مقام معظم رهبری تأکید کرد:

مبارز ه با فساد اقتصادی
را جدی بگیرید

صنعتی شدن کشور یک مقولهی ملی و همگانی است و همه باید در این باره احساس مسئولیت کنند .علم و تخصص را هرجا
هست ،قدر بدانید .ما دوست داریم که تخصص و علم بیقدر نشود .ما با افتخار ،دنبال مغزهای مؤمن و متخصص داخلی هستیم.
همهیآنچهکهدراختیارشماست؛اراده،ثروت،قدرت،علم،صنعتوهمهوهمهمیتوانددرخدمتهدفعالموجودقراربگیرد.
اگر با فساد اقتصادی مبارزه نشود ،هر سرمایهداری وسوسه و تشویق میشــود که به جای وارد شدن به کار پُردردسر تولید و
مقدمات آن و راههای طوالنی دیگر ،برود مشغول بند و بست و کارهای فسادانگیز بشــود .اگر دستهای سودجو بتوانند فساد
اقتصادی را در میان مسئوالن رایج کنند ،ضربهای به آن کشور میخورد که با هیچ چیز جبران نمیشود .برای مقابلهی با شیوع
فساداقتصادیو مالی،بایدلباسمبارزهبه تنکرد .منخواهش میکنمدوستاندردولت ،مسألهی مبارزهیبا فساداقتصادیرا
آنچنانجدیبگیرندکهنوبتبهقوهیقضاییهنرسد.
اگرخوددولتواردمیدانمبارزهبافساداقتصادینشودوخودمسئوالنبافسادمبارزهنکنند...قوهیقضاییهنمیتواندبهتنهایی
مبارزهکند؛یکمقدارجلوگیریمیکند،اماخیلیبهنتیجهنمیرسد.اینکهماتأکیدکردیمکهبایدبامفاسداقتصادیوقاچاق
مبارزه شود ،بهخاطر این است که این پدیدهها ،اساس پیشرفت کشور را دچار آسیب های جدی میکنند .مناسبات اقتصادی و
گراییافراطیوگرایشبهتفاخردراستفادهازمصنوعاتخارجی.
اجتماعیغلطیعنیرواجقاچاق،رباخواری،مصرف ِ
فرامعمولیبرت ِرقابلصدورنداریم،اگرسالح های
عواملراتوأمکنیدتااینکهبتوانیدبهصورتجهشیپیشبروید.مااگرصنعت
ِ
آن چنانی یا دانش فنی آن چنانی برای صدور به دنیا در اختیار نداریم ،اما متاع معنوی ارزشــمندی که امروز در همه جای دنیا
میتواندمستمعبرایخودشداشتهباشد،داریم.درعینحالمنواقعاًامیدوارم؛بهخاطراینکهکمکالهیمیتواندپشتسرما
َّ
شاءاللخداوندبهشماهاکمککند.
قراربگیرد؛البتهاگرمابخواهیموآنراجستجووطلبکنیم.ان
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اصفهان نگین انگشتری ایران و شهر گنبدهای
فیروزه ایکهسال هایسالاستدرمرکزفالت
ایرانهمچونگوهریدرخشاندلبریمی کند؛
با این همه اما اصفهــان در کنار جاذبههای مهم
گردشگری ،کشاورزی ،صنعت و تجارت ،نبض
اقتصاد ملی ایران را در یکصد سال گذشته ،آرام
آرام به دست گرفته اســت .وجود کارخانهها و
مجتمعهای بزرگ صنعت همچون ذوب آهن،
فوالدمبارکه ،پتروشیمی ،پاالیشگاه ،نیروگاه،
راه آهن ،شبکه گسترده و دو خطه فیبر نوری،
توان تکنولوژیکی ،تربیت نیروی انســانی در
دانشگاه های اصفهان و صنعتی ،در کنار معادن
غنی و البته مردمانی باهوش ،اقتصادی و سخت
کوش ،آن را به مثابه بهشتی برای رونق صنعت و
شکوفایی و خالقیت مطرح کرده است .اصفهان
که این روزها نام صنعتی ترین استان کشور را
یدک می کشد ،در اوضاع نابسامان اقتصادی
کشور نیز که بیشترین فشار و مشکل را برای
این اســتان ایجاد کرده ،مســتحکم و پابرجا
ایستادهاستوباوجودرکود 30درصدیصنایع،
همچنانازپایننشستهوایستادگیمی کنند.

آماده مذاکره هستیم
تقویت گردشگری ،تقویت اقتصاد استان است

دو پروژه بزرگ
سامان هانتقال
آب بهشتآباد
که  3استان را
مرتبطمیکند
و سد تونل سوم
کوهرنگ که
عمدت ًا برای
تأمین آب شرب
است در اولویت
اول سرمایه
گذاری کشور
قرار دارد
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رسول زرگرپور اســتاندار اصفهان؛ با وجود آنکه اعتقاد دارد ،توسعه صنعت و کشاورزی برای اصفهان
دیگر امکان پذیر نیست ،اهتمام خود را بر رفع رکود ،از همان میزان باقی مانده صنعت استان قرار داده و
سعی دارد امکان جذب تسهیالت را برای آنها فراهم کند .وی معتقد است :ظرفیتهای استان اصفهان
در تولیدات صنعتی ،فرآوردههای نفتی ،محصوالت کشاورزی ،طال و جواهرات ،شریانهای ارتباطی
استان ،گردشــگری و صنایع دستی اســت و با دارا بودن  150واحد دانشــگاهی با بیش از  330هزار
دانشجو ،دومین استان دانشگاهی کشور به شمار میآید .پس وجود هماهنگی میان صنعت و دانشگاه
فرصت مناسبی را برای توسعه و پیشــرفت روزافزون اصفهان در تمام عرصهها به ویژه در حوزه علم و
فناوری ایجاد کرده است.
استاندار اصفهان ادامه می دهد 15 :درصد تولید ناخالص صنعتی 70 ،درصد تولید فوالد 50 ،درصد
سنگ و مصالح ساختمانی و  60درصد مصنوعات طالی کشــور 25 ،درصد فراورده های نفتی ،وجود
صنایع نظامی ،هسته ای و ...در اصفهان این استان را به یک استان تراز اول و در سطح ملی تبدیل کرده
است و بسیاری از استان های کشور آرزومند رسیدن به این شرایط هستند.
زرگرپور البته با انتقاد از برخی صنعتی ها می گوید :صنعت باور نــدارد که ایجاد صنعت پاک فقط از
بستر دانشگاه و مراکز پژوهشی امکانپذیر است و دانشــگاه و مراکز پژوهشی نیز باور ندارند که وظیفه
حمایت از صنایع دانش بنیان بر عهده آنهاســت و تا وقتی که به این دو باور دســت نیابیم ،به نتیجه
مطلوب نیز نخواهیم رسید .البته اســتاندار اصفهان از اقدامات خوب تسهیالتی دولت برای صنایع و
بنگاه های کوچک و متوســط خبر می دهد و اعالم می کند :تأمین منابــع مالی بنگاه های تولیدی
کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام دارای پیشــرفت فیزیکی باالی  ۶۰درصد که دارای مشکل
تأمین سرمایه در گردش و یا ثابت هستند از جمله اقدامات اخیر است.
زرگرپور اضافه می کند :با اجرای بســته ی حمایتی و اعطای تســهیالت به واحدهای مشــکل دار
صنعتی ،تولیدی و کشاورزی ،اشتغال موجود تثبیت گردیده و اشتغال های جدید نیز ایجاد می شود.
وی ادامه می دهد :نکته حائز اهمیت در این طرح آن اســت که تمام محدودیت های مالیاتی ،تأمین
اجتماعی و تســهیالت بانکی که باعث می شود اعطای تســهیالت به این واحدها امکان پذیر نباشد،
برداشته شده و دولت این نوع تسهیالت را از شمول قوانین و مقررات بانک مرکزی استثنا کرده است.
اســتاندار اصفهان اما گردشــگری را نیز به عنوان یک صنعت در کنار صنایع دیگر اســتان معرفی
می کند و می گوید :تقویت صنعت گردشگری استان اصفهان نقش مهمی در تقویت اقتصاد استان
دارد؛ از این رو توجه به میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشــگری را در اولویت برنامه های خود
قرار داده ایم .زرگرپور ،تصریح کرد :اصفهان اکنون به مرحله فرا صنعتی رســیده و محور نخســت

توسعه اســتان ،ایجاد کریدور علم و فناوری است.
وی با بیــان اینکه میراث فرهنگی ،صنایع دســتی
و گردشــگری محور دوم توســعه اســتان اصفهان
است ،ادامه داد :اســتان اصفهان با  20هزار جاذبه
گردشــگری طبیعی و  1700جاذبه گردشــگری
میراثــی و  6اثر تاریخــی جهانــی و دارا بودن یک
ســوم صنایع دســتی جهان ،میتواند شاهد رونق
گردشگری باشــد همانگونه که حضور گردشگران
خارجی نسبت به سال گذشــته  3برابر رشد داشته
است.
اســتاندار اصفهان ،تأکیــد می کند :پــس از توافق
هســتهای با ورود قابل مالحظه گردشگران خارجی
روبه رو بودیــم و بیــش از  100هیأت سیاســی و
اقتصــادی بلندپایــه و عالیرتبه در ایــن مدت به
اصفهان سفر کردهاند و چندین قرارداد مهم فاینانس
و سرمایهگذاری مشــترک در این مدت منعقد شده
اســت .زرگرپور با بیان اینکه  2پروژه ریلی خط آهن
اصفهان-اهواز که در مرحل ه شــروع عملیات و جذب
ســرمایهگذار اســت و همچنین قطار سریعالسیر
اصفهان -تهران در دســتور کار قرار گرفته اســت،
گفت :دو پروژه بزرگ سامان ه انتقال آب بهشتآباد که
 3استان را مرتبط میکند و سد تونل سوم کوهرنگ
که عمدتاً برای تأمین آب شرب است در اولویت اول
سرمایه گذاری کشور قرار دارد .وی اظهار داشت :در
کنار این پروژهها دهها پــروژ ه دیگر که میتواند برای
سرمایهگذاران جذاب باشــد ،در استان برنامهریزی
شده اســت و عالقهمند هســتیم که در زمینه این
پروژهها مذاکره داشته باشیم.
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پانوشت
خالقیت برای
خروج از رکود

فرش قرمز

ما بر این باوریم که با ورود
بخشخصوصیدرپروژههای
عمرانی ،فرهنگی و تفریحی
شهر اصفهان میتوان
پروژههایی را با کیفیت باالتر
بهشهروندانهدیهکرد

نگاه ویژ ه شهرداری اصفهان به مشارکت با بخش خصوصی
امروزهموضوعسرمایهگذاریومشارکتدرشهرداریاصفهانازمباحثمهمیاستکهعالوهبرتأمینمنابعپایداردرراستایتحققرفاهوآسایش
شهروندان،موجبهرچهبهتروسریع تراجراشدنپروژه هایعمرانیاست.وجودسرمایهگذاریودخالتبخشخصوصیدرپروژه هایمشارکتی
بهطورقطعیقینیکنیازواجباست.اینامردرگذشتهبهدلیلضعفمدیریتشهریبهطورکاملتحققپیدانکردهبود.اماباتغییرساختاریکهدر
مدیریتشهریبهوجودآمدفرشقرمزیکههمهجاصحبتآناست،پیشپایسرمایهگذارانپهنشدهاست.
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گزارش

از ابتدای فعالیت مهدی جمالینژاد به عنوان شــهردار
اصفهان ،توجه ویژهای به جذب ســرمایههای داخلی و
خارجی برای سرمایهگذاری و مشارکت در پروژه های
شهری اصفهان انجام گردیده اســت .شهردار اصفهان
بارها در تریبونهای مختلف اعالم کرده که شــهرداری
برایسرمایهگذارانفرشقرمزپهنمیکندودرعملنیز
اقدامات و فعالیتهایی که طی یک سال گذشته توسط
مدیریت شهری صورت گرفته ،این مهم تحقق یافته و
روز به روز سرمایههای مختلفی برای اجرای پروژههای
ریز و کالن در شهر جذب شــده است .به طور قطع باید
گستردن فرش قرمز برای ســرمایه گذاران و جذب آنها
به صورت دقیق ،شفاف ،به دور از شعار و پیچ و خم اداری
بوده و تسهیالت الزم نیز در اختیار سرمایه گذاران قرار
گیرد .تاکنون پروژه هــای متعددی در مناطق مختلف
شهراصفهانبصورتمستقیموغیرمستقیمبامشارکت
بخش خصوصی و با سرمایه گذاری صد در صد سرمایه
گذاران اجرا شده که مهم ترین آنها ،شهر رؤیاها ،آکواریوم
و سالن همایش های بین المللی است .تازهترین اقدام
شهرداریدرپروژههایمشارکتیوجذبسرمایهگذاری
نیز که در راستای توسعه گردشگری شهر صورت گرفت،
آغاز عملیات اجرایی هتل  5ستاره آسمان رویال بود که
مرتفعترین و بزرگترین هتل پنج ســتاره اصفهان به
حساب میآید و در شــمالیترین نقطه شهر اصفهان
احداث خواهد شد .مهدی جمالی نژاد در این باره با اشاره

به لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در شهر اصفهان و اجرای پروژههای عمرانی
اظهارداشت:مابراینباوریمکهباورودبخشخصوصیدرپروژههایعمرانی،فرهنگیوتفریحیشهراصفهان
میتوان پروژههایی را با کیفیت باالتر به شهروندان هدیه کرد .وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان،
تمام شرایط الزم را برای حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم ساخته است ،ابراز داشت :تسهیالت در
نظر گرفته شده از سوی این نهاد مورد استقبال بسیاری از سرمایهگذاران قرار گرفته و از این رو در شش ماهه
نخستسالجاریقراردادهایخوبیرامنعقدکردیم.ویبابیاناینکهازابتدایسالجاریتاکنونبیشاز5
هزارو 200میلیاردریالقراردادبابخشخصوصیبرایاجرایپروژههایمختلفدرشهراصفهانمنعقدشده
است،تصریحکرد:همچنینقراردادهاییبهارزش 12هزارو 600میلیاردریالنیزکهازسالگذشتهپیگیری
شده در سال جاری به انجام رسیده است .شهردار اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر  17هزار و
 900میلیاردریالقرارداددرقالب 63پروژهنیزدردستاقداماست،افزود:همچنینپیشبینیمیشودکهدر
شش ماهه دوم سال جاری نیز 10تا 14قرارداد جدید در شهرداری با بخش خصوصی منعقد شود .وی با بیان
اینکهبیشترینسرمایهگذاریهایشهراصفهاندرحوزهگردشگری،حملونقلعمومی،زیستمحیطیو
ساخت مجموعههای چند منظوره تجاری و اداری خواهد بود ،اضافه کرد :تمام این پروژهها در راستای تولید و
رونقبخشیوگسترشمنابعشهرداریاصفهانانجامخواهدشد.
جمالینژاد در ادامه به افزایش تعامل بیشتر معاونت سرمایهگذاری و امور مشارکتها با معاونت فرهنگی و
اجتماعی شهرداری اصفهان اشاره کرد و بیان داشت :با این همکاری و تعامل قرار است پروژههایی در حوزه
فرهنگی ،تفریحی و ورزشی در دستور کار قرار گیرد .وی همچنین به تدوین بسته پیشنهادی قابل ارائه در
همایش فرصتهای سرمایهگذاری فرهنگی و اجتماعی شهر اصفهان اشاره کرد و ادامه داد :این همایش قرار
است به زودی در اصفهان برگزار شود .شهردار اصفهان در ادامه با تأکید بر اینکه با ورود سرمایهگذاران بخش
اقتصادیبهعرصههایفرهنگیوتفریحیمیتوانشاهدتوسعهفضاهایموردنیازاقشارمختلفجامعهبود،
اضافه کرد :با مجموع این اقدامات میتوان به کاهش آسیبهای اجتماعی نیز کمک قابل توجهی کرد .وی
اضافهکرد:خوشبختانهطیششماهاخیرحضورفعاالنوسرمایهگذارانایرانیوخارجیدراجرایپروژههای
شهرداری اصفهان چشمگیر بوده و همان طور که بارها اعالم کردهایم ،شهرداری همچنان آماده پذیرایی از
سرمایهگذارانخواهدبودوبرایآنهافرشقرمزپهنمیکند.

شهردار اصفهان
گفت :برای ایجاد
گفتمانجدید
اصفهان؛شهر
دانش محور
و خالق ،به
مشارکت فعال
جوانان نیاز است.
مهدی جمالی
نژاد ،افزود :ایجاد
بستر برای تبدیل
دانش به ثروت و
انگیزه بخشی به
کارآفرینانیکی
از دغدغه های
گفتمانجدید
شهرداری
اصفهان است
که جوانان
فعال اقتصادی
می توانندنقش
مؤثری در این
فرایند ایفا
نمایند.
جمالی نژاد ایجاد
گفتمانمبتنی
بر دانش محوری
در شهر اصفهان
با وجود سالیق
و دیدگاه های
متفاوت را بسیار
دشوار دانست
و گفت :در این
راستا دو مرکز
فناوری های
نوین و خالقیت
و نوآوری در
شهرداری
اصفهان راه
اندازی شده
است .وی تصریح
کرد :جوانان
همواره به عنوان
پیش قراوالن
توسعه نقش
مؤثری در تغییر
گفتمانشهری
دارند و از این رو
می توان از این
ظرفیت برای
توسعه شهر
اصفهاناستفاده
بهینه کرد.
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تسهیلفرآیندها
امنیت سرمایه ها

آبروداری اصفهان ،برچسب برخورداربودن را به این
شهر زده است
آینده روشن
اصفهان
مستلزم
باز شدن
دریچه های
جدید به سمت
سرمایه گذاری
بخش خصوصی
برای کاهش
هزینه ها و بهره
وری بیشتر
است
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رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت :با توجه به اجرای پروژه های فیزیکی
در دوره های قبلی شــورای اســامی شــهر ،دوره چهارم با اجرای طرح های
فرهنگی و اجتماعی به سمت اعتمادسازی بیشتر حرکت کرده است.
رضا امینی ،اظهار کرد :دوره چهارم شورای اسالمی با توجه به افزایش اعضای شورای شهر از 12نفر به 21نفر
و ایجاد سلیقه های متفاوت و تغییر در ساختار مدیریت شهری با انتخاب شهردار جدید ،اصفهان به سمت
اعتمادسازی بیشتر سوق پیدا کرد .وی افزود :در این دوره با توجه به اقداماتی که برای توسعه فیزیکی شهر در
دوره های قبلی شورای اسالمی شهر ،بدون پیش بینی صورت گرفت ،هزینه های روحی ،روانی و فرهنگی
بر جامعه وارد شــده بود .که دز دوره اخیر ،با لحاظ این موارد ،برنامه هایی برای ارتقاء فرهنگ تفریح و نشاط
شهروندان ،تکریم ارباب رجوع با عنایت به شرایط حاکم بر کشور که تاب و تحمل مردم را تحت تأثیر قرار داده
است ،پیش بینی شد .رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد :برنامه اصفهان 1400به منظور ریل
گذاری برنامه 5ساله اصفهان در اقدامی علمی با استفاده از نظرات خبرگان و مسئوالن شهری تهیه و تدوین
شدتاابرپروژه هایشهریمثلمرکزهمایش هایبینالمللی،قطارشهریومیدانامامعلی(ع)محققشود.
وی ادامه داد :در پروژه ها عالوه بر مدیریت شــهری ،نهادهای باالدستی همچون دولت هم دخیل هستند.
ورودی های شهر مثل تقاطع شهید باالیی وجود دارند که باید محلی برای تخلیه بار ترافیکی شهر باشند .با
این همه تمام تالش شورای اسالمی شهر بر این اســت که خط یک قطار شهری تا سه ماهه اول سال آینده
به بهره برداری برسد .امینی بیان کرد :احداث و تکمیل ایستگاه های میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی
و اجرای همزمان پروژه های محله محور انجام می گیرد تا امنیت و رفاه شهروندان بیش از پیش تأمین شود
وتعریضپلفلزیبهمنظورتخلیهبارمسافرانشهریبههمینمنظوراست.ویبااشارهبهاینکه مقاومتدر
ابتدایهرتغییراتیطبیعیاست،افزود:همانطورکهاینمسألهدرابتدابرایاستفادهازاتوبوس هایتندرورخ
دادامااکنونباتوجهبهاستقبالباالیمردماقداماتیصورتگرفتکهمنجربهنوسازی 550دستگاهاتوبوس،

مطابق با ظرفیت های داخلی در شبکه های مواصالتی
شدکهمی تواندرنهایتشاهدتحولعظیمیدرناوگان
حمل و نقل عمومی باشیم .رئیس شورای اسالمی شهر
اصفهانخاطرنشانکرد:تعریفبودجه،اختصاصمنابع
محدود به نیازهای محدود است و با نگاهی به این تعریف
و در نظر داشتن شرایط رکودی باید در گام اول ،شهر را با
همه افتخاراتش حفظ کرد تا همچنان اصفهان به عنوان
شهری که در بین  9شهر برتر کشــور قرار داد با تکیه بر
زیبایی و نشاط خود و ظرفیت های عظیم گردشگری به
شهر مهمان پذیر کشور تبدیل شود .وی با تأکید بر اینکه
فعالیت عمرانی در سالن همایش های بین المللی هیچ
گاهتعطیلنشدهادامهداد:سهمپروژه هایعظیمشهری
در بودجه با توجه به هزینه هایشــان به صورت برنامه 5
ساله تعریف می شوند؛ همانند قطار شهری اصفهان که
برنامه 5سالهآندرایندورهشوراتدوینشدهوامیدواریم
در دوره های بعدی شــورای اسالمی شهر سرلوحه کار
قرار بگیرد .امینی یادآور شد :فاز دوم میدان امام علی(ع)
در حال فعالیت است و مادامی که این فاز به بهره برداری
نرسد نباید انتظار رونق گرفتن فاز اول این میدان باشیم.
بایســتی اقدامات مناســبی بر روی پروژه های زیست
محیطیاصفهانانجامشودتاشاهدافق هایروشنتری
برایشهرباشیم.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان ،تأکید کرد :آینده
روشن اصفهان مستلزم باز شــدن دریچه های جدید
به سمت سرمایه گذاری بخش خصوصی برای کاهش
هزینه ها و بهره وری بیشتر اســت .رضا امینی تصریح
کرد :حضور سرمایه گذاران در اصفهان نیازمند تسهیل
فرایندهای اداری ،ضمانت ســود و امنیــت الزم برای
سرمایه ها است و باید فرصت های سرمایه گذاری را با
ایجاد اعتماد در سرمایه گذاران افزایش داد تا آینده ای
توأم با پیشرفت و توســعه برای اصفهان رقم بخورد .وی
ادامه داد :اجماع نظری که بین شورای شهر و شهرداری
برای پیشرفت صنعت پاک گردشگری وجود دارد یک
دوره طالیی را ترســیم کرده و ما به عنوان نمایندگان
مردم در شــورای اسالمی شــهر اصفهان به این جمع
بندی رسیدیم که بر اساس قانون هر چه در توان داریم
به کارگیریم تا از ســرمایه گذاران حمایت کنیم ،اما این
امر بیش از هرچیز مستلزم حمایت نهاد های حاکمیتی
است .موضوعی که ظاهرا ًنمایندگان قوه مقننه نیز بر آن
تأکید دارند و از دولت می خواهند تا زمینه اجرایی شدن
اصل44قانوناساسیراهرچهسریع ترفراهمنماید.
رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان اذعان کرد :عدم
تحقق مدیریت واحد شهری در سال های گذشته باعث
هدر رفت منابع شده است ،شــوراهای اسالمی شهر با
تأخیری 20سالهباانتخابمردمومشارکتدرسرنوشت
شان آغاز به کار کردند .وی شورای اسالمی شهر را ضربه
گیرمسائلنظامدانستوافزود:باوجوداینکهموادروشنی
در قانون اساسی در ارتباط با فعالیت های شوراها وجود
دارد اما دولت ها در طول زمــان رفتار قهرآمیزی با این
نهاد داشته اند که اگر این مسأله ادامه پیدا کند شوراها
مبحوس شــده و مردم برای پیگیری مطالبات خود به
سمتدولت هاورأسنظامحرکتخواهندکرد.
امینی افزود :مردم امروز شهد شیرین خدمت مدیریت
شهریراباتوجهبهتغییراتفرهنگیواجتماعیدرخاطر
خود دارند و هرچه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت
شان بیشتر شود شاهد انسجام بیشتری نیز خواهیم بود.
وی در پایان افزود :اصفهان مانند پیر سالخورده ای است
که با لباس رسمی نونوار شده اســت و آبروداری و مردم
داری مردم این شهر باعث شده تا تصور برخورداری شهر
در کل کشــور به وجود بیاید .در حالی که نگاه اصفهان
ستیزیبهاینشهرظلمینارواست.
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بخش خصوصــی و دولتی
اســتان اصفهان خواستار
رونق ســرمایه گــذاری
داخلــی و خارجــی برای
توســعه اقتصادی اســت

فرصتسوزینکنیم

وقتی می گویند بهره بانکی کاهش یافته باید در عمل نیز اجرا شود
استان اصفهان با دارا بودن بیش از  ٨هزار واحد صنعتی بزرگترین قطب صنعت
کشور است که ســالیانه متجاوز از  ٩میلیون تن انواع فرآورده های فوالدی را
تولید و به بازارهای داخلی و خارجی روانه می کنند .از ســوی دیگر در صنعت
نســاجی نیز ســابقه طوالنی دارد و اکنون  ٢٥درصد واحدهای نساجی را در
خود جای داده است .همچنین این اســتان در بخش معدن فعال و از نظر ارزش
سرمایه گذاری معدن مقام دوم ایران را به خود اختصاص داده است؛ عالوه بر این
 1.5درصد کل اراضی کشــاورزی ایران در اصفهان قرار دارد که تولید  ٦درصد
محصوالت کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

که اکثر آن ها از جمله هنر فرش شهرت جهانی دارد.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانــی اصفهان با بیش از ٣
هزار عضو فعال ،دومین اتاق بزرگ ایران اســت ،بیان
می کند :اتاق اصفهان طی  ٧ماه گذشته میزبان بیش
از  ٤٠هیــأت خارجی بوده که منجر به امضای ســه
یادداشت همکاری شده است .وی اصفهان را سرشار
از پتانسیل های سرمایه گذاری می داند و می گوید:
 ١٤٧پروژه ســرمایه گذاری از ســوی اتاق بازرگانی
اصفهان برای ســرمایه گذاران خارجی و مشــارکت
آنان فراهم شده است تا در شرایط مناسب ایجاد شده
پس از توافق نامه برجام ،فضای امید بخشــی را برای
سرمایه گذران خارجی فراهم کند.
رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
اصفهــان تصریــح می کند :بــا وجود فشــارهای
ناشــی از تحریم هــای طوالنی مدت علیــه ایران،
ساختارســازی های صنعتی و علم اندوزی در کشور
متوقف نشــد و کارشناســان و متخصصان ایرانی به
پیشــرفت های قابل توجهی به لحاظ کمی و کیفی
در عرصه اقتصــادی نائل شــده اند .بــه گفته وی،
بخش خصوصی و دولتی اســتان اصفهان خواستار
رونق ســرمایه گذاری داخلی و خارجی برای توسعه
اقتصادی است و در این رابطه با تشکیل کمیته ویژه
به دنبال معرفی فرصت های سرمایه گذاری خارجی
است.
ســهل آبادی تأکیــد می کند :اغلــب بخش های
اقتصادی اســتان دارای مزیت برای سرمایه گذاری
اســت و باید زمینه برای صدور تولیدات با اســتفاده
از انتقال تکنولوژی ناشــی از سرمایه گذاری خارجی
فراهم شــود .وی ادامه می دهد :استان دارای مزیت
برای صنعت نســاجی اســت و می تــوان با تالش
مضاعف ،بازار کشورهای همســایه را در اختیار خود
قرار دهد.
رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
اصفهان در خصوص اینکه چرا بعد از برجام هنوز در
جذب ســرمایه گذاران موفق نبودیم ،بیان می کند:
یکی از مواردی که در مســیر موفقیت جذب سرمایه
گذاران وجود دارد ،مســائل بانکی است که واقعاً باید
مرتفع شــود .وی با تأکید براینکه عــاوه بر این باید
روند ثبت شــرکت های خارجی در کشور را تسریع
کنیم ،تصریــح می کند :امیدواریم فرصت ســوزی
نشــود و این موارد منجر به جذب ســرمایه گذاران
شــود چرا که این تبادالت ،می تواند بسیار اثربخش
باشد.
به اعتقاد سهل آبادی ،وقتی تمام توان ایران از طریق
مذاکرات به دنیــا تفهیم و در نهایت به ســند برجام
تبدیل شد ،ما باید شــکرگزار این موقعیت باشیم؛ به
خاطر مردمی که در این جنــگ اقتصادی ،مقاومت
کردند باید در زمینه اقتصاد جهانی حرکت کنیم .وی
با اشاره به اینکه وقتی من به عنوان بخش خصوصی،
قراردادی با بخش خارجی منعقــد می کنم ،دولت
نیز ســود خواهد برد ،می گوید :بــه همین دلیل در
زمینه بانک ،مالیــات و ...از دولت انتظار داریم؛ وقتی
می گوید بهره بانکی کاهــش یافته ،در عمل نیز این
گونه باشــد .به گفته رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشــاورزی اصفهان ،اکنون زمانی است که
دولت و بخش خصوصی باید به خودشــان بیایند .ما
وقتی به عنوان سفیر اقتصادی ایران در این کشورها
حضور می یابیم و تفهیم می کنیم کــه ایران ،امن
ترین کشــور خاورمیانه و بهترین نقطه منطقه برای
سرمایه گذاری است ،دولت و بخش خصوصی کجا و
کِی باید از این فرصت ها استفاده کنند؟!
آبان ماه 1395
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رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی اصفهان با اشــاره به این مزیت ها ،عمده کاالهای
صادراتی استان را صنایع دستی ،آهن آالت و فوالد ،سنگ های ساختمانی و تزیینی ،سیمان ،فلزات
گرانبها ،فرش دستبافت و ماشینی ،محصوالت پتروشیمی و ماشین آالت صنعتی ،تجهیزات و قطعات
الکترونیکی ،مواد اولیه و محصوالت شیمیایی معرفی می کند.
عبدالوهاب سهل آبادی گردشــگری را یکی از مزیت های اقتصادی و سرمایه گذاری استان اصفهان
می داند و می گوید :اصفهان با دارا بودن  ١٨٣٦جاذبه تاریخی فرهنگی و  ٤اثر ثبت شده جهانی رتبه
اول ایران را از این نظر به خود اختصاص داده اســت .وی می افزاید :در حال حاضر اصفهان با  ١٣شهر
دنیا عقد خواهر خواندگی دارد؛ همچنین  ١٧٨رشته صنایع دستی ثبت شده در حال فعالیت هستند

گزارش

یادداشت
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استان اصفهان با  53خوشه
شناسایی شــده که از این
تعداد ،هشت خوشه توسعه
یافته و سه خوشــه آن در
حال توســعه می باشــد،
جایگاه اول را در کشــور به
خود اختصاص داده اســت

راه دوم تأمین سرمایه

فرابورس گامی برای تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط
محمدجوادبگی/مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاصفهان
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در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی ،مقوله سرمایه گذاری دارای اهمیت اساسی است .در حقیقت سرمایه
گذاریرابایدپیششرطتولیدوبهعبارتصحیحتر،شرطالزمآندانست.سرمایهنیرویمحرکهوموتوررشد
و توسعه اقتصادی است و کلیه الگوهای رشد و توسعه ،براساس اهمیت این عامل طراحی شده اند .به اعتقاد
اکثریتصاحبنظران،بینرشدومیزانسرمایهگذاریرابطهقطعیواجتنابناپذیریبرقراراستودستیابی
بهاولیرابدونکاربرددیگریغیرممکنمی سازد.بهکارگیریبهینهمنابعتولیدکهراهبردیپذیرفتهشده
و مورد قبول همگان است ،از طریق ســرمایه گذاری قابل حصول بوده و بر اهمیت سرمایه در رشد و توسعه
اقتصادی ُمهرتأییدمی زند.افزایشنیروهایمولدجامعهکهمنجربهافزایشتولید،توسعهاقتصادی،اشتغال
کامل و به ویژه ارتقاء سطح درآمدها می شود ،بدون سرمایه گذاری داخلی و خارجی و به کارگیری سرمایه در
فعالیت هایمختلفاقتصادیممکننگردیدهوبهآرمان هایدستنیافتنیتبدیلمی گردند.
استاناصفهانیکیازاستان هایپیشرودرزمینهتوسعهصنعتیدرکشورمی باشد.ایناستانباکسبرتبه
اولتوسعهیافتگیصنعتی،معدنیوتجاریدرکشوروبهعنوانیکیازمهمترینقطب هایاقتصادیکشور،
معرفی می گردد و باالتر از استان های تهران و خراسان رضوی قرار گرفته است .این استان با دارا بودن بیش
از 8700واحد صنعتی فعال و بیش از 700معدن ،یکی از مراکز مهم تبادل تجاری در ســطح کشور است و
دارایمزیت هایمنحصربهفردبسیاریمی باشد.مرکزیتایناستاندرکشور،ضریبایمنیباالییراجهت
سرمایهگذاریبهاستاندادهاست.همچنینقرارگرفتناصفهاندرشاهراهارتباطیشمالبهجنوبوشرقبه
غرب،امکاندسترسیآسانبهتمامنقاطکشوررافراهمنمودهاست .یکیازویژگی هایبارزایناستان،وجود
صنایع مادر به عنوان قوای محرکه بخش صنعت در استان ،می-باشد .همچنین ،در حدود 14تا 16درصد از
واحدهایصنایعکوچککلکشور،دراستاناصفهانمستقرمی باشند؛که 91درصدصنایعاستانوحدود
 44درصد اشتغال صنعتی استان را در برمی گیرند .این صنایع ،طی چندسال اخیر در استان ،از پیشرفت و
توسعهمناسبیبرخورداربودهاست؛بهطوریکهروندرشدارزشافزودهواشتغالباالتریازمتوسطکلکشور
راداشتهاست.درراستایتوسعهصنعتی،شرکتشهرک هایصنعتیاستاناصفهاننیزبرنامه هایمتنوعی
را برای حمایت از سرمایه گذاران در شهرک ها و نواحی صنعتی ،در دستور کار خود قرارداده است .از جمله
سیاست هاوبرنامه-هایحمایتیمی توانبهمواردزیراشارهنمود:
حمایت هایمالی،تقویتارتباطواحدهایصنعتیبابانکها،همکاریدراجرایطرح هاازجملهطرحرونق
صنایعوهمچنینرفعمشکلوثیقهوضمانتنامه هایموردنیازواحدهایصنعتیازطریقصندوقضمانت
سرمایه گذاری صنایع کوچک .همچنین در سال های گذشته غالب تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط
از طریق نظام بانکی صورت گرفته است و این در حالی است که بانک ها ازمنابع کافی برخوردار نیستند .به

نظرمی رسد،درحالحاضرکارآمدترینابزارتأمینمالی
بنگاه هایتولیدیاعمازصنایعبزرگوهمچنینصنایع
کوچک و متوسط بازار ســرمایه و بورس است .در مسیر
تحقق این امر اقتصادی ،فرابورس ایران و سازمان صنایع
کوچک و شهرک های صنعتی طی امضای تفاهم نامه،
گامیمهمدرتأمینمالیشرکت هایکوچکومتوسط
برداشــته-اند و با امضای این تفاهم نامه ،زمینه حضور
بنگاه های صنعتی در بازار صنایع کوچک و متوســط،
در فرابورس ایجاد شــده اســت .در بخش نرم افزاری،
موضوعاتی از قبیل توانمندســازی واحدهای صنعتی
کوچک و متوسط از طریق برگزاری دوره های آموزشی
مهارتی،مدیریتیوکارآفرینی،حمایتازتولیدکنندگان
حاضردرتورهاینمایشگاهیوصنعتیداخلیوخارجی،
برقراری ارتبــاط با صندوق ضمانت صــادرات با هدف
تســهیل و بازنگری در دریافت انواع وثایق برای صدور
ضمانت نامه واحدهای صادراتی کوچک ،رفع نیازهای
فناورانهواحدهایصنعتیکوچکوهمچنینارائهفرصت
هایی برای کارآفرینان جهت خلق کسب و کار جدید ،در
رأس برنامه های حمایتی این شرکت قرار دارد واز ابتدای
ســال 95بیش از 100دوره آموزشی با بیش از 40هزار
نفرساعتآموزشدرشهرک هایصنعتیاستانبرگزار
شده است .همچنین به منظور تشویق سرمایه گذاران
برای ســرمایه گذاری در فناوری های نوین ،در شهرک
فناوری اصفهان عالوه بر ایجاد زیر ساخت مناسب برای
استقرار واحدهای فناور تولیدی ،خدماتی و مشاوره ای،
با گرد آوری و تجمیع اجزای دخیل در توسعه فناوری،
زمینه ارائه حمایت های نرم افــزاری الزم جهت ایجاد
کسب و کارهای تولیدی خرد،کوچک و متوسط مبتنی
بر فناوری های جدید ،فراهم شده است .از سوی دیگر،
مشــاوره های عمومی و تخصصی الزم در زمینه های
مختلف مدیریتی ،مالی ،حقوقی ،بازاریابی ،صادرات و....
در مرکز خدمات کســب و کار واقع در شهرک فناوری
اصفهان به ســرمایه گذاران و واحدهــای صنعتی ارائه
می شود.یکیدیگرازالگوهایتوسعه ایصنایعکوچک
و متوسط ،ایجاد خوشه های صنعتی می باشد .در این
حوزهاستاناصفهانبا 53خوشهشناساییشدهکهازاین
تعداد ،هشت خوشه توسعه یافته و سه خوشه آن در حال
توسعهمی باشد،جایگاهاولرادرکشوربهخوداختصاص
داده است.کمک به افزایش فروش و صادرات محصوالت
خوشه از طریق ایجاد کنسرسیومهای صادراتی و تقویت
ارتباط اجزای مختلف خوشه با مشــاورین ،انجمن ها
و تشــکل های خصوصی مرتبط و برگزاری دوره های
آموزشــی و تورهای صنعتی بــرای آن هــا ،از جمله
برنامه هایحمایتیشرکتشهرک هایصنعتیاستان
اصفهانازخوشه هایصنعتیمی باشد.
عالوه بر این ،فن بازار منطقه ای اســتان اصفهان نیز با
ایجادشبکهارتباطیمیانصاحبانفناوریومراکزتولید
فناوریباسرمایهگذاران،عالوهبرتسهیلمعامالتانتقال
فناوری ،به سرمایه گذاران در انتخاب طرح های جدید
دارایتوجیهفنی،مالیواقتصادیکمکمی نماید.
اولویت ها و فرصت های ســرمایه گذاری حوزه صنایع
کوچکدراستاناصفهانعبارت انداز:
فناوریزیستیوپزشکی
فناوری هایپیشرفتهونانوتکنولوژی
فناوری هایشیمیاییوصنایعنفت،گازوپتروشیمی
فناوری هایهواوفضا
مکانیک
فناوری هایمرتبطباانرژی هایپاک
برقومخابرات
صنایعکانیفلزیوغیرفلزی
توسعهخدماتفنیومهندسیودانشبنیان
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دالرهای نفتی در مقابل شعار سال
بایدکارگروهیبرایپیگیریتحققشعارسالتشکیلشود

ارتقای
تکنولوژی
برکتینعنوان
کرد:همچنین
بهلحاظارتقای
کیفیتوگسترش
بازارهایفروش،
تالشکندتابا
عقدقراردادهای
انتقالتکنولوژی
ومشارکتدر
سرمایهگذاری،
توانرقابتبا
برندهایخارجی
رادرخودافزایش
دهد.ویافزود:
امروزشایدمشکل
اصلیماسرمایه
بهمعنیپول
نیستبلکهچالش
اصلیواحدهای
مادرحوزهنرم
افزاریاست
یعنیمواردیکه
شاملدانشفنی،
سطحمدیریت
ونوعنگاهبه
ساختارسازمان
وعملکردآن
می شود.رئیس
خانهصنعت،
معدنوتجارت
استاناصفهان
درخصوصتوان
ماشینسازان
داخلیبرای
دریافتتکنولوژی
ازسایرکشورهادر
دورانپسابرجام
گفت:همان
طورکهگفتیم
دالرهاینفتی
باعثشده اند
کهبیشترتکیهما
برخریدخارجی
باشدواینموضوع
درهمهتاروپود
مارسوخکرده
است؛بنابراینبا
وجودتوانداخلی
درتولید،درکوتاه
مدت،عدمخرید
ماازکشورهای
خارجی
امکانپذیر
نیست.

آبان ماه 1395

گزارش

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت :برای پیگیری تحقق شعار امسال ،کارگروهی با
اختیاراتالزموکاملتشکیلشودتااجراییشدنشعارراباجدیتپیگیریکند.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان ،محمدرضا برکتین عنوان کرد :چند
سال است که مقام معظم رهبری شعار سال را با بررسی شرایط کشور تعیین می کنند ،امسال هم به درستی
شعار«اقتصادمقاومتی،اقداموعمل»رابیاننمودند.ویادامهداد:باوجودچنینموضوعی،درعملدالرهای
نفتی به عنوان مانعی در برابر اجرای کامل شعارهای ساالنه است .وی با بیان اینکه شکل گیری دولت بزرگ از
نظراقتصادی،بروکراسیاداری،بی برنامگیوقوانیندستوپاگیرباحجمزیادازجملهتأثیراتاقتصادنفتی
است ،چرخش سیستمی دولت و تنظیم آهنگ جدید برای همنوایی بیشتر میان دولت و بخش خصوصی را
الزمهتحققبیاناترهبریدرخصوصشعارسالدانست.برکتینپیشنهادداد:بهتراستبرایپیگیریتحقق
شعار سال ،کارگروهی با اختیارات الزم و کامل تشکیل شود که در رأس آن نمایندگان قوای سه گانه باشند
و تصمیمات آن برای همه گروه ها ،نهادها و افراد الزم االجرا باشد .وی افزود :ذیل این کارگروه ،کمیته های
تخصصی برای انجام کار کارشناسی شکل می گیرند و تغییرات و تحوالت الزم برای اجرایی شدن شعار سال
را بررسی و اجرایی می کنند .وی با بیان اینکه انتظار تغییر و تحول سریع در شرایط کنونی ،از ویژگی های
جامعهمبتنیبراقتصادنفتیاست،گفت:برایجاریشدناقتصادمقاومتیدرکشور،بایدابزارهایمتناسبو
زمانالزمدرنظرگرفتهشود .رئیسخانهصنعت،معدنوتجارتاستاناصفهاندربارهنقشبخشخصوصی
در تحقق شعار امسال گفت :بخشی از عملکرد بخش خصوصی در گرو مسائلی مانند نبود بروکراسی اداری و
پشتیبانیدستگاههاست،امابخشیازآنهمبهفعالیتخوداینبخشبستگیدارد.
برکتین با بیان اینکه فعاالن اقتصادی باید بدانند که در موقعیت کنونی دولت به لحاظ مالی ضعیف تر شده
است ،اظهار کرد :در چنین شرایطی این بخش باید با ارائه و انتقال نظرات کارشناسی و تفکرات خود به دولت،
حضور دولت در اقتصاد را کم رنگ و برای حضور خود ،فضای الزم را ایجاد کند .وی اضافه کرد :در ابتدا بخش
خصوصی باید تالش کند تا چالش های مالی و بدهی های خود را با سیاست های مالی صحیح به حداقل
برساند و با مدیریت بر بازار و فروش و صرف انرژی بیشتر در بخش بازاریابی و صادرات ،حضور خود را در این
زمینهتثبیتکند.برکتینعنوانکرد:همچنینبهلحاظارتقایکیفیتوگسترشبازارهایفروش،تالشکند
تا با عقد قراردادهای انتقال تکنولوژی و مشارکت در سرمایه گذاری ،توان رقابت با برندهای خارجی را در خود
افزایش دهد .وی افزود :امروز شاید مشکل اصلی ما سرمایه به معنی پول نیست بلکه چالش اصلی واحدهای
ما در حوزه نرم افزاری است یعنی مواردی که شامل دانش فنی ،سطح مدیریت و نوع نگاه به ساختار سازمان
و عملکرد آن می شود .رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان در خصوص توان ماشین سازان
داخلیبرایدریافتتکنولوژیازسایرکشورهادردورانپسابرجامگفت:همانطورکهگفتیمدالرهاینفتی

باعث شده اند که بیشتر تکیه ما بر خرید خارجی باشد و
این موضوع در همه تار و پود ما رسوخ کرده است؛ بنابراین
باوجودتوانداخلیدرتولید،درکوتاهمدت،عدمخریدما
ازکشورهایخارجیامکانپذیرنیست.
برکتین ادامــه داد :امروز با وجــود اینکه پیچیده ترین
دستگاه هادرکشورساختهمی شود،سادهترینامکانات
از خارج وارد می شــود و علیرغم برنامه ریــزی وزارت
صنعتبرایحمایتازتولیدداخل،بسیاریازدستگاه ها
همچنان خریدهای خود را از کشــورهای دیگر انجام
می دهند .وی افزود :برای حل این موضوع باید هرگونه
واردات از کانال وزارت صنعــت ،معدن و تجارت صورت
بگیردونیزهیچمحصولینبایدبهصورتمستقیمازخارج
واردشود،یعنیدرصورتنیازبهمحصولخارجی،طرف
معامله خارجی تولیدکننده داخلی باشد تا امکان انتقال
تکنولوژی و هم اندیشــی واحدهای تولیدی داخلی و
خارجیفراهمشود.
برکتین با بیان اینکه خانه صنعت ،معدن و تجارت یک
تش ّکل خصوصی است که ســعی می کند در راستای
بیان چنین مســائلی به مســئوالن و ارائه راه حل های
کارشناسی ،گام بردارد ،اظهار کرد :این تشکل به عنوان
یک تشکل فراگیر سعی می کند از یک طرف نیازهای
تولیدکنندگان را به مسئوالن انعکاس دهد و از طرفی به
آنها یاری دهد که بتوانند به برنامه ای صحیح برای آینده
دست پیدا کنند .وی ادامه داد :چالش های عظیمی که
به وجود آمده باید مورد شناسایی و کارشناسی قرار گیرد
و بخش خصوصی که بر واقعیت ها واقف است ،در ایجاد
آگاهیبرایمسئوالنتالشکندتاآن هابهواقعبینانه تر
درراهرفعچالش هایتولید،تصمیمگیریوعملکنند.
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درجستجویفرصتها

حضوردرهرنمایشگاهیخودیکفرصتسرمایهگذاریاست
نمایشگاه ها یکی از مهم ترین بســترها برای ظهور و بروز فرصت ها هستند؛ فرصت
هایی که از نهاد صنعت ،تجارت و خدمات بر می آیند و چرخ صنایع کوچک و واحدهای
بزرگ را در کنار هم به حرکت در می آورند .نهادهای صنعتی و تجاری با حضور در فضای
نمایشگاه به عرضه ایده ها ،انتقال تجربیات و شناسایی دقیق نیازها می پردازند و از این
منظر ،مسیر رشد و پویایی خود را طی می کنند .بهانه برگزاری نمایشگاه بانک ،بورس
و فرصت های ســرمایه گذاری کشور ،دســتاویزی برای گفت و گو با رسول محققیان،
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان بود.

پــروژه نمایشــگاه بزرگ
اصفهــان در بخــش هایی
مانند ســاخت هتل و مراکز
خدماتــی جانبــی یــک
فرصت سرمایه گذاری مهم
برای اســتان خواهــد بود

نوسان :نمایشــگاه ها در تبیین فرصت های سرمایه گذاری اســتان و کشور چه نقشی ایفا
می کنند؟
بر اساس شاخصه ها و ویژگی های صنعت نمایشگاه در تمام جهان ،حضور در نمایشگاه هر شهر یا کشور می تواند از
دو جهت در بررسی فرصت های سرمایه گذاری آن منطقه اهمیت داشته باشد .اول این که خود نمایشگاه ،یک زمینه
رصدعمیقومیدانیبهشمامی دهد؛یعنیشماوقتیبهعنوانبازدیدکنندهیامشارکتکنندهدریکنمایشگاهحضور
می یابید در واقع در فضای واقعی کسب و کار یک شهر یا کشور حضور یافته اید و از نزدیک در متن بازار یک صنعت یا
تولیدقرارگرفتهاید.بنابرایناینامکانبرایبازدیدکنندهوجودداردکهبهدنبالزمینه هایموردنظرخوددرسرمایه
گذاری بگردد و از نزدیک جنبه های مختلف آن را در فضای نمایشگاه که ما از آن به عنوان مقیاس کوچکی از فضای
واقعی تولید و کسب و کار یاد می کنیم ،واکاوی و بررسی کند .جهت دوم این است که شما با افراد و یا مجموعه هایی
برخوردمی کنیدکهبهدنبالایجاداینزمینههستند؛عقدتفاهمنامهها،قراردادهایتجاری،اخذنمایندگیومواردی
مثل این که در فضای نمایشگاه اتفاق می افتد هم یک نوع سرمایه گذاری است؛ ضمن این که همواره و در همه جهان
یکی از مهم ترین گروه های بازدیدکننده که به نمایشگاه ها می آیند ،صاحبان سرمایه هستند که برای اطالع یابی
دقیق از بازاری که آن را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اند ،نمایشگاه را مورد بازدید قرار می دهند که مواجهه با این
افراددرفضاینمایشگاهبهراحتیاتفاقمی افتدوپیداکردناینافراددربیرونازنمایشگاه،کارآسانینیست.
نوسان:یعنیمعتقدیدکهحضوردرهرنمایشگاهیخودیکفرصتسرمایهگذاریخواهدبود؟
همانطورکهگفتممانبایدفرصتسرمایهگذاریرابهیکگسترهخاص،محدودکنیم.ازمنظرنمایشگاهی،فرصت
آشناییبامشتریانومخاطبانجدید،حفظمخاطبانومشتریانقدیمیوارتقایقدرتوتوانکیفیمجموعه،مهم
ترینسرمایهگذاریبلندمدتیاستکهدریکنمایشگاهچندروزهاتفاقمی افتد.
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پانوشت
مرکزنمایشگاهی
جهانی
این مرکز
سعی دارد از
استانداردهای
بین المللی مراکز
نمایشگاهی دنیا
الگوگیری کند
تا همان طور که
گفتید یک مرکز
نمایشگاهی
جهانی باشد .به
همین دلیل خود
این پروژه یک
سرمایه گذاری
مهم برای استان
به شمار می رود؛
چرا که قطع ًا باعث
حضور شرکت های
جهانی،
برندهای معتبر،
برگزارکنندگان
نمایشگاهی
از کشورهای
مختلف ،مهمانان
بین المللی،
گردشگران تجاری
و چهره های
اقتصادی می شود.
اما در خصوص
خود این مرکز،
خوشبختانه
تاکنون استقبال
خوبی را شاهد
بودیم که ما را
برای ادامه راه
امیدوار کرد .تا
کنون هیئت هایی
از کشورهای
انگلیس ،فرانسه،
ایتالیا ،آلمان و
عمان ،از مراحل
ساخت این پروژه
دیدن کرده اند
و همین طور
مقامات کشوری و
استانی زیادی در
این پروژه حضور
یافته اند و همه
آن ها وقتی از
ابعاد و ویژگی های
این پروژه مطلع
شده اند ابراز
خرسندی و تمایل
کرده اند.

نوسان :شرکت نمایشگاه اصفهان
بیش از یک سال اســت که احداث
پروژه نمایشــگاه بزرگ اصفهان را
آغاز کرده است؛ این پروژه ابعاد ملی
و بین المللی دارد و قرار است یکی از
مهم ترین مراکز نمایشگاهی کشور و
حتی منطقه باشد.
این مرکز ســعی دارد از استانداردهای بین
المللی مراکز نمایشــگاهی دنیا الگوگیری
کند تا همان طــور که گفتیــد یک مرکز
نمایشگاهی جهانی باشــد .به همین دلیل
خود این پروژه یک سرمایه گذاری مهم برای
استان به شمار می رود؛ چرا که قطعاً باعث
حضورشرکت هایجهانی،برندهایمعتبر،
برگزارکنندگان نمایشگاهی از کشورهای
مختلف ،مهمانان بین المللی ،گردشگران
تجاری و چهره های اقتصادی می شــود.
اما در خصوص خود این مرکز ،خوشبختانه
تاکنون استقبال خوبی را شاهد بودیم که ما
را برای ادامه راه امیدوار کرد .تا کنون هیئت
هایی از کشورهای انگلیس ،فرانسه ،ایتالیا،
آلمان و عمان ،از مراحل ســاخت این پروژه
دیدنکرده اندوهمینطورمقاماتکشوری
و استانی زیادی در این پروژه حضور یافته اند
و همه آن ها وقتی از ابعاد و ویژگی های این
پروژه مطلع شده اند ابراز خرسندی و تمایل
کرده اند .نکته مشترک بازدیدهای خارجی
صورت گرفته آن است که این افراد از فضای
وسیع این شهرک نمایشگاهی ،خدمات در
نظر گرفته شــده برای مشارکت کنندگان،
بازدیدکنندگان و بازرگانان داخلی و خارجی
و نیز تکنولوژی های به کار رفته در ســایت
جدید نمایشــگاه اصفهان ابراز شــگفتی و
رضایت می کنند .این پروژه در بخش هایی
مانند ساخت هتل و مراکز خدماتی جانبی
قطعاً به سرمایه گذاری هایی نیاز دارد و یک
فرصت ســرمایه گذاری مهم برای استان
خواهدبود.
نوسان :این پروژه چه فرصت های
سرمایه گذاری را برای استان ایجاد
می کند و آیا تا به حال اعالم تمایلی
برای مشارکت در این پروژه مطرح
شده است؟
باید در نظر داشــت جذب ســرمایه گذار
خارجــی پــس از افتتاح مرحله نخســت
نمایشــگاه محقق می شــود؛ زیرا سرمایه
گــذاران نیاز بــه اطمینان خاطــر در این
خصــوص دارند ،البته زمینه ســازی های
زیادی در این خصوص انجام گرفته اســت.
مذاکرههاییباشرکت هایآلمانی،فرانسوی
و انگلیسی انجام شده که اکثر آن ها حضور
خود را منوط به احداث فاز اول نمایشــگاه
بزرگ اصفهان کرده اند و امیدواریم نتیجه
این رایزنی ها را تا دو سال آینده در نمایشگاه
جدیدمشاهدهکنیم.قطعاًاینمرکز،مرکزی
است که ســرمایه گذاری انجام شده برای
ساخت آن را باز می گرداند ،البته در صنعت
نمایشگاهنیزماننددیگرصنایعنبایددرکوتاه
مدت انتظار بازگشت سرمایه را داشت ،اما با
برنامه ریزی و هدف گذاری می توان بهترین
نتیجه هارابهدستآورد.
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با احتساب طرح توسعه سبا
تا آخر امسال ظرفیت تولید
فوالد مبارکه به  10میلیون و
 300هزار تن خواهد رســید

توسعه فوالدی

فوالد مبارکه؛ متعهد به مسئولیت های اجتماعی

 5با ظرفیت 2میلیون تن ،توسعه زیرسقف فوالدسازی،
توسعه زیرسقف فوالد سبا ،کوره های آهنک کلسینه،
کنستانتره آهن سنگان ،گندله سازی سنگان ،انباشت و
برداشت و احیاء مستقیم فوالد سپیددشت و ...از جمله
طرح های توســعه کیفی فوالد مبارکه در سال جاری
است.
فوالدمبارکهسازمانیجهانتراز
دکتر ســبحانی در ادامه به افتخارات فوالد مبارکه به
عنوان سازمانی جهان تراز اشــاره نمود و گفت :عنوان
سازمان سرآمد سال ،تنها شرکت دارنده تندیس زرین
تعالی ســازمانی برای دومین بار ،واحد نمونه استاندارد
کشوری و استانی ،عنوان برترین شرکت دانشی کشور
و راه یابی به جایزه بین المللی  MAKEو قرار گرفتن
درکنارشرکت هایبزرگیهمچونسامسونگوتویوتا،
تندیس حمایت از حقوق مصرف کننــده ،رتبه اول در
گروه فلزات اساسی و رتبه ششم در بخش ارزش افزوده
در بین 100شرکت برتر و افتخار راه اندازی اولین طرح
استانی و دریافت دو جایزه از انجمن سبز اروپا با عناوین «
توسعهرویکردسبزدرفرآیندتولیدوتوسعهمسئولیت-
هایاجتماعی»ازمهمترینافتخاراتشرکتبهحساب
می آید.
صادرات  54درصدی فوالد مبارکه به اتحادیه
اروپا
به گفته مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ،میزان فروش
فوالد مبارکه از ابتدای راه اندازی تا به امروز در بازار داخل
 72میلیون تن و در بازار خارج  17میلیون تن بود که در
مجموع به ارزش  37میلیارد دالر است .وی همچنین
یادآور شــد :در بازارهای صادراتی طی  7ماهه نخست
امســال  54درصد محصوالت فوالد مبارکه به اتحادیه
اروپاصادرشدهاست.
ســبحانی در ادامه با اشاره به سیاســت های اقتصاد
مقاومتی که درون زا و برون نگر است ،گفت :در  6ماهه
نخست امسال 83،درصد قطعات مواد و تجهیزات مورد
نیاز از داخل تأمین شد .وی با بیان اینکه برای رسیدن به
افزایش ظرفیت تولید فوالد مبارکه از  5.4به  7.2درصد
باید زنجیره ای در تولید فعال شود و در این راستا ماشین
ریخته گری شماره  5برای دســتیابی به این ظرفیت
افتتاح می شــود و در مجموع بیــش از  33درصد به
ظرفیتمجموعهاضافهودرنهایتمنجربهافزایشبیش
از 8درصدیظرفیتفوالدکشورمی شود.
فوالدمبارکهناجیورزشگاهنقشجهان
وی با اشاره به تعدادی از پروژه هایی که فوالد مبارکه در
راستایمسئولیت هایاجتماعیدرآنمشارکتنموده
ً
اخالقأ خود را متعهد به
و با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه
مسئولیت هایاجتماعیمی داندگفت:فوالدمبارکهبه
عنوانناجیورزشگاهنقشجهان،طیتفاهمنامه ایکه
بین استانداری ،وزارت ورزش و جوانان و فوالد مبارکه به
امضا رسید این پروژه را دو سال پیش با تعهد 30میلیارد
تومان تحویل گرفت ،ضمن ایــن که مبلغ  18میلیارد
توماننیزقب ً
ال بهاینپروژهکمکنمودهبود.اینورزشگاه
هم اکنون آماده بهره برداری است که به زودی با حضور
مسؤولین محترم کشــور افتتاح خواهد شد .همچنین
مشــارکت در تکمیل مصالی اصفهان ،پایگاه امداد و
نجات هالل احمر در ســه راهی مبارکه ،مشارکت در
اجرایپروژه هایعمرانیدرمبارکه،بهارستان،مجلسی
و سایر شهرها و شهرستانهای منطقه ،سرمایه گذاری
در بخش محیط زیســت با اجرای پروژه های کنترل
آالیندهها ،اجرای بیش از  1700هکتار فضای ســبزدر
شرکت ،احداث تصفیه خانه های متعدد در داخل فوالد
مبارکه از دیگر فعالیت های فوالد مبارکه در راســتای
مسؤلیتهایاجتماعیاست.
آبان ماه 1395
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نوسان :مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه در شش ماه دوم سال وضعیت فوالدی ها به دلیل
افزایش ساخت و سازها نسبت به شش ماهه اول سال بهتر خواهد ،گفت :یکی از این توافقات فوالدی بعد از
برجامفروشمحصوالتفوالدمبارکهبهاروپاستکهاکنوندرحالانجاماست؛همچنیندوتفاهمنامهبرای
توسعهفوالدهرمزگانوتوسعهنوردفوالددرحالانعقاداست.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه بزرگترین تولید کننده فوالد در خاورمیانه و
شمالآفریقاستوسهم 22درصدیدرتولیدبیناینکشورهاراداراست،تأکیدکرد:اینمجموعهبزرگترین
تولیدکنندهآهناسفنجیباظرفیت12میلیونتندرجهاناست.
تولید 84درصدنیازفوالدمبارکهدرداخلکشور
سبحانی تأکید کرد :بیش از  84درصد نیاز فوالد مبارکه در داخل تولید می شود؛ همچنین حدود 1000
کارخانهپاییندستهمچونصنایعخودروسازی،لوازمخانگی،لولهوپروفیلو...ازمحصوالتفوالدمبارکه
به صورت مستقیم استفاده میکنند .وی با بیان اینکه 3مجموعه فوالد مبارکه ،فوالد سبا و فوالد هرمزگان
تحت نظارت گروه فوالد مبارکه کار میکنند ،افزود :فوالد سپیددشت ،تولیدکننده آهن اسفنجی یکی از
طرح هایهشتگانهفوالدسازیکشوردرچهارمحالبختیاریاستکهتحتنظارتفوالدمبارکهبهزودی
افتتاح خواهد شد .به گفته مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ،فوالد چهارمحال و بختیاری تولیدکننده ورق
خودرو ،فوالد امیرکبیر تولیدکننده گالوانیزه ،مجموعه معدنی سنگان که از کارخانجات کنستانتره و سنگ
آهناستوتاپایانسالافتتاحخواهدشد.سبحانیبااشارهبهاینکهامروزفوالدمبارکه 7.2میلیونتنتولید
دارد و این رقم با احتساب فوالد هرمزگان و فوالد سبا به  9.5میلیون تن می رسد ،اظهار داشت :با احتساب
طرحتوسعهسباتاآخرامسالظرفیتتولیدفوالدمبارکهبه 10میلیونو 300هزارتنخواهدرسید.
اشتغال 350هزارنفردرگروهفوالدمبارکه
مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهاصفهانبااشارهبهاینکه 350هزارنفربهطورمستقیموغیرمستقیمدرفوالد
مبارکه اشتغال دارند ،افزود :در فوالد مبارکه 13هزار و 150نفر ،در فوالد سبا 920نفر و در هرمزگان1673
نفراشتغالمستقیمدارندهمچنین334هزارنفراشتغالغیرمستقیمدرمجمتعفوالدمبارکهاصفهاندارند.
افزایشتولیدفوالدکشوربه 55میلیونتندرافق1404
وی با اشاره به روند افزایش تولید فوالد خام طی سال های گذشته ،گفت :در سال 95قرار است میزان تولید
فوالدخامبه 34هزارتنودرسندچشمانداز 1404به 55میلیونتنافزایشیابد؛برایناساسفوالدمبارکه
در استراتژی خود در نظر دارد تولید را افزایش دهد .سبحانی همچنین به طرح های توسعه عمودی و افقی
این مجموعه در سال جاری اشــاره کرد و گفت :ارتقاء کیفی ایستگاه گاززدایی با ظرفیت یک میلیون تن،
ایستگاه سولفورزدایی با ظرفیت 2میلیون تن محصول کیفی ،بریکت سازی شهید خرازی با ظرفیت تولید
 500هزار تن در سال ،واحد تولید آدمین با ظرفیت  400مترمکعب در ساعت ،ماشین ریخته گری شماره
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حضور شرکت های بیمه
بین المللی برای پوشش
حمایتــی از ســرمایه
گــذاران الزامی اســت

طرحها در انتظار سرمایه گذاران
کمبود منابع مالی بزرگ ترین چالش مگاپروژه ها ست

بزرگ ترین
چالش
پروژه های
بزرگ و
مگاپروژه ها در
کشور ،کمبود
منابع مالی است
که با بهره گیری
از منابع خارجی
و ابزارهای مالی
می توان این
چالش را برطرف
ساخت
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درشرایطکنونیاقتصادبرایتوسعهپایدار،نیازبهراهکارهایمختلفیداریم.بهطورقطعبعدازامنیتسیاسی
کشور می توان به جذب سرمایه گذاران خارجی و تقویت سرمایه گذاری داخلی برای پیشرفت طرح های
مختلفچشمدوخت.دراینراستاباتصویبدولت،مشوقهایمتعددیبرایحضورسرمایهگذارانخارجی
درایرانبهوجودآمدهوحمایتهایالزمازسرمایهگذارانخارجیصورتگرفتهاست.
گفتهمی شود،حمایتازجذبسرمایهگذاریخارجیاولویتمهمدولتاستکهبافراهمنمودنزمینه های
مساعد برای حضور این سرمایهگذاران ،بستر تحول را در کشور ایجاد خواهد کرد .به گفته رئیس کمیسیون
حمایتازسرمایهگذاری،تأمینمالیوتوسعهروابطخارجیاتاقبازرگانیاصفهان،دردورانپساتحریمبایداز
راه هایجدیدبرایتوسعهوانجامپروژه هایبزرگتأمینمالیراانجامداد.
قاسمعلیجباریافزود:بزرگترینچالشپروژه هایبزرگومگاپروژه هادرکشور،کمبودمنابعمالیاستکه
بابهرهگیری از منابعخارجی،ابزارهای مالی ،صندوق های توسعهو مشارکتبخشخصوصی ،می تواناین
چالشرابرطرفساخت.بهگفتهوی،تاکنونسرمایهگذاری هایخارجیوداخلیدرکشورصورتگرفته،اما
دراختیارتولیدوصنعتوبخشخصوصینبودهاست.
رئیسکمیسیونحمایتازسرمایهگذاریاتاقبازرگانیاصفهانبابیاناینکهتولیدکنندگانمابرایراهاندازی
واحدهایتولیدیخود،دستنیازبهسویبانک هادرازکرده اندکهمتأسفانهبانک هابهدلیلشرایطخود،با
تولیدکنندگانمشارکتنکردهوبنگاهداریمی کنند،تصریحکرد:مردمماباراه هایدیگرتأمینسرمایهآشنا
نبوده و همین امر منجر به ایجاد مشکالتی برای آنها می شود .وی افزود :فعالیت های بورس در جهت تأمین
سرمایهوبرایمشارکتعمومیاستوبعضاًدربرخیسالها،تابیشاز 100درصد،سودرابهسرمایهگذاران
این بخش پرداخت کرده است .جباری با بیان اینکه برای آغاز 145طرحی که کمیسیون سرمایه گذاری در
استاناصفهاندرنظرگرفته،نیازبه 16میلیاردیوروسرمایهاست،افزود:درحالیکههنوزامکانفراهمکردن
این مقدارپول فراهمنشدهواتاقبازرگانیبرایرشداقتصادکشورو فائق آمدنبر شرایطکنونی،ازدانش افراد
و متخصصان حوزه های مختلف استفاده کرده تا با ارائه راه حل بتوان مشکالت را مرتفع کرد .وی ادامه داد :با
اینکهاتاقبازرگانیبهدنبالراهیبرایتأسیسبانکیدراستانبودکهبهجذبواستفادهسرمایهها،بانگرش
تأمینسرمایهواحدهایاقتصادیوتولیدیدربخش هایمختلفباشد،اماهنوزامکاناینامروجودنیامده
است .وی ادامه داد :به فکر ایجاد شرکت های سرمایه گذاری هستیم که آنها باید از طریق بورس سرمایه را
تأمین کنند .وی تصریح کرد :حضور شرکت های بیمه بین المللی برای پوشش حمایتی از سرمایه گذاران
الزامی است .جباری با بیان اینکه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کالن کشور فعال حدود  20درصد است،
گفت :تا زمانی که این میزان به  50درصد نرسد کماکان مشکالت ادامه خواهد داشــت .وی افزود :در سال
 91صادرات استان اصفهان 1/4میلیارد دالر و در سال 94این میزان به 1/1میلیارد دالر رسیده است؛ این در
حالیاستکه 65درصداینصادراترافرآورده هاینفتیوپتروشیمی 25،درصدمحصوالتفوالدیوتنها
 10درصد به سایر بخش های اقتصادی اختصاص دارد .به گفته وی ،کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری و
تأمینمالیوتوسعهروابطخارجیاتاق اصفهانبهدنبالجهشنیست،بلکهتوسعهپایداررادنبالمی کندتابا
همکاریسازمان هایدولتیامکانتوسعهاستانرافراهمسازد.

وی رســالت اصلی کمیسیون توســعه روابط خارجی
اتاق اصفهان را تقویت و توســعه روابط بین الملل بین
شرکت ها و واحدهای تولیدی استان با سایر کشورها به
ویژه کشورهای هدف دانست به گونه ای که بنگاه های
اقتصادی در دوره جدید روابط اقتصادی ایران با ســایر
کشورهابایدفعال ترازگذشتهبهافزایشحجممبادالت
تجاریبپردازند.
جباری تصریح کرد :بر اساس قانون اتاق های بازرگانی
مصوب مجلس ،کوشش در راه شناسایی بازار کاالهای
صادراتی ایران و ایجاد اشتغال و انجام خدمات در خارج
از کشور و تشویق و کمک به مؤسســات مربوطه برای
شرکت در نمایشــگاه های بازرگانی داخلی و خارجی،
یکیازوظایفمهماتاقاستکهاینکمیسیونمی تواند
آن را دنبال کند .وی تصریح کرد :سرانه صادراتی بخش
خصوصی استان اصفهان به جز محصوالت نفتی ،گاز،
پتروشــیمی و فوالد ،به ازای هر نفر  20دالر است و این
میزان با ظرفیت های اســتان به هیچ عنوان همخوانی
ندارد .وی اقتصاد مقاومتی را ایجاد همکاری های بین
المللیوارائهخدماتدرمنطقهوحضوردربازارهایهدف
دانست و تأکید کرد :در بعضی از بخش های تولیدی به
اشباع رسیده ایم و برای پایدار ماندن این صنایع و حفظ
اشــتغال نیاز به حضور در بازارهای جدید داریم .تدوین
برنامه برای ایجاد چنین شــرایطی نیاز به شناســایی
بازارهای هدف ،طرح اســتراتژی اقتصــادی و حمایت
سازمان هایذیربطدارد.
جباری اســتقرار بازارچه های دایمی در سایر کشورها
را یکی از راه های افزایش روابط تجاری و ایجاد اشتغال
دانســت و گفت :وزارت امور خارجه با همکاری سازمان
توسعه تجارت ایران و اسناد اقتصاد مقاومتی ،می توانند
با ایجاد این بازارچه ها نقش مهمی در توسعه صادرات و
خدمات مهندسی برون مرزی به ویژه در استان اصفهان
داشتهباشند.

ویژهنامهنمایشگاهفرصت هایسرمایهگذاریکشورKishInvex2016-

پایان ترا ُکم فروشی
بایدازظرفیت هایتماماستاناستفادهکنیم

هم اکنون به
سازمان همیاری
شهرداری های
استانپیشنهاد
تبدیل بزرگراه
اصفهان-
دلیجان
به آزادراه
داده شده
که این طرح
می تواند پروژه
زیرساختی
مهمی برای
استان و کل
کشور باشد

رسیدن به توســعه اقتصادی پایدار یکی از ارکان هر جامعه ای برای نیل به رفاه عمومی
اســت .از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در مناطق در حال توسعه ،جذب
سرمایه های خرد و کالن به منظور تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری است که می تواند
از طریق سرمایه گذاری های محلی ،اســتانی ،ملی و بین المللی حاصل شود .سازمان
همیاری شهرداری اصفهان؛ به عنوان متولی شــهرداری های استان ،یکی از نهادهایی
است که عالوه بر سرمایه گذاری در طرح های مختلف ،تریبون جذب سرمایه گذار برای
شهرداری های مختلف استان است.

مدیرعاملسازمانهمیاریشهرداری هایاستاناصفهانبااشارهبهاینکهاز 1113شهرداریموجوددرکشور107،
شهرداری در استان اصفهان است ،اظهار داشت :پیش از این شهرداری ها بسیاری از مأموریت ها و مسئولیت های
خود را از محل دریافت عوارض مردم انجام می دادند ،اما امروز دوران ترا ُکم فروشی شهرها تمام شده و باید پروژه ها
و فعالیت های فرهنگی ،ورزشی ،گردشگری و ...را به بخش خصوصی بسپاریم و از آنها بخواهیم تا این فضاها را اداره
کنند .وی اضافه کرد :در شهرستان های مختلف استان اصفهان از جمله کاشان ،نائین ،خوانسار ،گلپایگان ،فریدن و
مبارکه،شهرضا،سمیرمو...جاذبه هایفراوانیدرحوزهگردشگریوجوددارد.
وی با تأکید بر اســتفاده از توان بخش خصوصی برای تکمیل و بهره برداری از پروژه های شهری ،اضافه کرد :اخیرا ً
شهرداری اصفهان در بحث جذب سرمایه گذار بخش خصوصی به طور جدی ورود کرده و موفق عمل کرده است.
ویهمچنینبرپایینمایشگاهفرصت هایسرمایهگذاریکیشرافرصتیمناسببرایجذبسرمایهگذاردانست
وگفت:مانیزبهعنوانبنگاهاقتصادی،ظرفیتهاییداریموبهنمایندگیازشهرداری هاتاکنوندرحوزهراه،سرمایه
گذاری کردیم که نمونه آن آزادراه اصفهان -کاشان بود که با ســرمایه گذاری  23میلیارد تومان احداث شد و امروز
سرمایهآنبه 320میلیاردتومانافزایشیافتهاست.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان همچنین تأکید کرد :اگر در حوزه های خدماتی ،تجاری
و گردشگری ورود پیدا کنیم ،می توانیم سرمایه گذاران خوبی را جذب این بخش ها کنیم .وی با تأکید بر اینکه نباید
از سرمایه گذاران خرده گرفت؛ چرا که آنها به دنبال کسب سود هستند ،تصریح کرد :با ورود سرمایه گذاران بخش
خصوصیبهطورقطعدردرازمدتسودشایانتوجهیعایدهمهجامعهخواهدشد.
نفری ،با اشاره به فرصت های قابل سرمایه گذاری در شهرداری های استان ،گفت :هم اکنون در زمین کارخانه بافناز
واقع در خیابان چهارباغ باال اصفهان قصد احداث هتل چهار یا پنج ستاره ای را داریم و در حال اقدامات مقدماتی برای

در حــــوزه بازیافـــت و
گردشگــری ظرفیت هـای
فراوانی بـرای ســــرمایه
گـذاری در شـهرداری های
مختلف اسـتان وجـود دارد

گزارش
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گزارش

دریافت مجوز از شــهرداری منطقه  6هستیم.
به گفته نفری ،احداث این هتــل نیازمند 50
میلیارد تومان ســرمایه گذاری است و اکنون
منتظر جذب ســرمایه گذار هســتیم .وی در
ادامه با برشمردن فرصت های سرمایه گذاری
شهرستان های استان ،افزود :در قطعه زمین
باغی،به مساحت 7هکتار در منطقه باغ بهادران
قصد ایجاد یک دهکده گردشگری را داریم که
این طرح نیازمند  15میلیارد تومان ســرمایه
است.
مدیرعامل ســازمان همیاری شهرداری های
اســتان اصفهان با اشــاره به ظرفیــت باالی
شــهرداری ها در پروژه هــای راه ســازی،
بیان داشــت :هم اکنون به ســازمان همیاری
شهرداری های استان پیشنهاد تبدیل بزرگراه
اصفهان -دلیجان به آزادراه داده شــده که این
طرح می تواند پروژه زیرســاختی مهمی برای
استان و کل کشور باشــد .به گفته وی ،پیش
بینی حدود 300میلیارد تومان اعتبار برای این
طرح شده و به دنبال جذب سرمایه خصوصی
هستیم .وی همچنین به ملک 300هزار متری
در منطقه بختیار دشت اشاره کرد و بیان داشت:
این زمین بــرای احداث بیمارســتان و یا یک
منطقه تفریحی و پارک آبی ظرفیت مناسبی
برایجذبسرمایهگذاراست.
به گفته نفری ،عالوه بر این طــرح ها ،در حوزه
بازیافت ناشــی از زباله و همچنین گردشگری
ظرفیت های فراوانی برای ســرمایه گذاری در
شهرداری های مختلف استان وجود دارد .وی
گفت :سازمان همیاری شهرداری های در حال
آماده ســازی این طرح ها برای جذب سرمایه
گذاراستتابهنمایندگیازتمامشهرداری های
استان اصفهان این اقدامات انجام شده و سود آن
رابهحسابشهرداری هاتزریقمی کنیم.
به گفته نفری ،سازمان همیاری شهرداری ها
به نمایندگی از شهرداری های استان ،ویترین
و جذب کننده سرمایه گذاران برای طرح های
مختلف است .وی در خصوص بروکراسی های
بعضا سد راه سرمایه گذاران می شود،
اداری که ً
گفت :ای کاش ما در شهرداری ها به جای انواع
معاونت ها و مسئولیت های مختلف ،دفتری
تحت عنــوان "دفتر جذب مشــارکت های
مردمی" راه انــدازی می کردیم و افراد مطلع و
آموزش دیده وارد این مجموعه می شدند و به
دنبال رفع موانع و مشکالت ،ســد راه سرمایه
گذاردرسیکل هایمختلفاداریمی شدیم.
مدیرعامل ســازمان همیاری شهرداری های
اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه ما نباید از
حضــور و حمایت ســرمایه گــذاران واهمه
داشته باشــیم ،تأکید کرد :ما ناچار به جذب
ســرمایه های خرد مــردم برای پیشــبرد
پروژه های خود هســتیم .وی همچنین در
خصوص تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه
گذاران توســط بانک ها گفت :بعضاً سرمایه
گذار حــدود  80درصد ســرمایه مــورد نیاز
یک طرح را دارد ،اما بــرای ادامه کار نیازمند
تسهیالت بانکی است و در این راستا مجموعه
بانک ها باید با سرمایه گذاران همکاری کنند.
نفری تأکید کرد :نگاه ما به سرمایه گذار نباید
تنگ نظرانه باشد .ما باید به ایشان کمک کنیم.

یادداشت

اشتغال
خاکستری
اشتغال
خاکستری یعنی
سرمایه گذاری و
راه اندازی کسب
و کار در زمینه
هایی که مزیت
نسبی وجود
ندارد .مزیت
نسبی می تواند
از فراوانی
معادن ،منابع
طبیعی ،نیروی
کار متخصص
یا توانمند ،و
هر گونه عاملی
سرچشمه بگیرد
که در مناطق
دیگر وجود
نداشته باشد،
یا به فراوانی
و ارزانی یافت
نشود.
مزیت نسبی ،که
در دانش اقتصاد
با مدل های
پیچیده ای
محاسبه می شود،
به زبانی غیر
تخصصی مطلب
ساده ای است.
مزیت نسبی
یعنی هر صنعت
یا فعالیتی را که
می خواهید ،نمی
توان به هر شهر
و دیاری تحمیل
کرد .بلکه باید به
آن شهر و دیار
هم حق داد که
با زبان بی زبانی
اش در مورد این
قرارداد اقتصادی
ـ اجتماعی
سخن بگوید.
مزیت نسبی
یعنی طبیعت
هر شهری حق
دارد یار مهربانی
تلقی شود که
در ازدواج خود
با فعالیت های
اقتصادی میلش
را اظهار کند.

20

دکتر عبدالحسین ساسان /اقتصاددان

پانوشت

ویژهنامهنمایشگاهفرصت هایسرمایهگذاریکشورKishInvex2016-

آبان ماه 1395

اشتغالخاکستری
تا یار که را خواهد و میلش به که باشد

در جوامع سنتیبسیاری از قراردادهای اجتماعی از طرف قوی تربه طرف ضعیف تر تحمیل می شوند .مث ً
ال
در ازدواج های سنتی هیچ گاه از دختران نمی پرسیدند که آیا مایل به ازدواج با خواستگاران خود هستند یا
خیر .حتی بسیاری از دختران شوهر خود را پس از جاری شدن صیغه عقد می دیدند .من شخصاً از چندین
زنسالخوردهشنیده امکهپسازعقدیاحتیدرحجلهگاهبراینخستینبارچشمشانبهشوهرانشانافتاده
بود .حتی بانوی سالخورده ای که در یازده سالگی به خانه ی بخت رفته بود ،بارها برای فرزندان و نوادگانش
می گفت :وقتی در حجله سراندازم را برداشتند ،مردی را دیدم با ریش های حنا بسته ،سر تراشیده و قامتی
خمیدهوتاشده.چنینوضعیتیدرجوامعسنتی،حتیدردورانمانیزیکامرعادیاست .مناینازدواج ها
را ازدواج های خاکستری می نامم .نمی دانم چند نفر از میان خوانندگان این نوشتار از این سنت آگاه بودند و
چند نفر از خواندن آن شگفت زده شدند .برای شگقت زدگان حرف تازه ای دارم .حرفم این است که حتی در
جوامعمدرنکنونیهممابااقتصادشهرها،استان هاوکشورهایخودبههمینگونهرفتارمی کنیم.مابدون
آن که آگاه شویم که شهرها یا استان های ما به چه صنعتی تمایل دارند ،آن ها را دربست در اختیار صنعت
یا صنایعی می گذاریم که خودمان می پسندیم؛ و نه صنایعی که آن ها می پسندند .من این گونه تصمیم
گیری ها درمورداستقرارصنعترانیز(اشتغالخاکستری)می نامم.درازدواجخاکسترینهزنخوشبخت
می شد و نه مرد .زن خوشبخت نمی شد چون مطلقاً همسر و هم بالین و هم خانه خود را انتخاب نکرده بود
و مرد نیز خوشبخت نمی شد ،چون با یک زن ناراضی ،دلمرده ،افسرده و درمانده نمی توان خوشبخت بود.
حتیاگراودختربسیارجوان،زیباوخوشاندامیمی بودوطبیعیاستکهفرزندانآن هانیزنمیتوانستند
شادوخوشبختباشند.دراشتغالخاکسترینیزنه(مادرطبیعت)خوشبختمی شودونه(پدرصنعتگر)؛
که کارآفرین ،مدیرصنعتی یا سرمایه گذار باشد و نه فرزندان این قرارداد یک طرفه؛ یعنی کارگران و مصرف
کنندگان .اشتغال خاکستری ،روزگار همه را سیاه می کند .منابع آب شیرین را به نابودی می کشد ،مراتع را
می خشکاند .باغ ها و بیشه ها را به برهوت تبدیل می کند .کشاورزان شریف و خوشبخت را به کارگران روز
مزدوناآرامبدلمی کند؛سرمایهبانک هارابهبادمی دهدودولتراهمگرفتارودرماندهمی سازد.
اشتغالخاکستریچیست؟
اشتغال خاکستری یعنی سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار در زمینه هایی که مزیت نسبی وجود ندارد.
مزیت نســبی می تواند از فراوانی معادن ،منابع طبیعی ،نیروی کار متخصص یا توانمند ،و هر گونه عاملی
سرچشمهبگیردکهدرمناطقدیگروجودنداشتهباشد،یابهفراوانیوارزانییافتنشود.
مزیت نسبی ،که در دانش اقتصاد با مدل های پیچیده ای محاسبه می شود ،به زبانی غیر تخصصی مطلب
ساده ایاست.مزیتنسبییعنیهرصنعتیافعالیتیراکهمی خواهید،نمیتوانبههرشهرودیاریتحمیل
کرد .بلکه باید به آن شهر و دیار هم حق داد که با زبان بی زبانی اش در مورد این قرارداد اقتصادی ـ اجتماعی

سخن بگوید .مزیت نســبی یعنی طبیعت هر شهری
حق دارد یار مهربانی تلقی شــود کــه در ازدواج خود با
فعالیت هایاقتصادیمیلشرااظهارکند.
چگونهمی توانزبانطبیعترادرککرد؟
زبان طبیعت هر شهر یا هر استانی را می توان از طریق
شــواهد و قراین موجود درک کرد .برای مثال طبیعت
اســتان اصفهان با چه زبان نشــان می دهد که " :که را
میخواهدومیلشبهکهباشد".
کسانی که کشورهای گوناگون را دیده اند ممکن است
اســتنباط من از زبان طبیعت اصفهــان را تأیید کنند.
استنباط من این است که در هیچ کشوری فضایی مانند
بلوار اصفهان به نجف آباد وجود ندارد که حتی در دوران
خشکسالی گرفتار وفور میوه ،و فزونی عرضه نسبت به
تقاضاباشد.
کشاورزان استان اصفهان ،با وجودی که از حمایت های
رایج دولت ها در کشــورهای پیشرفته نسبت به بخش
کشاورزیبی بهرهاند،ولیبهرهوریبسیارباالییپیرامون
این بزرگراه با هزار زبان می گویند که جای کارآفرینان
برجسته در صنایع تبدیلی خالی است .کارآفرینانی که
صدهافرآوردهجدیدوناشناختهازانواعگوناگونمیوه ها
و سبزی های این منطقه بیافرینند و در ثروتمندترین
کشورهای جهان بازارسازی کنند .اگر به فهرست های
متعددی توجه کنیم که هر از گاهی منتشر می شوند تا
آخریندستاوردهایتحقیقاتعلمیدرمورد،دهمیوه ی
برتر یا بیســت میوه ی برتر را به آگاهی مردم برسانند،
خواهیم دیدکه نام توت سیاه ایرانی در همه آن هاوجود
دارد .گرچه گاهی از صدر فهرست به میانه های فهرست
منتقلمی شود.
کارآفرینانی که بتوانند میوه های ناب و منحصر به فرد
غرب اصفهان را به فرآورده های جدیدی مانند صبحانه،
عصرانه،میانوعده،پیشغذاودسرهایگوناگونتبدیل
کنندازحمایتورضایتمادرطبیعتبرخوردارخواهند
شــد و مصرف کنندگان ثروتمند کشورهای صنعتی
وفادارترین مشتری برای ابتکارات و نوآوری های غذایی
کشورهای گوناگون هستند .مانند نوآوری آلمانی ها در
تولیدنوتال ،نوآوری کانادائی ها در تولید شیره ی درخت
افرا (عســل افرا ) ،نوآوری مکزیکی ها در تولید عصرانه
با میوه های اســتوائی مانند آواکادو ،نوآوری برزیلی ها
در عرضــه ی فرآورده های نوعی توت به نام آســایی و
انواع معجون ها و محصوالتی که از ترکیبات دانه های
روغنی ســاخته شــده اند .باغ های غرب اصفهان نیز
همچون کشتزارهای شرق اصفهان نابود می شوند اگر
کارآفرینان برجسته ای پیدا نشوند که میوه های ارزان
آن ها را به تولیدات لوکس و گران بها تبدیل کنند .ولی
اگر چنین کار آفرینانی در آسمان اقتصاد اصفهان ظاهر
شوند باغ های غرب اصفهان پاداش عظیمی به یکایک
آنها خواهند پرداخت .افزون بر کارآفرینانی که در صنایع
تبدیلیکشاورزیفعالهستند،اصفهانازمزیتینسبی
در نیــروی کار جوان ،دانشــمند و متخصص برخوردار
اســت .کارآفرینانی که در زمینه ی تولیدات نرم افزار،
برنامه ،تحقیق و توسعه ،دارو سازی ،صنایع دانش بنیان
اقدام کنند از حمایت هــای طبیعت اصفهان برخوردار
خواهند شد .نمی توان از سومین مزیت نسبی اصفهان
یعنی صنعت گردشــگری نیز غفلت کرد .آثار تاریخی
اصفهانگنج هایسرشاریهستندکهدرانتظارکاشفان
بزرگخودلحظهشماریمی کنند.کاشفانیکهبتوانند
زیربناهایموردنیازاینصنعترابسازندوازشبکهجهانی
توریسم یک اشعاب فعال به سوی شهر بگشایند .مزیت
نسبی اصفهان همین سه چیز است  :میوه های بهشتی،
جوانان سخت کوش و با هوش و آثار تاریخی منحصر به
فرد؛ودراینسهمنبعگنج هایبسیارینهفتهاست.
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علیرضاهمدانیان/معاونپیشینبرنامهریزیواشتغالاستانداریاصفهان

استان اصفهان به اندازه
جمعیــت  12اســتان
کشــور نیروی کارگری
دارد؛ لذا توجــه به امر
ســرمایه گذاری داخلی
و خارجــی در بهبــود
فضــای کســب و کار
بسیار حائز اهمیت است

از گفتن (نه ) پرهیز کنیم؛
سرمایه گذاری اولویت اول استان

مدیر روابط عمومی هلدینگ توکا فوالد
تأکید کرد:

اصفهان مسیر سرمایه
گذاران را تسهیل می کند

نوسان :مــدیر روابط
عمــــومی هلدینگ
توکا فوالد ،با تأکیـد
براینکــــه برگزاری
نمـــــایشگاه کیش
اینـــــوکس 2016
رویدادی ویژه و نقطه
عطفی در مبحث بورس و سرمایه گذاری کشور
می باشد ،گفت :این رویداد با توجه به برگزاری
همایش های تخصصی و حضور چشمگیر
مدیران و مسئولین و صاحب نظران کشور در
زمینه بورس و سرمایه گذاری جایگاه ویژه ای در
بین نمایشگاه های هم نوع خود در کشور دارد و
با توجه به شرایط خاص کشور و نیاز بازار سرمایه
به تأمین مالی و شناسایی فرصت های سرمایه
گذاری می تواند نقش عمده و بسزایی در توسعه
اقتصادی کشور ایفا کند .وی این نمایشگاه را
مکان مناسبی برای ارائه نقاط قوت بازار سرمایه
کشور به سرمایه گذاران خارجی دانست که قادر
است فضای خوبی برای معامالت رو در رو ،در
اختیارشرکتکنندگانقراردهد.
نادر خطیبی ،با اشاره به حضور شایسته اصفهان
در این نمایشگاه ،اضافه کرد :استان اصفهان
با توجه به جغرافیای خاص و پتانسیل های
فراوان سرمایه گذاری ،با تمام توان در این عرصه
خودنمایی کرده و با معرفی فرصت های سرمایه
گذاریومساعدت هایبخشدولتیمسیرورود
سرمایه گذاران به استان را تسهیل می نماید.
وی ادامه داد :به این منظور با مساعدت و پیگیری
قاسمعلی جباری ،رئیس کمیسیون حمایت از
سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان و محسن
ایروانی ،مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه
گذاری استانداری اصفهان ،جلسات متعددی
برگزار گردید و تصمیم برآن شد تا با کارگروهی
برای حضور پررنگ و شایسته این استان ،در
نمایشگاه اینوکس  2016برنامه ریزی گردد تا
حاصل آن که حضور بیش از  20شرکت و ارگان
دولتی و بخش خصوصی در پاویون اصفهان برای
ارائه پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری
استانبود،فراهمگردد.
وی افزود :هلدینگ توکا فوالد نیز همچون
سال های گذشته با حضور هدفمند به منظور
جذب سرمایه گذار خارجی و گسترش
فعالیت های خود و مذاکرات تجاری در
نمایشگاه شرکت کرده و در نظر دارد با برگزاری
نشست تخصصی با موضوع :استقرار حاکمیت
شرکتی در هلدینگ های صنعتی در نمایشگاه
اینوکس  2016در کنار دیگر شرکت کنندگان
در پاویون اصفهان حضور توانمند خود را نشان
دهد.
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یادداشت

بدون شک استان اصفهان به جهت پتانسیل های متعدد از جمله
استقرار در منطقه ی مرکزی کشور و دسترسی به کریدور شمال
به جنوب و غرب به شرق و همچنین برخورداری از نیروی انسانی
ماهر و متخصص و مراکز آموزش عالی ( 160واحد دانشگاهی)؛ 9
هزار واحد تولیدی و حدود  15درصد ارزش افزوده بخش صنعت،
 25درصد تولید فرآورده های نفتی ،بیش از 7درصد تولید ناخالص
داخل کشــور ،رتبه دوم صادرات غیر نفتی کشــور،رتبه ی اول
تولید سنگ های تزیینی با  700معدن فعال ،رتبه ی اول داشتن
بزرگراه هــا و راه های اصلی و قطب اول گردشــگری و همچنین
جایگاه ممتاز این اســتان در طرح های دانش بنیان(با  11مرکز
رشــد؛  2پارک علم و فن آوری؛  455شرکت دانش بنیان و 6034
نفر شاغل ) 50،تا 60درصد طالی کشور 60،درصد صنایع دستی
کشــور 50،درصدتولید ســیمان و 65درصد تولید فوالد کشور،
رتبه ی اول تولیدات دامی و تولید شــیر و دومین حجم نقدینگی
کشورمربوطبهایناستانمی باشد.لذاباتوجهبهمواردفوقاهمیت
سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله گردشگری ،معادن،
صنایع تبدیلی ،طرح های دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی،
توریستدرمانیو...ازجملهطرحهاییهستندکهاستاناصفهانرا
درزمینهسرمایهگذاریجذابجلوهمی دهند.
رویکرد اصلی استان در مقوله ســرمایه گذاری داخلی و خارجی
توسعه فعالیت پاک و با ارزش افزوده باال و کم آب بر و ارتقاء سطح
تکنولوژی در تمام سطوح ،توجه به تولید محصوالت فرآوری شده
در بخش های معدن و کشاورزی ،توجه به توسعه خطوط ریلی و
تکمیلزنجیره هایتولیدمی باشد.
هر چند مقوله بی آبی و محدودیت های آن به عنوان یک معضل
در کشور و اســتان مطرح بوده اســت ،لیکن همواره آسان سازی

و روان ســازی بوروکراســی اداری یکی از مشــکالت پیش روی
ســرمایه گذاری این استان بوده اســت .عدم احصاء قابلیت های
کمی و کیفی
ملی سرمایه گذاری در بخش های مختلف بصورت ّ
از دیگر معضالت استان در این بخش می باشد .هر چند اقدامات
متعددی در این خصوص انجام شده ،لیکن به نظر می رسد باید به
صورت شناسنامه ای برای همه بخش ها وضعیت سرمایه گذاری
را شفاف تدوین کرد .استان اصفهان به اندازه ی جمعیت 12استان
کشور نیروی کارگری دارد؛ لذا توجه به امر سرمایه گذاری داخلی و
خارجی در بهبود فضای کسب و کار بسیار حائز اهمیت است .امروز
بایداولویتمدیریتاستانعم ً
البرمقولهسرمایهگذاریاستوارگردد
تا این امر به صورتی قابل لمس و مشهود تبدیل گردد .این درحالی
استکهدردیگراستان هایکشوربهمراتببامقولهسرمایهگذاری
رفتاربهتریصورتمی گیرد.
یکی از مشکالت اصفهان در ســال های اخیر معضل نقدینگی و
سرمایهثابتبودهاست.وقتینزدیکبه65هزارمیلیاردتومانحجم
منابع بانکی استان می باشد .دســتگاه های متولی در امر سرمایه
گذاری در اســتان باید با تغییر رویکرد ،از گفتن کلمه «نه» پرهیز
نمایندتاراهرابرایارائهبهترخدماتبهسرمایهگذاران هموارسازند
کهاینامرقطعاًبهنفعاستاناصفهانخواهدبود.
بیشکاستاناصفهانباهمهداشته هایمنحصربهفردوخدادادی
خود با یک برنامه ی مدون بر اساس فرامین مقام معظم رهبری و
برنامه یچشماندازتوسعهوسندآمایشاستانبایدنقشهراهخودرا
بداندوبراساسپتانسیل هایموجودوشناختهشده،برنامهاجرایی
دربخش هایمختلفراترسیموعملیاتینماید؛بدیهیاستکهدر
غیر این صورت سایر استان ها گوی سبقت را در این رقابت خواهند
ربود.

گزارش

گزارش
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اجرای 63پروژه مشارکتی
درشهراصفهان
اولینمحصولمشارکتبخشخصوصیتوسعهمتوازنشهراست

در شــرایطی کــه فضای
ساخت و ســاز کند باشد،
حضور ســرمایه گــذاران
بخش خصوصی باعث ایجاد
گردش مالی و بیدار شــدن
پتانسیل های خفته می شود

پروژه هایی
همچون
آکواریوم ،پمپ
بنزین های
کوچک،
موتورهای
برقی از جمله
طرح های
مشارکتی
هستند که به
نتیجهرسیدند

22

آبان ماه 1395

مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان گفت 63:پروژه مشارکتی بزرگ و کوچک در قالب یک هزار و720
میلیاردتومانقراردادجاریدردستاحداثاست.بهگزارشخبرنگارایمنا"،مرتضیحسامنژاد"درجمعخبرنگاراناظهارکرد:
با توجه به اینکه رسالت مدیریت شهری ،خدمت رسانی است از مشارکت شهروندان در موضوعات مختلف شهری استقبال
می کند.ویافزود:تجربهنشاندادهاستدرهرموضوعشهریکهمردممشارکتکردهاند،بهنتیجهمطلوبدستیافتهایم.مدیر
امورسرمایهگذاریومشارکت هایشهرداریاصفهانتأکیدکرد:دراینراستااولویتاولفعالیت هایمدیریتشهریاستفاده
حداکثریازظرفیتسرمایهگذاردربخشخصوصیاست.
حسام نژاد ادامه داد :در حال حاضر ساخت و ساز در شرایط رکود بوده اما شاهد آن هستیم که در حوزه سرمایه گذاری و
مشارکت هاهیچرکودیوجودنداردبهطوریکهبرایهرموضوعیکهفراخواندادهمی شودبااستقبالسرمایهگذارانمواجه
می شویم.
ویبااشارهبهاینکهدرحوزهسرمایهگذاریشهرداریبارونقوشادابیخاصیمواجههستیم،اضافهکرد:درحوزهسرمایهگذاری
بینالمللینیزشرایطمذاکرهمطلوباستامامی دانیمکهرسیدنبهقراردادبینالمللیزمانبراست.
توسعهپایدارشهری؛اولینمحصولمشارکتبخشخصوصی
مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان با اشاره به نتایج مثبت سرمایه گذاری تصریح کرد :اولین محصول
مشارکتوسرمایهگذاریبخشخصوصیپیشرفت،توسعهمتوازنوپایدارشهریاست.
حسام نژاد افزود :اکنون بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری در مناطق شمال شهر اصفهان از جمله مناطق  14و  15انجام
می شودتاتوسعهمتوازندرکلشهرایجادشود.
5200میلیاردریالقراردادمشارکتیدر6ماههاولسال
حسامنژاد،بابیاناینکههرهفتهفراخوانسرمایهگذارداریموقراردادهایمتعددیمنعقدمی شود،ابرازکرد:در 6ماههاولسال
جاری 5هزارو 200میلیاردریالقراردادبرایاجرایپروژه هایمشارکتیمنعقدشد؛ایندرحالیاستکهمتوسطقراردادهای
سال های گذشته ،یک هزار و 100میلیارد ریال بوده است .مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان اعالم
کرد:اکنون 63پروژهمشارکتیبزرگوکوچکدرقالبیکهزارو 720میلیاردتومانقراردادجاریدردستاحداثاست.
حسام نژاد اضافه کرد :پروژه های وسیع مشارکتی تعریف شده است تا کل شهر اصفهان را متحول کند؛ بنابراین امیدواریم این
طرح ها به قراردادهای اجرایی تبدیل شود .وی یادآور شد :پروژه هایی همچون آکواریوم ،پمپ بنزین های کوچک ،موتورهای

برقی از جمله طرح های مشارکتی
هستندکهخوشبختانهبهنتیجهرسید.
مــــدیر امـــور سرمایه گذاری و
مشارکت هـــای شهرداری اصفهان
گفت :برای اجرای پروژه تراموا نیز با
سرمایه گذار در حال مذاکره هستیم
که امیدواریم نتایج آن به زودی نهایی
شود .حسام نژاد به طرح ساماندهی
مشاغل صنایع چوب اشاره کرد و افزود:
امید است با اجرای این طرح ،کل صنایع
چوبودکوراسیونداخلیرابامشارکت
بخش خصوصی در یک نقطه جمع
آوری کنیم .وی ادامه داد :تفاهم نامه
طرح ساماندهی مشاغل انجام شده
استودرحالمذاکرهبرایانعقادقرارداد
نهاییهستیم.
مدیر امــــور سرمایه گــــذاری و
مشارکت هــــای شهرداری اصفهان
به پروژه کمرزرین اشاره کرد و گفت:
پارکینگومجموعهتجاریکمرزرینبا
مشارکتبخشخصوصیبهوسعت72
هزارمتردرحالاجراست.
بخش خصوصی دغدغه تأمین

ویژهنامهنمایشگاهفرصت هایسرمایهگذاریکشورKishInvex2016-

برایجذب
سرمایهگذار
دربخشهتل
سازی در ابتدا
معافیت3ساله
از عوارض
اجراییشد

کلیدفرصتهادردسترسانهها
اصفهان نامی آشنا در عرصه گردشگری است چه
برای کسانی که حرفهشان گردشگری است و
چه برای کسانی که به دالیل مختلف کولهبار سفر
ی نقاط جهان سفر می کنند.
میبندند و به اقص 
این شهر را به سبب تاریخ غنی و وجود ابنیه تاریخی
فاخر و جهانی میشناسند ،موضوعی که جامعه
جهانی نسبت به آن عالقهمند و از تنوع و زیبایی
آنشگفتزدهشده،صنایعدستیاینشهراست.تولیدیکسومصنایعدستی
دنیا ،کیفیت و تنوع رشتههای صنایع دستی و مردمی بودن هنر سبب شد که
شورای جهانی صنایع دستی عنوان شهر خالق صنایع دستی جهان را برازنده
این شهر بداند و به توانمندی و هنر مردمان این سرزمین اذعان کند .اصفهان
از دیرباز تا به امروز یکی از مقاصد مهم و اصلی سفر برای گردشگران داخلی و
خارجیبودهاستاماحاالشهرداریاصفهانتالشداردکهعالوهبرجهانگردان
و توریستهای خارجی ،پای سرمایهگذاران را نیز به این شهر باز کند و تا
حدودینیزدراینعرصهموفقعملکردهاست.
اصفهان به سبب موقعیت قرارگیری و ظرفیتهای شناخته شده بینالمللی
در عرصه گردشگری یکی از بهترین مکانها برای سرمایهگذاری در حوزه
گردشگریبهشمارمیآید،عرصهایکهبهدالیلمتعدددرگذشتهازآنغفلت
شدهودردورهکنونیموردتوجهقرارگرفتهاست.
شهرداری اصفهان به محض تغییر معادالت بینالمللی به نفع ایران با
پیشنهادهای قابل توجه و وسوسهکننده برای سرمایهگذاریهای مشترک
بینالمللی به میدان آمد و تالش دارد در میدان رقابت تنگاتنگ سهم اصفهان
را از بازارهای بینالمللی بازستاند .همانطور که میدانید اقتصاد جهانی از رکود
و تورم رنج میبرد ،بسیاری از کارشناسان بر این باورند که صنعت گردشگری
میتواند در ترمیم و بهبود اقتصاد کشورها مؤثر واقع شود و از سوی دیگر
نمیتوانازصنعتگردشگریوتأثیرآنبراقتصادشهریچشمپوشید .دراین
راستاارائهفرصتهایسرمایهگذاری،بسترسازیبرایحضورسرمایهگذاران،
ارائه بستههای تشویقی از جمله ملزومات ابتدایی این مهم به شمار میرود و
یکیازابزارهایمهموکارآمدبرایتوسعهسرمایهگذاریدرمقاصدگردشگری،
رسانهها هستند .اطالعرسانی دقیق از ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری
شهر برای ترغیب سرمایهگذاران داخلی و خارجی بر دوش رسانهها است
تا با تولید محتوا و برنامههای مختلف درباره ظرفیتهای سرمایهگذاری در
شهر ،سیل عالقهمندان به سرمایهگذاری در اصفهان را روانه این شهر کنند.
رسانهها یکی از مهمترین ابزارها برای توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی یک ملت به شمار میروند ،آنچه رسانهها از ظرفیتهای یک مقصد
بهتصویرمیکشندخودسببترمیمتصویرذهنیقبلیمردم،سرمایهگذاران
وتصمیمسازانوتصمیمگیرانمیشود،امریکهجذبسرمایهگذارانجدید
بهویژهسرمایهگذارانخارجیبهآنوابستهاست.سرمایهگذاریدریکمقصد
بر اساس شاخصههای روشنی انجام میشود ،بخش گردشگری را باید یکی از
حساسترین بخشهای اقتصادی دانست ،گردشگری به شدت تحت تأثیر
عوامل بیرونی قرار دارد و رسانهها در القای این شرایط بیرونی نقش اصلی را بر
عهدهدارند.دراینبینروابطعمومی شهرداریاصفهانباهمکاریوهمراهی
سایر رسانههای استانی و کشوری توانسته همپای دیگر بخشهای فعال در
بخش جذب سرمایهگذاران فعالیت کند .معرفی فرصتهای سرمایهگذاری
اصفهان و افزایش خوشبینی به نتیجه سرمایهگذاریها در سرمایهگذاران با
استفادهازابزارهایرسانهایشهرداریهمچونبرنامهتلویزیونیاینجااصفهان،
رادیو صدای شهر ،خبرگزاری ایمنا ،روزنامه اصفهان زیبا ،و ...انجام میشود که
استقبالمردمرامیتوانازجملهنتایجمهماینکارجمعیبرشمرد.
در عصری قرار داریم که کوچکترین وقایع در کوتاهترین زمان ممکن از
جایجایاینکرهخاکیبهسرعتدرشبکههایاجتماعیبهاشتراکگذاشته
میشود .شبکههای اجتماعی به یک رسانه قدرتمند تبدیل شدهاند و ما در
شهرداری اصفهان در این مسیر تالش کردهایم از این ابزار قدرتمند رسانهای
برای شناساندن ظرفیتها و قابلیتهای این شهر خوشنام و نشان بیشترین
استفادهراداشتهباشیم.درپایانناگفتهنماندبیتوجهیبهرسانهونقشآناندر
هرعرصهایخساراتجبرانناپذیریرابههمراهخواهدداشتکهدراینمسیر
همراهشدنسرمایهگذارانبارسانههانیزضروریبهنظرمیرسد.

هادینباتینژاد/مدیرروابطعمومیشهرداریاصفهان

معموالًپروژه
هاییکهبا
مشارکتبخش
خصوصیو
نخبگانانجام
می گیردبااقبال
مردممواجه
می شود

پانوشت
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منابع مالی شهرداری را کاهش
می دهد
حسام نژاد دومین محصول مشارکت
و سرمایه گذاری را تحریک در زمان
رکود دانست و اظهارکرد :در شرایطی
که فضای ساخت و ساز کند باشد،
حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی
باعث ایجاد گردش مالی و بیدار شدن
پتانسیل های خفته می شود .وی
ادامه داد :حضور سرمایه گذاران بخش
خصوصی دغدغه شهرداری در تأمین
منابع مالی را کاهش می دهد؛ به
طور مثال احداث پارکینگ فرشادی
با مشارکت بخش خصوصی وارد فاز
اجرایی شد؛ بر این اساس بدون اینکه
یک ریال از سوی شهرداری پرداخت
شود ،طرح بهینه ای از سوی سرمایه
گذاراجراییمی شود.
مدیر امور سرمایه گذاری و
مشارکت های شهرداری اصفهان به
ابعاد اجتماعی حضور سرمایه گذاران
اشارهکردوگفت:معموالًپروژههاییکه
با مشارکت بخش خصوصی و نخبگان
انجام می گیرد با اقبال مردم مواجه
می شود؛ چون سرمایه گذار دغدغه
دارد که طرح به نحوی عمل شود که
مورد اقبال قرار گیرد .حسام نژاد با اشاره
به استفاده از فکر و ایده سرمایه گذاران،
بیان کرد :فکر و توانمندی سرمایه
گذارانازپولآن هاباارزش تراست.
سیاست های شهرداری؛ تنوع
بخشیدرموضوعاتمشارکتی
حسام نژاد ،تنوع بخشی در موضوعات
مشارکتی را از سیاست های شهرداری
دانست و اظهـــارکرد :در گذشتـــه
شهرداری بیشتر در زمینه احـــداث
مجموعه تجاری و دفتر کار با سرمایه
گذار بخش خصــــوصی مشــارکت
می کرد ،اما اکنون به موضـــوعات
زیست محیطی ،صنایع دانش بنیان،
خدماتی ،حمل و نقل عمومی و تولید
انرژی از پسماند و بازیافت زباله ورود
پیدا کرده که با استقبال سرمایه گذاران
مواجه شده .مدیر امور سرمایه گذاری و
مشارکت های شهرداری اصفهان ادامه
کمی پروژه های مشارکتی
داد :ارتقاء ّ
از دیگر سیاست های شهرداری است
که خوشبختانه امسال باید  40درصد
از بودجه شهرداری و بالغ بر  65تا
 70درصد بودجه عمران را در حوزه
مشارکت ها و سرمایه گذاری فعال
کنیم و پروژه ها را در این مسیر به اجرا
درآوریم .وی اضافه کرد :هر چقدر وزن
پروژه های مشارکتی بیشتر شود ،بال
شهرداریسبک ترخواهدشد.
وی با بیان اینکه برای جذب سرمایه
گذار ،پیگیر کوتاه کردن بروکراسی
اداریهستیم،گفت:سرعتعمل،یکی
از عوامل جذب سرمایه گذار است که در
اینراستاتاکنونتوانستهایم50درصداز
طولزمانبروکراسیراکاهشدهیم؛اما

هنوزبهنقطهمطلوبنرسیدهایم.مدیرامور
سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری
اصفهان افزود :امید است تا پایان سال جاری
با تعریف ساختارهای مطلوب به شرایط
بهینه تری دست یابیم .حسام نژاد تصریح
کرد :اکنون در مدیریت سرمایه گذاری،
حوزه های تخصصی شهرسازی ،عمرانی،
اقتصادی و حقوقی را داریم تا پروژه ها زودتر
به نتیجه برسد .وی در ادامه سخنان خود با
اشاره به تعریف قرادادهای سه جانبه مردم
خاطرنشان کرد :در این نوع قراردادها مردم
و مالکان خصوصی می توانند دارایی خود را
به شهرداری ارائه کنند و شهرداری با آورده
پروانه ساختمانی از جانب آن ها ،سرمایه
گذارراجذبکند.حسامنژادبهارتقاءکیفی
پروژه هااشارهکردوادامهداد:باتشکیلاداره
نظارت سعی کرده ایم کیفیت پروژه های
مشارکتی را ارتقا دهیم .وی ابراز کرد :زمانی
که پروژه از سوی پیمانکار انجام شود این
انگیزه را دارد که با حداقل هزینه ها به مبلغ
قراردادشهرداریدستیابد،اماسرمایهگذار
اگرکمکاریکندبهموفقیتدستنمییابد
و این مزیت استفاده از سرمایه گذار بخش
خصوصیاست.
فعالیت حوزه سرمایه گذاری در
محدودهشهراصفهاناست
مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت های
شهرداری اصفهان ،در بخش دیگر سخنان
خود با تأکید بر اینکه فعالیت حوزه سرمایه
گذاری در محدوده شهر اصفهان است،
گفت :جلب مشارکت بخش خصوصی
تنها در محدوده شهر و مرتبط با موضوعات
شهرداریاصفهانانجاممی شود.ویافزود:
نظارتمستمرشهرداریبررویپروژه های
مشارکتییابهصورتاشخاصحقوقیاست
و یا به صورت امانی از نیروهای شهرداری
استفاده می شود .حسام نژاد با اشاره به
استفاده از سرمایه گذار بخش خصوصی در
حوزه فرهنگی ،اجتماعی تصریح کرد :قرار
است همایشی برای تبیین فرصت های
سرمایهگذاریدرحوزهفرهنگیواجتماعی
برگزار شود .وی تأکید کرد :فضای توسعه
شهر،بی نهایتمتنوعو منابع مالی محدود
است؛ بنابراین برای توسعه و پیشرفت شهر
بایدمتنوععملکنیم.
حلقه مفقوده احیای میدان امام
علی(ع) مشارکت بخش خصوصی
است
مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت های
شهرداری اصفهان با بیان اینکه تاکنون
بیش از  100پروژه مشارکتی در شهر
اجرا شده است ،گفت :طرح احیای میدان
امام علی(ع) یکی از پروژه هایی بود که
می توانست با مشارکت بخش خصوصی
احداث شود و در حال حاضر نیز یکی از
حلقه های مفقوده احیای میدان امام
علی(ع) ،مشارکت بخش خصوصی است.
حسام نژاد افزود :البته پروژه کمرزرین در
اطراف میدان امام علی(ع) یکی از طرح
هایی است که با مشارکت بخش خصوصی
اجرامی شود.
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حملهبهرکود

بسته هایمتعددتشویقیبرایشکستنرکودعمیقبازارمسکن

بســته های تشــویقی
کمک می کند تا صنایعی
که وابســته به صنعت
ســاختمان هســتند
از رکــود خارج شــوند

ریشهرکوددربازارمسکنآنچنانعمیقشده استکهبهگفتهبسیاریازکارشناسانبرایرسیدنبهشرایطایدهآل
به برنامههای بلندمدت نیاز است و با برنامههای کوتاهمدت نمیتوان چارهای برای این مشکل اندیشید .این رکود طی
چندسالگذشتهباعثگردیدهتاشهرداری هاکهعمدهمبنایدرآمدخودرابرصدورپروانهساختمانیقراردادهبودند
با مشکالت متعددی روبرو گردند .اما در این میان شهرداری اصفهان که در سال گذشته با بسته تشویقی 35درصدی
خودتوانستبافاصله ایویژهدرصدرجدولمیزانصدورپروانهساختماندرکشورقرارگیرددرسالجارینیزباارائه
بسته ایسهمرحله ایسعیداردعالوهبرحفظاینجایگاهبااستراتژیتشویقیبهجنگرکودموجوددربازارساخت
وسازبرود.اماچقدرشهرداریاصفهاندردستیابیبهاینامرموفقبودهاستوآیااساساًبسته هایتشویقیمی تواند
منجربهجذبسرمایهگذارانکالنبهحوزهساختمانگرددیاخیر؟
بسته های تشویقی عرضه و تقاضا را متعادل می کند
معاونشهرسازیومعماریشهرداریاصفهانگفت:بسته هایتشویقیکمکمی کندتاباساختوسازنظامعرضه
و تقاضا در شهر و استان متعادل شود .سید جمال الدین صمصام شــریعت ،با اشاره به اینکه مشاغل و صنایع زیادی
وابسته به صنعت ساختمان است ،اظهار کرد :اگر ساخت ساز رونق داشته باشد چرخ صنایع و اشتغال به کار می افتد
و سرمایه ها جذب استان و شهر می شود .وی با اشاره به اینکه گردش مالی صنایع در دروان رکود کاهش می یابد و
سرمایه ای که باید جذب استان و شهر شود ،کاهش می یابد ،افزود :رکود در زمینه های مختلف در سطح ملی ایجاد
شده بود در همین راستا حرکت هایی آرام در دست انجام اســت تا از رکود خارج شویم .معاون شهرسازی و معماری
شهرداریاصفهانعنوانکرد:بسته هایتشویقیکمکمی کندتاصنایعیکهوابستهبهصنعتساختمانهستنداز
رکود خارج شوند و با ساخت و ساز ،نظام عرضه و تقاضا در شهر و استان متعادل شود .صمصام شریعت ادامه داد :سال
گذشته علیرغم رکودی که در کشور وجود داشت حدود 16درصد متراژ آمار صدور پروانه افزایش یافت که البته از نظر
تعدادکمتربودهاست؛امااینمعنایخوبیرامی دهدچراکهپروانهساختمانیباپالکریزدانهنبودهوانبوهسازیشده
است.ویبااشارهبهاینکهبسته هایتشویقیمصوبشورایاسالمیشهراصفهاناستوازاولمهرماهبهمناطقابالغ
شده خاطرنشانکرد :امیدواریم امسال نسبتبه سالگذشته افزایش صدور پروانه را داشته باشیم چرا که هرچه متراژ
صدورپروانهافزایشیابد،نویداشتغالبیشتروگردشچرخصنایعرامی دهد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد :سال گذشته با توجه به رکودی که در کشور حاکم
بودوالبتهامسالعمیق ترشدهاست 16،درصدآمارصدورپروانهساختمانیازنظرمتراژدراصفهاننسبتبهسال93
افزایشیافتکهامیدوارمامسالهمبتوانیماینآمارومتراژرانسبتبهسال 94افزایشدهیم.
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تفاوت بسته تشویقی امسال
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان
تفاوتبستهتشویقیامسالنسبتبهسال های
گذشــته را میزان تخفیف در بافت فرســوده
شــهر عنوان کرد .به گفته وی میزان تخفیف
صدورپروانه ساختمان در بافت های فرسوده تا
حدود  70درصد خواهد بود .وی با اشاره به سایر
ویژگی هایبستهتشویقیشهرداریاصفهاندر
سال جاری گفت :قب ً
ال بسته تشویقی شهرداری
هر سال در  2ماه آخر سال به شــهروندان ارائه
می شــد ،اما به دلیل اینکه معموالً شهروندان،
دریافت پروانه ساختمانی را به آخر سال موکول
می کردند و فرصت کافی برای گرفتن پروانه به
دست نمی آمد ،امسال با پیشنهاد شهرداری به
شورای شهر اصفهان ،این بسته تشویقی از اول
مهرماهآغازشد.
ســید جمال الدین صمصام شــریعت ،تأکید
می کند:بستهتشویقیساختوسازشهرداری
اصفهان ،ابزاری بسیار مطلوب است تا از یک سو
اگر فردی تصمیم به گرفتن پروانه ساختمانی
دارد ،زودتر به شهرداری مراجعه کند و از سویی
دیگر شــهرداری هم مهلت کافی برای صدور
پروانهساختمانیداشتهباشد.
همفکری با سرمایه گذاران
مدیراموردرآمدشهرداریاصفهان،معتقداست:
با آسیب شناسی که در بخش ســاخت و ساز
انجامشد،عم ً
التشکیلپرونده،انجاممحاسبات
و صدور پروانه به عنوان ســه مرحله مهمی که
شهروندان در ساخت و ساز با آن درگیر هستند،
استخراج شده اند .نادر آخوندی ،تأکید دارد :در
بخش تشکیل پرونده اتفاقات خوبی در معاونت
شهرسازی انجام و سرعت عمل و تسریع در کار
ارباب رجوع محقق شــد ،در بخش محاسبات
نیز شفاف سازی الزم با راه اندازی سیستم سما
تسریعیافتهودربخشصدورپروانه،شهرداریو
شورایشهراصفهانباهمفکریسرمایهگذاران
بسته تشویقی را در نظر گرفته اند که امیدواریم
برکاتآنبرایشهروشهروندانچشمگیرباشد.
آخوندی اذعان دارد که در این بســته تشویقی
برای آن دسته از شــهروندانی که در دوره اول
فرآیند دریافت پروانه ساختمانی را انجام دهند،
درصد بیشــتری اختصاص یافتــه و هر چه به
سمت پایان ســال پیش رویم میزان هدیه این
بستهتشویقیکمترمی شود.
مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان در خصوص
نگرانی برخی از شهروندان از کمبود زمان برای
بهره گیری از منافع این طرح توضیح می دهد:
نکته حائز اهمیت این است که تسهیالت این
بستهتشویقیبهگونه ایدرنظرگرفتهشدهکه
شهروندان می توانند در دوره زمانی اعالم شده
نسبت به شــروع کارهای ابتدایی پروانه اقدام و
امور مالی آن را تکمیل و سایر امور فنی پروانه از
جمله سازمان نظام مهندسی ،بیمه یا دیگر امور
شهرسازی را تا پایان سال انجام داده و نسبت به
تکمیلپروندهاقدامنمایند.ویبهپرداخت های
غیر ریالی نیز راهکار دیگری برای توافق سرمایه
گذاران با شــهرداری قلمداد می کند و تأکید
دارد که سرمایه گذاران می توانند تا  50درصد
مبلغ پروانه را به صورت غیر ریالی شامل ملکی،
آپارتمان یا ســایر موارد در توافق با شهرداری
لحاظنمایند.
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سبدمتنوعپروژه های
سرمایهگذاری

شهرداریاصفهانازایده هایسرمایهگذاراناستقبالمی کند
خوشــبختانه شــهرداری
اصفهان با ایجاد دفتر سرمایه
گذاری ومشارکت ها تقریب ًا
بخش عمــده ای از فرایند
بروکراسی اداری را که قابل
انکار نیست ،از بین برده است

مسئول در این نمایشگاه در جذب سرمایه
گذارانتأثیرگذارتراست.
معاون مدیر سرمایهگذاری و مشارکتهای
شــهرداری اصفهان ،در خصوص مشکالت
پیش پای ســرمایه گذاران بــه خصوص
در حــوزه مدیریــت شــهری ،می گوید:
خوشبختانه شهرداری اصفهان با ایجاد دفتر
سرمایه گذاری ومشارکت ها تقریباً بخش
عمده ایازفرایندبروکراسیاداریراکهقابل
انکارنیست،ازبینبردهاست.
ویبااشارهبهاینکهبخشیازبروکراسی های
اداری در دفتر مشارکت های سرمایه گذاری
شهرداری اصفهان حل می شود ،می افزاید:
حدود  80درصد ارتباط سرمایه گذاران در
حوزه شهری با این دفتر است و این موجب
استقبال سرمایه گذاران شده به گونه ای که
بعد از فراخوان برخی از پروژه ها ،بعضاً حدود
12پیشنهادمشارکتدریافتمی گردد.
برهانی پور البته تأکید می کند :متأسفانه
امروز کشــور با فضای رکود مواجــه بوده و
این در فعالیت های اقتصــادی تأثیرگذار
است .به خصوص در حوزه ســاخت و ساز
که بخش عمــده ای از درآمد شــهرداری
معطوف به این بخش اســت .وی با اشاره به
رکود حوزه ساختمان و تأثیر بر کار سرمایه
گذاری های شهرداری ،می گوید :امیدوارم
با سیاست های دولت در حوزه رونق بخشی
ساختمان ،تا اواخر امسال و اوایل سال آینده
شاهد رونق ساخت و ســاز باشیم و طبیعتاً
شهرداری نیز تمام تالش خود را در راستای
رونق بخشی به این حوزه انجام داده و خواهد
داد که در همین راســتا می توان به بسته
تشویقیساختوسازشهرداریاشارهکرد.
به گفته برهانی پور ،مدیریت سرمایه گذاری
و مشارکت های شهرداری اصفهان طی دو
سال اخیر با تنوع بخشی در حوزه هایی که
امکانمشارکتبخشخصوصیباشهرداری
وجود دارد تا حدودی از حوزه ســاختمان
فاصله گرفته و در حوزه هایی چون خدمات
شهریوتفریحیودرقالبقراردادهایاجاره
و ساخت ،بهره برداری و انتقال توانسته سبد
پروژه هایسرمایهگذاریخودرامتنوعکند
کهاینموجبپویاییوجذابیتبیشترحوزه
سرمایه گذاری گردیده است .وی می افزاید:
تا نیمه امســال در مجموع ما سیزده مورد
قرارداد مشارکتی ،منعقد و نهایی کردیم و
اکنون چند پروژه بزرگ نیز در دستور کار ما
قرار دارد که اگر قراردادهای آن تا اخر امسال
مبادله شود ،قطعاً شاهد جهشی در جذب
سرمایه گذار در ســال  95خواهیم بود .به
گفتهویبرآوردمی شودتاپایانامسالبااین
جهش فراتر از دو هزار میلیارد تومان قرارداد
مشارکتباسرمایهگذارانداشتهباشیم.وی
ادامه می دهد :پروژه هایی در حوزه سامان
دهی مشاغل ،مجموعه های بزرگ تجاری
و اداری ،بازیافــت ،شــهربازی و ...از جمله
طرح های شاخصی هستند که در دستور
کارمدیریتسرمایهگذاریومشارکت های
شهرداریبرایجذبسرمایهگذارقرارگرفته
و امیدواریم تا پایان ســال چند مورد آن به
قراردادتبدیلشود.

پانوشت
سرمایه گذاران
خارجی
برهانیپوردر
خصوصسهم
سرمایهگذاران
خارجیدر
پروژه هایشهری،
بیانمی کند:
وضعیتجذب
سرمایهگذاران
خارجیدرکشور
تاحدودیمتفاوت
استچراکههنوز
سیستمبانکیما
تواناییمبادالت
ارزیسنگینرا
ندارد.
بهگفتهوی،
امیدواریمبا
برنامه هایدولتو
پیگیری هایالزم،
موانعبانکیبرداشته
شودوپیشبینی
می کنمدرصورت
ایناتفاقماشاهد
حضورسرمایه
گذارانخارجیبه
شکلقابلتوجهی
دراصفهانباشیم.
ویدرپایانباتأکید
براینکهشهرداری
اصفهانازایده های
جدیدسرمایه
گذاراندرحوزه
شهریاستقبال
می کند،می گوید:
شهرداریاصفهان
ازسرمایهگذاران
می خواهدکهخود
رابهپروژههاییکه
شهرداریبهآنها
معرفیمی نماید،
محدودنکنند.وی
ازسرمایهگذاران
دعوتکردتاهر
ایدهوپروژه ایکه
تصورمی کنندقابل
سرمایهگذاریدر
حوزهشهریاسترا
بهدفترمشارکت ها
معرفیکنندو
شهرداریاصفهان
حداکثرهمکاریرا
بهمنظوراجرایآن
باسرمایهگذارانبه
عملخواهدآورد.
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گزارش

طی چند سال اخیر کالنشهرها در سایه سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی ،توسعه چشمگیری یافته اند ،که
ادامه این روند ،نیازمند برنامه ریزی و مدیریت صحیح شهری اســت .به طور قطع جذب سرمایه گذار در حوزه های
مختلفعاملیبرجستهبرایتداومرشداقتصادیهرشهریبهشمارمی رود.دراینمیانشهرداریها،یکیازنهادهای
عمومیباتوانمالیباالوظرفیت هایمتعددهستندکهقادرندبابهرهگیریازتمام قابلیت هاوویژگی هایآنشهر
ظرفتوسعهاقتصادیوشهریراانباشتهساختهوپیشبرداهدافکالنشهررامیسرکنند.
شهرداریاصفهاننیزطیچندسالگذشتهدراینمسیرگامبرداشتهاست.اماآنچهماراپایاینگفتگوکشاند،برپایی
نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور در کیش است که شــهرداری اصفهان نیز در پاویون مشترک اصفهان
حضور دارد .در این خصوص معاون مدیر سرمایهگذاری و مشارکتهای سرمایه گذاری شهرداری اصفهان می گوید:
خوشبختانهباتوجهبهاتفاقنظریکهدرمدیریتاستانبرایشرکتدرنمایشگاهفرصت هایسرمایهگذاریکیش
صورت گرفت تمامی دستگاههای اســتان در یک پاویون واحد در این نمایشگاه حضور دارند که این اتفاق می تواند
نویدبخشهمکاریبهتربرایجذبسرمایهگذارانباشد.علیرضابرهانیپور،بااشارهبهاینکهآنچهبرایسرمایهگذاران
اهمیت چشــمگیری دارد ،وجود وحدت رویه و یک پنجره واحد برای ارائه خدمات نهادها و دستگاه های اجرایی به
سرمایهگذاراناست،می افزاید:قدمهاییدراینراستابرداشتهشدهواینمهمتریننقطهبرایاطمینانسرمایهگذاران
است تا زمانی که آنها تصمیم به سرمایه گذاری می گیرند با برخوردهای چندگانه مواجه نشوند و در ارائه خدمات از
شروعاخذمجوز،تاپایانکارهمکاریمناسبودرخورشأنآنهاانجامشود.بهگفتهوی،نمایشگاهفرصت هایسرمایه
گذاری کیش شروع خوبی برای رساندن این پیام به سرمایه گذاران خواهد بود که مجموعه مدیریت استان در سطح
کالنخودبهایناجماعرسیدهکهحضور منسجمو یکجای مجموعه شرکت هاو سازمان هایخدماتیونهادهای

گزارش

گفتوگو
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کمیســیون کشــاورزی
اتاق اصفهــان ،با تعامالت
سازنده در محیط های ملی
و بین الملل ،روابط مناسبی
برقرار کرده و مطابق نقشه
راه اســتراتژیک ،تعامالت
الزم را انجــام می دهنــد

نباید توقف کرد
شاهد یک روند مستمر وپایدار نیستیم

حتی در
برهه ای از
زمان ،با وجود
فراهم نبودن
شرایط ،باز
می بینیم
که با تالش
کارآفرینان
بزرگ ،پروژه
سرمایه گذاری
با ارزش افزوده
مناسب ایجاد
شده است
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شرکتسپاهاندانهپارسیاندرسال 1385باپشتوانهدهسالهدرصنعتداموطیوربه
همراهتیمعلمیدرزمینه هایتغذیهای،بهداشتیوتأسیساتشروعبهفعالیتنمود.
اینشرکترسالتخودرابرخدمتصادقانه،نوآوریوعلمگرایی،بهینهکردنچرخه
تولید و در نهایت تولید محصول مقرون به صرفه و سالم بنا نهاده است .گفت و گوی
ما با حمیدرضا قلمکاری ،مدیرعامل شرکت سپاهان دانه پارسیان و رئیس کمسیون
کشاورزی اتاق اصفهان به پتانسیل ها و قابلیت های اصفهان در حوزه های مختلف
اختصاصدارد.
نوسان :به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان ،جدیدتریـــن و شاخص ترین
طرحهـا و پروژههای سـرمایهگذاری بخـش خصوصی داخلی و خارجی در این کمیسیون چه
بودهاست؟
مجموعه ایازطرح هایاساسیوبنیادیندرکمیسیون هایاتاقبازرگانیاصفهانازفازطراحیکمیسیون
وبههمتاساتیدوخبرگانعضوآناستحصالشدهاست.طرحمنطقهویژهاقتصادیهیدروکرین،ایجاددفاتر
تشخیصصالحیتصادراتیشیر،گوشتومرغ،ایجادگلخانه هایصنعتیبزرگ،منطقهگردشگریسمیرم،
بزرگترین گلخانه های صنعتی سیتی سنتر شمال اصفهان و شــهرک سالمت اصفهان از جمله طرح های
کمیسیونکشاورزیمی باشند.
نوسان :اگر بخواهید تصویری از قابلیتها و ظرفیتهای اصفهان و توصیـفی از موقعیـت
اقتصـادی،سیاسـی،اجتماعیوفرهنگـیاینشهرارائهدهید،بهچهمواردیاشارهمی کنید؟
از جمله مواردی که می توان به آن ها اشاره کرد عبارت اند از :موقعیت مکانی ویژه استان در مرکز ایران ،وجود
پتانسیلهای قوی کارآفرینی روبه رشد در بخش های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،وجود نواحی پتانسیل
دار معدنی ،برخورداری از جاذبه های گردشگری و مزیت های فرهنگی ،وجود منابع طبیعی و اقلیمی متنوع
بهعنوانزیرساختمحرکفعالیت هایاقتصادی باتأکیدویژهبربخشکشاورزی،آبومحیطزیست،وجود
سرمایه های انسانی ،وجود دانشگاه های تخصصی مادر ،اولین شهرک علمی و تحقیقاتی ،استقرار واحدهای
بزرگصنعتیدارایاهمیتملینظیرمجتمعفوالدمبارکه،ذوبآهنو....دراستان،نقشبرجستهاصفهاندر
بخشتولید،ذخیرهوانتقالانرژیدرکشور ،وجودتوانمندیقویدرزمینهرشته هایصنایعدستیکههمهاز
قابلیت هاوظرفیت هایبارزاستانهستند.
نوسان:چهمشکالتومسائلیدرمسیرجذبسرمایهگذاریوتوسعهبرنامه هایشماوجود
دارد؟دیدگاهشمابرایرفعاینمشکالتچیست؟
طبق روش برنامه ریزی استراتژیک گروه (مدل آنالیز شکاف) محیط کمیسیون به سه بخش محیط داخل،

محیطخارجنزدیکومحیطخارجدورتقسیمبندیشده
که محیط داخلی دربردارنده نقاط ضعــف و قوت درون
کمیسیون است که مشــاورین کمیسیون سازماندهی
مناسب و ساختاردهی الزم را برای استفاده از نقاط قوت
و پوشــش ضعف ها انجام داده اند .لیکن محیط خارج
نزدیک ،شــامل اتاق بازرگانی ایران و مجموعه نهادهای
مرتبط موجود در این محیط می باشند که به دو بخش
خصوصیودولتیتقسیممی شوند.بخشدولتیگرفتار
مسائلی مانند ناکارآمدی ،ناهماهنگی ،بی برنامه بودن و
عدمهمسوییبامردمومنافعملیشده وبخشخصوصی
نیز بی سازمان و به صورت غیر همسو با نیازهای کشور و
بدون برنامه استراتژیک و درنهایت نا هماهنگ با اقتصاد
مقاومتی و ...اســت .در این میان برنامه های کمیسیون
کشاورزیاتاقاصفهان،باتعامالتسازندهدرمحیطخارج
دورازجملهمحیط هایملیو بینالملل،روابطمناسبی
برقرار کرده و مطابق نقشه راه استراتژیک ،تعامالت الزم را
انجام می دهند.
نوسان :حمایت از تولیدکنندگان و لزوم توجه
به تولید داخلی از شعارهای دولت است؛ آیا در این
زمینهموفقعملکردهاست؟
همان گونه که شما گفتید ،این ها برنامه نبوده و نیستند.
بلکه شعارهای دولت هستند در صورتی که اینها تحت
یک برنامه اســتراتژیک جامع قرار می گرفتند ،امکان
انجام یا امید به اجرای آنها بود؛ لیکن طرح شــعار بدون
تعریف نقشه راه و ارائه برنامه عملی به تنهایی کافی نبوده
و دولت قطعاً موفق نخواهد بود .توجه داشــته باشید که
محیط درتعامل با دولت نیز در مقابله با اجرایی شدن هر
برنامه ای می بایست برای تقبل وظایف و اجرای وظایف
محوله برنامه آماده باشند و دولت کنونی با به ارث بردن
ورشکستگی از دولت گذشــته ،عدم تحقق منابع ارزی
وافر ،صرفاً درحال روزمرگــی و در صدد پرداخت مخارج
جاری خود می باشد و به صورت معمول قادر به حمایت
ازنهادهایخارجازبدنهخودنمیباشد.
نوسان:اجراییشدنبرجامتاچهاندازهبهبهبود
فضای کسب و کار در اســتان کمک کرده است؟
حتی افــرادی که دانش کمــی در برنامه ریــزی دارند
می دانند که اجرایی شدن هر تعهدی یا قرارداد و هرگونه
برنامه ای در سرعت های غیر استاندارد ومتعارف خود
امکان پذیر نمی باشــد .لیکن در صورتی که یک توافق
بر اساس برنامه زمان بندی و بندهای تعهد شده خود به
پیش رفته باشد و عالوه بر آن یک ناظر خوب بتواند آنچه
را که در توافق بدان تعهد شده با آنچه که در زمان بندی
طی شده اســت را تطبیق صوری و ماهوی دهد ،متوجه
می شود که تمام تعهدات برجام به تحقق پیوسته .لیکن
توقع بیش از حد از برجام که از سوی برخی افراد با توجه به
منافع جناحی مطرح می شود ،اصراری است که به قصد
خیرخواهیصورتنمیگیرد.
نوسان:فضایسرمایهگذاریدراستاناصفهان
راچگونهارزیابیمی کنید؟
معتقدم که نباید توقف کرد .حتی در برهه ای از زمان،
با وجود فراهم نبودن شرایط ،باز می بینیم که با تالش
کارآفرینان بزرگ ،پروژه سرمایه گذاری با ارزش افزوده
مناسب ایجاد شده است .این طرح ها توانسته خوب عمل
کندوشاهدخلقفرصت هایسرمایهگذاریمثلسیتی
سنتر ،شهرک سالمت و ....می باشیم .هر چند این ها
الگوهایخوبیهستند،لیکنخواستواقعیویکبرنامه
استراتژیک و نهاد هوشمند و عمل گرا ،برای در کنارهم
قراردادن عناصر بازار سرمایه گذاری وجود ندارد .عالوه بر
این،فضابرایتوسعهلیاقت هاوشایستگیاصفهانازدست
می رود و همه ظرفیت ها و پتانسیل ها مورد غفلت قرار
می گیرند،وبازهمشاهدیکروندمستمروپایدارنیستیم.
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اجماعدرگردشگری

اجازه نمی دهیم کسی چوب الی چرخ سرمایه گذار بگذارد
اصفهــان را باید با یک
رویداددردنیابشناسند؛
البته زمــان برگزاری
ایــن رویــداد باید در
فصل لوســیزن باشد

صنعت توریسم و سرمایه گذاری و توسعه آن به نحوی که گردشگران را از کشورهای دیگر
جذب کند ،کمک شــایانی به بهبود اقتصاد کشــور می کند؛ چرا که گردشگران از کاالها
و خدمات داخل کشور استفاده کرده و ارز وارد کشور می شود و حتی به اشتغال زایی افراد
بسیاری در بخش های خدماتی کمک می کند .با این اوصاف طی دو سال گذشته بخش های
مختلف شــهر به این حوزه ورود کرده و دنبال نقش آفرینی هستند .شهرداری اصفهان به
عنواننهادیغیردولتیوعمومیدراینمدتعالقهبسیارینشاندادهودستبهبرنامه های
متنوعیزدهوحتیتأسیسسازمانگردشگریراباجدیتپیگیریکردهاست.

شــهر و ادارات و نهادهای دیگــر ،در آن حضور
می یابند.ویتأکیدکرد:بهدنبالتشکیلاولین
جلســه این کانون در اصفهان ،طبیعتاً سازمان
گردشگری شــهرداری اصفهان و مدیرعامل
آن نیز عضــوی از ایــن کانون خواهــد بود و
هماهنگی های الزم در این بخش انجام خواهد
شد .یار محمدیان ،در ادامه می افزاید :طی دو
سال گذشته حجمی از ســرمایه های بخش
خصوصی اصفهان و حتی فعــاالن صنعتی به
سمت حوزه گردشــگری معطوف شده است.
وی با ابراز امیدواری ها از این ســرمایه گذاری
ها ،تصریح می کند :اگــر بخواهیم در صنعت
سرمایه گذاری کنیم ،اتاق بازرگانی و یا سازمان
صنعت تا حدودی می توانــد پروژه های مورد
نیاز به سرمایه گذاری را معرفی کند؛ اما مشکل
اینجاست که متأســفانه فرصت های سرمایه
گذاریدراصفهانبهروزنیست.
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی
اســتان اصفهان با اشــاره به اینکــه در بخش
گردشگریکتابیدرحوزهسرمایهگذاریوجود
دارد ،می گوید :مث ً
ال بخشــی مربوط به مرمت
خانه های تاریخی است؛ اما این سرمایه گذاری
حجم باالیی ندارد و رقمــی معادل 500تا یک
میلیارد تومان اســت .اما در بحث هتل سازی
نیازمند سرمایه گذاری باالیی هستیم و سرمایه
گذارانیکهتمایلبهورودبهاینعرصهدارند،باید
خود مطالعات الزم را انجام داده و سپس اقدام به
سرمایهگذاریکنند.
وی اضافــه کرد :با این وجــود میراث فرهنگی
در کتابچه فرصت های ســرمایه گذاری ،سند
ساخت هتل و توجیه اقتصادی طرح را می تواند
برای سرمایه گذاران تشریح کند .البته ما تنها
مشاوره اولیه را ارائه می دهیم و در نهایت خود
سرمایهگذار،تصمیمگیرندهخواهدبود.
وی همچنیــن با اشــاره بــه اینکــه مرجع
موافقت های اولیه تأسیســات گردشــگری،
سازمان میراث فرهنگی ،اســت ،تصریح کرد
تأکید ما بر حمایت از گردشگری به هر قیمتی
نیســت .ما از تأسیسات گردشــگری در برابر
شــهرداری ،نیروی انتظامی و ...دفاع کردیم اما
نمی توانیم به ســایر ادارات بگوییم تا از قوانین
خود چشم پوشــی کنند .با این حال الزم است
کانونهماهنگیگردشگریتشکیلشود.ویدر
پاسخبهسؤالیمبنیبراینکهآیامیراثفرهنگی
نبایدبهگردشگریمدرنفکرکندوبرنامهایجاد
جاذبه های جدید را تدویــن کند؟ می گوید:
گردشــگری اصفهان از نوع تاریخی و فرهنگی
است؛البتهمی توانمانندمشهدکهگردشگری
مذهبی دارد به دیگر شاخه های گردشگری نیز
ورود کرد .یارمحمدیــان با بیان اینکه فضاهای
گردشگری همچون پارک آبی آبسار ،آکواریوم
ناژوان و یا تله سیژ همگی مجوز میراث فرهنگی
را دارد ،تأکید کرد :بخش خصوصی خودش باید
وارداینحوزهشود؛ماحداقلکاریکهمی کنیم
این است که اجازه نمی دهیم کسی چوب الی
چرخ آن ها بگذارد .وی با پیشنهاد اینکه ما در
حوزه رویدادها می توانیم وارد شــویم ،تأکید
می کند :اصفهان را باید با یــک رویداد در دنیا
بشناسندکههمهبرایآن،لحظهشماریکنند؛
البته زمان برگزاری این رویــداد باید در فصل
لوسیزن(فصولکمبازدیدگردشگری)باشد.

در حوزه
گردشگریهمه
بهایناجماع
رسیدهایمکه
گردشگریتنها
محوریاست
که می توان در
استان بر روی
آنسرمایه
گذاریکرد

گزارش

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان ،معتقد است :زمانی شهرداری پیگیر این موضوع بود اما
مخالفت هایی از سوی سازمان میراث فرهنگی ،و استانداری با ارائه دالیلی مطرح شد .اما امروز که اصفهان ،شهرداری
همراهوعالقمندبهحوزهگردشگریدارددرمجموعبهایننتیجهرسیدهایمکهبایدشهرداریدراینبخشکمککند.
محسنیارمحمدیان،تصریحکرد:امروزدرحوزهگردشگریومباحثدیگرشاهدهمدلیبینشهرداری،استانداریو
میراثفرهنگیهستیموهمهبهایناجماعرسیدهایمکهگردشگریتنهامحوریاستکهمی تواندراستانبرروی
آن سرمایه گذاری کرد و بنابراین ما در سازمان خود در اصفهان و تهران به این نتیجه رسیدیم که سازمان گردشگری
شهرداری اصفهان تشکیل شود .یارمحمدیان افزود :سازمان گردشگری در نظر دارد در حوزه شهر و مسئولیت های
شهرداری اصفهان ،در بخش گردشگری فعالیت کند و قرار نیست جای کسی را بگیرد .بنابراین بعد از شکل گیری،
همین کارهایی را که امروز به صورت پراکنده انجام می داده ،در قالب یک ســازمان در شهرداری تجمیع می کند و
می تواندبرایآنبودجهواعتباروهیئتمدیرهومدیرعاملمشخص،تعیینکند.ویتأکیدکرد:میراثفرهنگیازبابت
تشکیلسازمانگردشگریشهرداریاصفهاننگرانینداردوامیدواریمباهیئتمدیرهپیشبینیشدهاتفاقینیفتدکه
عده اینگرانتکرویودخالتشهرداریباشند .معاونگردشگریاستاناصفهان،ادامهمی دهد:اززمانفعالیتمدر
اینسمتشاهدعالقهبخش هایمختلفازجملهکمیتهاقتصادوگردشگریشورایشهر،شهرداری،اتاقبازرگانی،
اتاقفکردانشگاهاصفهاندرحوزهگردشگریبودم؛حتیخوداستاندارینیزکمیتهتوسعهگردشگریراتشکیلداده
است.ویبااشارهبهاینکهطیسال هایگذشتهسازمانگردشگریکشور،کمیته ایراتحتعنوانکانونهماهنگی
ملی گردشگری در کشــور در نظر گرفته بودکه تمام این بخش های خصوصی ،عمومی و دولتی دور یک میز جمع
شوند،افزود:مابهدنبالایندستورالعملموضوعراپیگیریکردیموچارتسازماناولینکمیتهکانونهماهنگیملی
گردشگریخودرابعدازپنجسالشکلدادیمواحتماالًنخستینجلسهآنبهزودیتشکیلخواهدشد.
به گفته یارمحمدیان کانون هماهنگی گردشگری با حضور یکی از معاونین استاندار به عنوان رئیس کانون تشکیل
می شــود و دبیر کانون نیز میراث فرهنگی خواهد بود و بقیه نهادها و حتی بخش های اداری و دولتی درگیر حوزه
گردشگری مثل وزارت امور خارجه ،فرودگاه ،اداره مسکن و شهرسازی ،اداره مالیات،اتاق بازرگانی ،شهرداری ،شورای
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فاینانسباسودپایین
رانت ها امکانفعالیتبخشخصوصیرانمیدهد

ایران از حدود ۶۰سال پیش نسبت به تدوین قوانین سرمایه گذاری اقدام کرده و در قاره
آسیا از اولین کشورهایی اســت که در زمینه قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی
پیش قدم شده .آن چیزی که امروز شاهدیم این است که در تمام اسناد باال دستی موجود
در کشور ما چه سند چشم انداز ،چه برنامه های توسعه ،چه قوانین و مقررات خاص ،و به
ویژه بندهای مختلف اقتصاد مقاومتی ،سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از راه های
توسعه اقتصادی مد نظر قرار گرفته است .به اعتقاد رضا چینی ،پتانسیل های موجود در
استان برای سرمایه گذاری ،نیاز به فاینانس با سودهای سه تا چهار درصد دارد؛ چرا که با
وضعیت اقتصاد داخلی و تسهیالت بانکی  18درصد ،امکان سرمایه گذاری برای سرمایه
گذاران و گرفتن تسهیالت مناسب وجود ندارد.

برای داشــتن یک کشــور
صنعتــی ،دولت هــا باید
هم جهت با قوانین باشــند
و موانــع را برطــرف کنند

الزمه تمام
اتفاقات در
صنعت و
گردشگری،
موضوع سرمایه
گذاری در آب
زاینده رود برای
ایجاد رودخانه
دایمی در
اصفهان است
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مدیرعامل آجر نما چین که سعی بر معرفی اقدامات و فعالیت های جدید در این مجموعه دارد و می گوید :شاخص
ترین این برنامه ها فعال کردن واحد R&Dدر سه قسمت تحقق محصوالت خدمات مهندسی و جایگزینی ماشین
آالتمهندسیوفعالکردنطراحی هایجدیدو R&Dبازرگانیاستکهتماماین هاموجبشدهتادرشرایطرکود
همچنانبهکارخودادامهدهیم.ویبااشارهبهسرمایهگذاریاینمجموعهدرتولیداتجدیدونمایخشکساختمان،
می افزاید:درفازنخستاینطرحمعضالتبلندمرتبهسازیباایجادنمایخشکمرتفعشدهامافازهایبعدیبهدلیل
مسائل اقتصادی هنوز پیشرفتی ندارد .وی در ادامه ،فرصت های ســرمایه گذاری اصفهان را در دو بخش گردشگری
و صنعت می داند و می گوید :در بخش گردشــگری با توجه به آثار تاریخی و صنایع دستی بسیار در اصفهان ،به نظر
می رسدبازارخوبیبرایسرمایهگذاریدرشهرایجادشود.بهگفتهچینی،برایسرمایهگذاریدراینموضوعمی توان
باکمکدانشجویانهنر،باتلفیقیازهنروصنایعدستی،محصوالتیراایجادکنیمواینمی تواندگامبزرگیدرسطح
جهانیباشد.ویتأکیدمی کند:البتهزیرساخت هایگردشگریدراصفهانبایدایجادشودومیراثفرهنگینیزدراین
راستابایدبرایایجادهتلوفرهنگسازیتوسعهصنعتگردشگریدربینمردمتالشکند.
به گفته عضو هیأت مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران ،الزمه تمام این اتفاقات در بخش صنعت و گردشگری،
موضوع ســرمایه گذاری در آب زاینده رود برای ایجاد رودخانه دایمی در این شهر است و به طور قطع اگر این مشکل
برطرفنشودبهمرورکلاصفهانراازدستخواهیمداد.
ویتصریحمی کند:سرمایهگذاریدرحوزهآباصفهانمی تواندسودبزرگیبرایسرمایهگذارانبهدنبالداشتهباشد.
چینی می افزاید :اصفهان نیازمند راه اندازی تونل سوم کوهرنگ بوده و به سرمایه گذاری نیاز دارد و مسئوالن استان به
دنبالاینهستندکهدربرنامهششمتوسعه،سرمایهموردنیازبررویپروژه هایآبرسانیرابهگونه ایتأمینکنندواگر
سرمایه گذاران خارجی نیز به این طرح ها ورود پیدا کنند ،هم فضای سبز اصفهان و هم کشاورزان سود مناسب را از این

موضوعخواهندبرد.ویهمچنینبااشارهبهچهار
شاخص اصلی بخش صنعت اصفهان که زمینه
خوبی برای سرمایه گذاری است ،بیان می کند:
در بخش فوالد ،فوالدسازان اصفهانی می توانند
با تغییراتی در تکنولوژی های نسل دوم و سوم
خود و تبدیل آن به تکنولوژی نســل چهارم با
رقبایخوددردنیارقابتکنند.
مدیرعامل آجر نماچین ،ســنگ های تزئینی
و معادن را دیگر مزیت استان معرفی می کند و
می گوید:اصفهانسنگ هایتزئینیزیادیدارد
ودراینفضامی توانسرمایهگذاریخوبیانجام
داد .به گفته وی ،در بخش مصالح ســاختمانی
و آجرهای نما با توجه به معادن غنی و متنوع در
ایران ،می توان آجرهای رنگی متفاوتی در کشور
تولید کنیم و در این زمینه نیز صادرات داشــته
باشیم .وی همچنین با اشاره به حوزه نساجی و
سابقه این بخش در اصفهان ،افزود :اصفهان در
حوزه نســاجی فعاالن بزرگی دارد و می توان با
کمک سرمایه گذاران خارجی برای توسعه این
بخشواردعملشویم.
بهگفتهچینی،نیازکشوربهحوزهنساجیبسیار
باالســت و اما به دلیل برخی مشــکالت ،امروز
زیاد به تکنولوژی های جدید مجهز نیستیم و
می توانیم با کمک سرمایه گذاران خارجی در به
روزکردناینصنعتفعالشویم.
به اعتقاد وی ،تمام این بخش ها برای ســرمایه
گذاری ،نیاز به فاینانس با سودهای سه تا چهار
درصــد دارد؛ چرا که با وضعیــت اقتصاد داخل
و تســهیالت بانکی  18درصد امکان ســرمایه
گذاریبرایسرمایهگذارانماوگرفتنتسهیالت
مناسب وجود ندارد .وی در خصوص فضای بعد
از برجام و تأثیر آن در حوزه سرمایه گذاری ،بیان
می کند :اقتصاد ایران پیش از برجام به ســمت
نافرجامی می رفت که به وســیله برجام از آن
جلوگیری شد .وی تأکید دارد که به طور قطع،
برجامایرانراازجنگوبی اعتمادیجهاننجات
داد.ویامامی گوید:درمباحثمالیبعدازبرجام
هنوز دچار مشکالتی هســتیم و خوشبختانه
در بازارهای منطقه ای همچون شوروی سابق
گام های مناســبی در این زمینه برداشته ایم و
امیدواریم صادرات خود را به کشورهای اطراف
بیشتر کنیم .عضو خانه صنعت ،معدن و تجارت
استان اصفهان تأکید می کند :برجام یک روزه
به وجود نیامده که مشــکالت اقتصادی ما یک
روزه برطرف شــود .وی در خصــوص اینکه آیا
دولت توانســته عملکرد موفقی در حمایت از
تولیدکنندگان داشته باشد ،می گوید :یکی از
مشکالت صنعت این است که تولیدکنندگان
نباید انتظار کمک از دولت را داشــته باشــند.
متأسفانه ما در بخش خصوصی یاد گرفتیم که
مشکالترابرگردندولتبیندازیم.
چینی می افزاید :برای داشــتن یک کشــور
صنعتی ،دولت ها باید هم جهت با قوانین باشند
و موانع را برطرف کنند .متأسفانه در داخل کشور
واحدهای  R&Dقوی وجــود ندارد و تحقیق
و توسعه فعال نشده و با نیازهای جامعه همسو
نیست.ویباتأکیدبراینکهرانت هاامکانفعالیت
بخش خصوصی را نمی دهد ،تصریح می کند:
شرکت های دولتی و نیمه دولتی باید به بخش
خصوصی واگذار شــوند تا بتوانند بــا فراق بال
فعالیتکنند.
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گزارش

عالوه بر گردشــگری،
کارگاه هـــای تولیدی
صنایـــــع دســتی
می توانــد بــرای مــا
ارزآوری داشـــته باشد

ارزآوری در صنایع دستی
اشتغال سرریز جامعه در بخش اصناف

گزارش

به طور قطع نقش صنعت گردشگری در توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی کشور قابل چشم پوشی نیست
و نیازمند توجه دولتمردان و سرمایه گذاران است .این صنعت مانند هر صنعتی در ابتدای اوج گیری خود
نیاز به جلب سرمایه گذاری خارج از بودجه کشوری دارد .این مهم با سیاستگذاری های مناسب و ایجاد
زمینه های مطمئن و چشم گیر جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کنار بازاریابی صحیح و اصولی
در تقویت و ایجاد زیرساخت ها و نگهداری منابع فرهنگی و طبیعی و ابنیه فرهنگی و تاریخی به کمک
سازمان های دولتی خواهد شتافت و بخشی از بار این صنعت عظیم را بر دوش خواهد کشید.
به اعتقاد عضو شورای شهر اصفهان ،این شهر پتانسیل های خوبی در زمینه گردشگری دارد و مهم ترین
ظرفیتی که می توان بر روی آن سرمایه گذاری کرد آثاری است که از گذشته به دست ما رسیده و نیاز به
ایجاد ندارد و می تواند آینده اقتصاد شهر و استان را تضمین کند .رسول جهانگیری با اشاره به اینکه سرانه
جمعیت اصفهان نسبت به واحدهای صنفی آن کم اســت ،افزود :بدین معنا که به طور میانگین در کل
کشور به ازای حدود  40نفر ،یک واحد صنفی وجود دارد اما در اصفهان به ازای هر  20نفر است که نشان
دهنده اختالف فاحش تعداد واحدهای صنفی اصفهان نسبت به میانگین جهانی و کشوری است .وی با
تأکید بر اینکه این آمار از یک سو خطرناک و موجب ورشکستگی های خُ رد اقتصادی می شود ،تصریح
کرد :اما از سوی دیگر با توسعه زیرساخت های گردشگری در عمل می توانیم از این ظرفیت و پتانسیل
برای بخش خدماتی و توزیعی استان استفاده کنیم و در نهایت موجب اشتغال سرریز جامعه در بخش
اصنافمی شود.
نایب رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه ســرمایه گذاری در صنوف مرتبط با بخش گردشــگری
می تواند در رونق اصنافی همچون صنایع دستی تأثیرگذار باشد ،تصریح کرد :در عمل ما با پهن کردن
فرش قرمز زیر پای سرمایه گذارانی که تمایل به ســرمایه گذاری در بخش زیرساخت های گردشگری
دارند ،می توانیم آینده اقتصادی شــهر را تضمین کنیم و شــاهد تغییر ســاختار صنعتی اصفهان به
مجموعه های توریستی باشــیم .وی افزود :در ابتدای فعالیت دوره چهارم شــورای اسالمی شهر برای
افرادی که تمایل به سرمایه گذاری در حوزه گردشــگری دارند ،بحث ساخت و ساز هتل و عوارض برای
آنها رایگان شد .به گفته جهانگیری ،اکنون حدود  30هتل  2تا  5ستاره در شهر اصفهان برای ساخت در
دست اقدام بوده این ها مواردی است که می تواند به اقتصاد شــهر کمک کند و می طلبد با حضور در
نمایشگاه های مختلف بر روی جذب سرمایه گذار در بخش گردشگری تالش ویژه ای کنیم .وی با بیان
اینکه ما نباید مشتاق باشیم که فالن صنعت بزرگ در اصفهان ایجاد شود ،تأکید کرد :باید از صنعت سبز
گردشگری که اثرات مخربی بر محیط زیست ندارد ،بهره ببریم؛ البته باید زیرساخت های این صنعت و
نحوه توسعه آن و همچنین برای سرمایه گذاران در این بخش ،تسهیالت قائل شویم.
عضور شورای شهر اصفهان با بیان اینکه شهرداری تســهیالت خاصی را برای سرمایه گذاران این حوزه
قائل می شــود ،گفت :اگر ســرمایه گذاری با داشــتن ملکی ،تمایل به حضور در بخش گردشگری و
زیرساخت های آن دارد ،شهرداری حتی تا بخش تغییر کاربری آن نیز سرمایه گذار را همراهی می کند.
وی با تأکید بر اینکه اکنون مهم ترین موضوع بخش گردشــگری اصفهان به غیر از ساخت و ساز هتل،

توسعه زیرســاخت های حمل و نقل ریلی و عمومی
است ،تصریح کرد :باید از لحاظ توسعه زیرساخت های
حمل و نقل به ســمتی حرکت کنیم که گردشگر به
راحتی در فضای شهر تردد کند.
جهانگیری همچنین به وضعیت فــرودگاه اصفهان
اشاره کرد و گفت :فرودگاه اصفهان باید شرایط بین
المللی را داشــته باشــد .وی با ابراز تأسف نسبت به
اینکه فرودگاه اصفهان در شأن مردم این شهر نیست،
بیان داشــت :اگر بخواهیم پروازهای خارجی و حتی
گردشگری داخلی داشته باشیم قسمت های مختلف
آن نیازمند اصالح اســت و تمام این ها به ســرمایه
گذاری نیاز دارد.
عضو شورای شهر اصفهان همچنین ادامه داد :ناوگان
تاکســی های فرودگاه نیز باید با اصول گردشــگری
آشــنا شــوند و در این خصوص آموزش های مربوط
به خدمات گردشــگری به افراد داده شود؛ همچنین
رانندگای تاکســی که خدمات به گردشــگران ارائه
می دهند باید به زبان های روز دنیا آگاه شوند .به گفته
وی ،در تمام این زیرســاخت ها ،می توان با مشارکت
بخش خصوصی ،جذب ســرمایه گذار داشت ،چرا که
تنها راه نجات اقتصاد و رونق کسب و کار و جلوگیری از
بیکاری،صنعتگردشگریاست.
جهانگیری با اشــاره به اینکه دو ســوم صنایع دستی
ثبت شده کشــور متعلق به اصفهان است و این شهر،
شهر خالق صنایع دســتی لقب گرفته ،افزود :عالوه
بر گردشــگری ،کارگاه های تولیدی صنایع دســتی
می توانند برای ما ارزآوری داشته باشند و در این زمینه
باید سرمایه گذاری های الزم انجام شود .وی همچنین
تأکید کــرد :متولیان بخش های مختلف اســتان به
خصوص مدیریت شهری می توانند با حضور فعال در
نمایشگاه کیش آرام آرام فضای هدایت سرمایه گذاران
را به داخل شهر مهیا کنند.

در ابتدای
فعالیت دوره
چهارم شورای
اسالمی شهر
برای افرادی که
تمایل به سرمایه
گذاری در حوزه
گردشگری
دارند ،بحث
ساخت و ساز
هتل و عوارض
برای آنها رایگان
شد
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شهرکسالمتصنعتدرمانرامتحولمی کند؛

ده برابر ارزآوری در جذب
گردشگرسالمت
شــرایط بیمارســتان و
اســتانداردهای جهانی آن
بســیار مهم اســت و باید
بدانیم گردشــگر عرب چه
نیازهــای روحــی و روانی
دارد و گردشــگر اروپایی به
دنبال چه چیزی هســت.

ناهنجاری های ناشی از رشد تدریجی جمعیت اصفهان ،استقرار پزشکان در خیابانهای
معدودی از مرکز شهر ،ترافیک های ســنگین در این خیابانها ،کمبود پارکینگ ،شرایط
دشواربرایرساندنبیماربهمطببهدلیلفاصلهزیادبینپارکخودروومطب،ایجاداسترس،
اضطرابوخستگی هایزیادهمگیموانعمهمیبرایایجادفضاییمناسبدرمحیطیآرام
در راستای رفاه بیماران است .پتانسیل های باالی گردشگری ،هزینه های ارزان درمان در
کشور ما نسبت به سایر کشورهای همسایه ،حضور پزشکان حاذق و جذب درآمد چندین
برابری گردشگر سالمت نسبت به سایر گردشگرهای خارجی نیز عوامل دیگری برای ایجاد
شهرک سالمت هستند .شرکت پرســتیژلند ایران که تجربه پروژه بزرگ و موفق اصفهان
سیتیسنتررادرکارنامهخودداردباهمکاریومشارکتشهرداریاصفهانسرمایهگذاریو
اجرای پرژه شهرک سالمت را عهده دار شد .کلنگ احداث شهرک سالمت اصفهان به عنوان
اولین شهرک سالمت کشور 12مهرماه ســال 90با حضور پروفسور حمید سمیعی نژاد ،در
اصفهانبهزمینزدهشدواینپروژهتاکنونپیشرفتهایبسیاریداشتهاست.برایآشنایی
بیشترباابعادمختلفپروژهشهرکسالمتاصفهانبامهندسرضاهیبتی،مدیربهرهبرداری
شهرکسالمتاصفهانبهگفتگونشستیم.
نوسان :شهرک سالمت اصفهان تا بهره برداری اولیه چقدر فاصله دارد؟
شهرک سالمت با مســاحت صد و بیســت و چهارهزار متر مربع کلینیک ،محل تصویر برداری ،آزمایشگاه ،مراکز
توانبخشی و فروشگاه های مرتبط با خدمات درمانی ،بهمراه یکصد و چهل و پنج هزار متر مربع هتل و بیمارستان در
شرقبزرگراهآقاباباییاصفهاندرحالاحداثاستکهشاملکلینیک هایمختلفوفروشگاه هایمرتبطباخدمات
درمانی ،هایپر سالمت ( HHغذایی ارگانیک) ،داروخانه ،فروشــگاه لوازم درمانی ،آزمایشگاه و مراکز توانبخشی ،و
بیمارستان و هتل پیش بینی شده است .در قلب مجموعه شهرک سالمت ،بیمارستانی با ویژگی ها و استانداردهای
روز دنیا احداث می شود و در این راستا با چند مجموعه از جمله "شرکت وامد" از کشور اتریش که سازنده حدود750
بیمارستاندردنیاستواردگفتگوشدیم.
نوسان:ایدهوتفکرساختشهرکسالمتچگونهشکلگرفت؟
در جوامع امروزی یکی از معضالت کالن شهرها موضوع ترافیک اســت .به ویژه در اصفهان که مراکز درمانی آن در
خیابان های آمادگاه و شمس آبادی مستقر هستند و ترافیک در این نقطه از شهر ،مردم را عذاب می دهد .آلودگی
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صوتی ،آلودگی هوا و صرف زیاد زمان از معایب دیگر آن
است .امروزه در همه جای دنیا مراکز خدمات عمومی از
هستهمرکزیبهپوستهشهرمنتقلشوند
نوسان :برای توسعه و جذب گردشگر سالمت
چهتدابیریاندیشیدهاید؟
درابتداکمیتهگردشگریسالمتراسازماندهیکردیمو
حرکتمان را آغاز کردیم .تالش ما بر این بود تا از تجربیات
دیگران اســتفاده کنیم؛ بدین منظور به مسئولین این
حوزه مراجعه و تحقیقات خود را کامــل کردیم .به این
نتیجه رسیدیمکه سیستم دولتی باهمه توان و امکانات،
نتوانسته است قدم مثبتی در این حوزه بردارد .از طرفی
گردشگرسالمتنسبتبهسایرگردشگرهاحدوددهبرابر
ارزآوری برای کشور دارد .گردشگر می تواند در افزایش
تولیدناخالصملینیزتأثیرداشتهباشد.
نوسان :گردشــگری که با منظور سالمت و
درمان به کشور مسافرت می کند چه تسهیالتی
نیازدارد؟
برخی به این موضوع اشــاره می کنند که 70درصد از
تخت های بیمارستانهای ما خالی است و امکان جذب
گردشــگر خارجی داریم .اما باید بگویم جذب گردشگر
ســامت خارجی به این سادگی نیســت .باید با برنامه
ریزی پیش رفت .گردشگر خارجی را نمی توان روی هر
تختی بستری کرد .شرایط بیمارستان و استانداردهای
جهانی آن بسیار مهم است و باید بدانیم گردشگر عرب
چه نیازهای روحی و روانی دارد و گردشــگر اروپایی به
دنبال چه چیزی هست .شهر ما علیرغم همه نقاط بالقوه
از داشتن یک بیمارستان مطابق با استانداردهای جهانی
بیبهره است .با کمک مسئولین شهر و وزارت بهداشت و
درمانوباهماهنگیمشاورانخارجیشرکتپرستژلند
ایران که صاحب ایده هســتند به دنبال ســاخت یک
بیمارستاناستاندارباسیاتاقعملهستیم.
نوسان :در حوزه خدمات نوین پزشکی چه
تدابیریاندیشیدهاید؟
ما باید بدعتی نو در خدمات درمانی شــهر ایجاد کنیم.
در حال حاضر در نظام درمانی کشور تنها به تشخیص و
درمان اکتفا می شود اما اصول کار در شهرک سالمت بر
اساستشخیص،درمان،مراقبت،پیشگیریوپیگیریتا
بهبودی کامل است که منجر به امید به زندگی در مردم
خواهدشد.یکیدیگرازطرح هاینوینمااختصاصیک
پروندهپزشکیالکترونیکبرایشهرونداناستتاتمامی
سوابق بیماری آن ها را ذخیره کنیم و در اختیار پزشک
جدیدشقراردهیم.
نوسان :جایگاه شــهرک های سالمت در
وضعیتبهداشتیکشورچگونهاست؟
در واقع ما تنها شــهرک سالمت کشــور هستیم .در
شــهرهای مختلف به اســم شــهرک های سالمت
کلنگ های زیادی به زمین خورده امــا هیچ کدام در
واقعیت اجرا نشده اســت .در قوانین سیستم بهداشتی
کشــور به خانه های بهداشــت روســتایی و شهری،
درمانگاه ها ،مطب ها و بیمارستان ها بسنده شده است
ولی در ارتباط با شهرک های سالمت که از نیازهای روز
جهان است و خدمات نوین ارائه می کند ،جایگاهی در
نظر گرفته نشده است .شهرک های سالمت به سبب
در برداشتن همه خدمات ،نیاز امروز جامعه است .ما در
راســتای کمک به وزارتخانه ،آیین نامه های مربوط به
شهرکسالمترانیزبهوزارتبهداشتپیشنهاددادهایم
تا در قوانین بهداشت و درمان کشور نیز جای داده شود.
اگر دولت به دنبال اجرای مناسب طرح پزشک خانواده
است ،بهترین راهی که بتوان آن را اجرا و امکانات درمانی
و بهداشتی را به معنای واقعی به مردم ارائه نمود ،شهرک
سالمتاست.
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اکواریوماصفهان؛اقیانوسیدردلکویر

تجلیمشارکت
ما تجربه
نگهداری این
مجموعه را در
کشورنداشتیم
و قطع ًا نیاز به
استفاده از
دانش ،تجربه
و توان فنی
کارشناسان
خارجی در
ساخت و
نگهداری این
مجموعه داریم

نوســان :پروژه آکواریوم بزرگ اصفهان را می توان تجلی فعل خواســتن و عزم جدی
مسئوالن شــهری نامید که نتیجه آن افزایش پایداری گردشگران و ایجاد درآمد پایدار
برای شهر اصفهان اســت .پروژه آکواریوم بزرگ اصفهان یک پروژه بی نظیر در سراسر
کشور است که با مشارکت و همراهی شــرکت اقیانوس آکواریوم ترکیه به بهره برداری
رسید .این پروژه ،با مشارکت  50درصد ســهم آورده شهرداری اصفهان و  50درصد نیز
سهم آورده شــرکت اقیانوس آکواریوم ترکیه به توافق انجامید .ضمن اینکه شهرداری
اصفهان زمین و مجوزها را به عنوان آورده و شرکت ترکیه ای ،دانش و تکنولوژی را روی
میز مذاکره قرار دادند .حدود سه و نیم میلیون دالر آورده شرکت اقیانوس آکواریوم است
که در پروژه آکواریوم بزرگ اصفهان هزینه شــده .گفت و گو با رضا امیرپور ،مدیر بهره
برداری مجموعه بزرگ تونل آکواریوم اصفهان و نماینده شرکت اقیانوس آکواریوم ترکیه
به عنوان سرمایه گذار این پروژه را می خوانید.

نوســان :چگونه اصفهان را به عنوان نقطه هدف برای ســرمایه گذاری و ساخت بزرگترین تونل
آکواریومایرانانتخابکردید؟
شرکت اقیانوس آکواریوم ترکیه ،دارای رزومه بیست ساله در زمینه ساخت تونل آکواریوم و مجموعه آکواریوم های
بزرگ در کشورهای مختلف بوده است .این شرکت از سال  89قصد ورود به بازار ایران را در دستور کار خود قرار داد و
مطالعات مختلفی در عرصه شناسایی بازار هدف انجام داد .در نهایت از اوایل سال 90چندین نقطه مهم گردشگری
در کشور جمهوری اسالمی ایران مانند شهرهای تهران ،مشــهد ،اصفهان و شیراز مورد توجه قرار گرفت و کارهای
کارشناسیوبررسیزیرساخت هاصورتپذیرفت.
در آن زمان شاید اصفهان در صدر اولین شهر برای سرمایه گذاری قرار نداشت .اما به دلیل وجود عزم مدیریتی که
در مدیران شهری اصفهان وجود داشت؛ باعث شد ما بیشتر به این شهر توجه کنیم و توقف بیشتری در اینجا داشته
باشیم؛ و در نهایت اصفهان ،به گزینه اصلی برای سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت بزرگ ترین مجموعه آکواریوم
ایران برگزیده شد؛ زیرا فعل خواستن در مسئوالن شهر اصفهان وجود داشت .در مجموع از آغاز ساخت تا افتتاح پروژه
کمترازدوسالبهطولانجامید.
نوسان:ازلحاظک ّمیاینپروژهچهابعادیرادرمی گیردوچهتأسیساتیدرآنبهکاررفتهاست؟
پروژه آکواریوم بزرگ اصفهان با حدود 4هزار متر مربع زیر بنا در عمق 7متری زمین و در یک مســاحت 8هزار متر
مربعی قرار دارد که حجم باالیی از تأسیسات مختلف را در خود جای داده است و دارای بیش از15کیلومتر تأسیسات
مکانیکی7،کیلومترتأسیساتبرقوالکتریکوحدود2میلیونلیترآبرادربرمی گیردکهباتوانفنیوتجربهیک
شرکتمعتبربهبهرهبرداریرسیدهاست.

فرامـــوش نکنیم آکواریوم
اصفهــان درآمد پایدار برای
شهـرداری ایجاد کرده است
و یک سرمایه ملـی محسوب
می شود

نوسان :در مجموع چند گونه از آبزیان
را می توان درون آکواریوم بزرگ اصفهان
مشاهدهکرد؟
آبزیان آکواریوم اصفهان بیش از  5500موجود
زنده می باشــد که بالغ بر  300تا  350گونه از
ماهی های  5قاره جهــان را در خود جای داده
اســت که حدود  100قطعه از این آبزیان جزء
خطرناک ترین ،نادرترین و عجیب ترین گونه
از ماهیان می باشند .همچنین  6نوع کوسه در
تونلآکواریوماصفهانزندگیمی کنند.سپس
دو آکواریوم جدید به مجموعه اضافه شده است
که می توان به ســفره ماهی «پوزه عقابی» و
کوســه ماهی «ریف بلک تیپ» اشاره کرد که
به همراه  2هزار قطعه ماهی دیگر به مجموعه
آکواریوم اضافه شده اســت .تونل آکواریوم به
طول  35متر و گنجایش  1.5میلیون لیتر آب
که بسیاری از گونه های آبزیان اقیانوس ها را در
خود جای داده است.
نوســان :در این مجموعه چه هزینه
هایی به صورت روزانــه برای نگهداری
آبزیانصرفمی شود؟
روزانه بیش از  500کیلوگرم انواع ماهی و میگو
برای تأمین خوراک آبزیان مجموعه آکواریوم
اصفهان مصرف می شــود .تأمیــن داروهای
خارجی که هیچ کدام تولیــد داخلی ندارند و
همچنین ســایر هزینه های تأسیسات برق،
مکانیک و جاری آکواریوم بسیار سنگین است.
عالوه بر این در این مجموعه برای  55نفر شغل
مستقیمایجادشدهاست.
نوســان :ویژگی های منحصر به فرد
آکواریوماصفهاندرسطحفنیچیست؟
ما تجربه نگهداری این مجموعه را در کشــور
نداشتیم و قطعاً نیاز به استفاده از دانش ،تجربه
و توان فنی کارشناســان خارجی در ســاخت
و نگهداری این مجموعه داریــم .البته در زیر
مجموعه این کارشناسان خارجی انتقال دانش
نگهداری به کارشناســان ایرانی و بومی سازی
آن صورت می گیرد که این یک سرمایه گذاری
دراز مدت است .معموالً آکواریوم های بزرگ در
سراسر جهان در کنار دریاها ساخته می شود.
چرا که هزینه نگهداری آن کمتر است ولی باید
توجه کنیم که آکواریــوم اصفهان در دل کویر
ایجادشدهاستونگهداریگونه هایاقیانوسی
آن هم در جایی که دریا وجود ندارد نکته قابل
توجهی است .و این خود انحصاری را به وجود
می آورد که می توان یک اقیانوس بزرگ را در
دلکویرمشاهدهکرد.
نوسان :مشارکت و حمایت مدیریت
شهری اصفهان از سرمایه گذاری خارجی
راچگونهارزیابیمی کنید؟
مردم شــهر اصفهان به آینده نگری و ذکاوت
شهرتدارندواینخصلتدرمدیریتمسئوالن
این شــهر به خوبی دیده می شــود .فراموش
نکنیم آکواریــوم اصفهان درآمــد پایدار برای
شهرداری ایجاد کرده است و یک سرمایه ملی
محسوب می شود که متعلق به مردم اصفهان
است .قطعاً اگر حمایت های مسئولین شهری
اصفهان نبود این پروژه به سرانجام نمی رسید
و این حمایت ها و همکاری های دوجانبه باید
ادامهیابد.
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گام هایخوببخشخصوصی
نیازمند برنامه اقدام مشترک دستگاه های اقتصادی
استانهستیم

هلدینگ
توکا در حوزه
گردشگری،
ساخت هتل،
مرمت و احیاء
خانه های
تاریخی و در
صنعت انرژی،
آب و بازیافت
سرمایه
گذاری ،احداث
نیروگاه های
مقیاس کوچک
و تولید برق از
منابعتجدید
پذیر و پاک را
در دستور کار
خود قرار داده
است
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مجموعه توکا فوالد از سال  1367فعالیت خود را آغاز و از ابتدا تالش نموده تا ضمن
حفظ منافع ســهامداران و کسب ســود بتواند با کمک به صنایع بزرگ کشور و به
ویژه مجتمع فوالد مبارکه در مسیر توسعه صنعتی کشور گام بردارد .در این راستا
شرکت های گروه توکا فوالد به طور خالصه در چهار حوزه اصلی حمل و نقل ،تولید،
پیمانکاری و مالی و بازرگانی به فعالیت می پردازند .توکافوالد در بخش حمل و نقل
در ســه زمینه ریلی ،جاده ای و دریایی فعال بوده و به عنوان مهم ترین بخش با در
اختیارداشتنسهمقابلتوجهیازکلواگن هایحملبارناوگانریلیکشور،یکیاز
بزرگترینگروه هایریلیشناختهمی شود.عالوهبرآناینمجموعهدرحوزهتولید،
پیمانکاریوبازرگانیونیزبازارسرمایهمشغولبهفعالیتمی باشند.گفتوگویمارا
باداوودصافی،مدیرسرمایهگذاریوتوسعهشرکتتوکافوالدمی خوانید؛
نوسان:چهمشکالتومسایلیدرمسیرجذبسرمایهگذاریوتوسعهبرنامه هایشماوجود
دارد؟دیدگاهشمابرایحلاینمشکالتچیست؟
نتایج حاصل از سیاست های اقتصادی نادرست در گذشــته از جمله محدودیت نقدینگی و رکود حاکم بر
اقتصاد ،سرعت اندک رفع محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی ،عدم ثبات و ریسک های محیط
کسب و کار و اعمال سلیقه ای قوانین را می توان از جمله مهم ترین موانع جذب سرمایه و توسعه کسب و
کارهادانست.دراینشرایطبهنظرمی رسدباتوجهبهموقعیتویژهکشورواهمیتتوسعهسرمایهگذاری ها
وایجاداشتغالمی بایستدستگاه هایدولتیحداکثرتالشوهمکاریرادرجهتتسهیلمشکالتبخش
خصوصی به عنوان اولویت اصلی امروز کشور بپذیرند و ضمن اجرای ضوابط و تالش برای حذف رانت ها ،از
حداکثرظرفیت هایقانونیموجودبرایرفعموانعاستفادهنمایند؛چراکهدربسیاریازمواردعدمهمکاری
وسختگیریایندستگاه هادرفرارسرمایه هاوکاستنازسرعترشداقتصادیمؤثرترازتحریم هاوموانع
خارجیعملمی نمایند.
نوسان:حمایتازتولیدکنندگانولزومتوجهبهتولیدداخلیازشعارهایدولتاست.آیادر
اینزمینهموفقعملکردهاست؟
به نظر می رســد دولت یازدهم از ابتدای فعالیت به عنوان یک اولویت اساسی و پیش شرط بهبود وضعیت
اقتصادی ،حل مسائل بین المللی را در دستور کار خود قرار داد و می توان گفت در این بخش علیرغم برخی
ایرادات ،دستاوردهای ارزشمندی داشته است و به همین دلیل کمتر توانسته به بهبود شرایط داخلی کمک
نمایدبااینهمهحاصلتالش هایدولتدراینحوزهکمترملموسوقابلمشاهدهاست.البتهمی بایستاین

نکتهمهمرادرنظرداشتکهپیشازایناقتصادکشوردر
شرایطبسیارنامناسبیقرارداشتوروزهایبسیاربدیرا
همپشتسرگذاشتهومهم ترآنکهادامهسیاست های
قبلکشوررابهسمتنقطهبی بازگشتیهدایتمی کرد.
اصالح سیاست های نادرســت گذشته و کنترل نتایج
آن ها کار بسیار دشواری بود که عمده وقت و توان دولت
را در این مدت به خود اختصــاص داد و همین امر باعث
شدتاعملکردداخلیدولتبرایتولیدکنندگانومصرف
کنندگانکمترقابللمسباشد.
نوسان :اجرایی شــدن برجام تا چه اندازه به
بهبودفضایکسبوکاراستانکمککردهاست؟
نقشبرجامدربهبودفضایکسبوکارکشوربهطورعام
و به ویژه در آینده انکارناپذیر اســت؛ اما به نظر می رسد
بهبود فضای کسب و کار اســتان بیش از برجام نیازمند
یک برنامه جامع اقدام مشترک دستگاه های اقتصادی
اســتان برای تســهیل و رفع موانع و مشکالت فعاالن
اقتصادیاست.دربسیاریازمواقعآسیبیکهعملکرداین
دستگاه ها در کنار مشکالت بانکی به روند رشد فعالیت
بنگاه هایاقتصادیوحتیبقاءوحفظحیاتآن هاوارد
می کند بسیار جدی تر و خطرناک تر از مسائل خارجی
است و متأسفانه نشانه ای از عزم جدی برای همراهی و
تالش جمعی برای توسعه و بهبود شرایط مشاهده نمی
شود .این موضوعی است که می تواند به سرعت خروج
سرمایه ها از استان کمک کند و مسئولین باید با درک
اهمیتوعمقاینمشکلبهفکرچاره ایبرایآنباشند.
نوسان :جدیدترین و شاخص ترین طرح ها
و پروژه های ســرمایه گذاری بخش خصوصی و
خارجیدراصفهانچیست؟
باتوجهبهبحرانخشکسالیومحدودیتجدیمنابعآب
و نیز نتایج طرح آمایش سرزمین که در استان اصفهان
انجام شده است ،آینده توســعه اقتصادی استان در دو
بخش گردشگری و صنایع دانش بنیان پیش بینی شده
وطبیعتاًطرح هاوپروژه هایسرمایهگذاریجدیدباید
با درک این موضوع تعریف گردد و از سوی دیگر شواهد
نشانمی دهدگام هایخوبیدراینحوزهتوسطبخش
خصوصیداخلیوخارجیبرداشتهشدهاست.
نوسان :جدیدترین و شــاخص ترین طرح ها
وپروژههاییکهدرحالســرمایهگذاریهستید
چیســت و با چه منظوری در این حوزه ها ورود
کردید؟
هلدینگ توکا فوالد با یک نگاه علمی به آینده و بر اساس
مطالعات کارشناســی صنایع پایین دستی نفت ،گاز و
پتروشیمی ،صنعت گردشــگری ،صنعت انرژی ،آب و
بازیافت و صنعت فلزات اساســی را به عنوان استراتژی
سرمایه گذاری های جدید خود در افق  1404تعریف
نموده است و ســرمایه گذاری های آتی خود را بر این
صنایع متمرکز خواهد کــرد .بر این اســاس در حوزه
گردشگری ،ساخت هتل و نیز مرمت و احیاء خانه های
تاریخی و در صنعت انرژی ،آب و بازیافت سرمایه گذاری
دراحداثنیروگاه هایمقیاسکوچکونیزتولیدبرقاز
منابع تجدید پذیر و پاک را در دستور کار خود قرار داده
است .در صنعت فلزات اساســی نیز سرمایه گذاری در
تولیدورقفوالدیخاصبهمنظورتأمیننیازهایداخلی
و جایگزینــی واردات را در حال مطالعه دارد .همچنین
در صنایع پایین دستی نفت ،گاز و پتروشیمی به دنبال
ســرمایه گذاری در تولیدات با ارزش افزوده باال و دانش
فنی پیشرفته و جذب مشارکت تولیدکنندگان توانمند
و صاحب تکنولوژی خارجی می باشد .باید اشاره کرد که
در این مسیر توکا فوالد در سال جاری ساخت نیروگاه
 15مگا واتی مورچه خورت و ساخت هتل توکا سعدی
راآغازنمودهاست.

ویژهنامهنمایشگاهفرصت هایسرمایهگذاریکشور KishInvex2016-گفتوگو

زنجیر قوانین ،دســت و پای
بدنه اجرایی کشــور را فقل
کرده و نیاز به بازنگری و تغییر
آنها از اولویت های اساســی
می باشد

زنجیرقوانین

باید قوانین شفاف برای سرمایه گذاران تدوین کرد
حمیدرضا مؤمنی ،معتقد اســت که هنوز نهادهای ما برای استفاده از ظرفیت های بخش
خصوصیبهاجماعنرسیدهاند.رئیسکمیتهصادراتکمیسیونتجارتاتاقاصفهان،تأکید
دارد که اگرچه فرش قرمز را برای سرمایه گذار پهن کرده ایم اما همچنان سازمان های ما بر
اساسقوانینقبلیخودعملمی کنند.گفتوگویماراباویمی خوانید؛

نوسان:اگربخواهیدتصویریازقابلیتهاوظرفیتهایاصفهانوتوصیـفیازموقعیـتاقتصـادی،
سیاسـی،اجتماعیوفرهنگـیاینشهرارائهدهید،بهچهمواردیاشارهمی کنید؟
واقعیتایناستکهظرفیت هایبالقوهبسیاریدربخش هایمختلفاستانوشهراصفهانوجودداردکهمی تواند
بالفعلشودواینامر،حاصلتجربه هایمختلفوویژگی هایبومیاینمردمسختکوش،مقتصدوآیندهنگراست.
باور دارم که متأسفانه در شرایط سخت فعلی ،از این توان مردمی به نحو درست و کامل استفاده نشده و بجای هدایت
این شاخصه ها به سمت و سوی رشد و اعتالی شهر ،بیشتر اسیر روزمره گی شده ایم و به دلیل مشکالت اقتصادی
تنها درصدد حل این مسائل بوده ایم .امروز شاهد این امر در بخش های مختلف اقتصادی هستیم و مصداق بارز این
امر ،ردیف بودجه ی استان اصفهان است که خود مالکی برای تحلیل شرایط خواهد بود .هرچند اتفاقات مثبت در
بخش های دیگر را نمی شود نادیده گرفت ولی جایگاه اصفهان به لحاظ داشتن جوانان تحصیل کرده و افراد با تجربه
اقتصادیومسئولیندررده هایمختلفوحضورآن هادرمحافلومناصبملیبسیارواالترخواهدبود.بههرحال در
شرایط کنونی از شاخصه های ارزشمند امنیت و تغییر دیدگاه مدیران برای جذب سرمایه گذار ،هم اندیشی به جهت
رشدعلمیوفرهنگی،وهمدلیبرایرفعمشکالتاقتصادی،نمیتوانبهسادگیگذشت.
نوسان:چهمشکالتومسائلیدرمسیرجذبسرمایهگذاریوتوسعهبرنامه هاوجوددارد؟دیدگاه
شمابرایحلاینمشکالتچیست؟
سؤال بسیار ارزشمند و به روزی می باشد .اصطالحی وجود دارد که می گوید سرمایه پرنده است و جایی می نشیند
که احساس آرامش کند .این خود حدیث بسیار دارد .معتقدم که با وجود نگاه مجدانه و پیگیر مدیریت استان به این
سمت،زنجیرقوانیندستوپایبدنهاجراییکشوررافقلکردهونیازبهبازنگریوتغییرآن هاازاولویت هایاساسی
می باشد.هرچنددرحدنوشتاری،مطالببسیاریداریمکهجذابیتبهوجودمی آورد،امادرزماناجرا مراجعتصمیم
گیروتصمیمسازبسیاریوجوددارندکهمی توانندخودمانعسرمایهگذارباشند.بهنظرمابتدابایدایننهادهابهاجماع
برسند.درشرایطکنونیبایدبرایسرمایهگذارفرشقرمزپهننمودودرصددجذبآنهابرآییم.هنوزسازمان هایما
براساسقوانینقبلیخودعملمی کنند؛چراکهبرآن هاتکلیفنشدهتادراینمسیرگامبردارندومدت هابرایهر
پاسخطولمی کشد.درحالیکهبایدقوانینشفافتدوینکرد،تاشاخصسرعتعملدرجذبسرمایهگذارباشد.

بدون شک باید امتیازاتی داد تا امتیازاتی گرفت.
واگذاریزمینباقیمتمناسبواقساططوالنی؛
تسهیالتبانکی؛بخشودگیوتخفیفاتمالیاتی،
بیمه ای و مصرف انرژی از جمله امتیازاتی است
که باید در نظر گرفت .تردید نداشته باشید که
برای حضور سرمایه گذار باید انگیزه ایجاد کرد.
فکر می کنم در این مسیر موفق نبودیم و دالیل
آنعدمرعایتمواردفوقمی باشد.بایدنوعنگاه
راتغییرداد.
نوسان:حمایتازتولیدکنندگانولزوم
توجه به تولید داخلی از شعارهای دولت
اســت آیا در این زمینه موفق عمل کرده
است؟
همیشه شاهد شعارهای مختلفی در حمایت از
تولید بوده ایم .اگر بخواهیم صادقانه نگاه کنیم و
تحلیلی درست ارائه دهیم ،به دلیل دوران دفاع
مقدس و تحریم های گاه و بی گاه ،واحدهای
تولیدی ،با تکنولوژی هــای روز فاصله گرفته
اند .بعضاً مجبور بوده ایم برای بدســت آوردن
یک تولید خاص و حســاس ،هزینه بیشتری
انجام دهیم .اما از آنجا که دسترســی به آن مد
نظر بوده است؛ ارزشمند است .ولی بخش های
دیگر از به روز بودن فاصله گرفتند و تحت تأثیر
شرایط درجا زده اند که این امر می تواند تبعات
سنگینی داشته باشد .به دلیل غیر قابل رقابت
بودن قیمت های محصوالت وارداتی با قیمت
تمام شــده داخلی و به روزنبودن ماشین آالت،
هزینه تمام شــده باال ،کیفیت ،ظرفیت و تنوع
تولید مشکالت متعددی در واحدهای تولیدی
بروزکردهاست.متأسفانهبهدلیلمشکالتمالی
دولت فعلی ،ترمیم این معضالت محقق نشد و
واحدهایتولیدیهنوزدرگیرمشکلنقدینگی
و منابع مالی می باشند و این هر روز بیشتر قابل
لمساست.
نوسان :جدیدتریـن و شاخص ترین
طرحهـــا و پروژههای سـرمایهگذاری
بخـــش خصوصی داخلی و خارجی در
اصفهانرادرچهزمینههاییمی دانید؟
فکر می کنم بهترین پروژه سرمایه گذاری که
می تواند راه نجات اقتصاد اصفهان باشــد ،در
زمینه گردشگری است .این امر نیازمند اجرایی
شدن زیر ساخت ها شامل حمل و نقل زمینی و
هوایی و ریلی است که در این ارتباط نیاز به راه
سازیوخدماتبینراهی،گسترشفرودگاه ها
و افزایش ظرفیت آنها ،ســالن پروازی ،توسعه
ناوگانزمینیدرسطوحمختلفوایجادوتوسعه
خطوطریلیقطارپرسرعت،بازسازیومرمتو
حفظآثارباستانیوساختمراکزاسکانمسافر،
ایجاد هتل ها و مهمانســراها و ...خواهد بود که
سبب ایجاد بســتر الزم برای جذب گردشگر و
افزایش خدمات برای فعاالن این بخش و بسیج
مردمیبرایفرهنگسازیوتوسعهگردشگری
خواهد بود که فرصت مناســبی بــرای جذب
سرمایهگذاردراینصنعتبدونآلودگیمحیط
رافراهممی سازد.توجهداشتهباشیمکهنیازهر
گردشگر در تمام بخش ها خواهد بود و این خود
آغازی بر رشد اقتصادی در حیطه های مختلف
و پایه اساسی تلطیف روابط برون مرزی خواهد
بود .ما باید از ظرفیت های شهر و استان در این
راستابهرهمندشویموحرکتبهاینسمت،خود
اشتغالوارزآوریرابهدنبالخواهدداشت.

واگذاری
زمین با قیمت
مناسب و
اقساط طوالنی،
تسهیالت
بانکی،
بخشودگی
و تخفیفات
مالیاتی،
بیمه ای و
مصرف انرژی از
جملهامتیازاتی
است که باید در
نظر گرفت
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نویدهای سرمایه گذاری در بخش آب
مشارکت بخش خصوصی توان شرکت آبفا اصفهان را افزایش داده است
به دلیل بحران آب در استان و نیاز آبی برای آحاد جمعیت شهری و روستایی،
صنایع بزرگ و کوچک پراکنده در سطح استان و سایر صنایع و مشاغل وابسته
تجاری و خانگی ،مدیریت تأمین آب به یک فرآیند پیچیده ،دقیق ،سیستماتیک
و حساس بدل شده است .از این رو تأمین و توزیع حجم عظیم آب برای جمعیت
حدود  5میلیون نفری استان و وجود صنایع مادر و سایر واحدهای کوچک و
بزرگ صنعتی در استان مبالغ قابل توجهی سرمایه گذاری های مالی را
می طلبد که خارج از توان بودجه های تخصیصی دولتی می باشد.
شرکت آبفا استان اصفهان در راستای کاهش وابستگی به اعتبارات دولتی در
سال های اخیر گام های مؤثری در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی
و سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی در انجام پروژه های آب و
فاضالب برداشته است .این اقدامات اجرایی و جذب مشارکت های بخش
خصوصی و مردمی باعث شده است توان عملیات شرکت آبفا اصفهان به نحو
محسوسی افزایش یابد و رشد کمی و کیفی برنامه های عمرانی را بدون اتکا به
درآمدها و اعتبارات دولتی به دنبال داشته باشد .این قراردادها همه زمینه های
مشارکت اعم از فاینانس خارجی ،داخلی ،اوراق مشارکت ،روش های BOO،
 ،BOTبیع متقابل و تبصره 3را دربر می گیرد که ثمره آن در یک بازه زمانی
محدود چندساله بیش از پنج هزار و  745میلیارد ریال سرمایه گذاری در
بخش های آب و فاضالب استان می باشد.
در این خصوص در بخش فاضالب تاکنون قراردادهای  BOOاحداث
تأسیسات شوری زدایی آب فرخی و مهاباد با ظرفیت تولید آب 1700
مترمکعب در روز و با حجم سرمایه گذاری  50میلیارد ریال به بهره برداری
رسیده است و پروژه های سرمایه گذاری بیع متقابل در دولت تدبیر و امید نیز
در شهرهای تیران ،زواره ،دولت آباد ،نجف آباد ،خورزوق ،دستگرد ،گرگاب و
شهرستان های لنجان و مبارکه با انجام  896کیلومتر لوله گذاری و سرمایه
گذاری مالی سه هزار و  511میلیارد ریال مراحل تکمیل ،ارتقا و بازسازی

تأسیسات را سپری می نماید .آبفا استان اصفهان از پتانسیل سرمایه گذاری
خارجی نیز غافل نمانده است و در این ارتباط با مشارکت سرمایه گذار چینی
بازرسی و بازسازی خطوط اصلی و نیمه اصلی شبکه جمع آوری فاضالب شهر
اصفهان را با بیش از  368/7میلیون یوان را در دستور کار قرار داده است.
استقبال خوب سرمایه گذاران داخلی و خارجی از مشارکت در طرح های آبفا
و صرفه اقتصادی حاصل از سرمایه گذاری در بخش های آب و فاضالب و بازار
جذاب این حوزه سبب شده است طرح های سرمایه گذاری زیادی آماده انعقاد
قرارداد و اجرا باشد که نویدبخش همکاری مشترک نهادهای عمومی و خصوصی
در عبور از بحران آب و به کارگیری مجدد پساب در چرخه آب به ویژه در
واحدهای صنعتی باشد .به عنوان نمونه می توان به قراردادهای بازسازی تصفیه
خانه فاضالب شهر اصفهان ،بازرسی و بازسازی باقیمانده خطوط اصلی شبکه
فاضالب شهر اصفهان ،احداث تأسیسات فاضالب شهرهای گلپایگان و گوگد
و تکمیل تأسیسات فاضالب شهرهای نجف آباد و فریدونشهر با میزان اعتبار
سرمایه گذاریده هزار و  150میلیارد ریال اشاره کرد .همچنین این وضعیت در
بخش آب نیز دنبال می شود و طرح های سامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ،
تکمیل خط انتقال آبرسانی به دهاقان و تکمیل خط انتقال آب به شهرهای
گلشهر و گوگد با اعتبار سرمایه گذاری شش هزار و  810میلیارد ریال از جمله
دیگر طرح های آبفا می باشند که اقدامات اولیه برای اجرای این پروژه ها در
دست انجام است .آنچه که از تالش های آبفا در بهره گیری از ظرفیت های مالی
و سرمایه گذاری بخش خصوصی به عینه شاهد هستیم تأثیرات و نتایج ملموس
اجرای این طرحها در حیات آبی استان است که از هدررفت هزارها مترمکعب
منابع آبی استان جلوگیری نموده و در حفظ محیط زیست کمک های شایان
توجهی به زیست بوم استان کرده است .امید است با درک متقابل حوزه های
عمومی و خصوصی از وضعیت بغرنج آب آینده روشتی برای منابع آبی استان
رقمبخورد.

تامینمالی(فاینانسخارجی)بازرسیوبازسازیخطوطاصلیو
نیمهاصلیشبکهجمعآوریفاضالبشهراصفهان
مشخصات فنی

احجامکار

زمان قرارداد
نحوهتأمین
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CCTV

360کیلومتر

اجرایشبکه

6کیلومتر

دبیسنجی

40نقطه

تعمیروبازسازی

25کیلومتر
 36ماه
%85توسطپیمانکار
 % 15توسط کارفرما

مبلغقرارداد

368،729،816یوان

شرکتسرمایهگذار

گروه مشارکت ژرف کارجم BCEGI -
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عناوینطرحهایسرمایهگذاریدربخشفاضالب:

عناوینطرحهایسرمایهگذاریدربخشآب:

Wastewater Investment Projects Subjects
عنوان پروژه Subject

گزارش

Water Investment Projects Subjects

منابع مالی مورد نیاز The Required
Financial Resources

.1بازسازیتصفیهخانه هایفاضالبشهراصفهان
Reconstruction of
Isfahan'sWastewater Treatment
Plants in Isfahan

1750میلیاردریال
)€(Million Euro 50

 .2بازرسی و بازسازی باقیمانده اقطار اصلی شبکه فاضالب
شهراصفهان
Inspection and Reconstruction
of Reminded Mains Isfahan City
.Wastewater Collection System

 5250میلیارد ریال
)€(Million Euro 150

 .3احداث تأسیسات فاضالب شهرهای گلپایگان و گوگد
Construction of sewage installation in
Golpayegan and Googad

 1750میلیارد ریال
)€(Million Euro 50

 .4تکمیل تأسیسات فاضالب شهر نجف آباد
Completion of Najaf Abad Sewage
Installation

 1300میلیارد ریال
)€(Million Euro 37

.5تکمیلتأسیساتفاضالبفریدونشهر
Construction of sewage installation in
Fereydonshahr

 100میلیارد ریال
)€(3Million Euro

عنوان پروژه Subject

منابع مالی مورد نیاز The Required
Financial Resources

 .1احداث سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ
Construction of Isfahan'ssecond
water supply system project

 6200میلیارد ریال
)€(180Million Euro

.2تکمیلخطانتقالآبرسانیبهشهردهاقان
Completion of water supply piping to
Dehaghan

 260میلیارد ریال
)€(7.5Million Euro

.3تکمیل خط آبرسانی به شهرهای گلشهر و گوگد
Completion of water supply
pipingtoGolshahr and Googad

 350میلیارد ریال
)€(10Million Euro

پروژه هایسرمایهگذاریدرقالبقراردادبیعمتقابل
ردیف
1

سرمایه گذار

تاسیسات فاضالب

نام شهر

تصفیه خانه

طول شبکه

پیشرفت فیزیکی

حجم مالی سرمایه گذاری(میلیارد ریال)

شهرستانلنجان

244 Km

 45،000نفر

%85

712

شهرستانمبارکه

220 Km

ارتقاءتصفیهخانه

%78

503

2

شرکتسازهگسترمنفرد

شهرتیران

94 Km

 37،000نفر

%28

546

3

نیروگاهزواره

شهر زواره

33 Km

 15،000نفر

%5

220

4

شهرداری دولت آباد

شهر دولت آباد

43 Km

ارتقاءتصفیهخانه

شروععملیاتمهرماه

140

5

شهرداری نجف آباد

شهر نجف آباد

200 Km

 100،000نفر

شروععملیاتمهرماه

1200

6

شهرداریخورزوق

شهرخورزوق

26 Km

ارتقاءتصفیهخانه

شروععملیاتمهرماه

80

7

شهرداریدستگرد

شهردستگرد

26 Km

ارتقاءتصفیهخانه

شروععملیاتمهرماه

80

8

شهرداریگرگاب

شهرگرگاب

10 Km

ارتقاءتصفیهخانه

شروععملیاتمهرماه

30

شرکتفوالدمبارکهاصفهان

جمع

3،511

896 Km
احداث تأسیسات شوری زدایی آب به روش BOO
مشخصات فنی

ظرفیتتأمینشدهتأسیساتجهتتولید"آبتحویلی"

شهر مهاباد
1200متر مکعب در روز

شهر فرخی
 500متر مکعب در روز

مدت زمان بهره برداری

15سال

قیمتمتوسطتولیدوفروشیکمترمکعب"آبتحویلی"

11100ریال

24500ریال

مبلغسرمایهگذاریاولیه

25میلیاردریال

25میلیاردریال

هدایت الکتریکی آب خام تحویل شده

5000میکروزیمنسبرسانتیمتر

6000میکروزیمنسبرسانتیمتر

شروع بهره برداری

مهرماه1394

اسفند1394

شرکتسرمایهگذار

سوالرسندروس

تصفیهآبالبرز

گزارش

زمانساخت

2سال

6ماه
15سال
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کلیدهایتوسعهاقتصادی
اصفهان تشنه سرمایه گذاری در گردشگری و فناوری است

بسیاری او را نماد اصفهان مدرن می دانند .کارآفرینی برجسته که فعالیت هایی گسترده ،در حوزه صنعت ،بازرگانی و خدمات ،او را به یک پای
ثابت تمام تغییر و تحوالت فضای تجاری و اقتصادی این شهر تبدیل کرده است .مسعود صرامی ،همیشه پروژه هایی جدید برای سرمایه گذاری
داردکههرکداممی تواندبسترتحوالتفرهنگی،اجتماعیواقتصادیاصفهانباشند.مدیرعاملشرکتپرستیژلندایرانوسرمایهگذاراصلی
پروژه اصفهان سیتی سنتر ،اعتقاد دارد که اصفهان با بیش از هزار اثر تاریخی باید به دروازه گردشگری کشور و حتی دنیا تبدیل گردد تا با تمدن
خیرهکنندهاشجلوه ایازتمدنشکوهمندایرانواسالمرابهجهانیانعرضهنماید.اینهمانعاملیاستکهمی تواندیکیازکلیدهایتوسعه
اقتصادیباشد.

وقتی شهردار
اصفهان دستور
برطرف شدن
موانع موجود در
سر راه سرمایه
گداران را صادر
می نمایند
می توان افق
روشنی نسبت
به آینده
کارآفرینی در
اصفهان پیدا
نمود

نوسان :اگر بخواهید تصویری از قابلیتها و ظرفیتهای اصفهان و توصیـفی از موقعیـت اقتصـادی،
سیاسـی ،اجتماعی و فرهنگـی این شهر ارائه دهید ،به چه مواردی اشاره می کنید؟
اصفهان شهری است با پتانسیل های فراوان ،که می توان در هر زمان و با توجه به شرایط آن زمان،آن را بالفعل نمود.
زمانی اصفهان می توانست محور فعالیت های اقتصادی در بخش های تولید و کشاورزی باشد .لیکن اکنون و با توجه به
وضعیت کنونی آب و هوای این شهر که هم در زمره آلوده ترین شهرهای ایران از نظر هوا قرار گرفته است و هم با مسأله
کمبود آب دست و پنجه نرم می کند می بایست راه های سرمایه گذاری در بخش های دیگر به ویژه مبحث گردشگری
را تسهیل بخشید .در زمانی نه چندان دور به علت برخی از تنگ نظری هایی که در این شهر وجود داشت نه تنها کسی
رغبت به سرمایه گذاری در اصفهان را نداشت بلکه سرمایه گذاران بومی نیز سرمایه های خود را به سایر شهرها انتقال
می دادند .اما اکنون و با توجه به برخی از تغییرات صورت گرفته ،اصفهان شهری تشنه سرمایه گذاری است که می توان
فرصت های سرمایه گذاری در بخش گردشگری و فناوری را برای این شهر به ارمغان آورد؛ به صورتی که نه تنها می توان
سرمایه گذارهای بومی را مجددا ً جذب شهر مادری خود نمود بلکه می توان زمینه حضور سرمایه گذارهای داخلی و
خارجی را از سایر نقاط ایران و دنیا نیز فراهم نمود.
در مورد شرایط سیاسی حاکم بر شهر اصفهان نیز جایگاه اصفهان نسبت به سال های گذشته در موقعیت بهتری قرار
گرفته است چرا که مسئولین و روحانیون محترم نسبت به مسائل و مشکالت اصفهان نگاه ویژه دارند .اکنون جامعه آگاه
گشته است که زیر بنای ساخت جامعه فاضله ،ساختن زیر بناهای اقتصادی آن است .و این امر آنچنان حائز اهمیت است
که نوع نگرش و تلقی از فقر در جوامع مختلف و از جمله دیدگاه دین مقدس اسالم و به ویژه کتاب مقدس نهج البالغه
اشاره و مورد بررسی قرار گرفته است .عامل فقر به عنوان یک پدیده و واقعیت ناخوشایند اجتماع است و دین مقدس
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اسالم فقر و تنگدستی را جزو یکی از
مصیبت های بزرگ و از جمله بالهای
جامعه بشری که تا سر حد نابودی
آن تأثیر دارد؛ معرفی نموده است.
به همین دلیل مسئولین محترم به
این نتیجه رسیده اند که بیکاری نه
تنها عامل فقر بلکه عامل بسیاری
از بیماری های روحی و روانی نیز
می باشد .تفاوت نیز نمی کند که
این فرد بیکار فرزند یک فرد معمولی
جامعه یا فرزند یکی از مسئولین باشد.
مهم این است که اشتغال موجب
پیدایش امید و امید موجب برقراری
تعادل روح و روان آدمی می شود
و اگر بیکاری در یک جامعه رو به
افزایش گذارد؛ تاثیرات آن بر همه
افراد جامعه خواهد بود.

ویژهنامهنمایشگاهفرصت هایسرمایهگذاریکشورKishInvex2016-

سرمایهگذاران
درهرجامعه ای
که مشغول
بهکارشوند
می بایستبر
اساسشرایط
جامعه و رعایت
بافتفرهنگی
و تاریخی آن و
همچنینمطابق
باقوانینو
فرهنگمحلی
فعالیت و به آن
احترامبگذارد

توافقباآلمان
برایمشارکت
ومدیریتهتل
پنجستاره
آلمان،دستاورد
وموفقیتبزرگ
برای کشور ما در
زمینههتلداری
خواهدبود

پانوشت

فرصت سرمایه گذاری؛ یک مکانیسم طبیعی
اقتصاد و حوزه پدیده های اقتصادی از جمله
شئونات طبیعت هستند .هوش طبیعت
در بقاء و تکامل ،نشان داده می شود .هوش
طبیعت ،مادر هوش های محدود انسان
هاست.انسانهابراساسهوشمحدودمسائل
خرد و کالن خود را حل می کنند و با هوش
مادر بقاء و تکامل را .هر چه هوش جزئی در
راستای هوش کلی طبیعت قرار گیرد مؤثرتر خواهد بود .در هوش کلی
طبیعت،هرنیازیبادرد،وهررفعنیازی،بالذتهمراهاست،نیازهابرای
کاهش درد و دریافت پاداش رفع می شوند .اگر نیازی هست و با این دو
همراه نیست پس نیازی نیست و هر جا این دو هست نیازی وجود دارد.
نگاه باید -نبایدی در اقتصاد ،نگاه حاکمان بوده و هست که برای احراز
شرایط حکومت وعده می دهند و برای تحقق وعده ها باید و نبایدی
اعالم می کنند و اگر وعده ها محقق نشود وظیفه خود که در بایدها و
نبایدها خالصه می شود را مستند انجام وظیفه می دانند ،چه آن وعده
محقق شود و چه نشود .آنچه از دانش اقتصاد انتظار است پرداختن به
باید و نبایدها نیست بلکه شناخت پدیده ها و بدست آوردن قوانین و
مکانیسم های اثر آنان است .گونه ای مشاهده و تماشا .شفافیت و عدم
انحصار در منابع اطالعاتی شرط منطق مشاهده است .درد و یا لذت در
طبیعت آنقدر قوی و مؤثر است که کوتاه ترین راه برای رفع یا نیل به آن
ایجادمی شود.هرمداخلهدراینمکانیسمبهناکارآمدیمنجرمی شود.
فرصتهای کشور از این دو مکانیسم طبیعی بهره می برند اگر و فقط اگر
مکانیسم هایطبیعیمرتبطمختلنباشند.حضورپررنگوقیممآبانه
دولت و حکومت در عرصه اقتصاد از یک سو مکانیسم های طبیعی را از
کارمی اندازدوسویدیگرسیگنال هایخطاصادرمی کند.درچنین
فضایی توصیه های انحرافی جایگزین پیام های طبیعی می شود.
بنده خود را حقیرتر از آن می بینم که بتوانم توصیه یا برآوردی درستی
از فرصتهای سرمایه گذاری داشته باشم و به دوستان خود نیز توصیه
می کنم با اینگونه توصیه ها و تخمین های غیر علمی باعث انحراف
جریان واقعی و طبیعی که بر مبنای هوشمندی کلی خلقت تنظیم
شده است ،نشوند .اگر فرصتی هست و نعمتی که باید استفاده شود با
خودلذتیداردوآنکهبایدازآنلذتبهرهجویدتواندرکوتشخیصآن
رادارد.سالیانهکتابیبنامبرنامهتوسعهباتشخیصونسخمنسوختوسط
جمعی بزرگ از ذینفعان ساخته می شود و مبنای یک گناه بزرگ ملی
می شود .گناهی که تاوانش نابودی ارزشمندترین نعمت خلقت است،
محیط زیست و این گناه بزرگ با همکاری همه اقشار جامعه از جمله
اقتصاددانان شکل گرفته است .انسان عاقل اگر عظمت خلقت را درک
کند سر جایش می نشیند و دستان آلوده از تخریب را با آب حکمت
می شوید و این خطای مکرر را بس می کند و خود را به عظمت خلقت
می سپارد و آرام می شود .فرصتهای سرمایه گذاری در کشور عزیزمان
ایران مثل هر جای دیگر دنیا متنوع و زیاد است ولی آنکه شایستگی
تکوینیشناختشراداردتوانبهرهبردنشراهمداردوبهترینراهرابرای
رسیدن به آن به غریزه و فطرت می یابد و بکار می اندازد .یک شرکت
کوچک مثل شرکت گز سکه از یک موضوع ساده و تکراری می تواند
محملی سازد برای معرفی یک مدل کامل توسعه ١٨٥ .قلم کاالی
صادراتی که به اقصی نقاط جهان صادر می شود ،طراحی و تولید بیش
از ده محصول فراسودمند که در طراز آخرین مرزهای دانش صنایع
غذایی است ،تأسیس دانشگاه و تربیت بیش از هزار و پانصد دانشجو در
رشته های صنایع غذایی ،گرافیک ،حسابداری ،تبلیغات و بازاریابی در
مقاطع کاردانی و کارشناسی و ایجاد مرکز رشد برای ایجاد شرکتهای
دانش بنیان و پذیرش در بورس ملی کشور و حضور در بازار  smeها
فرابورس و خود فرصتی می شود مغتنم برای جذب شراکت های
کلیدی .آنکه شایسته این همراهی باشد توان درک و جذب آن را دارد
و آنکه دل بر آمار و اطالعات پرطمطراق و بی پایه خوش دارد به این
سیگنال هایطبیعیبیتفاوت است.

محمدگوهریان/دکتریاقتصاد

در مورد ظرفیت های فرهنگی
بایستی عرض کنم سرمایه گذاران در
هر جامعه ای که مشغول به کار شوند
می بایست بر اساس شرایط جامعه و
رعایت بافت فرهنگی و تاریخی آن و
همچنین مطابق با قوانین و فرهنگ
محلی فعالیت و به آن احترام بگذارد.
نوســان :چه مشــکالت و
مسایلی در مسیر جذب سرمایه
گذاری و توسعه برنامه های شما
وجود دارد .دیدگاه شما برای رفع
این مشکالت چیست ؟
این یک مسأله طبیعی است که ذهن
انسان همیشه با عادت ها و باورهای
قدیمی خود همراه است و یقینا با
هر مسأله نو و تازه ای حالت تدافعی
خواهد داشت ،در ابتدا با سختی های
بسیاری روبرو بودیم .چون حرکت ما
در مسیری شروع شده بود که نه تنها
شهر بلکه کشور نیز قابلیت پذیرش
آن را در آن مقطع زمانی نداشت.
به خصوص اصفهان که در آن زمان
دیدگاه ضعیفی نسبت به این سرمایه
گذاری داشت .اما آرام آرام با باور
مسئولین به ما ،پذیرش مردم نیز
نسبت به این اتفاق جدید بهتر از قبل
شد .وقتی شهردار اصفهان دستور
برطرف شدن موانع موجود در سر
راه سرمایه گداران را صادر می نمایند
می توان افق روشنی نسبت به آینده
کارآفرینی در اصفهان پیدا نمود.
صحبت از سختی های و مصائبی
که بر ما در این ده سال گذشت
یقینا کتابی است که در این گفت و
گو نمی گنجد .تهمت ها و افتراهای
دروغین جهت خدشه دار نمودن ما
در نزد افکار عمومی ،و صرف نمودن
نود درصد از زمان و انرژی مان برای
برطرف شدن این مشکالت که اگر
ما این نود درصد انرژی را صرف اتمام
پروژه های ملی این مجموعه که
یقینا منابع آن به نفع مردم و جامعه
خواهد بود می نمودیم تاکنون
بیش از پنجاه هزار شغل مستقیم و
یکصدوپنجاه هزار شغل غیر مستقیم
ایجاد نموده بودیم .شاید هر کس
دیگری جای ما بود مثل بی شمار
آن هایی که براساس شرایط حاکم
بر جامعه اصفهان ،عطای کار کردن
در این شهر را به لقایش بخشیدند؛ ما
نیز ترک شهری مادری می نمودیم.
اما ماندیم و برای حقانیتمان تالش
نمودیم که پاداش این صبر ،هم
اکنون باور و پذیرش مسئولین و
روحانیون محترم و در نتیجه مردم
شهر اصفهان است.
نوســان :یک مرکز خدماتی
مانند سیتی سنتر تا چه اندازه در
نقش حمایت از تولیدکنندگان
داخلی و شعارهای دولت در این
خصوص موفق عمل کرده است؟

در هر صورت دولت تالش خود را نموده است
و ما نیز سعی نموده ایم در این راستا همراه
با اهداف دولت تالش نماییم .دو مثال برای
شما می زنم یک مثال در مورد شرکت کامور
به مدیریت جناب آقای سرشوقی که تا پیش
از حضور در این مجموعه شاید مردم آشنایی
چندانی با این شرکت و محصوالت بدون
قند و یا رژیمی آن نداشتند که با حضور در
یکی از غرفه های این مجموعه اکنون به
یکی از برندهای شناخته شده در عرضه این
گونه محصوالت تبدیل شده است و نیز غرفه
محصوالت ارگانیک که با ارائه محصوالتش
باعث معرفی برند خود و همچنین آشنایی
مراجعه کنندگان با محصوالت ارگانیک و
استفاده از آن شده است.
نوســان :جدیدتریـــن و شاخص
ترین طرحهـا و پروژههای که در حال
سـرمایهگذاری هستید ،چیست؟ و با
چه منظوری در این حوزه ورود کردید؟
در حال حاضر مهم ترین پروژه های این
مجموعه ،اصفهان سیتی سنتر می باشد که
سالن همایش و  ٧سینمای آن تا چند ماه
آینده افتتاح می شود .شهرک سالمت که
می تواند خدمات ویژه درمانی را به مردم ارائه
نماید ،هتل  ٥ستاره با مشارکت و مدیریت
هتل  STEIGENBERGERآلمان به
بهره برداری خواهد رسید که یقینا توافق
با آلمان جهت مدیریت این هتل دستاورد و
موفقیت بزرگ برای کشور ما در زمینه هتل
داری خواهد بود.
همچنین مرکز مبادالت مالی وتجاری با
قابلیت شش الی هفت هزار شغل مستقیم
که در کنار مرکز خرید اصفهان سیتی سنتر
قرار گرفته است و شامل چند صد دفتر بزرگ
و کوچک است که به تنهایی و با استقرار
شرکت های متفاوت در آن ،چندین هزار نفر
شاغل خواهند شد و برج مسکونی که در کنار
برج اداری قرار گرفته است و پنج طبقه زیرین
آن جهت استقرار اداره بورس و کارگزاران
آن ،بانک ها و تمامی شرکت های وابسته
به کار و فعالیت را در یک مکان به همراه
خواهد داشت که با استقرار کلیه ادارات و
مراکز مرتبط با کسب و کار می توان از حجم
ترافیک شهر بدلیل تمرکز کلیه ادارات و
شرکت ها در یک مکان کم نمود که این خود،
می تواند از آلودگی هوا در مرکز شهر بکاهد
که متعاقبا بسیاری از بیماری های روحی و
جسمی حاصل از الودگی هوا از بین خواهد
رفت .یکی دیگر از پروژه های در دست
اقدام این مجموعه ،ایجاد بیمارستان هزار
تخت خوابی در کنار شهرک سالمت است
که سرمایه آن توسط سرمایه گذاران اتریش
تأمین خواهد شد .همچنین یکی دیگر از
پروژه های گردشگری این مجموعه شروع
به ساخت یک مرکز خرید در سمت شمال
شهر اصفهان در نزدیکی باغ فدک می باشد
که برای ارتقاء و رفاه عمومی و برطرف
نمودن نیازهای خانواده های ملک شهر،
خانه اصفهان ،کاوه و چمران و چند میلیون
مسافـــر اسکان یافته در باغ فدک ایجـــاد
می گردد.
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بیتردیدافزایشاشتغال،تولیدکاالهاوخدماتباکیفیت،رفاهوصادراتکاالهایی
با ارزش افزوده بیشتر تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری در سیستم اقتصاد قابل
تحقق است .اقتصاد ایران و اســتان اصفهان نیز پیرو این قاعده است .امروزه و به
جدی به سرمایه گذاری برای اقتصاد
ویژه در دوره پسابرجام اهتمام بیش ازپیش و ّ
ایرانبهمنظوردستیابیبهسطوحیشایستهازتوسعهاقتصادیپایدار،متناسببا
جایگاهداخلیوبینالمللیآنونیزدرخورظرفیت هایعلمی،اجراییواقتصادی
ساختاریایران،گزینه ایگریزناپذیراست.
«قانونتشویقوحمایتسرمایهگذاریخارجی»یکیازظرفیت هایمهمافزایش
عملکردسرمایهگذاریوتوسعهاقتصادیاست.مهمترینمزایایاینقانونعبارتند
از :اعطای پوشش وسیع حمایتی به کلیه روش های سرمایه گذاری خارجی ،ارائه
تعریفی جامع از سرمایه گذاری خارجی و به رسمیت شناختن شیوه های مختلف
به کارگیری سرمایه درکشور ،اعم از«ســرمایه گذاری مستقیم خارجی»« ،انواع
روشهای تأمین مالی»« ،ساخت،بهره برداری و واگذاری»« ،بیع متقابل» ،و غیره،
ارائهتسهیالتبیشتردرروندپذیرشوتصویبطرح هایسرمایهگذاریخارجی،
سازماندهی یک ایستگاه واحد تحت عنوان مرکزخدمات سرمایه گذاری خارجی
مستقردر محل ســازمان ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی وفنی ایران به
منظور تسریع و تسهیل در امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در مراحل
قبل و بعد از صدور مجوز ،معرفی روش ها و راهکارهای قانونی جدید در ارتباط با
پذیرشسرمایهگذاری هایدولتیوایجادامنیتموردنظرسرمایهگذارانازطریق
تعهدپذیری مستقیم دولت در به رسمیت شناختن حقوق اساسی سرمایه گذاران
خارجی.
بدیهیاستتصویبقانونجدیدسرمایهگذاریتنهابخشیازمجموعهتحوالتو
برنامههاییاستکهباهدفاصالحاتاقتصادیوحمایتازحقوقومنافعسرمایه
گذاران،اعم از داخلی و خارجی ،انجام شده و برای تحقق کامل اهداف توسعه ای،
نیازمند اصالحات در حوزه های دیگری شامل مالیات ها ،نظام تعرفه ای ،بانک ها،
نظامنرخارز،بیمهوغیرهاست.
درحال حاضر سازمان سرمایه گذاری وکمک های اقتصادی وف ّنی ایران به موجب
ماده 5قانون تشویق وحمایت ســرمایه گذاری خارجی،تنها نهاد رسمی تشویق
سرمایه گذاری خارجی درکشورمی باشد که به تســهیل ورود سرمایه به تأمین
حمایتقانونیوامنیتکاملبرایسرمایهگذاریهایخارجیمیپردازدوبایستی
درخواست های سرمایه گذاران خارجی درخصوص امور مربوط از جمله پذیرش،
ورود،بهکارگیریوخروجسرمایهبهآنسازمانتسلیمگردد.
برهمین اساس مراکز خدمات سرمایه گذاری استان های کشور ،همتای سازمان
سرمایه گذاری و کانون مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در سطح استان
می باشند و ضمن انجام امور تفویضی از سوی سازمان و اعمال اختیارات مربوط،
مرجعهماهنگیاستانباسازمانخواهندبود.مرکزخدماتسرمایهگذاریاستان
اصفهانواقعدرخیابانمحتشمکاشانیواقعاست.براساساینتصویبنامه،رئیس
این مرکز اســتاندار و نایب رئیس آن مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هستندکه
درعین حال مسئولیت امور اداری و اجرایی مرکز بر عهده مدیر کل امور اقتصادی
وداراییاست.
همچنین براساس همین تصویب نامه ،دستگاه های اجرایی استانی موظف اند با
مرکزهمکارینمودهوافرادواجدصالحیتراجهتهماهنگیوهمکاریبامرکزبه
عنواننمایندگانخودبهمرکزمعرفینمایند.افرادمعرفیشدهمسئولیتپیگیری
و انجام امور محوله توسط مرکز را در حوزه دستگاه اجرایی خود دارند .درحال حاضر
بیست و شش دستگاه از دســتگاه های اجرایی اســتان ،نمایندگان مطلع و تام
االختیار خود را به مرکز خدمات سرمایه گذاری معرفی نموده که دوشنبه هر هفته
جلساتمنظممرکز(ودرسایرروزهایهفتهبهفراخورنیاز)باحضورنمایندگانن ُه
ارگان دولتی از جمله استانداری ،صنعت ،معدن وتجارت ،جهاد کشاورزی ،شرکت
شهرک های صنعتی ،راه وشهرسازی ،اتاق بازرگانی ،شهرداری ،حفاظت محیط

زیستوتعاون،کارورفاهاجتماعیبهطورثابتتشکیلمی گردد ونمایندگانسایر
دستگاه هانیزبادرخواستمرکزبهاقتضایموضوعاتموردمراجعهونیازدرمحل
مرکزجهتشرکتدرجلساتوانجامامورمحولهحضورمی یابند.
عملکردسرمایهگذاریخارجیاستانتاکنونمبلغیکمیلیاردوهفتصدمیلیون
دالر به صورت چهل عنوان پروژه در بخش های صنعتی ،خدماتی و گردشگری از
دوازدهکشورخارجیمختلفمی باشدوتعدادقابلتوجهیتقاضایسرمایهگذاری
خارجی نیز درمراحل مختلف پیشرفت کار شــامل درخواست ،مطالعه ،دریافت
مجوزهای فعالیت و غیره می باشــند .همچنین می توان به برخی مصادیق بارز
پروژه هایسرمایهگذاریخارجیاستاناصفهانمانندپروژهسیتیسنترشرکت
پرستیژلند ایران ،صنایع خمیروکاغذ اترک ،راک سرامیک ،نیروگاه گازی جنوب
اصفهان و کارخانه های فرش ماشینی شماری از اتباع افغانی به عنوان نمونه اشاره
نمود.
مرکز خدمات سرمایه گذاری اســتان اصفهان آمادگی دارد همواره با استفاده از
ظرفیت های قانونی و توان کارشناســی و تجربی دســتگاه ها و مجموعه های
همکار ،خدمات خــود را در زمینه راهنمایی و پیگیری امــور متقاضیان داخلی
وخارجی ســرمایه گذاری قراردهد .به عنوان نمونه این مرکز در نیمه نخســت
سال ،1395تعدادبیستوچهارموردجلساتمنظمهفتگیبرگزارنموده،دربیش
ازشانزده همایش بررســی فرصت های سرمایه گذاری مشــترک با کشورهای
خارجی (برگزارشده در اتاق بازرگانی) شامل ارمنســتان ،اکراین ،آلمان ،چین،
هند ،اسپانیا ،پرتغال ،عمان ،سوییسُ ،کره جنوبی و هنگ کنگ شرکت نموده ،با
سفرا و سرکنسول های ایران در شانزده کشور قرقیزستان ،بوسنی و هرزه گووین،
تانزانیا،اوگاندا،نامبیا،مقدونیه،زیمباوه،موریتانی،آذربایجان،ایتالیا،ترکیه،چین،
افغانستان ،قزاقستان و هند دیدار داشته و از شماری از پروژه های سرمایه گذاری
بازدیدنمودهاست.
شایان ذکر است براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی منظور
از سرمایه گذار خارجی ،اشــخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی است
که با استفاده از سرمایه دارای منشــاء خارجی در ایران به سرمایه گذاری (یعنی
به کارگیری ســرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ
مجوز سرمایه گذاری) مشغول می باشــند که درصورت دریافت مجوزسرمایه
گذاری خارجی،موضوع ماده ( )6قانون سرمایه گذار پوششی و در غیر این صورت
غیرپوششینامیدهمی شوند.
باید دانست دریافت مجوز مزبور برای سرمایه گذاری خارجی اختیاری می باشد؛
اماباتوجهبهمزایایآنبسیاریازسرمایهگذارانخارجیدرایرانمتقاضیدریافت
اینمجوزمی باشند.
باید دانست ســرمایه گذاری های خارجی مشــمول این قانون از کلیه حقوق،
حمایت ها و تسهیالتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور
یکسان برخوردار می باشند و سرمایه گذاری خارجی موردسلب مالکیت و ملی
شدن قرارنخواهدگرفت مگربرای منافع عمومی ،به موجب فرآیند قانونی با روش
غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناســب غرامت به مآخذ ارزش واقعی آن
سرمایهگذاریبالفاصلهازپسسلبمالکیت.
بانک مرکزی ج.ا .ا مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) را با
موافقتسازمانسرمایهگذاریوتدییدوزیراموراقتصادیوداراییتأمینکردهودر
اختیارسرمایهگذارخارجیقراردهد.
یک نکته مهم آن است که محدودیتی از نظر درصد مشارکت برای سرمایهگذاری
خارجی وجود ندارد .به عبارت دیگر ســرمایه گذار خارجــی می تواند بدون نیاز
به داشتن شــریک ایرانی مبادرت به خرید و تملک یک شرکت ایرانی که در حال
حاضرموجود است ،نماید یا اقدام به تأسیس یک شرکت ایرانی کرده که صددرصد
سهامآنرامالکباشد.
()www.investinisfahan.ir
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The role of investment, in particularly foreign direct
investment (FDI), is regarded as one of the most
important contributors of economic growth. The
past quarter century has witnessed remarkable
growth in FDIs flow all over the world. Larger inflows
of foreign investments are necessary for the country
to achieve a sustainable high trajectory of economic
growth and several irrefutable reasons exist for this
aim. in terms of economics, grow by 7 to 8 per cent
a year there is a need to invest around 35 to 40 per
cent of GDP and due to this fact many countries,
especially developing countries, recognize FDI as
an important factor in their macroeconomic policy
for economic development.
Iran is a resource-rich with highly skilled and
educated workforce country. To enjoy the more
of these advantages, Iran needs international
capital to supplement domestic savings. Foreign
investment helps Iran reach its economic potential
growth by providing capital to finance new industrial
projects and enhance existing industries, boosting
infrastructures, productivity by spillover effect,
and employment opportunities in the process.The
higher growth supported by foreign investment
makes more income for all Iranian and increases
tax revenues for the Governments, and hence
increasing the available funds to spend on public
goods facilities like hospitals, schools, roads and
other essential services. Foreign investment
has other benefit beyond injecting new financial
resources by bringing new businesses with broad
connections in different markets which opens up
additional export opportunities, boosting our overall
export performance. It also boosts competition
and innovation by bringing new technologies and

services to the Iranian market.
Theoretically speaking, investment decision
process of foreign firms and individuals rely on
several propositions which can introduce Iran as
the good host country for investment. Iran has
a remarkable domestic market with around 80
million population and proper GDP per capita
in compare with other countries in the region.
Iran has generous Resources including natural
resourcesnatural resources like Gas and Oil and
human resourcehuman resource which arewhich
importantare important factors infactors in the
world.Strategic geographical location with easy
access to huge markets with more than 800 million
populations in neighbor's countries is unique all
around the world. Infrastructure facilities including
transportation and communication networks are an
important determined for investors and Iran has a
good position in the region. Lifting sanctions and The
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) make
a stable economic condition signified by stable
exchange rates and low rates of inflation which
arewhich are significant factors for attracting foreign
investors. In compare with most of the countries in
Middle East and Mena region, Iran has powerful
political stability which is conducive to inflows of
FDI and transparent policy framework described
at foreign investment promotion and protection act
(FIPPA), will bring stable and attractive content for
potential investors.
Finally and with considering obstacles and
limitation which are created after 40 years economic
isolation of Iran during the war and sanctions, now
Iran investment opportunities are profitable and
economic prospect is clear.

