوسان :اگر جریمه ماده صد پرداخت نشود ،آیا حکم تخریب
صادر می شود؟
این باز می گردد به پرونده هایی که مالــک از پرداخت جریمه اجتناب
می کند .اگر مالک ســاختمان از پرداخت جریمه امتناع کند ،شهرداری
منطقه می تواند پرونده را به کمیســیون ماده صد ارجاع داده تا به دلیل
عدم پرداخت جریمه ،حکم تخریب صادر شود.
نوسان :در صورتی که مدت اعتبار پروانه ساختمانی تمام شده
اما هنوز ساخت و ساز انجام نشده باشد ،مالک باید چه اقدامی
انجام دهد؟
پروانه ساختمانی مدت زمان مشخصی دارد و چنانچه از زمان آن بگذرد
اما مالک هنوز اقدامی نکرده باشــند ،باید دوباره به شــهرداری مراجعه
و شــهرداری طبق آخرین ضوابط به آن ها پروانه دهد .البته مبلغی که
هنــگام دریافت پروانه ســاختمانی بابت تراکم و پروانه پرداخت شــده
اســت ،محفوظ می ماند .اگر زمان پروانه بگذرد و ســاخت و ساز انجام
شود ،ساختمان به عنوان ســاختمان بدون پروانه قلمداد می شود و در
کمیسیون ماده صد باعث مشکالتی برای مالکان شود.
نوسان :مبلغ تخلفات ســاختمانی بر چه مبنایی محاسبه می
شود ،زمان تخلف یا زمان رســیدگی به پرونده در کمیسیون
ماده صد؟
به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبلغ تخلفات ســاختمانی
باید به زمان تخلف صادر شــود ،اگر ساخت خالف یک ساختمان مربوط
به  ۳۰سال پیش اســت و امروز پرونده آن در کمیسیون ماده صد مطرح
باشــد ،باید مبلغ تخلف بر اســاس  ۳۰سال پیش حســاب شود چون
وظیفه شهرداری بوده که در آن زمان به پرونده رسیدگی می کرد ،حال
که کوتاهی کرده باید ضرر آن را خود شــهرداری بپردازد .رأی عمومی
دیوان عدالت اداری نیز به ایــن موضوع اشــاره دارد و در این خصوص
رأی صادر کرده که تخلفات ســاختمانی باید به زمان تخلف بررســی و
محاسبه شود.
نوســان :آیا وکیل می تواند بــه جای ملک یــا ذی نفع در
کمیسیون ماده صد جهت پیگیری پرونده حضور پیدا کند؟
خیر ،زیرا در صدر تبصره یک ماده صد اشاره شــده که مالک یا ذی نفع
باید به کمیســیون ماده صد الیحه بدهد و دفاع را به وسیله الیحه ارائه
کند؛ جایی اشــاره نشــده که مالک بتواند در کمیسیون از خودش دفاع
کند بلکه اشاره شــده الیحه دهد .اما در جایی دیگر از آن اشاره شده که
نماینده شهرداری ملکف است که در کمیسیون حضور پیدا کند و بدون
حق رأی توضیحات درخواستی کمیسیون را ارائه کند.
گاهی در کمیسیون ممکن است ســؤالی برای اعضا پیش آید و از مالک
برای ارائه پاره ای توضیحات دعوت کنند ،بنابراین وکیل به هیچ عنوان
نمی تواند در کمیســیون حضور پیدا کند .اگر مشــکلی در روند پرونده
شــهروندان وجود دارد ،می توانند با مراجعه به کمیسیون ماده صد که
در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در محل پل چمران
واقع شده ،خیلی بهتر و سریع تر به نتیجه برسند.

جایگاه هنر در معماری اصفهان
مغفول مانده است؛

جای خالی هنر در
ساخت و ساز شهری

واکاوی عملکرد ترافیکی مدیریت شهری اصفهان؛

ساعت شلوغی

آیا فرهنگسازی در حوزه ترافیک ،زمینه توسعه حمل و نقل پاک را فراهم خواهد ساخت؟
اینکه حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر
اصفهان امروز تا چه اندازه به حد ایدهآل
خود نزدیک شده ،نیازمند بررسی دقیق،
علمی و البته دانشگاهی و با استفاده از
معیارهای جهانی است .اما با نگاهی کلی
به عملکرد مدیریت شهری گذشته طی
دو سال اخیر ،میتوان متوجه تغییراتی
شد که شاید در آینده آثار مثبتی در شهر
بدنبال داشته باشند.
کالنشهرهای کشور ایران با ورود بیرویه
خودروهای تکسرنشین ،توزیع نامتوازن
امکانات شهری و البته بودجههای
نامناسبی که به حوزه حمل و نقل
اختصاص پیدا کرده ،امروز با معضل
مهمی به نام ترافیک دست و پنجه نرم
میکنند .معضلی که اگر واقعبینانه
قضاوت کنیم ،میتواند به عنوان یکی
از مهمترین مشکالت شهرهای بزرگ
کشور ،به حساب آید .نگاه به حرکتهای
نوین شکل گرفته در کشورهای پیشرفته
جهان و البته اتفاقاتی که همسو با آن،
در حوزههای فرهنگی مدیریت شهری
حرکت شــکل گرفته در موضوع دوچرخه ،که این
روزهاعالوهبراصفهان،بهسمبلیبرایسایرشهرهای
ایران تبدیل شده ،از جمله حرکتهای ماندگار حمل
و نقل و ترافیک شــهر اصفهان به شــمار میرفت.

عملیاتی شده ،به عنوان نقشه راه کالنشهر
اصفهان مطرح میشود ،اما اینکه این شهر
تا چه اندازه توانسته در هدف بزرگ خود
برای رفع مشکالت ترافیکی موفق باشد،
نیازمند تحقیق و بررسی است.
کمتر از  4سال پیش بود که با حکم
سیدمرتضی سقائیاننژاد ،علیرضا
صلواتی ،مدیر جوان شهرداری اصفهان
که با پروژه اتوبوسهای تندرو ،در این
شهر ،کارنامه خوبی از خود بر جای
گذاشته بود ،به عنوان معاون حمل و
نقل و ترافیک شهرداری اصفهان انتخاب
شد .وی که پس از نوریان ،معاون باسابقه
دو دوره گذشته به این عنوان برگزیده
شد ،حرکتهای مختلفی برای ارتقای
موضوع حمل و نقل و ترافیک شهر
اصفهان به عنوان کالنشهری که روز به
روز با مشکالت ترافیکی و آالیندههای
مختلف دست و پنجه نرم میکند ،شکل
داد .صلواتی با روی کار آمدن مهدی
جمالینژاد به عنوان شهردار جدید
کالنشهر اصفهان نیز در جایگاه خود باقی
ماند؛ اما با تغییرات مختلفی که در جای
جای این معاونت حساس و البته مهم
شهرداری اصفهان صورت داد ،تالش
کرد تا جایگاه خود را به عنوان جوانترین
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معاون شهرداری کالنشهر اصفهان،
تثبیت نماید.
حمل و نقل پاک
باید قبول کرد که نگاه اصلی معاونت
حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
طی دو سال گذشته ،به موضوع حمل و
نقل پاک معطوف شد .اگرچه در این
راستا همکاری دولت به منظور اختصاص
بودجههای مناسب و ایجاد زیرساختها و
البته حمایتهای بودجهای نقش مهمی
به خود اختصاص دادهاند اما با این حال،
اصفهان به عنوان شهری که بسترهای
مناسبی به منظور توسعه حمل و نقل
پاک به خود اختصاص داده ،میتواند
در این زمینه نقشی مهم داشته باشد.
مدیریت شهری با ورود مهدی جمالینژاد
در پست شهردار ،به موضوع ارتقای
جایگاه دوچرخه در شهر اصفهان ورود
کرد و معاونت حمل و نقل و ترافیک
شهرداری اصفهان ،این موضوع را
سرلوحه کار خود قرار داد .این معاونت
با ایجاد پویش مردمی ترافیک شهر
اصفهان ،در حوزه فرهنگسازی دوچرخه
سواری نیز ورود کرد اما در کنار آن ،ایجاد
زیرساختهای این کار نظیر توسعه
مسیرهای دوچرخه ،افزایش جایگاههای
دوچرخه و طرحهای خرید تشویقی
آن را نیز مد نظر قرار داد .حرکت شکل
گرفته در موضوع دوچرخه ،که این روزها
عالوه بر اصفهان ،به سمبلی برای سایر
شهرهای ایران تبدیل شده ،از جمله
حرکتهای ماندگار حمل و نقل و ترافیک
شهر اصفهان به شمار میرفت که امروز
در عرصه ملی و بینالمللی ،اصفهان
را بیش از پیش مطرح ساخته است.
البته چالشهایی نظیر دوچرخهسواری
بانوان ،وجود مسیرهای ناکافی
دوچرخهسواری در شهر اصفهان و
البته عدم همراهی دستگاههای اجرایی
و به خصوص دستگاههای فرهنگی در
این زمینه ،مهمترین نقدی است که
به عملکرد حوزه معاونت حمل و نقل
و دیگر حوزههای مدیریت شهری
اصفهان مطرح میشود.
حمل و نقل همگانی(عمومی)
اگر واقعبینانه به موضوع نگاه کنیم،
خیلی بیشتر از آنکه موضوع حمل و نقل
پاک در کالنشهری مانند اصفهان اهمیت
داشته باشد ،حمل و نقل عمومی از جایگاه
پراهمیتی برخوردار است .متأسفانه
امروز در شهر اصفهان ،تردد خودروهای
شهری و استفاده از آنها به عنوان مبنای
حمل و نقلی شهروندان ،موضوعی

نگرانکننده است و با همین رویکرد،
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری
اصفهان برنامهریزی خود را بر تردد روزانه
 2میلیون نفر در شهر اصفهان معطوف
کرده است.
تکمیل فاز اول ،دوم و در ماههای گذشته
فاز سوم خط یک قطارشهری اصفهان،
در دو سال گذشته از جمله اقدامات
مثبت و مهمی بود که در حوزه حمل
و نقل عمومی اصفهان صورت گرفت.
امروز شهروندان اصفهان به راحتی و در
عرض زمانی کمتر از  30دقیقه ،شمال
تا جنوب شهر را با استفاده از مترو طی
میکنند .البته خواسته شهروندان
اصفهانی ،افزایش سرفاصله زمانی و
کاهش مدت زمان عبور مترو است .در
حال حاضر قطار در روزهای غیر تعطیل
از ساعت  7صبح تا  15و هر نیمساعت
یک بار عبور میکند.
ایجاد خطوط بی آر تی ،افزایش تعداد
اتوبوسهای یورو ، 4و البته نگاه به حمل و
نقل نوپای تراموا ،از دیگر طرحهای حمل
و نقلی به شمار میرود که باوجود آثار
مثبت و منفی ،کفه ترازی عملکرد را به
نفع آثار مثبت سنگین تر می کند .اگرچه
انتقاداتی در خصوص ایجاد برخی خطوط
بی آرتی در شهر اصفهان و ترافیک
ناشی از اختصاص بخشی از خیابانها به
این خطوط مطرح میشود اما مدیران
ترافیکی شهر اصفهان و البته بسیاری از
کارشناسان معتقدند که مسیرهای بی آر
تی ،امروز به عنوان یک ضرورت در شهر
اصفهان به حساب میآیند و برنامه برای
افزایش خطوط اتوبوسهای تندروی
شهر اصفهان از  20به  195کیلومتر در
دستور کار قرار دارد.
حمل و نقل هوشمند
به همان میزان که استفاده از سامانههای
سختافزاری به منظور ارتقای ترافیک
شهر به عنوان یک الزام در شهر مد
نظر قرار دارد ،موضوعات نرمافزاری و
حرکتهای فناوری اطالعات نیز در این
زمینه اهمیت می یابد .حوزه حمل و
نقل و ترافیک شهر اصفهان امروز از این
نظر ،حرکتهای مثبتی را رقم زده است.
راهاندازی شبکه فناوری اطالعات حمل و
نقل و ترافیک شهر ،استفاده از بسترهای
نوین ،بهروزرسانی و ارتقای مرکز کنترل
ترافیک و سامانه نظارت تصویر از جمله
حرکتهایی بود که طی دو سال گذشته،
روند رو به رشدی را در نصفجهان نشانه
گرفته و امروز اثرات آن را در سطح شهر
به خوبی مشاهده میکنیم .استفاده از
سامانههای مختلف کنترل تخلفات ،نظیر

طرح زوج و فرد ،ثبت آنالین تخلفات و
ماشینهای ثبت تخلفات ،همزمان نیز
حرکتی بود که در این دوره از سوی
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری
اصفهان به صورت جدی اولویت یافت.
آموزش و فرهنگسازی
شاید بتوان نقطه عطف فعالیتهای حوزه
حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
در دوران تصدیگری دوساله جمالینژاد
بر شهرداری اصفهان را ،حرکتهای
فرهنگساز در بخش ترافیک عنوان
کرد .جایی که از حدود دو سال پیش و
با شکلگیری پویش مردمی ترافیک
شهر اصفهان ،اتفاقات جدید و البته
تأثیرگذاری در نصفجهان روی داد که
این اتفاقات آثار ماندگاری را در این شهر
خلق کرد .این حرکت با ورود تیم جدید

ایجاد خطوط بی آر تی ،افزایش تعداد اتوبوسهای یورو۴
و البته نگاه به حمل و نقل نوپای تراموا ،از دیگر طرحهای
حمل و نقلی به شمار میرود که باوجود آثار مثبت و منفی
کفهترازیعملکردرابهنفعآثارمثبتسنگینترمیکند

مختصص فرهنگی -ترافیک ،به معاونت
حمل و نقل و ترافیک و حرکتهای
ماندگار آنها استارت خوب خود را کلید زد
و به نظر میرسد در شورای پنجم نیز نگاه
مثبتی بر ادامه آن وجود داشته باشد.
افزایش توجه مردم به قوانین راهنمایی
و رانندگی ،کاهش موازیکاری در حوزه
ترافیک و افزایش تعامالت در این زمینه
با پلیس راهور و دستگاههای همسو نظیر
شورای عالی ترافیک ،معرفی اصفهان به
عنوان شهر دوچرخهها و پیشی گرفتن این
شهر از شهر تاریخی یزد ،به عنوان شهری
که در زمینه دوچرخه و دوچرخهسواری
همواره مدعی بوده و هست و در نهایت
معرفی اصفهان به عنوان پایلوت طرحهای
مختلف فرهنگ ترافیک ،از آثار طرح
ماندگاری بود که امروز با نام نصفجهان
گره خورده است.سهشنبههای بدون
خودروی شهر اصفهان که در حال حاضر
دومین سال پیاپی خود را سپری میکند
و با خیابان چهارباغ عباسی آغاز شده ،در
حال حاضر به شهرهای مختلف استان
و شهرهای مختلف کشور تسری یافته
و اصفهان را به عنوان سمبل فرهنگ
ترافیک ،در سطح کشور معرفی کرده
است.بدون شک آینده طرحهای فرهنگ
ترافیک در شهر اصفهان در صورت
ت مدیریت شهری آینده ،زمینه
حمای 
توسعه برند اصفهان در حوزه حمل و نقل
پاک را فراهم خواهد کرد.

نظرات خود را در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید

نوســان :معــاون شهرســازی و
معماری شهرداری اصفهان با اشاره به
مغفول ماندن جایگاه هنر در معماری
شهر اصفهان معتقد اســت ،دانشگاه
ها و مراکز آموزش عالی حساســیت
زیــادی در موضوع هنــر در معماری
نشان نداده اند.
ســید جمال الدین صمصام شریعت،
اضافه کرد :در حال حاضر دخالت افراد
فاقد تخصص را در این زمینه شــاهد
هستیم و هنوز بعضی از مهندسین که
رشــته و هنر آن ها این نیست در کار
طراحی دخالت می کننــد؛ بعضی از
آن دسته هم که رشــته آن ها هنر در
معماری اســت ،کیفیت الزم و همتی
که باید به خرج دهند و حساســیت
کافی را که کار معمــاری و خلق یک
اثر هنری می طلبد تا بتوان اسم یک
اثر معماری را "اثری هنری"گذاشت،
ندارند.
وی با انتقــاد شــدید از پایین بودن
کیفیــت آمــوزش در رشــته های
ِ
مختلف بعضی از دانشگاه ها ،اظهارمی
کند :من چند ترم در دانشــگاههای
غیر انتفاعــی برای تدریــس دعوت
به همکاری شــدم اما پس از گذشت
مدت کوتاهی فرار کردم ،چون دیدم
دانشــجوی ســال آخر معماری که
در حال فارغ التحصیل شــدن است،
اصــول اولیــه کار را هم نمــی داند؛
دانشجوی سال آخر رشته شهرسازی
هنوز تفاوت میان طرح جامع و طرح
تفصیلــی را نمی داند و ایــن مایه ی
تأســف اســت .معاون شهرسازی و
معماری شــهرداری اصفهــان ابراز
امیدواری کرد :عملکرد مراکزآموزش
عالی در مورد رشته های شهرسازی،
معماری و سایر رشته های مرتبط مثل
معماری منظر ،معمــاری داخلی به
نحوی باید باشــد که بتوان اسم آن ها
را اثر هنری گذاشت.
صمصام شــریعت تأکید مــی کند :
این کــه تعــداد دانشــجویان و فارغ
التحصیالن دانشــگاهها افزایش یابد
مهم نیســت؛ مهم این اســت که این
دانشــجویان با چــه کیفیتــی فارغ
التحصیل و از دانشگاه خارج می شوند.
وی با بیان اینکه هنر در معماری تأثیر
بســزایی در ســیما و منظر شهری و
حتی خط آسمان دارد ،ادامه می دهد:
معماری را یک بار از درون به بیرون و
یک بار از بیرون به درون باید نگریست
و روی آن کار کــرد و رشــته هــای
طراحی شهری در این زمینه بسیار می
توانند مؤثر واقع شوند؛ اما از آن ها کم
استفاده می شود و متأسفانه کیفیت
الزم را ندارند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری
اصفهان ادامه مــی دهد :گره کار فقط
در شــهرداری نیســت بلکه بسیاری
از مــوارد ریشــه در مســائل ملی و
کالن مملکت دارد کــه از این جمله
مسائل وزارت آموزش عالی و مسائل
اقتصادی است.
وی تصریح می کند :باید وزارت علوم
به طور جدی بــه این عرصه ورود پیدا
کنــد و در کیفیت گزینــش اعضای
هیئت علمی دانشــگاه ها حساسیت
بیشــتری به خرج دهد و شایســته
ساالری را مالک عمل انتخاب هیئت
علمی دانشــگاه ها بداند؛ از ســوی
دیگراســاتید هــم از دادن نمره های
نامعقول و بی اساس خودداری کنند.
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قطار شهری در راه بهارستان

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان ،گفت :توسعه حمل و نقل ریلی مورد تأکید وزیر
راه وشهرسازی است و معتقد است هرجا سرریز جمعیتی را ایجاد کردیم ،همزمان باید
حمل ونقل ریلی را داشته باشیم تاجذابیتی برای ســکونت دراین شهرها ایجاد کنیم.
حجت اهلل غالمی ،با بیان اینکه توســعه حمل ونقل ریلی در سه شهر جدید بهارستان،
فوالد شهر و مجلسی باید مورد توجه قرار گیرد ،گفت :فوالدشهر زودتر از شهرهای جدید
اصفهان پروژه قطار شهری را شروع کرد اما به دلیل مشکالتی این پروژه متوقف شد.

دیدگاه

خودتحریمی اصناف اصفهان

پریسا نجاتی گیالنی ،در همایش تحول در مدیریت سازمانی:

رئیس اتحادیه کانونهــای آگهی و تبلیغات اصفهان گفت :مقاومــت اصناف در برابر
شــیوههای جدید مصرف و فروش ،موجب رکود در حوزه کســب و کار و نوعی خود
تحریمی در اصفهان شده است.امیررضا سمائیان اظهار کرد :برندهای اصفهان قابلیت
فروش بومی و منطقهای و سپس گسترش آن به کشور و در نهایت صادرات را دارند .وی
افزود :در حال حاضر فرهنگ مصرف و فروش در کشور بسیار تغییر کرده است ،در حالی
که بخش صنفی -سنتی ما هم چنان نسبت به این موضوع مقاومت نشان میدهد.

رهبری یک پروسه نرم است
ساالنه  ۱۷۰میلیارد دالر در زمینه پژوهش توسعه رهبری
سرمایه گذاری می شود

هتل کوثر اصفهان به عنوان اولین هتل به بازار فرابورس ایران راه یافت؛

گزارش

گردشگری در تاالر شیشه ای

اتاقاکو
حامینمایشگاهصنایع
غذاییاصفهان

آیا هتل کوثر می تواند مسیر ورود صنعت گردشگری به تاالر فرابورس را هموار سازد؟
گروه بازرگانی شــاید پنــج ســال پیــش فعــاالن حــوزه گردشــگری تصــور نمــی کردنــد کــه بــرای جــذب ســرمایه عــاوه بــر بــازار پولــی ،بــازار
گفت وگو
ســرمایه نیــز مــی توانــد مســیری نــو پیــش روی آن هــا بگــذارد و ایــن تــرس وجــود داشــت کــه از شــیوه هــای ســنتی ســرمایه
گــذاری در ایــن حــوزه خــارج شــوند و بــه شــیوه هــای مــدرن تأمیــن مالــی روی بیاورنــد .بــا ایــن وجــود  12شــهریور امســال در نخســتین گام هتــل
پارسیان کوثر اصفهان توانست پای با تاالر شیشه ای فرابورس بگذارد.
ریحانه سجادی  /روزنامه نگار

نوسان :اتاق بازرگانــی و صنایع اکو به
جمع حامیان نمایشــگاه صنایع غذایی
اصفهان 2017infexپیوست.
چهاردهمین نمایشــگاه صنایع غذایی
اصفهان( )Infex2017از 11تا 14آبان
سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های
بینالمللیاصفهاندرحالیبرگزارخواهد
شد که پتانسیل های استان اصفهان در
این صنعت ،نویدبخــش رویدادی کیفی
درحوزهصنعتغذاییکشورخواهدبود.
ســتاد برگزاری چهاردهمین نمایشگاه
صنایع غذایی (ماشــینآالت ،فرآوری،
محصوالت و خدمــات) اصفهان با اعالم
این خبر افزود :به دنبــال برگزاری موفق
ســیزدهمین نمایشــگاه  infexکه با
اســتقبال خوب مشــارکتکنندگان،
بازدیدکننــدگان و حضــور هیئتهای
تجــاری برگــزار شــد ،دوره چهاردهم
این نمایشــگاه با برنامهریزی مدون ،در
بخشهای مختلف اطالعرسانی ،ثبتنام
و اجرا فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون
توانسته اســت حمایت اغلب اتاقهای
بازرگانی کشــور و همچنیــن حمایت
معنوی اتاق بازرگانــی بینالمللی اکو را
جلبکند.
ســتاد برگزاری چهاردهمین نمایشگاه
صنایع غذایی اصفهان ،حضور برندهای
بزرگ و مطرح صنایع غذایی کشــور را
ســبب رونق بیش از پیش این نمایشگاه
دانســت و اضافه کرد :اقبــال عمومی و
اســتقبال خوب مشــارکت کنندگان و
برندهای مطرح هم در زمینه محصوالت
و هم در زمینه ماشین آالت ،سبب شده
تا ســتاد برگزاری این نمایشگاه به دلیل
محدودیتفضاینمایشگاهی،تمهیداتی
را در خصوص میزان متــراژ واگذاری به
عمل آورده است تا شرکت های بیشتری
بتوانند فرصت حضور در این نمایشــگاه
پرمخاطب را پیدا کنند .به همین منظور
عالوه بر اطالعرســانی به تمامی  32اتاق
بازرگانی کشــور ،مراتب برگــزاری این
رویداد تجاری مهم به اتاقهای مشترک
بازرگانــی ،انجمنهای تخصصی صنایع
غذایی ایران ،نشریات تخصصی صنعت
غذا ،روزنامههــای سراســری و بخش
وسیعیازسایتهایخبریسراسرکشور
اعالمشدهاست.
شایان ذکر است ،چهاردهمین نمایشگاه
صنایع غذایی اصفهــان infex2017
ن ســال جــاری در محل
از  11تا  14آبا 
نمایشگاههای اصفهان برگزار میشود و
عالقهمندان میتوانند اطالعات تکمیلی
را از طریق وبسایت رسمی نمایشگاه به
نشانی infexiran.irیا شمارههای 31و
031-36650430دریافتکنند.

فرابورس؛عاملتکمیلزنجیرهگردشگری
مبینا بنیاسدی مدیر روابط عمومی فرابورس
ایران ،پذیرش شرکت هتل پارسیان کوثر
اصفهان را در فرابورس ب ه عنوان نخستین هتل
در بازار سرمایه ،عاملی برای تکمیل زنجیره
گردشگری در این بازار عنوان کرد و گفت :زمان
آن است که از شیوه سنتی در بازار سرمایه یعنی
تکیه صرف به صنایع خاصی فراتر رویم و در این
راستا صنعت گردشگری و صنایع وابسته به آن
نیز در شمار مهم ترین و پیشروترین صنایعی
است که میتواند به توسعه بازار سرمایه منجر
شود.پیش تر و در آذر سال 94؛ سعید شیرکوند
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان
میراث فرهنگی کشور در گفتگو با نوسان
تأکید کرد که بازار پول ،بازاری قدیمی برای
تأمین منابع مالی است و باید از ظرفیت های
بازار سرمایه به عنوان ابزاری جدید برای رونق و
توسعهصنعتگردشگریبهرهبرد.ویاماگفت
وظیفه بورس اوراق بهادار است که برای حوزه
گردشگری مکانیزم جذب سرمایه را تعریف و
بر آن نظارت کند .همچنین الزمه ورود به بازار
سرمایه حرفه ای شدن صنعت گردشگری و
البته آموزش این بخش است و اگر ویژگیهایی
الزمه ورود به بازار ســرمایه حرفه ای شدن صنعت
گردشــگری و البته آموزش این بخش است و اگر
ویژگیهاییدرصنعتگردشگریبهوجودبیاید،بازار
سرمایه کشور آمادگی پذیرش این صنعت را دارد.

در صنعت گردشگری به وجود بیاید ،بازار
سرمایه کشور آمادگی پذیرش این صنعت را
دارد .به اعتقاد شیرکوند ،گردشگری سودده
است چرا که عالقمندان به این حوزه فراوانند
اما پول و منابع مالی کافی در اختیار ندارند.
هم اکنون هتلداری در بسیاری از شهرهای
ما سودآور است .به طور قطع با سودآور بودن
صنعت هتلداری ،بازار سرمایه نیز تمایل ورود
به این بخش را خواهد داشت .وی با تأکید بر

عرصه محدود فعالیت بخش خصوصی

براده ها

نوســان :قائم مقام شــرکت ســرمایه گذاری
تأمین اجتماعــی گفــت :علیرغم وجــود قوانین
اصل  ۴۴در کشــور و تأکید بر اداره کشــور توسط
بخش غیردولتــی و دولتی متأســفانه عرصه تنها
برای فعالیت بخــش دولتی مهیا شــده و همچنان
عرصه برای اقتصاد و تجارت محدود اســت .مرتضی
لطفی ،با بیان اینکه دولت یازدهم طی چهار ســال گذشته سعی کرده وضع
موجود اشــتغال را حفظ کند ،ادامه داد :متأســفانه به دلیل قدرت سیاسی و
نفوذ بی مورد برخی از افراد گاهی در مکانهایی ســرمایه گذاری کردیم که
نیاز نبوده است و پیش بینی  800هزار شــغل نیز اتفاق کمی نیست .وی در
خصوص صنعت سیمان خاطرنشان کرد :طی چهارماهه نخست سال جاری
 60میلیون تن از ظرفیت  80میلیون تنی ســیمان کشور را میتوانیم عرضه
کنیم و این یعنی هنوز ظرفیت  20درصدی ســیمان کشور خاموش است.

اینکه بازار سرمایه پیش از این هم با صنعت
گردشگری در تعامل بوده است ،گفت که برای
اولین بار پدیده شاندیز جهت تأمین منابع مالی
خود ،البته به طور غیرقانونی وارد بازار سرمایه
شد و میلیاردها تومان جذب کرد و با فروش
سهام خود ،مورد استقبال جامعه قرار گرفت.
پردیسبان نیز همینگونه منابع مالی خود را از
بازار سرمایه جمع کرد .البته این وظیفه بورس
اوراق بهادار است که برای حوزه گردشگری
مکانیزم ،جذب سرمایه را تعریف و بر آن
نظارت کند .جالب اینکه هم پدیده شاندیز و
هم پردیسبان با وجود اینکه مجوز گردشگری
نداشتند ،با استفاده از نام گردشگری جذب
سرمایهکردند.
هتلکوثر؛اولینهتلدربازارفرابورس
با این اوصاف و با گذشت چند سال گویی
شرایط حضور بخش گردشگری و هتلداری
در فرابورس مهیا شده تا جایی که چندی
پیش سعیدی کیا ،رئیس بنیاد مستضعفان و
جانبازان اعالم کرد که بنا به دستور رهبر معظم
انقالب ،بنیاد از هتلداری خارج می شود و براین
اساس ،برای نخستین بار به دنبال فروش هتل
های خود از طریق بورس است و اولین هتلی
که وارد بورس می شود هتل کوثر اصفهان
است .برمبنای این تصمیمات سرانجام در
شهریور امسال واگذاری 15درصد از سهام
هتل پارسیان کوثر به عنوان دومین عرضه اولیه
امسال فرابورس انجام و براساس آن ،قیمت هر
سهم"گکوثر" ۱۲۲۰تومانتعیینشد.
محمد ابوطالبی مدیرعامل شرکت هتل
پارسیان کوثر در نشست اولین عرضه شرکت
هتل های بین المللی پارسیان کوثر اصفهان
در فرابورس ،با اشاره به اینکه این شرکت
در سال  ۹۵نسبت به سال گذشته رشد ۳۵
درصدی در فروش داشته است ،گفت :در
این سال میزان سودآوری شرکت نیز افزایش
 ۴۰درصدی را تجربه کرده است .ابوطالبی

همچنین پیشبینی سود این شرکت را
برای سال  ۹۶حدود  ۲۰درصد عنوان کرد.
وی با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری
در جهان ،گفت :پیشبینی میشود در
سال  2020این صنعت به بزرگترین
کارفرمای اقتصادی جهان بدل شود.
به گفته ابوطالبی ،تغییرات اقتصادی ناشی
از پسابرجام و برداشتهشدن تحریمها ،به
رشد توریسم در کشور انجامید که میتوان
از این فرصت برای استفاده از ظرفیتهای
گردشگری ایران استفاده کرد .وی با اشاره
به اینکه اصفهان به عنوان بزرگترین شهر
توریستیکشورشناختهمیشود،گفت:البته
این شهر با یک سری مشکالت زیرساختی
ت و پنجه نرم
در حوزه جذب گردشگر دس 
میکند که حل آن ها ضروری است و امیدواریم
با ورود هتلها به فرابورس و بورس ،زمینههای
الزم برای رفع این مشکالت فراهم شود.
رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان نیز در
گفتگو با نوسان پیرامون ورود هتل ها به
بازار سرمایه ،معتقد است :ورود به فرابورس
و مباحث کالن اقتصادی بسیار خوب است
چرا که بخش خصوصی ریشه قوی تری در
اقتصاد پیدا می کنند و موجب ارتقاء سرمایه
و به روز شدن صنعت گردشگری خواهد
شد .مهدی نریمانی با بیان اینکه عمده هتل
های ما مربوط به بخش خصوصی هستند و
ممکن است تمایلی برای ورود به بازار سرمایه
نداشته باشند ،تأکید کرد :به طور قطع بخش
خصوصی پیش از ورود به بازار سرمایه باید
توجیه شدهو از منافع اینکار مطلع شود.
به گفته رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان،
هتلکوثربهعنوانهتلهایشرکتپارسیان
و با داشتن مدیریتی ملی در حوزه جذب
سرمایه و کسب روش های جدید آن توانمند
است و قطعاً با پیگیری های الزم به این نتیجه
رسیده که توسعه آن از مسیر فرابورس رقم
می خورد .وی با اشاره به اینکه در اصفهان تنها

چند هتل از جمله هتل عباسی ،عالی قاپو و
سوئیتمدیریتدولتیدارند،بیانداشت:اگر
سایر هتل ها خواهان ورود به فرابورس باشند
باید از سوی اداره دارایی و هم بانک مرکزی
به این بخش ورود پیدا کنند و از سوی این
بخش ها امتیازات ورود به بازار سرمایه برای
سرمایه گذاران بخش خصوصی مشخص
شود .وی افزود :برای تشویق سرمایه گذاران
بخش خصوصی صنعت گردشگری نیازمند
توجیهات الزم از سوی بورس از طریق
برگزاری جلسات مختلف و ارائه مشاوره های
الزم هستیم تا این نگاه به صورت فراگیر در
تمامهتلهایکشورپیادهشود.
نریمانی با تأکید بر اینکه برای توسعه
صنعت گردشگری و ارتقا ستاره ی هتل ها
نیازمند جذب سرمایه به خصوص از طریق
بورس هستیم ،تصریح کرد :امروز صنعت
گردشگری از بنگاه اقتصادی سنتی خارج و
به صورت علمی و سیستمی به آن نگاه می
با امضای تفاهم نامه با سازمان بهینه سازی مصرف
انرژی ،قرار اســت پنج هزار واحد موتورخانه در
سطح شهر اصفهان مورد بازبینی ،بازرسی و اصالح
قرار گیرند.

شود .به گفته وی ،امروز دنیا متوجه شده که
اقتصاد گردشگری می تواند اقتصادی پایدار
و سبز باشد و در تمام حوزه ها به صورت
جهانی به این صنعت نگاه می شود .به طور
قطع با تغییر این نگاه شاهد تحولی در صنعت
گردشگری شدیم و کشور ما نیز از این جریان
بی نصیب نمانده است؛ ما طی چند سال
گذشته هر چند گام های آرام تری را برداشتیم
امادرکنارپیشرفتجهانیپیشرفتهایم.
رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان با تأکید
بر اینکه ورود هتل کوثر به بازار سرمایه
موجب حمایت بیشتر از این مجموعه و
جذب سرمایه خواهد شد ،تصریح کرد:
ورود هتل های دیگر به فرابورس بستگی به
سرمایه گذار این هتل ها دارد؛ البته اتحادیه
هتلداران اصفهان نیز تاکنون در این زمینه
هیچ برنامه ای پیرامون تشویق هتل ها برای
ورود به فرابورس نداشته؛ اما اگر امتیازات
خاص این عرصه برای هتل ها نمایان شود
به طور قطع ما نیز برای ورود به بازار سرمایه
تالشخواهیمکرد.
با این اوصاف و در شرایطی که یکی از هتل
های اصفهان در نقش جاده صاف کن مسیر
ورود به فرابورس عمل کرده از دستگاه های
مرتبط با بورس این انتظار می رود که برای
توجیه سرمایه گذاران دیگر هتل ها ،طرح
و برنامه هایی پیاده کنند و از طریق مشاوره
و برنامه های آموزشی ،امتیازات ورود به
بازار سرمایه را به فعاالن بخش خصوصی
نشاندهند/.

ضرورت توسعه مراکز بوم گردی

ضرورت راهاندازی سامانه دوم آبرسانی

نوسان :عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای
اسالمی گفت :الزم است مراکز بوم گردی در استان
توســعه پیدا کند تا به این وســیله از آمار بیکاری
کاســته شــده و فرایند گردش ســرمایه با سرعت
بیشتری انجام شود .سمیه محمودی در آیین افتتاح
نمایشگاه چلچلراغ هنر شهرضا که در محل کارخانه
تاریخی نوین شهرضا برگزار شد ،اظهار کرد :یکی از مهم ترین دستاوردهای
شهرستان شهرضا در سال جاری ،انتخاب آن به عنوان شهر ملی صنایع دستی
در حوزه سفال و ســرامیک بود .وی تصریح کرد :یکی از مهم ترین نیازها در
زمینه ارتقاء جایگاه صنایع دستی ایجاد شرکت های پشتیبان است که باید
در عرصههای مختلف ایجاد شــود .وی با تأکید بر ضرورت توسعه مراکز بوم
گردی ،افزودایجاد اســتارت آپ ها و مشــاغل جدید در بخش های مختلف
نشان میدهد استعدادهای زیادی در میان جوانان وجود دارد..

نوســان :مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب
اســتان اصفهــان بــا تأکیــد بــر اینکــه باید
ســامانه دوم خــط آبرســانی اصفهــان بزرگ
هرچــه ســریع تــر راه انــدازی شــود ،گفت:
در تابســتان اصفهــان بــرای گــذر از بحــران
کم آبــی بــرای افزایــش ظرفیت آب هشــت
حلقــه چــاه آب شــرب حفــر و دو رشــته قنــات بهســازی شــد.
هاشم امینی با اشــاره به اینکه با حفر هشــت حلقه آب شرب در سطح
اســتان اصفهان حدود  ۱۵۵لیتر آب در ثانیه ،در مدار تأمین آب شرب
مشــترکین قرار گرفت ،افزود :حفر چاه آب برای تأمین آب شــرب در
فصل تابستان در حقیقت راهکاری موقتی اســت ،در حالی که اگر می
خواهیم به صورت پایدار بر مشــکل کــم آبی غلبه کنیم باید ســامانه
دوم خط آبرســانی اصفهان بزرگ هرچه ســریع تر راه اندازی شــود.

نظرات خود را در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید

نوسـان :پژوهشـگر ارشـد در
زمینه رهبـری و رفتار سـازمانی
در همایـش تحـول در مدیریـت
سـازمانی ،کـه در اتـاق بازرگانی
اصفهـان برگـزار شـد ،بـا بیـان
اینکـه امـروزه همـه سـازمان ها
بـر ضـرورت ایجـاد تغییـر اتفاق
نظـر دارنـد ،گفـت :در سـال
 ۲۰۱۲سـاالنه  ۱۷۰میلیـارد
دالر در زمینـه پژوهـش توسـعه
رهبـری سـرمایه گـذاری شـد.
پریسـا نجاتی گیالنی ،افـزود :رهبـری و مدیریت بـا یکدیگر متفاوت اسـت.
درمدیریت به حل مشـکلی که در گذشـته بـا آن مواجـه بودید مـی پردازید
در حالـی کـه در محیـط امـروز بـه دلیـل تغییراتـی که بـه سـرعت در حال
بروز اسـت ،بـا نسـلی روبـرو هسـتیم کـه شـغل خـود را تغییـر مـی دهند.
ایـن پژوهشـگر بـا بیـان اینکـه امـروز بایـد توجـه کنیـم کـه چگونـه مـی
تـوان رهبرانـی پـرورش داد کـه قـادر هسـتند بـه حـل مسـائلی بپردازنـد
کـه در گذشـته وجـود نداشـته ،تصریـح کـرد :رهبـری ارتباطـی اسـت که
میـان اعضـای یـک سـازمان یـا مجموعـه ایجـاد مـی شـود ،پـس توسـعه
رهبریـت بـه ایـن معنـا اسـت کـه بتوانیـد سـرمایه هـای اجتماعـی خـود
را افزایـش داده در حالـی کـه توسـعه رهبـری توسـعه توانایـی هـای
یک فرد برای یک کار است.
پریسـا نجاتی گیالنـی تصریح کـرد :بـرای توسـعه مدیریت در یک سـازمان
بایـد از اینکه به چـه پرسـنل و با چه نـوع توانایـی هایـی نیازمندیـد و اینکه
چشـم انداز آینـده کسـب و کار شـما چیسـت آگاه بـوده و همچنیـن واقف
بـودن بـر توانایـی هـای خـود و داشـتن فرصـت الزم بـرای اسـتفاده از این
توانایی هـا نیـز بسـیار اهمیـت دارد .وی در ادامه بر لـزوم آگاهی پرسـنل از
جایگاه خـود نیـز تأکیـد کرد.
اسـتاد دوره های مدیریـت منابـع انسـانی و رفتار سـازمانی دانشـگاه های
پورتمـوث و آنجلیـا راسـکین کمبریـج انگلسـتان ،شـرکت در دوره هـای
داخلـی یـا خارجـی و اسـتفاده از تجـارب مربیـان و مشـاوران را از جملـه
روش هـای توسـعه مدیریـت عنـوان کـرد و افـزود :رهبریـت مـی تواند به
صـورت چرخـش درون سـازمانی باشـد ،ایجـاد جایـگاه هایـی خـارج از
کمپانـی خـود و نهایتـاً یادگیـری الکترونیک از جملـه روش هـای موجود
هسـتند و بسـته به نوع سـازمان و پرسـنل آن می تـوان از هر کـدام از این
روش ها بهره مند شد.
وی تصریـح کـرد :در زمان بـروز مشـکل در یک سـازمان ممکن اسـت افراد
را بـه دوره هـای توسـعه مدیریـت بفرسـتند کـه در ایـن صـورت بـه دلیـل
ارتباطـات رودررو بـا افـراد دیگر و بـه دلیـل دادن انگیـزه الزم به پرسـنل از
طریـق شـرکت در ایـن دوره و ایجاد شـبکه ارتباطات گسـترده تر ،شـخص
مـی توانـد راه حلـی بـرای مدیریـت این مشـکل پیـدا کند.
پریسـا نجاتـی گیالنی تأکیـد کرد :بـرای اسـتفاده از تجربیات کسـب شـده
در ایـن دوره هـا الزم اسـت بـر روی تجربیـات خـود تمریـن کـرده و از آن
هـا بیاموزنـد .وی بـا بیـان اینکـه توسـعه مدیریـت و برگـزاری دوره هـای
مختلـف تأثیـر مسـتقیمی بـر کمپانـی مـا دارد ،تصریح کـرد :رهبـری یک
نوع مدیریـت نرم بـوده و اثبـات تأثیـر مسـتقیم آن بر روی سـازمان بسـیار
دشـوار اسـت .وی مربیگـری و مشـاوره گـری را از روش های دیگـر رهبری
عنوان کـرد و افـزود :الزم اسـت مربیـان دوره دیده زیـادی در کنار سـازمان
شـما وجود داشـته باشـند و مزیت آن ها این اسـت که این مربیـان از طریق
ارتبـاط رو در رو بـا پرسـنل و سـوال کـردن در مورد مشـکل به وجـود آمده
به آن هـا کمک مـی کنند کـه به هنر حـل مسـئله دسـت یابنـد .وی افزود:
مربیگـری تنهـا مشـاوره نبـوده و بایـد بـا مربـی ای صحبـت کنید کـه به او
اعتمـاد داریـد و هدف مشـخصی داشـته باشـید.
این پژوهشـگر ارشـد در زمینـه رهبـری و رفتـار سـازمانی افـزود :برگزاری
دوره های آموزشـی توسـعه مدیریـت برای پرسـنل در صـورت دادن فرصت
الزم بـرای اجرایـی نمـودن آموختـه ها ،درسـت بـودن زمـان ارزیابـی دوره
برگزار شـده ،توجـه بـه شـخصیت و تجربیات گذشـته شـرکت کننـدگان،
داشـتن اسـتراتژی کسـب و کار بـرای مـوارد آموختـه شـده و ...بیشـترین
بازدهـی را خواهنـد داشـت.
پریسـا نجاتـی گیالنـی تصریـح کـرد :یکـی از راه هـای ارزیابـی دوره هـای
توسـعه مدیریـت ایـن اسـت کـه در ابتـدا بایـد بـه ارزیابـی عکـس العمـل
افـراد بعـد از پرسـش این سـوال کـه چـه توانایی هایـی را کسـب کـرده اند
و ارزیابـی رفتـار افراد آمـوزش دیـده در سـازمان و در نهایـت ارزیابـی نتایج
آمارهـای واقعـی سـازمان پرداخـت .وی در پایـان تأکیـد کـرد :رهبری یک
پروسـه نرم بـوده و علاوه بر مسـائل درون سـازمانی ،مسـائل بیرونـی نیز بر
آن تأثیر می گذارند.
شـایان ذکـر اسـت ،همایـش تحـول در مدیریـت سـازمانی ،بـه همـت
کمیسـیون آموزش ،پژوهش و توانمندسـازی اتاق بازرگانی اصفهـان برگزار
شـد ،و پروفسـور سـید صدرالدین نجاتـی گیالنی و پروفسـور جوزه راسـل،
اسـتاد و رئیس آمـوزش بخش  DBAدانشـکده کسـب و کار پاریـس نیز از
دیگـر سـخنرانان ایـن همایـش بودند.

قطار سریع السیر ،آغاز شبکه فناوری مدرن
نوســان :معــاون هماهنگــی امــور عمرانی
اســتانداری اصفهــان گفــت :قــرارداد ۱۳.۶
میلیارد یوآنی بــا چین برای طرح قطار ســریع
الســیر اصفهان  -قم  -تهران تنظیم شــده است.
محمدعلی طرفه با تأکید بــر اینکه تکمیل طرح
قطار سریع الســیر اصفهان  -تهران یکی از برنامه
های مهم ریلی اصفهان اســت ،اظهار داشــت :اعتبار  ۲میلیارد و ۶۰۰
میلیون دالر برای این طرح در نظر گرفته شــده اســت .وی با اشاره به
اینکه  ،این پروژه  ۴۲۲کیلومتر خــط ریلی دارد که حدود  ۳۰۰کیلومتر
آن در استان اصفهان است ،اظهار داشت :ســه نقطه از زیرساخت های
این طرح توســط پیمانکاران فعال و  ۱۱نقطه تجهیز شــده است .طرفه
تأکید کرد :قطار سریع السیر اصفهان  -تهران آغازگر یک شبکه فناوری
مدرن در کشور خواهد بود
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دیدگاه

اصفهانمأمنبرگزارینمایشگاهسیمان

روایت داستان آثار تاریخی ،گامی برای برندسازی شهری؛

شرایط اقتصادی اصفهان بسته است

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی اصفهان گفت :استان اصفهان بیش از
 ۷۰درصد زنجیره تأمین صنعت ســیمان کشــور را در خود متمرکز دارد و بازار هدف
این استان بهترین مأمن برای برگزاری این نمایشگاه تخصصی به شمار می رود .رسول
محققیان ،با اشاره به اینکه اصفهان تنها استانی است که نمایشگاه سیمان را به شکل
تخصصی و مستقل برگزار می کند ،افزود :این نمایشگاه در دیگر استان های کشور در
قالبزیرگروهیازنمایشگاهصنعتساختمان،برگزارمیشود.

تداوم معماری

مریم کاظمی /پژوهشگر شهری

رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه خوشــبختانه چراغ آموزش در اتاق اصناف
روشن شده است ،گفت :شرایط اقتصادی اصفهان نسبت به دیگر نقاط کشور بستهتر
است ،به عنوان نمونه مردم اصفهان مقاومت بیشتری در برابر کاهش قیمت مسکن
نسبت به تهران دارند .رســول جهانگیری ،با بیان اینکه مباحث کسب و کار ،روز به
روز در حال تغییر است ،افزود :در گذشــته مردم از یک مغازه مایحتاج خود را تأمین
میکردند ،اما امروز شرایط تغییر کرده و اصناف نیز باید تغییر کنند.

نگاهی به دستاوردهای نمایشگاه ها صنعت ساختمان در رونق اقتصاد شهر؛

رئیس انجمن صنفی و علمی کاشی و
سرامیکایرانانتقادکرد:

سرمایهگذاری بدون
برنامهریزی

نمایشگاه ساختمان؛ فرصتی برای تعامل تمام مشاغل و اصناف وابسته

گروه شهری وجـود ظرفیـت های بی شـمار اقتصـادی ،اجتماعی ،سیاسـی و حتـی فرهنگـی در صنعت سـاختمان و صنایع وابسـته بـه آن گویای
گزارش
اهمیـت برگـزاری نمایشـگاههای بزرگ و هـدف گذاری برای بهـره برداری از این نمایشـگاه ها اسـت .در حال حاضر که رکورد مسـکن
و ثبـات بیـش از انتظـار بـازار ،در عرصه سـاخت و سـاز ،بسـیاری از فعاالن ایـن عرصه را با مشـکالتی درگیر کرده اسـت .لـزوم ایجاد فضا و بسـتر
سـازی بـرای تعامـل و ارتبـاط نزدیک میـان تولید کننـدگان و فعاالن بـا متقاضیان کاال هـا و خدمـات در حوزه صنعت سـاختمان ،بیـش از پیش رخ
می نماید و برگزاری نمایشگاههای مختلف برای رونق در این صنعت ،ضروری به نظر می رسد.
ماندانا خرم /روزنامه نگار

در شماره های قبل به اهمیت توجه به آثار تاریخی شهرها ،معرفی و
شناساندن آن ها و روایت داستان هر یک از این آثار ،به عنوان گامی برای
برندسازیشهریاشارهشد.بادرنظرگرفتنایننکتهبنایهویتبخش
وتاریخیمسجدجامعاصفهانرابهصورتاجمالیمعرفینموده وپساز
آن به اختصار به تاریخ پیدایش ،توسعه ،روند ثبت جهانی و حوادث مهم
رخ داده در مسجد و پیرامون آن پرداختیم .در این شماره سیر تحوالت
سیزده 13قرن هنر و معماری ایرانی برجامانده در مسجد جامع را شرح
دادهوبخشهایشاخصاینبنارامعرفیخواهیمکرد.
برخی محققین معماری و باستان شناسی معتقدند ساختمان بسیاری از مساجد
بر روی بقایای آتشکده های ساسانی که غالباً به صورت چهارتاقی بوده ،بنا نهاده
شده اند .آندره گدار  ،معمار و باستان شــناس فرانسوی ،مسجد جامع اصفهان را
یکی از این چهار تاقی ها می داند که بعد از تسلط اعراب ،با تغییراتی در ساختمان
آن ،تبدیل به مسجد شد .چهارتاقی ها به عنوان تاالر اصلی مساجد مورد استفاده
قرار می گرفتند و محراب ،در این بناهای نوپا ،با مسدود کردن سمتی که رو به قبله
بوده،ایجاد می شدهاست.همچنینگفته شدکه مساجداولیه ،مکانهای مذهبی
ساده ای بودند که به مرور زمان تحت تأثیر دانش ،هنر ،ذوق و سلیقه ایرانی ،همراه
با ارادت مذهبی آنان ،تبدیل به مساجد با شکوهی شدند .مسجد جامع اصفهان نیز
در امتداد طرح های توسعه دوره های مختلف تاریخی و الحاقات دوره های آل بویه،
سلجوقی ،ایلخانی ،مظفری ،تیموری ،صفوی و قاجار ،با نوازش دست هنرمندان
و معماران برجسته ی ایرانی ،تبدیل به شاهکاری شــد که امروز آن را آلبوم هنر و
معمار ایرانی می نامند .این مجموعه بی نظیر در قطعه زمینی به ابعاد،170*140
گستردهشدهاست.نقاشی،گچبری،کاشیکاری،مقرنسسازی،کاربندی،ازجمله
فنونوهنرمندیهایبیبدیلهنرمندانیاستکههریکدرزینتبخشیاینبنا
نقش داشته اند .ورودی ها ،محراب های پوشیده از سنگ های مرمر نفیس ،مناره
ها ،گنبد خانه نظام الملک ،ایوان ها ،صحن ها ،بنای روی حوض ،شبســتان بیت
الشتاء ،گنبد تاج الملک ،مدرسه مظفری ،شبستان هجده ستون ،گنبد خسروی،
سنگابها،غسالخانه،سنگشاخصیاساعتآفتابی،سنگابهایمزینبهکتیبه
هایی از خط نستعلیق ،نقاشی گاوچاه و تزئینات مسجد ،همه از دیدنی های این
بنایکهنمیباشند.
در بین دیدنی های مسجد جامع ،سنگ شاخص و نقاشی گاوچاه کمتر شناخته
شده اند .سنگ شاخص ،قطعه سنگی مثلث شکل در کناره شرقی ایوان شمالی
است و َوتَر آن دقیقاً به سمت شمال و جنوب طراحی شده و در روزهای آفتابی از آن
به عنوان ساعت آفتابی برای تعیین وقت شرعی اقامه نماز ظهر استفاده می کردند.
همچنین نقاشی گاوچاه درجنوب وضوخانه و غرب شبستان بیت الشتا ،قرار دارد و
متأثر از هنر اروپایی است و در قسمت الحاقات دوره صفوی و بر روی دو تاق کشیده
شده اســت .در ارتباط با دوره ی الحاقات ،در موارد معدود ،اختالف نظرهایی بین
متخصصین وجود دارد .برای مثال گفته می شــود نمای داخلی صحن مسجد،
کاشیکاری ها و مناره ها مربوط به یک دوره می باشد در حالی که برخی معتقدند
مناره ها قدمتی کمتر از ایــن دارند ،لیکن مایرون اســمیت (،)M. B. Smith
نویسنده کتاب مناره های اصفهان ( ،)The Manars of Isfahanقدمت آن
ها را پیش تر از دوره صفوی تخمین زده است .این مناره ها که تا اوایل قرن حاضر
آسیب زیادی دیده بودند ،در سال  1328شمســی ،مرمت و با کالف های فلزی
مستحکمشدهاند.چهارايوانمسجدجامعبهنامهایصفهصاحبدرجنوب،صفه
درويش در شمال ،ایوان اســتاد در مغرب و ایوان شاگرد در مشرق ،سبکی جدید
تحتعنوان"مسجدایرانی"ارائهمیدهدوپسازآندرشهرهایدیگرنیزمساجد
بر طبق این الگو ساخته می شوند .برخی قسمت های مسجد ابتدا ساخته و در دوره
های بعد به انواع هنرهای ایرانی مزین شده اند .برای مثال ستون های مدوری که
شبستان مسجد بر آن ها استوار است بعد ها با گچ بری های بسیار زیبا تزئین شده
اند .صفه صاحب ،ایوان شاگرد و ایوان استاد در دوره سلجوقی ساخته و بعد ها در
دوره صفوی به شکل زیبایی با کاشیکاری و کتیبه هایی با خطوط ثلث و نستعلیق
مزین گشته اند .در شمال ایوان استاد ،شبستانی قرار دارد که محراب گچبری شده
و معروف الجایتو در آن جای دارد .اوجنیو گالدیــری(،)Eugenio Galdieri
نویسنده ی کتاب مسجد جامع ( )Masgid-i Gum'aمعمار ،باستان شناس
ومرمتگرایتالیاییدربررسیهایخودبهایننتیجهرسیدهکهاینشبستان،قبلاز
احداثمحرابالجایتو،چهرهایکام ً
المتفاوتباامروزداشتهوبهصورتشبستانی
باطاقهایمدوربودهاست.عالوهبرمحرابمعروفالجایتو،منبرمنبتکاریشده
ی زیبایی هم در این بخش از مســجد قرار دارد .مکتوبات زیادی درباره ی مسجد
جامع اصفهان وجود دارد و افراد زیــادی دیدنی های ارزنده ی آن را توصیف کرده
اند .از جمله این افراد ،آرتور پوپ ( ،)Arthur Popeباستان شناس آمریکایی ،از
متخصصینهنرایرانیومحققشهیریاستکهنقشبسزاییدرمعرفیفرهنگو
معماریایرانبهجهانیانداشتهاست.پوپدربارهشکوهایناثرگرانبهاچنیننوشته
است":منآنروزوقتیبهتماشایمسجدجامعاصفهانرفتمودرزیراینگنبدقرار
گرفتم،متوجهشدمکهتماموجودمدرتسخیرگنبدومسجداست،چوندرزیراین
گنبد به خوبی میتوان به شاهکار فنا ناپذیر و ّ
خلقه ی ایرانیها پی برد و به عظمت
مسجد و گنبد آن اعتقاد پیدا کرد .من از آن به بعد ،بارها به مسجد جامع اصفهان
رفتم و با تماشای گنبد این مسجد ،زبان به تحسین گشودم و عشق و عالقه ی خود
را به اصفهان و ایران ،روزافزون دیدم [ ."]...سید محمد بهشتی ،رئیس پژوهشگاه
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری نیز در خصوص اهمیت و وجوه امتیاز
این مسجد بر سایر مساجد ایران چنین میگوید" :تیم باستان شناسی ایتالیایی در
اکتشافات خود آثاری از دوران پیش از اسالم در مسجد جامع کشف کردند که نشان
دهنده باور به تقدس این مکان از پیش از اسالم تاکنون است ".وی همچنین درباره
سیر تحوالت معماری در این بنا می گوید" :در مسجد جامع ما شاهد تداوم معماری
هستیم اما این بدان معنی نیست که مسجد ناقص بوده و به مرور کامل شده است.
صورت مسجد همیشه کامل بوده است [ ]...این بنا مستعمل نشده ،امروز هم در آن
حیوحاضراست".
مراسمنمازبرپامیشودومسجدمانندموزهایزندهّ ،
این نوشته ،آخرین بخش از معرفی مســجد جامع اصفهان بود .امید است ضمن
مطالعه ی تاریخچه و مشخصات این بنا ،برای شــناخت و درک بهتر از زیبایی ها،
تزئیناتوهنرهایمحفوظدراینمیراثشکوهمندکهازنیاکانمانبرایمابهیادگار
مانده ،از این اثر ستودنی دیدن کرده و گامی در جهت ارتقاء جایگاه این بنای تاریخی
برداریم.بازدیددوستدارانفرهنگوهنر،متخصصینومسئوالن،فرصتیبرایارائه
نظرات ،پیشنهادات و راهکارهای نو برای حفاظت و نگهداری بهینه از کهن ترین
مسجداصفهانمیباشد.

یک صنعت و پانصد شغل

گزارش

خوشبختانه بیش از دو دهه پیش ورود سازمان
نظاممهندسیساختماناستاناصفهانبهحوزه
برگزاری نمایشگاه ها به عنوان نهادی که یکی از
اهدافمهمآنکنترلکیفیتساختمانهااست،
باعثسودمندشدنهرچهبیشتراینفضاچهبرای
تولیدکنندگانوچهبرایمصرفکنندگانشده
است.بهانهبرگزارینمایشگاهپیشرویصنعت
ساختمان و صنایع وابسته ،فرصتی برای گفت
گوباعلیعموشاهی،رئیــسســازماننظــام
مهندســیســاختماناستاناصفهانوکمیل
صرامی ،رئیس روابط عمومی این ســازمان بود.
صنعتیبرایتمامصنایع
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
اصفهان،بااشارهبهنقشیکهصنعتساختماندر
رونق اقتصادی و توسعه عمرانی شهر دارد گفت:
صنعت ساختمان ،در هر کشوری یکی از صنایع
و شاخصه های مهم صنعت و اقتصاد آن کشور
محسوب می شود؛ زیرا این صنعت برای رشد با
حدودپانصدصنعتدیگردرارتباطوتعاملاست؛
در نتیجه رشد یا رکود این صنعت ،بر آن صنایع
خاص نیز تأثیر گــذار خواهد بود .مهندس علی
عموشاهی،افزود:متأسفانهدرسالهایگذشته
رکوداقتصادیکهدرکشــورحاکمبودهاستبر
صنعتساختماننیزتأثیرگذاربودهاست؛ازاینرو
باعثبروزمشکالتیدرصنایعوابستهشدهاست.
عموشاهیدرادامهبااشارهبهلزوماهمیتحضور
عموشاهی :حضور در نمایشــگاه ها فرصت تعاملی
خوبی را میان تولیدکنندگان صنایع وابسته به صنعت
ساختمانوفعاالناصلیاینصنعتفراهممیسازد.

در نمایشگاه های صنعت ساختمان و نقش آن
دررونقاینصنعتوصنایعوابسته،گفت:یکیاز
مواردیکهباعثرشدصنعتساختمانمیشود
استفادهازتجهیزاتبهروزوباکیفیتاست.ازاین
رو برگزاری نمایشگاه های صنعت ساختمان و
صنایع وابســته به آن فرصت خوبی را هم برای
تولید کنندگان به منظور به نمایش گذاشــتن
محصوالت جدید و هم برای فعاالن این صنعت

بهمنظورآگاهیواستفادهازبهترین،مدرنترین
وباکیفیتترینمحصوالتساختمانیدرطرح
ها و پروژه های خوب فراهم می ســازد .از این رو
میتوانایننمایشگاههارافرصتتعاملیخوب
میان تولیدکنندگان صنایع وابسته به صنعت
ســاختمان و فعاالن اصلی این صنعت دانست.
اوافزود:همچنینبــرایتولیدکنندگانداخلی
فرصت خوبی اســت تا ضمن آگاهی از تولیدات
به روز خارجی ،محصوالت با کیفیت خود را به
سرمایه گذاران خارجی فعال در این صنعت در
داخل کشور و در نتیجه بازار های بین المللی
عرضهکنند؛زیراکهسرمایهگذاراندرپییافتن
محصوالتباکیفیتوباقیمتمرغوبهستند.
ساختمانهایشناسنامهدار
به نظر می رســد گام های مهم سازمان نظام
مهندسی برای رونق عمرانی و اقتصادی شهر
راهگشای بسیاری از مشکالت شهری خواهد
بود .جلب و جــذب همکاری ســایر نهادها و
فعاالن این حوزه از طریق برگزاری جلســات و
نشست ها و حضور در نمایشگاه های مرتبط
از یک سو ،و ارتقاء سطح علمی اعضا و افزایش
عمر کیفی ســاختمان ها ،به منظور توسعه
پایدار این صنعت از ســوی دیگر باعث حفظ و
نگهداری بیشتر این گران ترین کاالی مصرفی
خانوارها خواهد بــود .از این رو این ســازمان
برای اجرایی شــدن اهداف خــود ،طرح های
گوناگونی را پیش بینی کرده است که تدوین
مبحث  ،22و اجرای طرح مجریان ذی صالح
و شناسنامه دار کردن ســاختمان ها از جمله
طرحهایمهمبرایرسیدنبهایناهدافاست.
رئیس ســازمان نظام مهندســی ساختمان
استان اصفهان با اشــاره به اقدامات در دست
اجرای این ســازمان ،گفت :اجــرای مبحث
 22بیشــتر به نگهداری ســاختمان و دوران
بهره برداری از آن باز می گردد .به عنوان مثال
موضوع استاندارد آسانسور ،نشست های آب
و هدر رفت انــرژی در ســاختمان و  ...در این
مبحث گنجانده شده که با اجرای شایسته آن،
عامل افزایش طول عمر ساختمان خواهد بود.

برای اجرا در دست بررســی و رایزنی است.
صرامی با اشــاره بــه اینکه یکــی از اهداف
ســازمان نظام مهندسی ســاختمان استان
اصفهــان از مشــارکت و حضــور در ایــن
نمایشــگاهها ،بحث ارتقاء کیفی محصوالت
اســت ،از تشــکیل کمیته مشــترک میان
سازمان نظام مهندســی و شرکت نمایشگاه
های بین المللی بــرای ارزشــیابی حضور
تولیدکننــدگان در این نمایشــگاه ها خبر
داد و گفت :با توجه بــه اینکه تعداد زیادی از
شــرکت های تولیدی ،داوطلــب حضور در
این نمایشگاه ها هســتند با تشکیل کمیته
مذکور به منظور ارزیابــی محصوالت ،تنها
به شــرکت هایی اجــازه حضــور داده می
شــود که محصوالت آن هــا از درجه کیفی
مطلوب برخــوردار باشــند .در حال حاضر
نیز از میــان حدود  300متقاضی شــرکت
در این نمایشــگاه تنهــا  120شــرکت با
توجه بــه ارزشــیابی های صــورت گرفته
در ایــن نمایشــگاه شــرکت مــی کنند.
صرامی در خصوص برپایی نمایشــگاه های
ســال جاری و مزایای آن نســبت به ســال
گذشته گفت :در این نمایشگاه تنها شرکت
های تولیدکننــده امکان حضــور دارند و از
پذیرش نمایندگــی ها معذوریــم .چرا که
اعتقــاد داریم وقتی شــرکت ها به شــکل
مستقیم وارد نمایشــگاه می شوند ،آخرین

عموشاهی ،همچنین با اشــاره به لزوم اجرای
طرح مجریان ذی صالح و شناسنامه دار کردن
ساختمان ها ،اضافه کرد :خالصه داستان این
است که ساختمان باید به دست اهلش ساخته
شود.امروزهنبایدپزشکخانهسازیکند؛البته
میتوانددرساختمانسرمایهگذاریکند؛ولی
نمی تواند ساخت و ساز داشته باشد .معتقدم با
اجرایاینمبحث،ساختوسازبهدستمجری
مهندسهمینحوزهخواهدافتاد.پسازاجرای
طرحمجریانذیصالح،تدوینشناسنامهفنی
و ملکی ساختمان اتفاق خواهد افتاد .مجریان
ذیصالحبایداینشناسنامهرابرایساختمان
ها تدوین و تأیید کنند .این شناسنامه به نوعی
تاریخچه و شناســنامه ســاختمان بوده و به
خریدار اطمینان خاطر می دهد .عموشــاهی صرامی :از میان حدود  300متقاضی شرکت در این
نمایشگاه تنها 120شرکت با توجه به ارزشیابی های
تصریح کرد :برپایی این نمایشــگاه هــا و ارائه
صورت گرفته در این نمایشگاه شرکت می کنند.
محصوالت با کیفیت از سوی تولیدکنندگان،
بدون شــک در رونــد معرفی و اجــرای این محصــوالت و بــه روز تریــن محصوالت
مباحث و طــرح ها مــا را یاری خواهــد داد .خــود را به نمایــش می گذارنــد در حالی
فیلتریبرایارتقاء
که در مــورد نمایندگــی ها شــاهد این
مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی موضوع نیســتیم و این مورد سطح کیفی
ســاختمان اســتان اصفهان نیز با اشاره به نمایشــگاه را تحــت تأثیر قرار مــی دهد.
حضور قدرتمند و شایسته ســازمان نظام مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی
مهندســی در اجرای نمایشــگاه های بین ســاختمان اصفهان در پایــان توضیح داد:
المللــی پیــش روی صنعت ســاختمان بیــش از دو دهه اســت که ســازمان نظام
و صنایع وابســته گفــت :ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اصفهان به شــکل
مهندســی ســاختمان اســتان اصفهان با مستمر با تعداد شــرکت کننده زیاد در این
همکاری شــرکت نمایشــگاه ها در طول نمایشــگاه ها حضور می یابد .در ابتدا خود
سال بین  3تا  6نمایشگاه در پیرامون حوزه سازمان به شکل مستقل این نمایشگاه ها را
صنعت ساختمان برگزار می کند.که شامل برپا می کرد و در ادامه با همکاری شــرکت
نمایشــگاه های جامع صنعت ساختمان ،نمایشگاه های بین المللی به عنوان ناظر و
نمایشگاه کاشی ،ســرامیک و شیرآالت و مشاور این مسئولیت را برعهده گرفت .وی
همچنین نمایشگاهی مربوط به تأسیسات افزود :این ســازمان به صورت ساالنه تعداد
سرمایشی و گرمایشی ساختمان می باشند .زیادی از مهندســان عضو خود را به منظور
کمیل صرامی ،ادامه داد :این نمایشــگاه ها بازدید یا شــرکت فعال در نمایشگاه های
در ســال جاری به ترتیب در  a17مهر 19،خارج از کشــور مانند نمایشگاه های کشور
مهر و در دی مــاه آینده ،برگزار می شــود .هند ،امــارات ،آفریقا و بســیاری دیگر به
وی تصریح کرد :البته حضور در نمایشــگاه این کشــورها اعزام و در جریان سفر کاری
های دیگری نیز در حوزه صنعت ساختمان آن ها مســاعدت هایی به عمــل می آورد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

 ۸۹هتل در دست ساخت در استان اصفهان
نوسان :مدیــر کل میراث فرهنگی استان
اصفهان گفت :هــم اینک در پهنه اســتان
اصفهان ،با همت فعاالن گردشــگری استان
و با حمایت اداره کل میراث فرهنگی استان
اصفهان ۸۹هتل در حال ساخت است.
به گزارش اقتصادبازار به نقل از روابط عمومی
اداره کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان،
فریدون اللهیاری با اعــام این مطلب افزود:

info@eghtesadbazar.ir

یکی از مهم ترین سیاســت هــای اداره کل
میراث فرهنگی استان در سه سال گذشته،
گسترش گردشــگری به صورت متوازن در
پهنه استان بوده است ،به همین دلیل هم با
تشویقسرمایهگذارانبخشخصوصیموفق
شــده ایم تا آن ها را به سمت فراهم ساختن
زیرساخت های گردشگری سوق دهیم .وی
افزود :هم اکنون و با حمایــت قاطعانه اداره

کل میراث فرهنگی استان و سایر نهادهای
مربوطه به ویژه استاندار اصفهان ۸۹ ،هتل در
تمامی نقاط استان اصفهان در حال ساخت
است .مدیرکل میراث فرهنگی استان تصریح
کرد :از تعداد  ۸۹هتل در دســت ساخت در
استان ۱۰ ،هتل با درجه  ۵ستاره بوده و سایر
هتل ها نیز از  ۴ستاره تا یک ستاره هستند،
با این وصف هم اکنون این هتل ها  ۱۵تا ۶۵

درصــد پیشــرفت
فیزیکیداشتهاند.

نظرات خود را در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید

نوســان :رئیس انجمــن صنفی
و علمی کاشــی و ســرامیک ایران
بابیان اینکه ســند راهبردی صنایع
با گذشت دو ســال از تصویب ،هنوز
عملیاتی نشــده اســت ،گفــت :اگر
اســتراتژی مــدون وجود داشــت
به جــای ســرمایه گــذاری چهار
میلیارد یورویی در صنعت کاشــی
وســرامیک ،بخشــی از آن را در
بخش معدن و اصالح زیرســاختار
صنایع معدنی یا فراوری خاک های
صنعتی صرف می کردیم.
محمد روشنفکر ،در چهارمین کنگره
صنعت کاشــی و ســرامیک و چاپ
دیجیتال که همزمان با نمایشــگاه
تکنولوژی ســرامیک اصفهان برگزار
شد ،با اشــاره به اینکه موضوع سند
راهبــردی صنعــت ،ایــن روزها در
انجمن ها ،تشــکل هــای صنفی و
کمیته های کارشناســی اتاق ایران
و همچنیــن در وزارت صنعت مطرح
است ،اظهار داشت :خوشحالم که بعد
از تقریباً  ۴۰ســال سندی با نام سند
راهبردی صنایع تدویــن و تنظیم
شده است.
وی با تأکید بر اینکه این سند ،هفت
پیشــران صنعتی از جمله کاشــی
و ســرامیک را بــه عنــوان صنایع
استراتژیک برگزیده که براساس آن
تا سال  ۱۴۰۴ایران باید از  ۲۷ویژگی
به عنوان کشــوری با اقتصاد نوظهور
صنعتی برخوردار باشد ،افزود :اولین
ویژگی مهم به شاخص های اقتصادی
بین المللی باز می گــردد که بر این
اساس ،کشــور از منظر شاخص های
اقتصــاد بیــن المللی باید هــم تراز
کشورهای نوظهور صنعتی همچون
مالزی ،ترکیه ،برزیل و  ...شود.
روشــنفکر با طرح ســوالی پیرامون
اینکه صنعت کشــور پس از  ۴۰سال
از انقالب براساس کدام مدل توسعه
صنعتی استوار است ،بیان داشت :در
دهه های گذشته صنعت بیشتر برای
پاســخ به نیاز داخلی بــوده تا جایی
که در بســیاری از صنایع کشور آن
قدر سرمایه گذاری شــده که امروز
با چالش ریزش ســرمایه های ملی و
نیروی انسانی در واحدهای صنعتی
همانند صنایع وابســته به ساختمان
به خصوص صنعت کاشی و سرامیک
مواجه هســتیم .وی تأکید کرد :اگر
اســتراتژی مدون و عملیاتی وجود
داشــت به جای ســرمایه گذاری ۴
میلیــارد یورویی در صنعت کاشــی
و ســرامیک ،بخشــی از این سرمایه
گذاری را در بخش معــدن و اصالح
زیرساختار صنایع معدنی یا فراوری
خاک های صنعتی صرف می کردیم.
رئیس انجمن صنفی و علمی کاشی
و سرامیک ایران افزود :این سیاست
هــا موجب شــد در شــرایط جاری
معادل نیمی از تولید صنعت کشــور
به عنوان اضافه شــناخته شود و اگر
چاره اندیشی نشود روند کنونی باعث
نحیف تر شدن صنعت و حذف بخش
قابل توجهی از صنایع کشور می شود.
وی در ادامــه به نقش دیپلماســی و
سیاســت خارجی در اقتصاد کشور
اشــاره کرد و گفت :صنعت کاشی و
سرامیک پتانســیل تولید باالی۶۰۰
میلیون متر مربــع را دارد که حداقل
 ۵۰درصــد آن باید روانــه بازارهای
صادراتی شــود؛ بنابراین ســرمایه
گذاری در بخــش آموزش مــا را به
سرمنزل مقصود خواهد رساند.
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مخالفت یوروفر با وضع تعرفه

دولت های عضو اتحادیه اروپا اقدامات پیشنهادی این اتحادیه برای وضع تعرفه های
تنبیهی بر محموله های فوالد وارداتی از کشورهای ایران ،برزیل ،روسیه و اوکراین را
رد کردند .به گزارش اقتصادبازار ،دولت های عضو اتحادیه اروپا اقدامات پیشنهادی
این اتحادیه برای وضع تعرفه های تنبیهی بر محموله های فوالد وارداتی از کشورهای
ایران ،برزیل ،روسیه و اوکراین را رد کردند .برخی از اعضا این تعرفه ها را بیش از حد
سبک و برخی دیگر را بیش از حد سختگیرانه توصیف کرده اند.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه
اصفهان مطرح کرد:

باال و پایین صنعت
با هم دیده شود

نوسان :دکتر بهرام سبحانی در جریان
بازدید مدیرعامل و اعضای هیئت مدیرۀ
بــورس کاالی ایران از فــوالد مبارکه با
اشاره به عملکرد این شــرکت در چهار
سال گذشته اظهار کرد :بالغ بر  ۵۳هزار
میلیارد ریال در پروژه های داخل و خارج
فوالد مبارکه ســرمایه گذاری کرده ایم
که تمام آن از منابع داخلی شرکت بوده
است .مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه
اصفهان اضافه کــرد :طرح پنج میلیون
تُنی کنسانترۀ ســنگان در اواسط سال
آینده راه اندازی می شــود و توسعۀ سبا
از  ۷۵۰هزار تن به  ۱.۶میلیون تن انجام
شــده و آمادۀ بهره برداری رسمی است.
همچنیــن در کارخانۀ فــوالد مبارکه
تولید از  ۵.۴به  ۷.۲میلیون تن افزایش
یافتهاست.
وی با تأکیــد بر اینکه در کنار توســعۀ
کمی ،توسعه و بهبود کیفی محصوالت
را هم انجام داده ایــم ،گفت :تولید ورق
آجدار در مجتمع فوالد سبا ،اضافه کردن
تجهیزات گاززدایــی و تولید ورق های
رویه ی خودرو ،سامانه ی گوگردزدایی و
تولید ورق فوالدهای  APIمورداستفاده
در خطوط لولۀ انتقال گاز و نفت ترش و
صنایع دریایی از آن جمله هستند .ضمناً
دو طرح توسعۀ فوالد هرمزگان از  ۱.۵به
 ۳میلیون تن و نورد گرم شهید خرازی
به ظرفیت  ۳میلیون تن کــه با اروپایی
ها قرارداد داریــم ،از طرح های آینده در
افزایشتولیداست.
دکتر سبحانی تصریح کرد :در حقیقت
استراتژی فوالد مبارکه این است که پا
به پای توسعۀ صنعت فوالد کشور در افق
 ۱۴۰۴به ظرفیت  ۲۵میلیون تن فوالد
خام دست پیدا کند.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در بخش
دیگری از صحبت های خود مشــکالت
مداخله ای دولت در بخش خصوصی را
مهم خواند و افزود :بحث اقتصاد آزاد یکی
از موضوعات مهم است .در زنجیرۀ فوالد،
از ســنگ آهن تا محصول نهایی که به
دست صنایع پایین دستی می رسد ،باید
توازن برقرار باشد و این توازن هم باید به
دست خود صنایع صورت گیرد .با عرضه
و تقاضا قیمت ها نوســان پیدا می کند؛
به طور مثال نرخ ســنگ آهن و گندله
ای که فوالد مبارکه خریداری می کند،
تابع شمش فوالد خوزســتان است که
در این دو بخش بــا  ۱۰۰درصد افزایش
قیمت مواجه بودیم .آیــا فوالد مبارکه
هم این افزایش قیمــت را انجام داده؟
قیمت محصوالت فوالد مبارکه افزایش
چشمگیرنداشتهاست.
وی خاطرنشــان کــرد :بر ایــن باور
هستیم که اقتصاد ،بسته ای است که
پارامترهای مختلفی دارد و نمی توان
برخی را کنترل و برخی را رها کرد .باید
بپذیریم که مکانیزم تسهیل این مهم،
بورس کاالســت؛ اگر هم ایرادی دارد،
باید رفع شود.
سبحانی با تأکید بر اینکه سیستم قیمت
گذاری و شورای رقابت جواب نمی دهد،
تصریح کرد :بورس کاال راه اندازی شد تا
قیمت گذاری ها بر اساس عرضه و تقاضا
انجام شود .اگر قرار است شورای رقابت
قیمت ورق را مدیریت کند ،باید قیمت
مواد اولیۀ فوالدسازها مانند سنگ آهن و
گاز را هم مدیریت کند .در حقیقت باال و
پایین صنعت باید با هم دیده شود؛ چون
به صورت یک زنجیــره در حال فعالیت
است .در حقیقت بورس نقشی در تعیین
قیمت ندارد .فروشنده و خریدار در کنار
هم به توافق میرسند و بورس کاال فقط
فضای مذاکره را فراهم می کند.

مشارکت  SGLدر کارخانه الکترود گرافیتی

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه اصفهان:

پس از انتخاب شرکت اس جی ال ( )SGLآلمان به عنوان بهترین تأمین کننده الکترود
گرافیتی ،دکتر بهرام سبحانی ،مدیر عامل فوالد مبارکه ،با اشاره به همکاری مشترک
ایمیدرو  ،فوالد مبارکه ،فوالد خراسان و شرکت صنعتی و معدنی چادرملو برای احداث
یک کارخانه الکترود گرافیتی در اردکان ،به نماینده شرکت  SGLپیشنهاد شراکت
در این پروژه را داد .شایان ذکر است در صورت پاسخ مثبت طرف آلمانی ،گام بسیار
بزرگی در جذب سرمایه گذاری خارجی برای صنعت فوالد ایران برداشته خواهد شد.

صادرات تنها مسیر رشد
صنعت فوالد

سارا اصغری /روزنامه نگار

گزارش

گفت وگو

فوالدسازان میراث دار سیاست جذب نیروهای مازاد؛

چرخی که نمی چرخد

تحمیل مازاد نیروی انسانی شانههای آهنین را ذوب میکند
گروه صنعت در قالـب سیاسـتهای دولـت نهـم و دهم بـرای اشـتغالزایی ،نیروهای غیرمتخصص بسـیاری بـه واحدهای تولیدی کشـور تحمیل شـدند.
گزارش
در ایـن میـان واحدهای فوالدسـازی کشـور نیـز از ایـن قاعده اسـتثنا نبوده و چه بسـا پس از سـالها همچنـان میراثدار سیاسـتهایی
خواهنـد بـود کـه صنعـت آهنینشـان را ذوب میکنـد .این در حالی اسـت که بـا این حجـم نیروی انسـانی ،بیشـتر واحدهای فوالدسـاز ،بهدلیـل رکود،
چند سال گذشته با نیمی از ظرفیت خود مشغول به کار هستند.

تحمیل ۷هزارنفری
بهرام سبحانی مدیرعامل فوالد مبارکه،
در گفت و گویی با اشاره به تحمیل نیروی
انسانی مازاد بر ظرفیت ،به واحدهای
فوالدسازی ،اظهار کرد :فوالد مبارکه بهدلیل
اینکه تمام سیستمهایش را همراه با کارخانه
از اروپا گرفت ،یک شرکت سیستمی و
نظاممند است و از بدو راهاندازی چند نفر
نیرو به ازای هر تن تولید به استخدام خود
درآورده است .اما یکمرتبه در دولت دهم
اعالم کردند که هر چه نیروی پیمانکار دارید،
باید استخدام کنید .سبحانی ادامه داد :علت
خروج من هم از دولت همین بود ،چراکه
بیش از  ۷هزار نفر را بعد از واگذاری بهاجبار
استخدام کردیم .آن زمان من مدیرعامل
ذوبآهن بودم ،در آستانه انتخابات سال
 ۸۸این اتفاقها روی داد .اعالم کردند که یا
تا آخر سال این تعداد را استخدام میکنید
یا میروید؛ که ما هم رفتیم .همین اتفاق
همزمان در سایر صنایع بزرگ ازجمله فوالد
مبارکه هم افتاد و هزینههای سنگینی را به
مجموعهتحمیلکرد.
چرخذوبآهنبایکسومنیرومیچرخد
در این میان ،شرکت ذوب آهن اصفهان
نیز بهعنوان قدیمیترین واحد فوالدساز
کشور نیز از قاعده مستثنی نشد و با تحمیل
نیروی انسانی دچار مشکالت اقتصادی
بسیاری گردید که این شرکت قدیمی را به
سمت زیاندهی سوق داد .نیروی انسانی
که میلیاردها تومان ماهانه برای ذوب آهن
هزینه تراشید ،اما مگر این واحد تولیدی
چه میزان تولید و فروش دارد که بتواند
جوابگوی این همه نیروی انسانی باشد؟
در سطح جهان برای یک سطح متوسط
اتوماسیون یا به عبارت دیگر سطح متوسط
تولید اتوماتیک ،برای هر یک میلیون تن
تولید در زنجیره فوالد از سنگآهن تا تولید
نهایی نیاز به یکهزار نفر نیروی انسانی ماهر
است .به عنوان مثال کارخانهای مانند ذوب
آهن اصفهان با استاندارد جهانی به سه هزار
نیروی انسانی ماهر و نیمهماهر نیازمند
است .حال با این فرض که سطح اتوماسیون
این واحد فوالدسازی ،قدیمی بهشمار
میرود ،نیازمند  ۶هزار نیروی انسانی
خواهد بود؛ این درحالی است که این واحد
فوالدسازی با ۱۸هزار نیروی انسانی مشغول
به تولید است .به عبارت دیگر تحمیل
نیروی انسانی سه برابری بهطور یقین سبب
کاهش بهرهوری آن خواهد شد .این سخن

احسان دشتیانه ،معاون بازاریابی و فروش
ذوبآهن اصفهان است.
وی درباره نیروهای انسانی که به واحدهای
فوالدسازی تحمیل شدهاند ،خاطرنشان
کرد :از آنجا که فوالدسازان در گذشته
بیشتر دولتی بودند به صورت معمول از
طریق آزمون استخدام میشدند .اما در
یک بازه زمانی که واحدها هنوز خصوصی
نشده بودند ،واحدهای تولیدی فوالدی در
استخدام نیرو سختگیریهایی را اعمال
میکردند و برخی امور خود را واسپاری
میکردند که در این بین به نیروی انسانی
اجحاف میشد؛ از اینرو در دولت نهم
و دهم برای پیشگیری از این اجحاف
دستورالعمل استخدام نیروی انسانی
در دستورکار قرار گرفت و بهدنبال آن
نیروهای شرکتهای پیمانکار به استخدام
واحدهایتولیدیدرمیآمدند.
معاون بازاریابی و فروش ذوبآهن
اصفهان یادآور شد :برای مثال شرکت
ذوبآهن ناچار شد همه نیروی انسانی
موجود در فرایندهای برونسپاری
خود را استخدام کند؛ این حتی شامل
نیروی انسانی مسئول نگهداری از چمن
محوطه نیز بود .این مسئله سبب تجمع
نیروی انسانی باال با فعالیتهای غیرمفید
در واحد تولیدی ذوب آهن اصفهان
شد؛ ذوب آهنی که با هشت هزار نفر
آزموندیده و دانشگاه رفته مشغول تولید
بود به یکباره مجبور شد طی سالهای ۸۸
و  ۸۹تمام نیرویهای پیمانکاری خود
را جذب کند .البته این اتفاق برای سایر
فوالدسازها نیز روی داد.
ب آهن اصفهان
دشتیانه ادامه داد :ذو 
براساس با استانداردهای جهانی با سه
برابر نیروی انسانی مشغول تولید است که
این امر سبب کاهش بهرهوری برای این
واحد تولیدی شده است .معاون بازاریابی
و فروش ذوبآهن اصفهان در پاسخ به
این پرسش که چه راهکاری میتوان برای
این نیروی مازاد در پیش گرفت تا بتوان
میزان بهرهوری را افزایش داد ،گفت :البته
نمیتوان دست به تعدیل کارکنان زد،
بنابراین ناچاریم تا تولید را افزایش دهیم و
یا خطوط جدید برای واحد تعریف کنیم.
از سوی دیگر میتوان قوانین مربوط به
بازنشستگی را تسهیل کرد .برای تحقق
ب آهن
گام نخست باید بتوان در ذو 
اصفهان میزان تولید را به  ۶/۳میلیون تن
افزایش داد.

خطوط جدید برای نیروی انسانی مازاد
براساس آمارهای موجود جهانی در کشور
ما فوالدسازان با نیروی پنج برابری مشغول
تولید هستند ،عاملی که میتواند سبب
حرکت ُکند یا توقف واحدهای فوالدی
باشد .در اینباره محسن کوهکن ،عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی ،اظهار کرد :واحدهای تولیدی
فوالد در کشور همواره سعی کردهاند در
جذب نیروی انسانی با منطق پیش بروند.
اما برخی واحدهای دیگر مانند ذوب آهن
اصفهان در چند نوبت نیروی انسانی مازاد
را جذب کردهاند؛ حتی این واحد کارگرانی
که با عنوان نیروی کارگر ساختمانی
و  ...مشغول کار شدهاند را به استخدام
خود درآورده است .کوهکن در ادامه با
مقایسهای بین شرکتهای خصوصی و
دولتی یا شبهدولتی عنوان کرد :البته بیشتر
شرکتهای خصوصی با مازاد نیروی انسانی
روبهرو نیستند و در جهت بهرهوری بیشتر
و کنترل هزینهها سعی خواهند داشت با
نیروی انسانی کمتر ،میزان تولید بیشتری
داشته باشند .اما در مقابل بخش دولتی یا
واحدهایی که واگذار شدند با مازاد نیرو
روبهرو هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که عملکرد
دولت دهم در تحمیل نیروی انسانی
به فوالدساران به چه میزان بوده است،
گفت :حقیقت این است که از زمانی که
شرکتهای فوالدی به بخش خصوصی
واگذار شدند بایستی با سازوکارهای اداری
غیردولتی اداره و مدیریت میشدند ،اما
شاهد هستیم که چنین اتفاقی روی نداد و
سازوکار حاکم بر آن ها همچنان به شکلی
غیرمستقیم ،دولتی است .این نماینده
مردم در خانه ملت با اشاره به واقعی نبودن
خصوصیسازی در کشور عنوان کرد :اگرچه
برخی از این کارخانهها به ظاهر از زیر سایه
دولت بیرون کشیده شدند ،اما در عمل
شاهد دخالت دولتهای مختلف در اداره
این واحدها از جمله تحمیل نیروی انسانی
بر آن ها هستیم .چرا که ترکیب بیشتر
اعضای هیئتمدیره آن ها دولتی محسوب
میشوند و بعضاً کسانی به آن راه پیدا
میکنند که کمترین میزان آشنایی با آن را
دارند و این مسئله هم به جهت اقتصادی و
هم به جهت کیفی موجب تأثیر منفی در آن
صنعت خواهد شد.
کوهکن در ادامه تأکید کرد :نیروی مازاد
برای کارخانههای فوالدی که به شدت

نظرات خود را در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید

نیازمند نیروی متخصص هستند ،سم
مهلکی بهشمار میرود .چراکه نیروی مازاد
و غیرمتخصص اجازه تولید اقتصادی با
ارزشافزوده را به واحد تولیدی نخواهد
داد و در یک بازه زمانی میانمدت سبب
افزایش هزینههای تمامشده خواهد شد
و چه بسا بر کیفیت تولید نیز تأثیرگذار
خواهد بود ،چرا که یکی از راههای کاهش
هزینه کاستن از کیفیت خواهد بود .وی
احسان دشتیانه :ذوب آهنی که با هشت هزار نفر
آزموندیده و دانشگاه رفته مشغول تولید بود به
یکباره مجبور شد طی ســالهای  ۸۸و  ۸۹تمام
نیرویهای پیمانکاری خود را جذب کند

در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی
میتوان برای مازاد نیروی انسانی در
واحدهای فوالدی اندیشید ،پیشنهاد کرد:
بهطور یقین تعدیل نمیتواند به عنوان
نخستین گزینه مطرح شود و به هیچ عنوان
نباید چنین ذهنیتی را بهوجود آورد .اما
میتوان با ارائه تسهیالتی رضایت نیروها
را برای بازنشستگی زودهنگام جذب کرد.
کوهکن در ادامه خاطرنشان کرد:
البته این واحدها می توانند راه اندازی
خطوط جدید تولید ،بدون تقاضای
نیرو را در دستور کار خود قرار دهند تا با
استفاده از نیروهای مازاد ،خطوط جدید را
به حرکت درآورند.
کارشناسان معتقدند که نیاز ساالنه کشور به
این قطعه  ۴۰تا  ۵۰هزار تن است و با توجه
به اهداف صنعت فوالد کشور در افق ۱۴۰۴
حدود  ۹۰تا ۱۰۰هزار تن الکترود گرافیتی
مورد نیاز است ،این درحالی است که بیشتر
نیاز صنعت فوالد به الکترود گرافیتی
از کشورهای خارجی تأمین میشود.
البته به منظور تولید الکترود گرافیتی در
کشور ،یک کارخانه در اردکان در حال
احداث است که پیش از این به دلیل
تحریمهای سالهای گذشته مراحل احداث
آن متوقف شده بود اما پس از برجام عملیات
احداث آن دوباره از سر گرفته شده است.
ظرفیت کارخانه الکترود گرافیتی اردکان
۳۰هزار تن و قابل توسعه تا ۴۵هزار تن در
سال است .با بهرهبرداری از واحد تولیدی
الکترود گرافیتی اردکان ،وابستگی کشور
به تأمینکنندگان خارجی از بین میرود
و صنعت فوالد کشور از واردات در زنجیره
فوالدبینیازمیشود.

نوسان :معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت:
درگذشته بخش عمدهای از طرحهای توسعهای فوالد مبارکه از طریق
جذب ســرمایههای خارجی و بازپرداخت آن از محل توسعه صادرات
انجام شده است .محمود اکبری ،معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد
مبارکه ضمن بیان این مطلب به تشریح الزامات توسعه صنعت فوالد
کشورپرداختکهشرحآنرادرادامهمیخوانید:
نوســان :صنعت فوالد کشــور درحالحاضر با چه چالشهایی
روبهرو است؟
درحالحاضر مهمترین چالشهای صنعت فوالد ایران ،عــدم توازن در زنجیره
تأمین ،کمبود نقدینگــی ،باال بودن هزینههای تأمین مالــی ،تأمین مواد اولیه،
افزایش چشــمگیر نرخ برخی مواد مصرفی ،بهینه نبودن سیستم حملونقل و
لجستیک ،مشــکالت بندری برای صادرات ،باال بودن تورم نسبت به کشورهای
مهم تولیدکننده فوالد،اعتمادنداشتن سرمایهگذارانبهبازدهی سرمایهو...است.
بسیاری از فعاالن صنعت ،رکود را یکی از مشکالتی میدانند که صنعت فوالد را
متأثر کرده است.تداوم رکود در چند سال گذشته در صنایع مختلف کشور یکی
از مهمترین چالشهای صنعت فوالد کشور بود که منجر به کاهش روند توسعه
این صنعت شد و بســیاری از کارخانههای مرتبط با صنعت فوالد نیز با کاهش
ظرفیت تولید همراه بودهاند و به همین دلیل درحا ل حاضر صنعت فوالد با کمتر
از ۵۵درصد ظرفیت واقعی مشغول به فعالیت است .به همین علت ،روند مصرف
ظاهری کشور در چند سال گذشته منفی بوده و از  ۲۲میلیون تن در سال ۱۳۸۹
به حدود  ۱۸میلیون تن در سال  ۱۳۹۵رسیده؛ اما خوشبختانه از دو سال گذشته
با تالش و مدیریت دولت محترم رشــد منفی متوقف شد و از سال پیش ،تولید و
مصرفبارشدمثبتهمراهشدکهامیدواریمهمچنانتداومیابد.
نوسان :برای بهبود تولید فوالد کشور چه راهکارهایی پیشنهاد
میکنید؟
راهکارهای بهبود تولید فوالد کشور را میتوان در دو دسته راهکارهای داخلی و
راهکارهای برون مرزی مطرح کرد .در زمینه راهکارهای داخلی الزم است برای
تقویت تولید صنایع مختلف کشــور ،برنامه ویژهای طراحی و اجرا شود ،ازجمله
اعطای ســرمایه در گردش بدون بهره برای ایجاد توســعه .از مهمترین صنایع
تأثیرگذار میتوان به صنعت ساختمان و پروژههای عمرانی کشور اشاره کرد که
با اعطای تســهیالت مالی و تخصیص بودجههای عمرانی مناسب ،میتوان در
کوتاهمدت چشمانداز مناسبی برای افزایش مصرف و تولید در این صنعت ترسیم
کرد .از دیگر راهکارهایی که میتواند به رونق صنایع فوالدی کمک کند تسهیل
در صادرات محصوالت فوالدی و حمایتهــای الزم از صنایع داخلی به ویژه در
مقابل واردات به کشور اســت .مهم ترین راهکار خارجی نیز صادرات محصوالت
فوالدی است که الزم است شرکتها با بهبود کیفیت محصوالت و تعامل مؤثر با
مصرفکنندگان سایر کشــورهای جهان ،روند صادرات محصوالت خود را
افزایش دهند؛ البته در این زمینه نیز دولت با سیاستهای حمایتی مناسب
نقش مؤثری ایفا میکند.
نوســان :برای افزایش تقاضای مصرف محصوالت فوالدی در
کشور ،اجرای چه اقداماتی ضروری به نظر میرسد؟
مهمترین اقدام برای افزایش مصرف محصوالت فوالدی ،تحریک تقاضا و ایجاد
تحرک بیشتر در صنایع تکمیلی براساس نیاز بازارهای داخلی و صادراتی است.
در این زمینه افزایش میزان بودجههای عمرانی میتواند راهگشا باشد؛ زیرا صنعت
ساختمان بیشترین تأثیر را در افزایش تقاضای مصرف محصوالت فوالدی
کشــور دارد و دومین عامل مؤثر در افزایش تقاضــای مصرف محصوالت
فوالدی ،ایجاد رونق در صنعت ساختمان و خروج این صنعت از رکود است.
اقدامات حمایتی دولت در بازارهای صادراتی ،ازجمله اعطای وامهای ارزی
و ریالی بدون بهره برای صادرات ،اختصاص مشــوقهای صادراتی ،انعقاد
قراردادهای بلندمــدت ،وضع تعرفههای ترجیحــی و ...برای بهبود فضای
کسب وکار و تولید ،کارساز اســت .صادرات محصول به تولید با بیشترین
ظرفیت این صنایع و کاهــش هزینههای ثابت بــه ازای محصول تولیدی
کمک قابل توجهی میکند .همچنین صادرات کاال میتواند منجر به بهبود
کیفیت محصوالت تولیدی و شناســایی نیازهای جدید مصرفکنندگان
در بازار وسیعتری شــود .متأســفانه امروز ۵۵درصد ظرفیت فوالد کشور
فعال است؛ در حالیکه متوســط ظرفیت فعال صنعت فوالد جهان حدود
۷۰درصد است.
نوسان :جذب سرمایهگذار خارجی چه تأثیری در رونق صنعت
فوالد خواهد داشت؟
از آنجا که تأمین منابع مالی خارجی میتواند بسیار ارزانتر از تأمین مالی
از بازار ســرمایه یا بانکهای داخلی باشد ،جذب ســرمایهگذاری خارجی
در جهت رشــد صنایع فوالدی و کاهش هزینههای تولید کمک شــایانی
به این صنایع میکنــد؛ البته درصورتیکه جذب این ســرمایهها همراه با
توسعه صادرات صنایع فوالدی باشد و بازپرداخت این سرمایهها را از محل
صادرات انجام دهنــد ،موفقتر خواهند بود .درگذشــته بخش عمدهای از
توسع ه فوالد مبارکه به همین شیوه ایجاد میشد .بازده سرمایه در صنعت
فوالد به هیچ وجه با بهرههای بانکهای داخلی همخوانی ندارد و به همین
دلیل رغبتی برای تأمین ســرمایهگذاریهای جدید از محل منابع داخلی
وجود ندارد و سرمایهگذاریهای قبلی هم با ظرفیت کامل فعال نیستند.
نوسان :با توجه به شرایط کنونی ،آینده صنعت فوالد را در کشور
چطور ارزیابی میکنید؟
صنعت فوالد یک صنعت مادر اســت و کشــور ما نیز از کشورهای درحال
توســعه و دارای منابع و امکانات الزم برای تولید فوالد به شــمار میآید؛
بنابراین ،چشــمانداز آینده صنعــت فوالد مثبت اســت و پیشبینیهای
خوشبینانه و بلندمدت نیز بیانگر رشــد متوسط ۵درصدی تقاضای فوالد
تا سال  ۱۴۰۴است؛ البته باید به توسعه ظرفیتهای اقتصادی فوالد با نگاه
به صادرات توجه ویژهای کرد تا بتــوان به تولید رقابتی محصوالت فوالدی
دست یافت و سطح اشتغال را در کشور بهبود داد.
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توسعه

نیاز ذوب آهن به  300میلیارد تومان سرمایه

توسعه با ابزار اَبَر رویداد

فرزانه عاقریان

رخدادهای شــهری زمانــی که در مقیاس بــزرگ و اصطالحــاً با عنوان
"اَبَررویداد" برنامه ریزی شــوند ،بازار بزرگی بــرای محصوالت فرهنگی
خلق کرده و با توســعه تولیدات و مصارف فرهنگی ،کارآفرینی فرهنگی
را گسترش داده و باعث ارتقای بهره وری فرهنگی و بالطبع اشتغال زایی،
ارزش آفرینی و ایجاد درآمد در این حوزه می گردند.
در ســال های اخیر در همه جای دنیا از رویدادها یا رخدادهای شــهری،
استفاده ابزاری تری می شــود .رویدادها و به ویژه مقیاس بزرگ آن ها ،به
دلیل بازتاب گسترده در رسانه های جهان و تصویر مثبتی که از خود و در
نتیجه از شهرها ایجاد میکنند ،به ابزار ارزشــمندی برای معرفی شهرها
به ویژه در عرصه های بین المللی تبدیل شــده و از این رو جایگاه ویژه ای
در بازاریابی و توسعه اقتصادی شهرها پیدا کرده اند .برگزاری یک رویداد
موجب اعتباربخشــی ،توجه رسانه ها و سرازیر شدن ســرمایه ها به شهر
شده و در پی آن تأمین هر چه بهتر نیازهای مردم و رشد و توسعه منطقه
را به همراه دارد.
اگر ســری به شــهرهای دنیــا و برنامــه های توســعه راهبردی شــان
به خصــوص در زمینــه توســعه گردشــگری و فرهنگی آن هــا بزنیم
میبینیــم کــه در کــوران تالطم سیســتم هــای اقتصــادی و پیش
بینی ناپذیــری آن هــا ،شــهرها به منظــور بقــا در عرصــه رقابت از
اســتراتژیهایی اســتفاده مــی کنند کــه بر منابــع ذاتی شــان مثل
فضاها ،اســتعدادها و تاریخ آن هــا متمرکز اســت .و رخدادهای بزرگ
شــهری از مهم ترین ابزار بــه نمایش گذاشــتن و بهرهبــرداری از این
منابع به منظور جذب گردشــگر ،شــهروند عالی و ســرمایه گذار است.
فشارهای جهانی شدن و مشکالت ناشی از تغییرات اقتصادی و همچنین
نیازمندی به ایجاد هویت های مدنی جدید موجب شــده تا شــهرها در
استفاده از دارایی ها و منابع فرهنگی خود از طریق جشنواره ها ،نمایشگاه
ها و مسابقات قهرمانی برای ایجاد تمایز ،بازسازی ساختار شهری و ایجاد
رونق اقتصــادی ،اجتماعی و فرهنگی تالش نماینــد .بنابراین برگزاری و
ترویج رویدادهای بزرگ و تبدیــل آن ها به عنصر حیاتــی و الینفک به
اســتراتژی های توســعه شــهری در سراســر جهان بدل شــده است.
همه شــهرها چه بزرگ و چه کوچک ،چه ســاده و چه پیچیده ،به صحنه
ی بزرگی برای خلق مســتمر رخدادها تبدیل شــده اند؛ چون برای خلق
یک زندگی بامعنا باید پــی در پی در آن رخداد ایجاد شــود .رخدادها به
دنبال خود آشکارشــدگی و تغییر و تحول به همراه دارنــد .رخدادها (به
ویژه بزرگتریــن و بادوام ترین آن ها) بر روی طرز تفکــر و عقاید مردم اثر
گذاشته ،خرده فرهنگ ها را یکی کرده ،سرزندگی را افزایش داده و باعث
خلق هویت های جدید در شهر می شوند.
به ویژه رخدادهای شهری زمانی که در مقیاس بزرگ و اصطالحاً با عنوان
«اَبَررویداد» برنامه ریزی شــوند ،بازار بزرگی بــرای محصوالت فرهنگی
خلق کرده و با توســعه تولیدات و مصارف فرهنگی ،کارآفرینی فرهنگی
را گسترش داده و باعث ارتقای بهره وری فرهنگی و بالطبع اشتغال زایی،
ارزش آفرینی و ایجاد درآمد در این حوزه می گردند.
ابَررخدادها چهار ویژگی عمده و مهم دارند:
 -1جذب بازدیدکنندگان بسیار
 -2دستیابی به واسطه ها و توسعه سرمایهگذاری
 -3افزایش عمده درآمدها نسبت به هزینه ها و
 -4تحوالت فرهنگی و اقتصادی در شهر
عالوه بــر ایــن ابررخدادها باعث بهبــود کیفیت زندگی شــهر ،فعالیت
هــای خالقانــه ،رشــد مخاطبیــن ،کارآفرینــی ،آمــوزش ،تفریح و
ســرگرمی ،بهبود تصویر ملــی و بینالمللی شــهر و دســتیابی به دیگر
اهداف توســعه شــهری می شــوند .از این رو هر چقدر ایــن ویژگی ها
و شــاخصه هــا در رویدادهای شــهری پررنگ تر شــده و بــه حداکثر
خود برســد ،میزان بهــره وری و توســعه ســرمایه هــای اجتماعی و
فرهنگی و همچنیــن اثرات مثبت اقتصادی ناشــی از آن نیــز به مراتب
ارتقا خواهد یافت.
اما در شــهر اصفهان به این قوی ترین ابزار کلیدی و مهم ترین استراتژی
توســعه شــهری یعنــی برگــزاری ابَررویدادهــا و تبدیــل اصفهان به
«شهر رخدادخیز» ،تأمل و توجهی در خور نشــده و بر روی آن ها جهت
توسعه اقتصادی شهر برنامه ریزی نشده است.
این بی برنامگی در رویدادهای بزرگ مقیاســی همچون :هفته اصفهان،
جشنواره فن آفرینی شیخ بهائی و جشنواره فیلم های کودک و نوجوان که
به صورت سالیانه و در سطح بین المللی هم برگزار می شود ،مشهود است.
چرا که ایــن رویدادها به دلیل ضعف ویژگی ها و شــاخصهای اقتصادی
به خصوص عدم جذب ســرمایه گذاری و ضعف درآمدزایی برای شــهر
نتوانســته اند خود را به جایگاه اصلــی یک ابَررویداد رســانده و از این رو
تأثیرات مثبت اقتصادی ویژه ای برای شهر و شهروندان به همراه نداشته
اند.با این وصف ،با توجه به ســبک زندگی ،اصالت هــای فرهنگی ،جاذبه
های تاریخــی و طبیعی ،و ســرمایه های انســانی ما در شــهر اصفهان،
و همچنین ارزش افــزوده و ثروت آفرینی معتنابه ناشــی از فعالیت های
فرهنگی ،راهبرد اصلی شــهرداری اصفهان در حوزه اقتصادی به ویژه در
زمینه گردشگری باید استفاده از رخدادهای بزرگ مقیاس باشد.
توسعه ســرمایه های اقتصادی ،اجتماعی و انســانی اصفهان و تبدیل آن
ها به ســرمایه های نمادین از طریق رخدادهــای بزرگمقیاس ،بهترین
رهیافت برای بهبود فضاها و جهشهای اقتصادی شــهر و تحقق منویات
مقام معظم رهبری خواهد بود.
منویاتی که بارها تحت شعارهای مختلف در حوزه اقتصادی نظیر اقتصاد
و فرهنگ با عزم ملی و مدیریــت جهادی ،تولید ملــی و حمایت از کار و
سرمایه ایرانی ،حماسه سیاسی و حماســه اقتصادی ،و اقتصاد مقاومتی،
تولید و اشتغال تکرار شده است.

احمد آذین رئیس جدید دانشگاه آزاد اصفهان

مدیر عامل شرکت ذوب آهن گفت :ذوب آهن به بیش از  300میلیارد تومان سرمایه
در گردش نیاز دارد .احمد صادقی با اشــاره به افزایش صادرات کارخانه ذوب آهن،
اظهار کرد :در دو سال گذشته صادرات این شرکت نسبت به سال  94افزایش داشته
است .وی افزود :در پنج ماهه سال جاری ،حدود  585هزار تن صادرات انجام شد که
با توجه به برنامه ای که در نظر داشــتیم 80 ،درصد اهداف برنامه محقق شده است و
امیدواریم در سال جاری رکورد خوبی در صادرات ثبت کنیم.

نگاره

سرمایه

صدای ناهماهنگ ارکستر گردشگری اصفهان
پــس از تهیــه ســند آمایــش
سرزمین اســتان اصفهان و تاکید
بر صنعت گردشــگری و شــرکت
هــای دانــش بنیان هــر بخش
حسین قلع ریز استان چه دولتی و چه خصوصی
به فکر یــک حرکت جهادی در صنعت گردشــگری
استان افتاد.
تهیه برند بین المللی شــهری اصفهان از یک طرف
و تشکیل مثلث های گردشــگری در شرق  ،غرب و
مرکز کشور و بخشــی نیز به دنبال رونق بوم گردی
و جذب گردشگران کوله پشتی افتادند .
جای تعجب اســت که طی ســال های گذشــته که
نوشــتن ســند برای هر بخش ُمد روز شده  ،نوشتن
سند استراتژی و نحوه رســیدن به اهداف بلند مدت
مندرج در ســند مورد توجه برنامه ریزان و تصمیم
سازان قرار نگرفته است.
کلی گویی و بخشــی عمل کردن ویژگی ســازمان
هــای دولتــی و خصوصــی اســتان در صنعــت
گردشــگری شــده اســت.هر بخش انچه به فکرش
درســت می رســد را انجام می دهد .نبــود طرح و
نقشه راه مشــخص و مدون همراه با سند استراتژی
جز به جــز و زمان بندی شــده ایــن صنعت دارای
مزیــت را در اصفهــان نصف جهان بــا چالش هایی

تولید ایران گرفتار در واردات کاالهای چینی
عباس گودرزی

روزگاری که به دنبال هنر هفتم
بودم و این هنر یکی از عالقه مندی
هایم بود ،می گفتند :سینما به
جای فلسفه نشسته است .آدم و
فرهنگ تربیت می کند .
اگر دنبال عشق ،معرفت ،تاریخ،
فریدصلواتی
فلسفه ،هنر ،زیبایی ،سیاست ،علم و...بودی سینما
جوابگو بود .البته هنوز که هنوز است برای غربیان
که خود بنیانگذار این صنعت هستند ،این موضوعات
جوابگوست .
بیست و یکم شهریور را روز سینما نامیده اند .متأسفانه
در این دوران که در حال سپری کردنش هستیم،
سینمای ما از هویت ایرانی برخوردار نیست ،غربی هم
نیست ،ک ً
ال در حال ادا درآوردن هستیم .کاریکاتور
سینما را یدک می کشیم .
هنر سینما و ک ً
ال هر هنری در کشور ما برده و اسیر اداره
بازی شده است ،ضربان هنر و ضربان کار اداری با هم
جور در نمی آید ،هنر هیچ گاه نمی تواند توسط کارمند
اداره شود .برای همین هنر و هنرمندان ما در حال افول
هستند .
باید هنر سینما  ،تئاتر و موسیقی را از مدیریت
کارمندانی که صبح سر کار می روند و عصر ساعت می
زنند و نخود نخود هر که رود خانه خود ،نجات داد .با
این روندی که متولیان فرهنگ و هنر در پیش گرفته
اند هیچگاه تجربیات نو در زمینه هنر نخواهیم دید .
در جامعه ای که در آن بزرگان به جای بچه ها،

مردان به جای زنان ،اهل دولت به جای مردم واقعی،
روشنفکران به جای مردم خیالی و در آخر همه دست
در دست هم برای فیلمسازان و هنرمندان تصمیم می
گیرند ،باید هم انتظار آنچه که هم اکنون در جامعه
اتفاق می افتد را داشته باشیم .اگر در این زمانه فهم
تماشاگران ما از سینما وتئاتر از حدی باالتر نیست
برای این است که آموزش برتری ندیده و با فیلم های
سطح باالیی روبرو نشده است .
به نظر من سینمای ایران را باید از دانشکده های
زندگی یاد گرفت نه از دانشگاه های هنر که در جامعه
ما موجود است .بسیاری از فیلمسازان بزرگ ما
همچون سهراب شهیدثالث ؛ مخملباف  ،فروغ فرخزاد
 ،بیضایی ،کیمیایی  ،امیر نادری به دانشگاه نرفتند.
ولی آثار فاخری از آن ها دیدیم که همچنان آثارشان
می درخشد.
باید تمرکزمان را بیشتر روی تغییر فرهنگ صادقانه
و با هویت زوم کنیم تا روی تغییرات سیاسی؛ چون
سیاست  ،قدرت ها را جابه جا می کند  ،در حالی که
فرهنگ صادقانه نحوه ی نگرش و رفتار جامعه را تغییر
می دهد .
روزگاری افراد قدرت طلب و نادان با رفتارشان مردمان
را به سراشیبی اخالقی سوق دادند و حال به دورانی
رسیده ایم که آنقدر مردم اندیشه هایشان کوچک شده
است که حال آن ها هستند که روی افکار هنرمندان و
افراد دینی و مذهبی و سیاسی ما تأثیر می گذارند و
این یعنی اوج نابودی.

شوری که به محاق رفت

ادامهصفحه2
چند نکته در کانون توجه قرار گیرد .نخست ،غفلت رخداده در امر
اطالعرسانی آگاهانه و مطلوب رشد  7درصدی تولید ملی است
که به معنای واقعی بدون در نظر گرفتن معیارها و ضرورتهای
این حوزه صورت گرفت .شوربختانه دستگاه اطالعرسانی دولت
این اتفاق مهم را در مقطعی رو کرد که هممیهنان در گیر و دار
تدارک و برنامهریزی برای استفاده مطلوب از تعطیالت دو روزه
بودند .انتخاب بازه زمانی نامناسب باعث گردید این خبر داغ
و امیدوارکننده بازتاب چندانی در رسانهها نداشته باشد و به
قول اصحاب رسانه ،تلف شود .با در نظر داشتن فضای یأس و
نومیدی که پس از انتخابات در جامعه حاکم شد ،اطالعرسانی
حرفهای این رخداد میتوانست بهتنهایی نور امید تازهای در

میان اینهمه دلسردی باشد و نویدبخش روزهای بهتر پیشرو،
که دستگاه اطالعرسانی دولت نتوانست از این فرصت به طور
شایسته بهره برداری کند؛ این در حالی است که رسانههای جناح
مقابل از هیچ فرصتی برای تخطئه ی دولت فروگذای نمی کنند.
بههرحال هنوز دیر نشده و نهادهای دولتی بهویژه روابط عمومی
سازمانها و دستگاههای دولتی میتوانند و باید دراینباره بهصورت
جدی و گسترده اطالعرسانی کنند .هم عموم مردم و هم فعاالن
بخش خصوصی ایران تشنه شنیدن اخبار خوشی ازایندست
میباشند و هرگز نباید از بازتاب مثبت و امیدوارکننده این اخبار
خوشایندوالبتهواقعیدراذهاناینبخشغافلبود.گماننمیکنم
امروز کسی منکر تأثیر فضای روانی مثبت عموم مردم جامعه بر
فراهم شدن هرچه بیشتر زمینه برای رشد در همه حوزهها باشد.

"سبک آموزش دایره ای"
در کالس درس

حسین قلعریز

دکتر سید احمد خاتون آبادی

آدینه

روزی روزگاری سینما

info@eghtesadbazar.ir

نوستالژی

روبرو ساخته است.
یک ارکستر ســمفونیک متشکل از ســازهای کوبه
ایی ،زهــی و بادی زمانــی مطبوع نظــر مخاطبین
قرار می گیرد که هر نوازنــده در جای خودش و بر
اساس یک نت مشخص و زیر نظر یک رهبر بنوازد.
اگر در ارکســتر هر نوازنده ایی بخواهد ساز خودش
را بدون توجه به نت های یکســان بنوازند ایا صدای
مطلوب و مطبوعی شنیده می شود؟
آیا کسی حاضر است برای شــرکت در کنسرت این
ارکستر بهایی بپردازد؟
صنعــت گردشــگری اصفهــان هماننــد ارکســتر
ســمفونی اســت که هر کس ســاز خودش را بدون
توجه به نت اصلی و طرح کلی می نوازد.
صدور مجوز های بســیار برای هتل ســازی ،مراکز
اقامتی و گردشــگری بدون توجه بــه برنامه جذب
گردشــگران خارجــی و هماهنگی بین بخشــی نه
تنهــا فرصت نیســت بلکــه در آینده ممکن اســت
تهدیدی برای این صنعت قلمداد شود.
ارکســتر ســمفونیک صنعت گردشــگری اصفهان
ابتدا بــه یک رهبــر توانمنــد و خبــره و همچنین
طرح کلی و جزیــی که وظیفه هر بخــش را به طور
دقیق مشــخص کند،الزم دارد تا تجربه پیامد های
صنعت فوالد در استان تکرار نشود.

جامعه

ادامه ...

احمد آذین به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان) منصوب
شد .بیش از این محمد امیری به مدت یک سال ریاست دانشگاه آزاد اصفهان را بر عهده
داشت .شایان ذکراست دانشجویانی که طی این یک سال گذشته به دالیلی از جمله
رکود فعالیتهای فرهنگی ،مطالبات صنفی و  ....تجمعهای متعددی داشــتند از این
تغییر در صفحات اجتماعی اظهار خوشحالی کرده و امیدوار هستند که رئیس جدید
مطالبات آن ها را شنیده و به آن ها پاسخی شایسته بدهد.

چند خشت خام
نوسان :اینکه دغدغههای شهری از طریق ابزارهای جدید رسانه ای و شبکه های
اجتماعی بیان شوند ،بی شک رویداد مبارکی است؛ اما استفاده از این ابزارها برای
ایجاد چالش ،آنهم برای یک مجموعه اقتصادی ،نه تنها میتواند عمق مشکالت را
بیشتر کند بلکه امکان باج دهی و باج خواهی را فراهم خواهد ساخت.
این روزها ابزار تلگرام ،یکی از کم حاشــیه ترین مجموعه های اقتصادی استان را
به حاشیه کشیده است .خشت کج این حاشــیه را نیز باید در دوران سقائیان نژاد،
شهردار پیشین اصفهان جست و جو کرد .مردی که در آخرین ماههای حضورش
در شهرداری اصفهان ،با نمایشگاه و پروژه ای که قصد احداث آن را داشت ،راه آمد.
جمالی نژاد که آمد ،شرکت نمایشگاه ها به حکمیت دو استاندار پشت سر گذاشته و
توافق دیرهنگام با سقائیان نژاد ،عمده سهامش را به شهرداری داده بود و حاال دیگر
گوشت ،الی دندان شهرداری داشت .این شد که حیاط خلوت کوچکی ساخت و
میراث دار چند خشت کج شد تا شاید بتواند به ثریای پروژه ای به گفته خودشان
بی نظیر در خاورمیانه فکر کند.
شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان با بضاعت خود در سال های گذشته ثابت
کرده که تنها یک اسم پر طمطراق نیست؛ همین که در شــرایط رکود چندساله،
توانسته پارلمان بخش خصوصی اصفهان را متقاعد کند تا سهامدار دومش باشد ،کار
بزرگی است .و البته تعدادی از عناوین نمایشگاهی اصفهان هم اکنون در کشور تراز
اول هستند و به اذعان بازدیدکنندگان متخصص و اهالی صنایع مربوطه ،حرف اول
را می زنند .در زمینه حضور در نمایشگاه های خارج از کشور نیز آنگونه که جست و
جو در اخبار نشان می دهد این شرکت توانسته نمایندگی انحصاری چندین مرکز
نمایشگاهیدرخارجازایرانرابهدستآوردهودرراستایتوسعهفعالیتهایخارجاز
کشورخودقدمهاییبردارد.
نقل قول هــای موجود مــی گویند که قــرار اســت بازارهای هدف نمایشــگاه
اصفهــان در بعــد بیــن المللــی در چندیــن کشــور اروپایــی و آمریکایی نیز
گســترش یابند اماکشــورهای هدف فعلی ،کشــورهایی چون ترکیــه ،عمان،
امــارات ،ترکمنســتان ،مالــزی ،کنیــا ،هند ،چیــن و اندونــزی و  ...هســتند.
در یک فضای تلگرامی ،نمایشگاه اصفهان این روزها به داشتن مدیرعاملی متهم می
شــود که حزب باد اســت ،هم این طرف را دارد و هم آن طرف را؛ چیزی که از آن به
عنوان مدیران آفتاب گردانی تعبیر می شود .می گویند بس است 12،سال بوده و باید
برود .می گویند این شرکت تشنه تحول است .اما غرض ورزی نمی گذارد انصاف را
رعایت کنند .علم مدیریت می گوید ثبات مدیریت می تواند یک عامل موفقیت باشد
و دیگر این که یک مجموعه اقتصادی باید فراجناحی عمل کند .اقتصاد مستقل از
سیاست و فارغ از این حزب و آن حزب آن هم در موضوعی مانند نمایشگاه ،که یک
موضوع جهانی است و بیشتر با بیرون مرزها ســر و کار دارد ،قطعاً یک برگ برنده
است .بررسی عملکرد نمایشگاه اصفهان در حوزه نمایشگاه را هم باید به کارشناسان
اقتصادی و رسانه های غیرمغرضی سپرد که به اندازه کافی در جریان فرآیند برگزاری
نمایشگاه ،مشــکالت و الزاماتش بوده اند ،و حداقل گاه گاهی حاصل فعالیت های
نمایشگاهی این شرکت را در جوار پل شهرستان دیده اند وقطعاً در صالحیت یک
کانال تلگرامی نیســت .این مدیرعامل چه تحویل گرفته و چه تحویل داده است
هم مهم است .و نکته بسیار مهم دیگر این که نباید گذاشت پروژه بزرگ نمایشگاه
اصفهان در این میان قربانی و مثله شود؛ قطعاً تغییر و تحول خوب و الزم است ،اما
یادمان نرود که این پروژه اگر تحت الشعاع غرض ورزی های سیاسی داخل استان
قرار گیرد ،پروژه ای ملی که می تواند جبران کننده بسیاری از خألهای سال های
گذشته باشد ،را از دست داده ایم.

نظرات خود را در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید

خاطره فراموش نشــدنی اولین کالس
های درس خود در دانشــگاه صنعتی
مرا به اندیشــه فرو می برد .نخســتین
کالس ها در دو دانشــکده کشاورزی و
منابع طبیعــی در دو وضعیت فیزیکی
متفاوت بودند .در دانشــکده کشاورزی
صندلی ها بــا انضباطی شــبه نظامی
به زمین چســبیده بودنــد ولیکن در
دانشکده منابع طبیعی ،کالسی بزرگ
بر پشت بام را انتخاب کردم که صندلی
ها در آن هنوز آزاد بودند .با ورود به این
کالس با صندلی های نچسبیده به زمین
از دانشجویانخواســتم صندلــی ها را
دایره وار بچینند .برق حیرانی و شادی
همزمانازچشماندانشجویانجهید.
دانشــجویان جوان تا به حــال تجربه
نشســتن برابر و حلقه وار در کالس را
نداشتند .آرامشی نادر بر فضای کالس
خود نمائی می کرد و گل لبخند رضایت
بر لب های دانشــجویان جوان شکوفا
شده بود .خود را معرفی کردم و خواستم
آنان نیز بــه معرفی خــود بپردازند .به
دنبال آن انتظارشــان را از درس یک به
یک جویا شدم.
پساز آن موضوع درس را مطرح نمودم
و آنان را به ارائه ذهنیت و دیدگاهشان
در باره موضوع آن جلسه کالس تشویق
کردم .در آغــاز با مقاومت و ســکوتی
مؤدبانه مواجه گشــتم به نحوی که با
ســرعتی باور نکردنی کالس به کانونی
برای گفتمان پیرامون موضوع درســی
تبدیل گشــت .لذا بــر این اســاس و
متناسب با آگاهی موجود دانشجویان،
محتوای درس را ارائه نمودم .استقبال
از این شیوه اداره کالس شایان بود و در
نیمسال های بعدی تحصیلی ،بر تعداد
دانشجویان دانشکده های دیگر به این
درس عمومی افزوده می شد.
در پاسخ به پرســش یکی از همکاران
مسئول در دانشگاه نســبت به چرایی
استفاده از این شــیوه تدریس ،به شیوه
ترویج شریعت اسالم توسطپیامبر (ص)
در حلقه هایی که جایگاه حضرت برابر
با سایرین بود اشــاره کردم .همچنین
روش ابداعی معلم شهیر و فقید برزیلی
"پائولو فریره" و ابتکار شیوه گفتمانی
وی در ایجــاد حلقه هــای یادگیری را
در دهــه ۱۹۶۰میالدی (*بــا کتاب :
آموزش ستمدیدگان) و روشدیالوگ
توســط روانشــناس امریکائی "کارل
راجرز" در کتــاب "آزادی در یادگیری
 "Freedom to Learnرا
مطرح نمودم .همچنیــن به یادگیری
مبتنی بر تجربــه (Experiential
 )Learningو سیکل یادگیری دکتر
دیوید کلب که در دهه دوم  ۱۹۸۰ارائه
شده بود اشاره نمودم.
در هر حال ،استقبال کم سابقه و اشتیاق
دانشــجویان بــه کار گروهــی بمدت
 ۱۰دقیقه پیرامون موضوع درســی در
شروع هر کالس مرا بیش از پیش به اثر
بخشی روش مشارکتی "طرح مسئله و
حل مسئله" (Problem posing
 )& Problem solvingدر امــر
آموزش دلگرم و مطمئن ساخت.

