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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

گزارش

تراز ناتراز طالی کثیف
طال بــه معني فلزي ارزشــمند اســت كــه تجلي 
ماندگاري، كميابي و زيبايي ســت؛ اما اصطالحاتي 
چون طالي ســياه براي نفت و طالي ســرخ براي 
زعفــران نمــودي از ارزش زياد اين مــواد دارد. اما 
اصطالح متناقض طالي كثيــف، جالب و محصول 
قرن اخير اســت. ميانگيــن ميزان توليــد زباله در 
شهرهای بزرگ كشور حدود 900 گرم در روز است 
درحالی كه ميانگين جهانی حدود 450 گرم اســت. 
در شهرهای توسعه يافته اين ميزان 300 گرم است 

يعنی ما 3 برابر استاندارهای ...

  گزارش

گره گشایی از بازار صادرات
فعاالن اقتصادی و مديــران صنايع اصفهان در دفتر 
انجمن مديران صنايع گرد هم آمدند و مصائب حوزه 
صادرات را بررســی كردند. نقطه اشتراک صحبت ها 
عدم شــناخت از بازار كشــورهای مقصد و راههايی 
كه می تواند به تحقيق و شناخت درست اين بازارها 
كمک كند بود. فرهاد رهنما، رييس انجمن مديران 
صنايع، كار صادرات را يک فعاليت تخصصی و حرفه 
ای دانســت و تاكيد كرد: الزاما هر توليد كننده ای 
نمی تواند به صادرات فکر كند. وی احداث شــركت 

های تخصصی برای تحقيقات...

۰۲۰۵

کاغذبازی های بی منفعت
چرا فضای كسب و كار در ايران نامساعد است؟؛

در جديدترين گزارش شاخص ســهولت انجام كسب و كار ۲0۲0 كه توســط بانک جهانی منتشر شــد، ايران در رتبه ۱۲۷ ام در 
بين ۱90 كشور جهان قرار گرفت. علی دينی تركمانی استاد دانشــگاه كيفيت نازل نظام اداری و بروكراسی ناكارآمد حاكم بر آن را 
مصداق عينی فضای نامناسب كســب و كار معتقد است، زمانيکه شــما با قوانين قديمی، زائد و ناكارآمد روبرو باشيد، كه بعضا نيز 
بايکديگر متناقض يا موازی هستند و يا اينکه با انواع كاغذبازی های بيهوده مواجه شويد كه هيچ منفعتی ندارد و تنها وقت فعالين 
اقتصادی را می گيرد، معلوم است كه نبايد انتظار داشته باشيد، رتبه خوبی در زمينه بهبود و تسهيل فضای كسب و كار داشته باشيد.

گزارش

۰۴
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علی رستم پور، مديركل دفتر تنظيم مقررات سازمان امور مالياتی گفت: تاكنون ۲۸ هزار پزشک 
در طرح سازمان مالياتی برای شفافيت تراكنش های بانکی مشاركت داشته اند. رستم پور با 
بيان اين كه، براساس آخرين آمارها تاكنون حدود 3۸ درصد پزشکان كل كشور در طرح اتصال 
كارتخوان به سامانه سازمان مالياتی مشاركت داشته اند، گفت: »تاكنون حدود 4۲ درصد از پزشکان 
تهرانی در اين طرح حاضر شده و كارتخوان خود را به سامانه سازمان مالياتی متصل كرده اند.« او 
تأكيد كرد: براساس آمارهای اوليه حدود ۷5هزار پزشک بايستی در اين طرح مشاركت كنند.

معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان گفت: تالش كنيم مردم فارغ از مشکالت 
اقتصاد داخلی باشند و خيالمان راحت باشد كه آنها به جز تحريم، مشکل ديگری ندارند.سيد 
حسن قاضی عسگر ادامه داد: در راستای رونق توليد بسته های تشويقی متعددی در نظر 
گرفته شده است كه نخستين بسته حمايتی توسط سازمان مالياتی طراحی، دومين بسته 
توسط بيمه تامين اجتماعی، سومين بسته توسط سازمان جهادكشاورزی و در آخر بسته 

حمايتی چهارم قرار است توسط اداره گمرک طراحی شود.

  نوســان: مديركل مديريــت بحران 
اســتانداری اصفهان گفت: در اســتان 35 
دشت به عنوان محدوده مطالعاتی مشخص 
شــده كه از اين ميان تنها هفت دشت آزاد 
بوده و مابقی ممنوعه محسوب شده و بايد 

برداشت از آنها كنترل شود.
منصور شيشــه فروش، درخصوص پديده 
فرونشست در دشــت های استان اصفهان 
اظهار كرد: ۲0 ســال خشکسالی مستمر 
و خشــکی زاينده رود، كشــاورزان را برای 
تامين آب مورد نياز خود دچار مشکل كرد 
و همين بی آبی سبب برداشت از سفره های 
زير زمينی در دشــت های استان شد. وی 
با بيان اينکه زمين با تخليه سفره آب های 
زير زمينی نشســت می كند، افزود: طبق 
بررسی های انجام شده در سال های اخير، 
ســاالنه به طور ميانگين ۸0 ســانتی متر 
آب های زيرزمينی در ســطح استان دچار 

افت شده است.
مديركل مديريت بحران استانداری اصفهان 
با اشاره به اينکه در استان اصفهان 35 دشت 
به عنوان محدوده مطالعاتی مشخص شده 
كه از اين ميان تنها هفت دشت آزاد بوده و 
مابقی ممنوعه محسوب می شوند، تصريح 
كرد: با تصميم آب منطقه ای برداشــت از 
دشت های ممنوعه بايد كاهش پيدا كند يا 
متوقف شود و در همين راستا طرح تعادل 
بخشــی منابع آب هــای زيرزمينی مورد 
اجرا قرار گرفته است. وی با تاكيد بر اثرات 
فرونشســت زمين در بخش های مختلف، 
خاطرنشان كرد: اين پديده باعث ايجاد حفره 
در اراضی كشاورزی شده، در جاده ها بعضا 
شــکاف ايجاد می كند و اثر تخريب آن در 

ساختمان های مسکونی نيز مشهود است.
شيشــه فروش ادامه داد: بيشــترين تاثير 
فرونشست در دشــت های برخوار، مهيار 
شهرضا، آران و بيدگل، اصفهان، گلپايگان، 
ســجزی و دامنه داران اتفاق افتاده است و 
گاهی در اين مناطق خسارات چشم گيری 
نيز اتفاق افتاده است به طور مثال پنج سال 
پيش در داران 300 ساختمان از فرونشست 
زمين دچار آسيب شــد؛ اين اتفاق اكنون 
منازل مسکونی بســياری مکان های ديگر 
مانند گلشــهر گلپايگان و عاشق اصفهانی 
را نيز تهديد می كند. وی با اشــاره به اينکه 
نرخ فرونشست در هر منطقه ای را سازمان 
نقشه برداری مشخص می كند، اضافه كرد: 
وزارت نيرو و راه و شهرسازی وظيفه دارند 
اقداماتــی در جهت پيشــگيری و كنترل 
فرونشســت انجام دهند؛ آب منطقه ای به 
عنوان يکی از زير مجموعه های وزارت نيرو 
موظف به تعادل بخشی در منابع آب های 
زير زمينی، اصالح و تعديل پروانه های صادر 
شده، پر و مسدود كردن چاه های غيرمجاز، 
نصب كنتورهای هوشــمند و مشــخص 
كردن دشــت های ممنوعه شده است. وی 
اظهار كرد: جهاد كشاورزی نيز در راستای 
كنترل فرونشســت وظيف دارد نسبت به 
تغيير الگوی كشت در مناطقی كه مستعد 
فرونشست هســتند اقدام كرده و اقالم كم 
مصرف را به كشــاورزان معرفی كند، اين 
اقدامات اكنون در دشت مهيار و فريدن آغاز 

شده است.
مديركل مديريــت بحران اســتانداری 
اصفهان تاكيــد كرد: عدم جــاری بودن 
هميشــگی زاينده رود در سال های اخير 
باعث شــدت گرفتن فرونشست ها شده 
اســت بنابراين اقدامات الزم برای تغذيه 
سفره های زير زمينی مناطق مختلف در 
دســتور كار قرار گرفته و در اين خصوص 
55 ميليارد تومان به اداره منابع طبيعی 
اختصاص داده شــده تا ۲۸ پروژه سيالب 
و آبخيــزداری را بــرای جبــران كمبود 

سفره های زيرزمينی اجرايی كند.

بسته های تشویقی  در راهند58 درصد پزشکان تهرانی کارتخوان ندارند
رویدادنامه

   گزارش

28 دشت اصفهان
مستعد فرونشست

Is fahan

اصفهان در هفته ای که گذشت؛

» اصفهان در هفته اي که گذشت«، مانند بسیاري ديگر از شهرهاي کشور 
در حال و هواي تعطیالت چند روزه دو هفته پیاپي به سر برد و میزبان 
گردشگران داخلي و خارجي مختلفي بود. خبرهاي خوبي که نويد جريان 
دوباره آب در رودخانه زاينده رود را مي دهد؛ برگزاري نمايشگاه کتاب 
در حاشیه اين رودخانه و در نزديكي پل شهرستان، جنجالي که از انتشار 
يك پوستر درباره ترويج فرهنگ چند همسري در فضاي مجازي به پا 
شد، درخشش پژوهشگران دانشگاه صنعتي اصفهان در يكي از مهم 
ترين مسابقات علمي جهان و ... از رويدادهاي مهمي است که هفته اخیر 

نصف جهان را شكل داد.  
اصفهان 

آماده مقابله با سیل 
درحالي كه پيش بيني هاي هواشناسي احتمال وقوع سيل در كشور را داده 
اند، مديركل مديريت بحران استانداری اصفهان خبر داده كه امسال با اعتباری 
بالغ بر 55 ميليارد تومان قرار است. منابع طبيعی استان ۲۸ پروژه را برای طرح 
های پيشگيری از سيل در استان اصفهان اجرا كند. شيشه فروش با بيان اينکه 
حريم و بستر حدود ۱900 كيلومتر از رودخانه های استان توسط آب منطقه 
ای تعيين شده است، افزود: همچنين اليروبی و ساماندهی حدود 500 كيلومتر 
از رودخانه های استان و حدود ۸0 كيلومتر از رودخانه زاينده رود انجام شده 
است و ۲50 هکتار اراضی كشاورزی واقع در حريم و بستر زاينده رود در طول 
دو سال گذشته آزادسازی شده است. او با بيان اينکه حدود ۱00 ويال و باغ نيز 
در محدوده زاينده رود در اين مدت تخريب شده گفته كه يکی از برنامه های 
پيشگيری از سيل استان، مطالعه و سپس آزادسازی رودخانه ها است، همچنين 
به شهرداری ها ابالغ شده كه جمع آوری و هدايت آب های سطحی شهرها را 
اجرايی كنند، همچنين به روستاها اعالم كرده ايم كه سيل بندهای اطراف و 

داخل آنها تقويت و ايمن شود.

جنجال تصوير يك مرد خندان 
با چهار همسر جوانش!

برگزاري كارگاهي درباره يکي از حساسيت برانگيزترين موضوعات اجتماعي در 
كشورمان با انتشار پوستري كه تصوير يک مرد جوان خوشحال و خندان را در 
كنار چهار زن جوان و سه فرزندش نشان مي داد، در روزهاي اخير گرد و خاک 
زيادي در فضاي مجازي به پا كرده و كاربران را به اظهار نظرهاي مختلفي در 
اينباره واداشته است. از آنجا كه گفته مي شود اين كارگاه مربوط به اين پوستر در 
اصفهان نيز برگزار شده، برخي از رسانه هاي اصفهان هم به اين موضوع پرداختند 
و ان را مورد بررسي قرار دادند. از جمله روزنامه اصفهان زيبا در گزارشي كه در 
اينباره منتشر كرده به چند و چون بررسي اين موضوع پرداخته و ابعاد اجتماعي 
و عوامل برگزاري اين كارگاه و البته اشاعه اين تفکر در جامعه را زير ذره بين 

رسانه اي خود گذاشته است.

درخشش دانشگاه صنعتی 
در مسابقات حل مسئله

تيم دانشکده مهندسی صنايع و سيستم های دانشگاه صنعتی اصفهان در 
مسابقات بين المللی حل مسئله در حوزه حمل و نقل ريلی مقام نخست را 
به خود اختصاص داده است. آنطور كه سايت دانشگاه صنعتي اصفهان نوشته، 
برترين های نهايی اين مسابقات در نشست ساالنه مؤسسه تحقيق در عمليات و 
علم مديريت كه معتبرترين ارگان تحقيق در عمليات در دنيا است و همه ساله با 
حضور بيش از هفت هزار نفر از محققان و شركت های بزرگ صنعتی و خدماتی 

برجسته از سراسر دنيا برگزار می شود، به رقابت پرداختند.
در اين نشست و مسابقه علمی كه ۲0 الی ۲3 اكتبر ۲0۱9 و با رقابت 53 تيم 
از كشورهای مختلف جهان، در سياتل آمريکا برگزار شد، تيم دانشکده مهندسی 
صنايع و سيستم ها دانشگاه صنعتی اصفهان متشکل از پوريا ارسالنی )دانشجوی 
كارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنايع و سيستم ها(، محمد رئيسی نافچی 
)عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع و سيستم ها( و وحيد فاميل 

دردشتی  به مقام نخست اين رقابت ها دست يافتند.
همچنين در رقابت پوستر اين نشست بين المللی، پس از راهيابی ۱5 پوستر 
به مرحله نهايی، تيم دانشکده مهندسی صنايع و سيستم ها دانشگاه صنعتی 
اصفهان موفق شد رتبه نخست اين رقابت را نيز به خود اختصاص دهد. مسابقات 
بين المللی حل مسئله در حوزه حمل و نقل ريلی از سال ۲0۱0 و به صورت 
ساليانه برگزار می  شود و اين برای اولين بار است كه يک تيم از دانشگاه های 

ايران موفق به كسب چنين مقامی در مسابقات با اين سطح می شود.

رويدادي براي 
کتاب دوست هاي اصفهاني

برگزاري چهاردهمين نمايشگاه كتاب اصفهان با حضور 44۱ ناشر و ارائه 9۷ 
هزار و ۱5۲ عنوان كتاب از تاريخ ۱۸ تا ۲3 آبان در محل دائمی نمايشگاه های 
اصفهان، رويدادي خوشايند براي كتاب دوستان اصفهاني است. گرچه گراني 
قيمت كتاب در يکي دو سال اخير دست خيلي از كتاب خوان ها را از كتاب 
هاي تازه و نو در كتاب فروشي ها كوتاه كرده و آنها را به كرايه كتاب از كتابخانه 
)كه اغلب هم كتابهايي از رده خارج و يا با فاصله اي فاحش با بازار جديد كتاب 
ارائه مي شوند( و يا قرض گرفتن از اين آن سوق داده، اما به هر حال پرسه 
زدن در راهروهاي نمايشگاهي كه روي ميزهاي تمامي غرفه هايش كتاب چيده 
شده، براي يک دوستدار كتاب پديده اي خوشايند است. ديگر خبر اينکه برای 
نمايشگاهِ امسال كتاب اصفهان، مبلغ يک ميليارد و 300 ميليون تومان بن 
يارانه ای خريد كتاب در نظر گرفته  شده است كه از طريق شعبه بانک عامل 
مستقر در نمايشگاه بين بازديدكنندگان توزيع خواهد شد. اين نمايشگاه در 
فضايي 9000 متري در قالب چهار سالن از ساعت 9 صبح تا ۸ شب پذيراي 

عالقمندان است.

رویدادي خوش
 براي كتاب دوستان اصفهاني

ايرانی ها سه برابر مردم جهان زباله توليد 
می كنند. ارزش اقتصادی اين زباله ها چيزی 
معادل 4 درصد نفت كشور است. محسن 
انجمن  دبيركل  مزدآبادی،  طباطبايی 
می گويد:  شهروند"   " به  شهری  اقتصاد 
تنها حدود 4 هزار ميليارد تومان برنج، نان 
و گندم به زباله مردم ايران می رود. جالب 
است بدانيد به دليل عدم تفکيک مناسب 
زباله، پارسال چيزی حدود ۲5 هزار تن زباله 
وارد كشور شده است! او كه معتقد است 
فرهنگ سازی به تنهايی نمی تواند به كاهش 

توليد زباله در ايران منجر شود. وی تاكيد 
بايد  متولی  دستگاه های  و  »دولت  دارد: 
به ازای كاهش توليد زباله سهام تشويقی 
برای مردم در بازار سرمايه درنظر بگيرند تا 
اين گونه انگيزه مديريت پسماند در كشور 

بيشتر شود.«

گردش مالی ساالنه؛ 
۲6۰۰ میلیارد تومان

كورش آصف وزيری، شهرساز و پژوهشگر 
شهری گفت: همان نمکی ها كه پيش از 
اين از كنار خانه ها نان خشک و پالستيک 
را جمع آوری می كردند، كم كم وانت دار و به 
پيمانکار تبديل شدند. وی افزود: در بررسی 
مالی  گردش  غيررسمی سال 9۷    های 
پسماند خشک شهر تهران ۲۶00  ميليارد 

تومان بود كه سهم شهرداری 30 درصد و 
سهم جمع آوری غيررسمی ۷0 درصد را 

شامل می شد.
اين شهرساز و پژوهشگر شهری با اشاره 
آموزش  و  مشاركت شهروندان  مقوله  به 
در اين حوزه،  اظهاركرد: نبود ثبات برنامه 
ناهماهنگی  برنامه ها و  ريزی در اجرای 
حوزه  در  كه  است  معضالتی  جمله  از 
آموزش و فرهنگ سازی ديده می شود. 
وی گفت: مورد جدی كه وجود دارد اين 
است كه سازمان پسماند به تنهايی نمی 
پوشش  را  حوزه  اين  موضوعات  تواند 
دهد؛ حوزه آموزش و جلب مشاركت نيز 
ارائه  شهروندان  به  را  الزم  آموزش های 
سازی  كم حجم  مانند  مواردی  و  نکرده 
زباله و كاهش آن برای مردم مطرح نشده 
است و وقتی در حوزه آموزش ضعف وجود 
مشاركت  بی اطالعی  با  شهروندان  دارد 
می كنند و مشاركت آنان آگاهانه نيست. 
وی با تاكيد بر آگاهی در مشاركت از سوی 
شهروندان در حوزه پسماند،  خاطرنشان 
كرد: هنگامی كه شهروندان می خواهند 
در اين حوزه مشاركت كنند به دليل نبود 
برنامه و ضعف آگاهی، به جريان غير رسمی 
جمع آوری زباله ها و پسماند دامن می زنند. 
اين پژوهشگر شهری تاكيد كرد: گاهی در 
قراردادهای پسماند مشاهده می شود كه 
كارگران بيمه نيستند و از كودكان برای 
جمع آوری زباله استفاده می شود؛ جريان 
پسماند فسادزاست و با توليد فساد كارش را 
پيش می برد و هنگامی كه اهرمی جلو آن را 

می گيرد، مجبور است آن اهرم را با ابزارهای 
خود تحت كنترل درآورد.

سه برابر جهان 
زباله تولید می کنیم 

بر اساس گزارش ها ساالنه بيش از ۱۷۷ هزار 
می شود؛  توليد  ايران  در  پالستيک  تن 
يعنی 4 درصد از نفت توليدشده در كشور 
و  می شود  پالستيکی  مواد  توليد  صرف 
حدود ۱00 تا ۲00 سال طول می كشد تا 
اين مواد پالستيکی تجزيه و نابود شود. اما 
واردات ۲5 هزار تن زباله براي كارخانه هاي 
می دهد  نشان  گذشته  سال  در   بازيافت 
است  آنچه  از  نگران كننده تر  شرايط  كه 
از  اعالمی  آمارهای  می رسد.  نظر  به  كه 
طرف عليپور نشان می دهد كه در بهترين 
حالت حدود ۲0 درصد از ۸ هزار تن زباله 
كه در تهران جمع آوری می شود، تفکيک و 
بازيافت می شود. مقيمی اصل، رئيس سابق 
اتحاديه نايلون و پالستيک با اشاره به سهم 
پايين بازيافت زباله در اقتصاد ايران ادامه 
داد: »آمارها نشان می دهد كه توليد زباله 
در ايران سه برابر استاندارد جهانی است؛ با 
وجود اين به جاي اين كه پالستيک  كهنه 
و آشغال  هاي خشک را از مردم خودمان 
بخريم و در بازيافت استفاده كنيم، اقدام 
به خريد و واردات پالستيک  كهنه از عراق 
مي كنيم. دليل اين وضعيت آن است كه در 
ايران زباله هاي خشک ازجمله پالستيک ها 
به درستي به دست صنايع بازيافت داخل 
كشور نمي  رسد و ما مجبور مي شويم كه از 

كشور همسايه آشغال وارد كنيم.«

تراز نامثبت 
چرخه مالی پسماند 

تنها  می دهد،  نشان  آمارها  كه  آن گونه 
۷ درصد زباله توليدشده در كشور بازيافت 
جهانی  متوسط  حالی  كه  در  می شود؛ 
۷0 درصد  حدود  چيزی  زباله  بازيافت 
است. از آن جا كه بازيافت زباله های كاغذی 
محيط   به  درختان  قطع  از  جلوگيری  با 
زيست كمک می كند اما كمبود فعاليت در 
اين زمينه از يک سو و دفن غيربهداشتی 
زباله ها از سوی ديگر موجب شده است كه 
محيط  زيست بشدت تهديد شود؛ درواقع 
از اين فرصت در كشور نه تنها استفاده ای 
نشده است بلکه اين موضوع به تهديدی 
تبديل شده است كه چالش های فراوانی 
را در سطوح مختلف به ارمغان آورده است.  
عليرضا شريفی فرد،  معاون برنامه ريزی و 
پسماند  مديريت  سازمان  توسعه شهری 
برخی  اينکه  بيان  با  تهران  شهرداری 
آمارهايی كه در حوزه پسماند مطرح می 
برخالف  كرد:  تصريح  نادرستند،  شوند، 
رقم هايی كه گهگاه در اين حوزه مطرح 
می شود تراز چرخه پسماند مثبت نيست 
و هزينه های زياد درآمدها را كاهش می 
دهد.  وی با بيان اينکه برخالف آنچه در 
گفته های كارشناسان عنوان شده است، 
بازيافت پسماند، تراز مثبت ندارد ،گفت:  
درآمد پسماند تنها هزينه های جمع آوری 
عبارت  از  وقتی  می دهد؛  كاهش  را  آن 
طالی كثيف استفاده می كنيم انگيزه ايجاد 
می شود كه برخی برای كسب درآمد به اين 

حوزه روی آورند.
شريفی فرد با بيان اينکه اميدوارم هيچ وقت 
زباله گردی به عنوان شغل شناخته نشود 
ادامه داد: سازمان غيررسمی زباله گردی 
قوت گرفته است؛ تشکيالت آن رشد كرده 
و هنوز به عنوان يک آسيب شناخته نمی 
شود كه در اينجا بايد ساير مراجع برای 
مقابله با اين شکل گيری غيررسمی سازمان 
مديريت  شوند.  ميدان  وارد  گردی  زباله 
پسماند ذينفعان زيادی دارد كه بايد همه 
آنها كار خود را به درستی انجام دهند. وی 
افزود:  شهرداری تهران به اين نتيجه رسيده 
است كه مديريت پسماند شهر تهران به 
شکل مطلوب اتفاق نمی افتد و اقدامات 
متعددی تاكنون انجام شده كه برخی از آنها 
موفقيت آميز و برخی هم ناموفق بوده است.

تدوين  را هم گفت كه  اين  فرد  شريفی 
طرح مديريت جامع پسماند در حال انجام 
است و خرداد ماه سال 99 ارائه می شود. او 
با اشاره به برخی تبليغات تلويزيونی درباره 
استفاده از شير و لبنيات نيز گفت: در اين 
تبليغات حتی ۶ ثانيه زمان نمی گذارند كه 
به مخاطبان بگويند بطری را پس از مصرف 

چه كنيم و كجا قرار دهيم؟

طــال بــه معنــي فلــزي ارزشــمند اســت کــه تجلــي مانــدگاري، کمیابــي و زيبايي ســت؛ امــا اصطالحاتــي چون 
گزارش

گروه     اقتصاد
طــالي ســیاه بــراي نفــت و طــالي ســرخ بــراي زعفــران نمــودي از ارزش زيــاد ايــن مــواد دارد. امــا اصطــالح 
متناقــض طــالي کثیــف، جالــب و محصــول قــرن اخیــر اســت. میانگیــن میــزان تولیــد زبالــه در شــهرهای بــزرگ کشــور حدود 
۹۰۰ گــرم در روز اســت درحالی کــه میانگیــن جهانــی حــدود 45۰ گــرم اســت. در شــهرهای توســعه يافته ايــن میــزان ۳۰۰ گــرم 
اســت يعنــی مــا ۳ برابــر اســتاندارهای مــدرن زبالــه تولیــد می کنیــم. تولیــد ايــن میــزان زبالــه ســؤال مهــم ديگــری را پديــد 
مــی آورد. چقــدر ايــن زباله هــا بازيافــت می شــوند؟ بازيافــت اگرچــه بــه نظــر بســیاری از شــهروندان مفهومــی مــدرن می آيــد 
کــه بــا زندگــی شهرنشــینی امــروزی پیونــد خــورده امــا تاريخچــه ای طوالنــی دارد. ســابقه ای نزديــك بــه يــك قــرن کــه بــا 

پیشرفت های نظام دفع زباله شهری پیوند خورده است..

نگاهی به بازار مدیریت پسماند در كشور؛

تراز ناتراز طالی کثیف
برخالف عقیده عموم، تراز چرخه مالی پسماند در ايران مثبت نیست!

 نوســان: ماهی يکی از موادغذايی 
باارزش و از نظر پزشــکان وجود آن 
در ســبد تغذيه مردم ضروری اســت 
اما ميزان مصرف آن به ويژه در استان 
اصفهان نصف ســرانه جهانی اســت. 
سرانه مصرف ســاالنه ماهی در جهان 
۲۲ كيلوگرم اســت كه اين ميزان در 
كشــورهای توســعه يافته بين 30 تا 
35 كيلوگرم و در ژاپن به بيش از ۷0 

كيلوگرم در سال می رسد. 
سرانه مصرف ماهی در كشورمان ۱۱ 

كيلو و ۲00 گرم و در استان اصفهان 
حدود ۱0 كيلوگرم است.

كارشناســان و مســووالن داليــل 
بســياری را برای پايين بودن مصرف 
ماهی در كشــورمان عنوان كرده اند 
كــه از مهم تريــن آن می تــوان بــه 

فرهنگ تغذيه اشاره كرد. 
به گفته مســووالن، ســرانه مصرف 
انواع ماهــی در اســتان اصفهان از ۲ 
كيلوگرم در ســال ۷4 بــه حدود ۱0 
كيلوگرم در سال جاری افزايش يافت 

كه گويای پنج برابر شدن آن در بيش 
از ۲ دهه گذشــته اســت. با اين حال 
اصفهان يکی از اســتان هايی اســت 
كه در رتبه های پاييــن مصرف ماهی 
قرار دارد به طوری كــه آخرين آمار از 
فرهنگ رفتاری مردم اين خطه نشان 
می دهد كه آنها در مصــرف ماهی در 

جايگاه چندان خوبی نيستند.
 براســاس نتايج طــرح آمارگيری از 
فعاليت ها و رفتارهای فرهنگی مردم 
كه در ســال 9۶ انجام شــد، بررسی 

مصرف ماهــی در افراد ۱5 ســاله و 
بيشــتر در هفته نشــان می دهد كه 
مطابق انتظار، اســتان های حاشــيه 
دريــا مانند هرمــزگان )95 درصد(، 
گيالن، خوزســتان و مازنــدران در 
مقايســه با ســاير اســتان ها مصرف 

بيشتری دارند. 
وضعيــت اصفهان در اين شــاخص با 
۷۲ درصد ســهم افراد مصرف كننده 
در ســطح مطلوبــی نيســت و رتبه 

چهاردهم كشور را دارد.

چرا مصرف ماهی در اصفهان کم است؟؛

مصرف ماهی اصفهان؛ نصف سرانه جهانی

با توجه به حجم زباله ای که در ايران تولید می شود، 
حداقل ۱۰ درصد درآمد مديريت شهری می تواند از 

محل مديريت پسماند باشد 



سال پنجم/ شماره ۱۰۵/ ۲۱ آبان ۱۳۹۸/ ۱۴ ربیع االول ۱۴۴۱

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

www.eghtesadbazar. ir

12  nov 2019 No.105

info@eghtesadbazar. ir

اسالمی  شورای  رئیس  نوسان:   
شورای  گفت:  اصفهان  شهر 
افزايش  خواهان  شهر  اسالمی 
امور  اداره  در  مردمی  مشارکت 
از  بهره مندی  زيرا  است؛  شهر 
متخصصان، کارشناسان، نخبگان 
و خبرگان شهر موجب پیشبرد آن 

خواهد شد.
از  استفاده  اصفهانی  نصر  عليرضا 
بازرگانی  اتاق  در  موجود  پتانسيل های 
شورای  اهداف  تحقق  در  را  اصفهان 
اسالمی شهر موثر دانست و تصريح كرد: 
تمامی افراد بايد در اينکه اصفهان مسير 
تعالی، توسعه و پيشرفت را طی كند، دقت 

الزم را داشته باشند.
با  رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان 
شهروندی  حقوق  آموزش  اينکه  بيان 
مديريت  مهم  اصول  از  شهروندان  به 
شهری است، افزود: در اين راستا با مصوبه 
شورای شهر و همکاری اين نهاد كتابی 
تحت عنوان "كتاب شهر" را تاليف و با 
انعقاد تفاهم نامه بين شهرداری و آموزش 
برخی  در  پايلوت  صورت  به  پرورش  و 

مدارس اصفهان تدريس می شود.
نصر اصفهانی مديريت شهری به صورت 
هوشمندانه و با استفاده از فناوری های 
جديد را در اداره مديريت بهينه شهر موثر 
دانست. وی ادامه داد: ضروری است كه 
اين كتاب از پايه اول در مدارس تدريس 
شود تا تاثيرگذاری بهتری داشته باشد و 
از معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان نيز درخواست داريم 
در اين زمينه همکاری ويژه داشته باشد. 
وی تصريح كرد: از شورای چهارم تاكنون 
راه اندازی رصدخانه شهرداری اصفهان در 
دستور كار قرار داشت كه هنوز اجرايی 
نشده است و اميدواريم برای تحقق آن 
شهرداری  شهر  شورای  از  دوره  اين  در 

همکاری الزم را داشته باشد.
رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان در 
خصوص تابلوهای مزين به نام شهدا در 
تابلوها  اين  كرد:  تصريح  اصفهان  شهر 
نيازمند زيباسازی، رنگ آميزی و بازسازی 
است چرا كه وضع اين تابلوها در حال 
حاضر زيبنده شهر اصفهان نيست. وی 
در خصوص لزوم ساماندهی آسفالت معابر 
گفت: اين امر درخواست و مطالبه مردم در 
جلسات مختلف است و ضروری است كه 
با كار كارشناسی، اولويت بندی آسفالت 
معابر در دستور كار قرار گيرد. وی با بيان 
اينکه بر اساس پيش بينی ها امسال شاهد 
افزود:  بود،  خواهيم  بازندگی ها  افزايش 
اصفهان  شهر  های  مادی  و  انهار  طول 
حدود 500 كيلومتر است و ضرورت دارد 
معاونت حدمات شهری نسبت به اليروبی 
آنها اقدام كند تا از بروز خسارت در هنگام 
بارندگی ها جلوگيری شود. رئيس شورای 
اسالمی شهر اصفهان در خصوص فعاليت 
اين  در  كرد:  اظهار  كوثر  روز  بازارهای 
بازارها اهدافی مانند ۲0 درصد تخفيف 
برندهای  از  استفاده  شهروندان،  برای 
معتبر و برخورد مناسب با شهروندان در 
دستور كار بود كه اميدواريم مورد غفلت 
پيشنهاد  خصوص  در  وی  نگيرد.  قرار 
سخنگوی شورای شهر مبنی بر ساخت 
تنديس كارگران پاكدست و نجيب شهر 
اصفهان اظهار كرد: شورای شهر در اين 
زمينه تاكيد دارد و از آنجايی كه تعداد اين 
افراد حدود چهار نفر است بهتر است كه 
زودتر اين اقدام انجام شود. وی تاكيد كرد: 
بايد تدابير الزم را بينديشيم تا اصفهان 
مانند گذشته سرآمد تمامی شهرهای 

كشور باشد.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان از دو مأمور امانت دار منطقه ۱۱ تقدير كرد. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، دو مأمور حمل پسماند منطقه 
۱۱ شهرداری اصفهان به نام های»محمدحسين چلمقانی« و »بهمن عاشقی« هفته 
گذشته در مركز پردازش پســماند غرب اصفهان حين تخليه بار بسته ای حاوی دالر و 
طال به ارزش ۱50 ميليون تومان را در پسماندهای خشک يافتند كه در نهايت با رعايت 
امانتداری و پس از مراجعه شهروند صاحب اين كيسه، آن را به صاحبش بازگرداندند.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان خواستار تســريع و بهره برداری از دو پروژه AVL و 
AFC  دراتوبوسرانی تا پيش از پايان سال جاری شد.

اصغر برشان، اظهار كرد: تعدادی از ايســتگاه های اتوبوس می تواند برای مناسب سازی 
شهروندان در زمان توقف در ايستگاه با بهره گيری از سيستم مشاركتی در ساخت و تجهيز 
در اختيار اتوبوسرانی قرار گيرد.  وی بر تسريع بهره برداری از دو پروژه AVL )موقعيت ياب 
اتوماتيک وسيله نقليه(  و AFC)سامانه هوشمند جمع آوری اتوماتيک بليت( تاكيد كرد.

تکمیل پروژه های اتوبوسرانی تا پایان سال تقدیر از دو مأمور امانتدار شهرداری اصفهان

گزارش

گزارش

رصدخانه شهر اصفهان 
در دستور کار

در ديدار شهردار اصفهان و سفیر فرانسه مطرح شد؛

صنعت بازيافت در جهان چنان سودآور است 
كه بسياری از كشورها زباله را از كشورهای 
همسايه خود وارد كرده و پس از بازيافت 
كشورها  همان  به  را  بازيافتی  محصوالت 
می فروشند. در ايران نيز تفکيک زباله از مبدا 
با هدف جداسازی مواد از يکديگر به منظور 
جلوگيری از آلودگی بيشتر، برنامه ريزی شد كه 
در اين طرح هم موادی كه قابل بازيافت هستند 
به طبيعت بازمی گردد و درآمد هنگفتی عايد 
شهرداری می شود. در اين بين، شهرداری 
تهران توانسته است با استفاده از تجربه ساير 
كشورها درآمد خوبی از تفکيک زباله به دست 
آورد.  بر اين اساس شهرداری تهران در سال 
۱39۷طی ۱۱ قرارداد به صورت مزايده با 
پيمانکاران مختلف، جمع آوری و تفکيک از 
مبدا زباله را واگذار كرده كه تقريبا ۱۶0 ميليارد 
تومان درآمد داشته است. اين در حالی است كه 
در بسياری از شهرها،  موفقيت چشمگيری در 
اين امر حاصل نگريده است. اطالعات منتشر 
شده نشان می دهد كه بسياری از شهرها نه تنها 
از اين محل درآمد زايی نداشته اند؛ بلکه برای 
دفن زباله های شهری متحمل هزينه های 

گزافی نيز گرديده اند.

مشارکت شهروندان 
راهگشای همه طرح ها

سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداری 

اصفهان با اشاره باينکه ابزارهای فناورانه در 
كنار آموزش تخصصی می تواند مسير مديريت 
پسماند را بهينه سازی و زمينه تحقق چشم 
اندازهای كوتاه مدت و بلندمدت سازمان را 
فراهم كند، بيان داشت: ما هر دو بخش آموزش، 
فرهنگسازی، توسعه تکنولوژی و فناوری ها را 

مکمل هم می دانيم.
محمد صادقی در خصوص رويکرد اين سازمان 
به منظور بهره برداری بيشتر از تکنولوژی در 
زمينه مديريت پسماندها اضافه كرد: عالوه 
بر تقويت زيرساخت های تفکيک از مبدأ 
مانند جعبه های ايمن مخصوص جزء ويژه 
پسماندهای خانگی، مخازن كارتن پالست و 
فلزی و...  كه با هدف ارتقای شاخص مشاركت 
در جداسازی پسماندها صورت گرفته، كارخانه 
پردازش پسماند و توليد كود آلی طی يک برنامه 
منظم توسعه پيدا كرده كه در اين راستا طرح 
احداث خطوط جديد با امکانات بهبود يافته 
نزديک به ۷5درصد پيشرفت عملياتی داشته 
و بر اساس برنامه ريزی صورت گرفته، تا پايان 

سال به بهره برداری خواهد رسيد.
 وی ادامه داد: ساماندهی شيرابه از طريق 
های  الگون  و  استاندارد  لندفيل  طراحی 
و  پژوهشی  های  فعاليت  شيرابه،  مناسب 
طراحی در زمينه راه اندازی اولين پسماند سوز 
بيمارستانی، هاضم بيهوازی و پيروليز از جمله 
پروژه هايی است كه در حوزه طراحی و اجرای 

تکنولوژی ها جهت اجرا در حال بررسی هستند.
صادقی با تأكيد بر استفاده از دانش و تخصص 
بومی، بيان كرد: اغلب اين پروژه ها طی اعالم 
فراخوان برای مشاركت پيمانکاران بومی اجرا 
شده و تمركز بر اين است كه ضمن بهره مندی 
از توان داخلی بتوانيم با حداقل هزينه هر پروژه 

را به سرانجام برسانيم.
سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداری 
را  شهروندان  مشاركت  نهايت  در  اصفهان 
راهگشای همه طرح ها و برنامه های سازمان 
مديريت پسماند عنوان كرده و گفت: بديهی 
است اين زيرساخت ها زمانی عملکرد مطلوب 
خواهد داشت كه پسماندها به درستی در مبدأ 
تفکيک شده و هر يک در مسير پردازش خود 
قرار بگيرند و تحقق اين اتفاق نيز منوط به 
مشاركت شهروندان چه در نقش يک بانوی 
خانه دار، چه در نقش دانشآموز و دانشجو و چه 
در نقش فرد شاغل در بخش دولتی يا خصوصی 

خواهد بود.

الزام در تغییر 
شیوه جمع آوری پسماند 

اما يک فعال محيط زيست و مدرس دانشگاه 
پيام نور معتقد است، بايد شيوه جمع آوری 
صرف  حيطه  از  اصفهان  شهر  در  پسماند 
شهرداری خارج و زمينه ورود بخش خصوصی 
فراهم شود. علی نصر اصفهانی ادامه داد: بعضا 

تصور می شود كه مالکيت پسماند متعلق به 
شهرداری هاست؛ اما بر اساس قانون، مالکيتی 
مالکيت  دارد،  تعلق  ها  شهرداری  به  كه 
پسماندی است كه در معابر و اماكن عمومی 
قرار می گيرد. اين پسماند بر اساس قانون غير 
قابل خريد و فروش است و شهرداری وظيفه 
دارد با زباله گردها كه تالش می كنند از اين 

طريق كسب درآمد كنند، برخورد كند.
اين فعال محيط زيست و كارشناس ارشد 
مديريت شهری ادامه داد: تا زمانی كه پسماند در 
اختيار شهروند است، مالکيت آن نيز بر شهروند 
محرز است و می تواند از آن كسب درآمد نمايد؛ 
چرا كه وقتی شهروندان كااليی را تهيه می 
كنند برای تمام آن اعم از بسته بندی و لفافه و 
... هزينه پرداخت می كنند، از اين رو حق دارد 
از بسته بندی، لفافه، باقيمانده و ديگر اجزای آن 

نيز كسب درآمد كنند.
وی گفت: اين در حالی است كه شهرداری 
ها معموال در قبال پسماندی كه خانواده ها 
تحويل آن ها می دهند، اقالم تشويقی مانند 
پالستيک زباله، نمک و ... تحويل می دهند كه 
كم ارزش و بعضا غيركاربردی است و اين اقالم 
هرچند جنبه تشويقی دارند، اما نمی تواند جنبه 
ترغيبی نيز به دنبال خود داشته باشند، از اين رو 
بايد شيوه اين نوع جمع آوری پسماند را بدون 
تعصب تغيير داد و با استفاده از ابزارهای نوين 
ارتباطی در فضای استارت آپی به روز و كارآمد 

ساخت.
نصر اصفهانی ادامه داد: در اين زمينه شهرداری 
ها می توانند به عنوان يک اقدام برون سپاری 
شده تحت كنترل به اين موضوع نگاه كنند و 
هزينه های اداره شهر را كه اتفاقا بخش عمده 
اين هزينه ها از مردم تامين می شود، به طور 
چشمگيری كاهش دهند. وی گفت: در همين 
راستا شهرداری ها می توانند تسهيل گر ورود 
بخش خصوصی به اين عرصه شوند و با عقد 
قراردادهای فی مابينی، زمينه تفکيک از مبدا 
كه بر اساس نظر كارشناسان بهترين شکل 
كاهش هزينه های پسماند در شهرها به ويژه 

كالن شهر ها است را فراهم آورند.
نصر اصفهانی افزود: قطار توسعه يافتگی شهری 
و دوری جستن از اداره شهرها به شيوه سنتی 
به راه افتاده و يکی از ابزارهای آن نيز استفاده از 
فضای مجازی و استارت آپ ها است و بهتر است 
قطار توسعه خدمات شهری بر اساس رويکرد 
های نوين ، روی ريل تعامل حركت كند، چرا 
كه اين تعامل مسير را برای شهروندان روشن و 

مشخص تر می سازد.
به نظر می رسد با توجه به تاكيد شهردار اصفهان 
در خصوص ارتقای سهم درآمدهای پايدار در 
اداره اين كالنشهر و ضرورت تامين و نهادينه 
سازی اين درآمدها، بايد تمهيداتی انديشيده 
شود تا سهم وصولی از اين نوع درآمد افزايش 
يافته وآن را به منبعی پايدار و مطمين برای 

برنامه ريزی و توسعه شهر تبديل كنيم.

سهم صنعت پسماند در درآمدهای پایدار شهری چه اندازه است؟؛

صنعت درآمدزای پایدار
شهرداری بايد تسهیل گر ورود بخش خصوصی به عرصه مديريت پسماند شود

citizen

 نوسان: شهردار اصفهان و سفیر فرانسه در ايران از لزوم استفاده 
از توانمندی های علمی و دانشگاهی و میراث اصفهان در حوزه 
های فرهنگی برای افزايش ارتباطات میان اصفهان و شهرهای 
فرانسه سخن گفتند. قدرت اله نوروزی، در اين ديدار گفت: حجم 
مبادالت مالی ايران و فرانسه در سال ۲۰۱۸ سیر صعودی را طی 
کرده، اين روند نیاز به تداوم دارد و نبايد تحت الشعاع بدخواهی 
ايران نیز بر وجود  ديگر کشورها قرار گیرد.  سفیر فرانسه در 
و  سیاسی  اقتصادی،  روابط  از سرگیری  برای  زياد  پتانسیلهای 

فرهنگی میان دو کشور تاکید کرد.
قدرت اله نوروزی در ديدار سفير فرانسه در ايران با اشاره به اينکه اصفهان از 
شهرهای تراز اول ايران در عرصه های صنعتی، علمی، گردشگری، فرهنگی 
و دانشگاهی است و چندين دوره پايتخت ايران بوده است، اظهار كرد: بسيار 
خرسنديم كه شاهد روابط حسنه ايران و فرانسه در سال های گذشته بوده ايم.  
شهردار اصفهان به مطالعات خود در مورد انقالب فرانسه و قانون اساسی اين 
كشور اشاره كرد و گفت: فرانسوی ها برابری، آزادی و عدالت را در شعارهای 
دارد.  فرانسه  در  ريشه  جهان  در  روشنفکری  حركت  دارند.  مدنظر  خود 
اميدواريم در شرايط كنونی هم فرانسه به عنوان يک كشور اثرگذار در رقم 
خوردن ارتباطات و تعامالت خوب نقش شايسته قبلی خود را ايفا كند. وی 
تصريح كرد: حجم مبادالت مالی ايران و فرانسه در سال ۲0۱۸ سير صعودی 
را طی كرده، اين روند نياز به تداوم دارد و نبايد تحت الشعاع بدخواهی ديگر 

كشورها قرار گيرد.  
نوروزی با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی اصفهان در پاريس و امضای پيمان 
دوستی بين شهر ايسی لمولينو با محله جلفای اصفهان، تصريح كرد: با 
همکاری طرف فرانسوی توانستيم ظرف يک هفته 3۸ برنامه فرهنگی در اين 
شهر برگزار كنيم. همچنين به دليل ويژگی های خاص محله جلفا در اصفهان، 
برای اولين بار تفاهم نامه و پيمان دوستی بين يک محله با يک شهر برقرار 
شد؛ چراكه معتقديم محله جلفای اصفهان، آنقدر ويژگی های خاص و جهانی 

دارد كه می تواند با يک شهر تفاهم دوستی برقرار كند. 

حرف های مشترک 
در حوزه میراث فرهنگی   

وی ادامه داد: به دليل اين سطح تعامالت و تجربيات مشترک، می توان 
با همکاری انجمن دوستی ايران و فرانسه و شهرداری پاريس، برنامه های 
هفته فرهنگی پاريس را در اصفهان برگزار كرد. شهر اصفهان آمادگی دارد با 
همکاری سفارت ايران اين رويداد را در قالب طرح اصفهان ۲0۲0 كه در حوزه 
گردشگری است، اجرا كند. وی به ظرفيت های مشترک اصفهان و فرانسه 
در حوزه ميراث فرهنگی اشاره كرد و گفت: قبرستانی مهم در فرانسه مشابه 
مجموعه تخت فوالد اصفهان در اين كشور وجود دارد. بين آثار فرهنگی و 
ميراثی اصفهان و پاريس 5 نقطه مشابه وجود دارد و اين می تواند سرآغاز 
گفت و گوهای بيشتر بين ما باشد. وی ديدگاه ارتباط ميان شهرها بدون 
تمركزگرايی را رمز موفقيت شهرها و توسعه شبکه های ارتباطی شهرها 

دانست و بر لزوم ارتباط شهرهای جهان با يکديگر تاكيد كرد.  

توسعه همكاری های دانشگاهی 
در ادامه اين ديدار، فيليپ تيه بو، سفير فرانسه در ايران، اصفهان را شهری با 
جوهره تمدنی و فرهنگی غنی در دنيا دانست و با توصيف اصفهان با عنوان 

»نصف جهان« اظهار كرد: اين شهر جزء ميراث يونسکو است.  
سفير فرانسه در ايران بيان كرد: بايد به جای جنگ تمدن ها در مورد گفت 
و گوی تمدن ها صحبت كنيم. از همين رو سياست تهديدی آمريکا برخالف 
اهداف ما يعنی اجرايی كردن برجام از سوی ايران، است. وی گفت: گفت و 
گوهای سياسی فعالی ميان مقامات عالی رتبه ايرانی و فرانسوی در جريان 
بوده و هست و هر دو طرف برای برقراری تعامل تالش های زيادی كرده اند. 
فيليپ تيه بو افزود: پتانسيل های زيادی برای از سرگيری روابط اقتصادی، 
سياسی و فرهنگی ميان دو كشور وجود دارد. وی به آمادگی فرانسه برای 
توسعه همکاری های دانشگاهی با اصفهان تاكيد كرد و اعالم كرد: احتماال 
گروه توسعه فرهنگی و علمی سفارت فرانسه در ايران برای افزايش تعامالت 

در اين زمينه به زودی به اصفهان سفر می كنند. 
سفير فرانسه در ايران تصريح كرد: شبکه قوی و با كيفيت دانشگاهی در 
اصفهان وجود دارد و ما هم بورسيه هايی با توجه به اين ظرفيت اصفهان داريم 
و هر سال 45 دانشجوی دكتری از اين طريق پذيرش می كنيم كه چندين 

نفر اين دانشجويان از ميان دانشجويان اصفهانی بوده اند. 

رشد ۳ برابری 
بورسیه تحصیلی به دانشجويان ايرانی 

وی ادامه داد: برنامه پژوهشی "جندی  شاپور" برای افزايش ارتباطات پژوهشی 
ميان ايران و فرانسه همچنان ادامه دارد و با اين وسيله می توانيم، پذيرای 
دانشجويان بيشتری باشيم. ابزار و اراده از سوی دانشگاه های فرانسوی برای 
شدت بخشيدن به اين همکاری ها وجود دارد. فيليپ تيه بو بيان كرد: بورسيه 
های ارائه شده از سوی فرانسه به ايران از سال ۲0۱۶ سه برابر شده و می 
توان با تبادل دانشجوها در مقطع دكتری روابط علمی و فرهنگی فرانسه با 
اصفهان را گسترش داد. وی به برگزاری نمايشگاهی از آثار هنرمندان فرانسوی 
در خانه صفوی به عنوان همکاری های فرهنگی ميان دو كشور ياد كرد و 
گفت: به نفع ماست كه از ميراث استثنايی اصفهان در مسير توسعه تبادالت 
فرهنگی استفاده كنيم و در اين راه حمايت های شهردار و استاندار اصفهان 

نيز پشتيبان ماست.   
سفير فرانسه در ايران با اشاره به پيگيری برگزاری هفته فرهنگی پاريس در 
اصفهان گفت: سفارت ها می توانند به همکاری كنشگران شهرها كه همان 
شهرداران هستند، كمک كنند. وی به وجود زمينه های تعامل اصفهان و 
استان نرماندی فرانسه هم اشاره كرد و افزود: اين روابط مورد توجه فرانسوی 

هاست و دولت فرانسه از اين روابط حمايت می كند.  

حمایت فرانسه از
توسعه تبادالت علمی و فرهنگی

مدير امور درآمد شهرداری اصفهان معتقد است: در حال حاضر 5۹ درصد درآمدهای ناپايدار شهرداری 
اصفهان وصول شده و با توجه به برنامه ريزی ها و سیاست های نظام وصول درآمدها در دوره جديد 
مديريت شهری، حرکت به سمت ايجاد درآمدهای پايدار به عنوان يك سیاست اساسی، مورد توجه قرار گرفته است. 
اما درآمد پايدار در حوزه مديريت شهری چیست و دستیابی به آن تا چه اندازه در شهرداری اصفهان محقق شده است؟  
نادر آخوندی، شمول درآمدهای پايدار را از جمله در عوارض نوسازی، کسب و پیشه و بهای خدمات مديريت پسماند، 
تعريف می کند و تاکید دارد که اين موارد مناسب ترين منابع درآمد شهرداری ها برای توسعه و عمران شهر و ارائه 

خدمات مطلوب تر به شهروندان محسوب می شوند. 

گزارش
گروه شهری

 نوسان: معاون عمــران شهری شهردار 
اصفهان از پيشرفت فيزيکی 54 درصدی 
پروژه احداث تقاطع غير همسطح آفتاب 
در بزرگراه شهيد اردســتانی و پيشرفت 
زمانی 5۷.۷ درصدی اين پروژه خبر داد 
و گفت: پل آفتاب بهمن ماه ســال جاری 
تکميل و مورد بهره برداری قرار می گيرد.

ايــرج مظفر اظهــار كرد: پــروژه تقاطع 
غيرهمســطح آفتاب در بزرگراه شــهيد 
اردســتانی در محدوده مناطق ۱0 و ۱4 
و در محــل تقاطع حلقه حفاظتی شــهر 
اصفهــان با اتوبــان فرودگاه واقع شــده 
است. وی مساحت كل پروژه تقاطع غير 

همسطح در بزرگراه شــهيد اردستانی را 
۲۱0 هزار مترمربع عنــوان كرد و افزود: 
۱45 هــزار مترمربع از مســاحت پروژه 
مربوط به اجرای تقاطع غيرهمســطح و 
كندروهای اتوبان و ۶5 هــزار متر مربع 
مســاحت مســير اتصال تقاطع به بلوار 

فرزانگان است.
مظفر هــدف از اجــرای پــروژه تقاطع 
غيرهمسطح در بزرگراه شهيد اردستانی 
را حــذف ترافيک بين شــهری از داخل 
شــهر و كاهش بار ترافيکی مركز شهر، 
تفکيک ترافيک وســايل نقليه سنگين 
از ترافيک وســايل نقليه سبک به داخل 

شــهر، تاميــن ترافيک ايمــن، راحت و 
ســريع در محدوده كالنشــهر اصفهان 
دانست و افزود: هزينه اجرايی اين پروژه 
حدود 59۱ ميليارد ريال اســت كه برای 
آزادســازی در منطقــه ۱4 حدود 3۱0 
ميليارد ريال و در منطقه ۱0 حدود ۱50 
ميليارد ريال اعتبار صرف می شــود. وی 
تصريح كرد: از روز بيســتم آذرماه سال 
گذشــته كه كلنگ احداث اين پروژه به 
زمين زده شــد تاكنون عمليات اجرايی 
تقاطع غيرهمســطح در بزرگراه شهيد 
اردســتانی 54 درصد پيشرفت فيزيکی 

داشته است.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان عنوان کرد:

پیشرفت ۵۴ درصدی پروژه آفتاب
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صنعت خودرو ۱0 هزار ميليارد تومــان بهره به بانک ها پرداخت كــرد. اين موضوع را 
آرش محبی نــژاد، دبير انجمن قطعه ســازان  اعالم كــرده و  گفته اســت: نياز مالی 
قطعه سازان ۱0 هزار ميليارد تومان اســت، يعنی درست به اندازه ای كه بانک ها در سال 
 گذشته از ما بهره گرفتند. او در واكنش به فشــل خواندن صنعت خودروسازی ايران از 
سوی رئيس بانک  مركزی هم گفته است:  سوال اينجاســت مگر تا به حال بانک به ما 

صدقه يا پول مفت داده است كه اكنون منت آن را می خواهد بر  سر ما بگذارد؟  

ساالنه ۲ ميليارد دالر ارزش اقتصادی معامالت پسماند گم می شود.  اشکان معمارزاده، نايب رئيس 
اتحاديه صنايع بازيافت ايران با  اعالم اين مطلب به ايســنا گفت: به دليل نبود شفافيت و حضور 
دالالن در مديريت پســماند، ســاالنه حدود دو ميليارد دالر ارزش  اقتصادی حاصل از معامالت 
پسماند، عمال گم می شود و كسی ردی از آن پيدا نمی كند. معمارزاده با اشاره به صادرات بخشی از 
 مواد اوليه مورد نياز صنايع بازيافت كشور گفت: وزارت صنعت، صادرات بخشی از مواد اوليه صنايع 

بازيافت را كه نياز  اين صنايع است، متوقف كرده است.

 2 میلیارد دالر در پسماند گم می شود ١٠ هزار  میلیارد تومان بهره بانکی خودروسازان
كسب و كار

think

 يك کارشــناس اقتصادی معتقد 
است: اگر سود سپرده مبنا مالیات 
قرار بگیرد، به خیلــی از افراد ظلم 
می شود. در شرايط فعلی اين اقدام 
معنا پیدا نمی کند و تبعات اقتصاد 
کالن وخیمی دارد؛ به تورم دامن می 
زند، ارزش پول ملی کم و به مردم اين 
پیام داده می شود که پول خود را در 

بانك ها نگهداری نكنند. 
كامران ندری، كارشناس بانکی معتقد 
است: سود ســپرده ای كه نظام بانکی 
به طور ميانگيــن ۲0 درصد پرداخت 
می كند به لحاظ اســمی عدد بزرگی 
اســت، اما نرخ واقعی آن بايد با توجه به 
نرخ تورم محاسبه  شود. در سال گذشته 
كه نرخ تورم به طور متوسط 4۲ درصد 
بوده، نرخ سود سپرده منفی ۲۲ درصد 
است. در سال جاری تا به حال نرخ تورم 
حدود 40 درصد است و اگر برای پايان 
ســال 35 درصد را در نظر بگيريم، نرخ 
سود واقعی منفی ۱5 درصد است. وی 
در اين خصوص افزود: در واقع ســودی 
نصيب ســپرده گذار نشــده و اگر قرار 
باشد از اين ۲0 درصد اسمی نيز بخشی 
به عنوان ماليات بر سپرده برداشت شود، 
بنابراين آن رقم سود سپرده واقعی منفی 

بزرگ تر شده است.
نــدری اثــر ماليات گيــری از ســود 
سپرده های بانکی را اينطور تشريح كرد 
كه با اين كار دولت باعث می شود مردم 
تمايلی به نگهداری دارايی به شــکل 
سپرده بانکی نداشته باشند. وی تصريح 
كرد: از منظر اقتصاد كالن يعنی تقاضا 
برای پول در اقتصاد كم می شود، سرعت 
گردش پول باال می رود كه می تواند آثار 

تورمی داشته باشد.
او در ادامه عنوان كــرد: اما در مجموع 
نظام مالياتی كشــور مشــکل دارد و 
ماليات گيری درســت و عادالنه اعمال 
نمی شــود، بايد دولــت و وزارت امور 
اقتصادی و دارايی از مجموع درآمدهای 
فرد اطالعات كامل داشــته باشــد و 
ماليات بگيرد. اگر دولت اين اطالعات 
را داشته باشد مشخص می شود از چه 
كسی بايد ماليات بگيرد و به چه كسی 
بايد يارانه بپردازد. اين كه ما نمی توانيم 
يارانه ها را ساماندهی كنيم به اين موضوع 
برمی گردد كه دولت اطالعات دقيقی 
ندارد. يک عده هستند كه نه تنها نبايد 
يارانه بگيرند بلکه حتــی بايد ماليات 
بيشتری نيز بپردازند، بنابراين ساختار 
مالياتی كشور با مشکل مواجه است. اين 
كارشناس روش درست ماليات گيری 
در اعمال سياســت ماليات بر مجموع 
درآمد دانست و در اين خصوص افزود: 
چون ممکن است زنی سرپرست خانوار 
باشد كه كار ندارد، دارايی اش را در بانک 
گذاشته و سودی را دريافت می كند كه 
كل درآمد اوست، مثال كل درآمدش در 
سال ۱5 ميليون تومان است؛ چرا بايد 
از اين فرد ماليات گرفته شود؟ گرفتن 
ماليات از اين افراد ظلم اســت بنابراين 
بايد ماليات بر مجمــوع درآمد درنظر 

گرفته شود.
وی در پايان تصريح كرد: اگر قرار است 
اصالحی در ساختار مالياتی كشور در 
نظر گرفته شــود بايد به سمت ماليات 
بر مجموع درآمد برود. تبعات اين اقدام 
برای بانک اين است كه بانک ها ممکن 
اســت با كمبود ذخاير مواجه شــوند، 
منتهی به اضافه برداشت بانک ها از بانک 

مركزی ختم خواهد شد.

اقتصاددان

هشدار نسبت به 
خروج سپرده ها 

چرا فضای کسب و کار در ايران نامساعد است؟؛

 نوسان:علی دينی ترکمانی استاد دانشگاه کیفیت نازل نظام اداری 
و بروکراسی ناکارآمد حاکم بر آن را مصداق عینی فضای نامناسب 
کسب و کار دانست و گفت: »زمانیكه شما با قوانین قديمی، زائد و 
ناکارآمد روبرو باشــید، که بعضا نیز بايكديگر متناقض يا موازی 
هستند و يا اينكه با انواع کاغذبازی های بیهوده مواجه شويد که 
هیچ منفعتی ندارد و تنها وقت فعالین اقتصادی را می گیرد، معلوم 
است که نبايد انتظار داشته باشــید، رتبه خوبی در زمینه بهبود و 

تسهیل فضای کسب و کار داشته باشید.«

در جديدترين گزارش شاخص سهولت انجام كسب و كار ۲0۲0 كه توسط بانک 
جهانی منتشر شد، ايران در رتبه ۱۲۷ ام در بين ۱90 كشور جهان قرار گرفت. 
در گزارش امســال، امتياز ايران در اين شاخص در مقايســه با سال گذشته با 
0.۱ واحد كاهش از 5۸.۶ به 5۸.5 »از ۱00 امتياز ممکن« كاهش يافته اســت.

شاخص سهولت كسب و كار، يکی از شاخص های بين المللی است كه بر اساس 
آن، بانک جهانی، ساالنه ۱90 كشور جهان را با ۱0 شاخص »شروع كسب وكار«، 
»اخذ مجوز ساخت و ساز«، »ثبت مالکيت«، »اخذ ماليات«، »تجارت فرامرزی«، 
»دسترسی به برق، »اخذ اعتبار«، »ورشکستگی وپرداخت ديون«، »حمايت از 
ســهامداران خرد« و »اجرای قراردادها« مورد ارزيابی قرار داده و طبق امتيازات 

مکتسبه، كشور ها را رتبه بندی می كند.

سرمايه گذاری های مولد 
به حداقل می رسند

علی دينی تركمانی معتقد است كه موانع زيادی برای بهبود فضای كسب و كار در 
اقتصاد ايران وجود دارد. اين استاد دانشگاه با بيان اينکه رتبه جهانی ايران در زمينه 
فضای كسب و كار طی سال هايی با چند پله صعود همراه بوده و در سال هايی نيز 
چند رده نيز نزول كرده، اظهار داشت: »اما آن چيزی كه مهم قلمداد می شود، اين 
است كه همواره رتبه ايران در اين رابطه پايين بوده و به هيچ عنوان وضعيت فضای 
كسب و كار در كشورمان مناسب نيست.« وی افزود: »با توجه به اين موضوع هم 
ميزان ســرمايه گذاری های صورت گرفته در اقتصاد ايران كاهش می يابد و هم 
هزينه های معامالت نيز با افزايش روبرو می شود، به بيان ديگر از يک طرف هزينه 
توليد زياد شده و از ديگر سو نيز بهره وری سرمايه به ميزان بسياری با افت همراه 

می شود.«
اين كارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اينکه در فضای نامساعد كسب و كار، 
سرمايه گذاری های مولد اقتصادی نيز به حداقل خود می رسد، گفت: »در فضايی 
كه موانع بسيار زيادی بر سر راه فعاليت های مولد اقتصادی وجود دارد، به جای 
اينکه اين عوامل مزاحم از ســر راه برداشته شود، اين معضالت روز به روز بيشتر 
می شود، نتيجه نيز افزايش شکل گيری فعاليت های غير مولد در عرصه اقتصاد 

است.«
 

بروکراسی ناکارآمد
مصداق عینی فضای نامناسب کسب و کار

دينی تركمانی كيفيت نازل نظام اداری و بروكراســی ناكارآمــد حاكم بر آن را 
مصداق عينی فضای نامناسب كسب و كار دانست و اضافه كرد: »زمانيکه شما با 
قوانين قديمی، زائد و ناكارآمد روبرو باشيد، كه بعضا نيز بايکديگر متناقض يا موازی 
هستند و يا اينکه با انواع كاغذبازی های بيهوده مواجه شويد كه هيچ منفعتی ندارد 
و تنها وقت فعالين اقتصادی را می گيرد، معلوم است كه نبايد انتظار داشته باشيد، 

رتبه خوبی در زمينه بهبود و تسهيل فضای كسب و كار داشته باشيد.«
 وی ادامه داد: »در ساختار دولت سازمان هايی وجود دارند كه موازی يکديگرند 
و فرد برای فعاليت های اقتصادی و توليدی كه می خواهد انجام دهد، بايد از اين 
نهاد ها مجوز های گوناگونی را بگيــرد، در صورتيکه اگر واقعا، قصد داريم فضای 
كسب و كار را مناسب سازی كنيم، بايد اين مجوز گرفتن ها به حداقل خود برسد 
و كوتاه ترين مسير برای يک فردی كه می خواهد يک فعاليت مولد اقتصادی را 

ايجاد كند، طراحی و اجرا شود.«
اين استاد دانشگاه عدم ثبات قوانين را يکی ديگر از متغير هايی برشمرد كه بر سر 
راه بهبود فضای كسب و كار قرار دارد و يادآور شد: »در فضايی كه دستورالعمل ها 
و مقررات به صورت پی درپی با تغيير همراه می شوند، اين امر قدرت تصميم گيری 
را از بخش خصوصی می گيرد، چون در سايه ثبات است كه می تواند تصميم گيری 

كرد و برای طوالنی برنامه ريزی را در دستور كار خود قرار داد.«
استاديار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بيان داشت: »طول كشيدن 
فرآيند اخــذ مجوز های گوناگون نيز كــه فعال اقتصادی با آن دســت و پنجه 
نرم می كند نيز از جمله معضالتی اســت كه برای بهبود فضای كسب و كار بايد 
در دستور كار تصميم ســازان قرار بگيرد، چرا كه اگر در چنين مواردی هزينه 
سرمايه گذاری بســيار باال می رود و در مقابل آن نيز بهره وری سرمايه با كاهش 

روبرو می شود.«
 

ثبات مديريت 
الزمه  بهبود فضای کسب و کار 

دينی تركمانی تغيير مديران به صورت اتوبوسی را در عدم بهبود فضای كسب و 
كار بسيار مهم قلمداد كرد و گفت: »تقريبا در كشور در رده های ميانی يا حتی وزرا 
كمتر ثبات مديريت وجود دارد و با هر تغيير هر رئيس جمهور، وزير، استاندارد و با 
رئيس سازمان، مديران زير مجموعه بالفاصله از صدر تا ذيل تغيير می كنند و در 

چنين صورتی نيز نمی توان بهبود فضای كسب و كار را طلب كرد.« 
وی انجام آزمون و خطا های بسيار را يک معضل برای فضای كسب و كار كشور 
دانســت و افزود: »شــما نگاه كنيد، در حال حاضر دولت و مجلس به دنبال آن 
هستند كه وزارت صنعت، معدن و تجارت را از يکديگر جدا كنند، اين در حاليست 
كه از ابتدای دهه ۶0 تاكنون ۶ باری می شود كه اين ســه بخش اذغام يا انتزاع 

شده اند، يعنی به طور متوسط هر ۶.5 سال يکبار اين امر انجام شده است.«

كاغذبازی های بی منفعت

فاطمه احمدی، مــوزه دار و عضو هيات 
اجرايی كميتــه بين المللــی موزه های 
دانشــگاهی، در رابطه با عرف عکاســی 
تبليغاتی در موزه ها و محوطه های تاريخی 
معتقد است: شکی نيست در هيچ كجای 
دنيا امکان عکاســی حرفه ای برای تمام 
بازديدكنندگان ميســر نيســت. اما در 
صورتی كه اين شيوه عکاسی به سود موزه 
و محوطه تاريخی باشد و بتواند در معرفی 
آن نقش مثبتی داشته باشد و شان آن را 
حفظ كند مانند طرح های پژوهشــی و 
حتی تبليغاتی با موافقت مدير موزه اين 

مسئله مشکلی ندارد. 
احمدی ادامه داد: هرچند اين كار در ايران 
عرف نيست اما در بســياری از موزه ها و 
محوطه های تاريخی جهان تحت شرايط 
و ضوابطی خاص و مشــخص و با امضاء 
تفاهم نامه ميان مدير موزه و گروه  عکاسی 
كامال رايج اســت. در ايران نيز از آنجايی 
كه اين مســئله در حال رواج است و بهتر 
اســت به جای اينکه جلو آن ايستادگی 
كنيــم وزارت ميراث فرهنگــی ضوابط 
درست و شفافی را برای آن در نظر بگيرد. 
فراموش نکنيم اين اتفاق در رونق موزه ها و 
محوطه های تاريخی ما نقش موثری دارد 
و می تواند باعث آشتی عامه مردم جامعه 

با فضاهای فرهنگی كشور شود.

آسیب  شناسی از
عكاسی نادرست

مهندس علی محمد فصيحــی نائينی، 
مرمتگر و كارشناس ارشد ميراث فرهنگی 
با  اشــاره به اينکه عکاســی در بناهای 

تاريخی، نقش موثری در خاطره ســازی 
و مســتندنگاری از اين بناهــا دارد، اين 
موضوع را از دو حيــث فردی و اجتماعی 
مهم و قابل بررســی توصيف كرد و گفت: 
ايجاد تعامل  ميان فرد و يــا افراد جامعه 
با آثــار و ابنيه تاريخی، نقــش مهمی در 
حفاظت و مرمت آثار تاريخی داشته و از 
اين حيث مهم و ارزشمند است و چنانچه 
اين تعامل، درست شکل بگيرد، می تواند 
نقش بسيار مثبت و موثری در حفظ آثار 
تاريخی داشته و در واقع می تواند تکميل 
كننده كار مرمتگــران باشــد. از اين رو 
عکاســی نيز يکی از روش های متداول و 
موثر در ايجاد اين تعامل است. وی ادامه 
داد: همچنين از آنجايی كه فرايند عکاسی 
در چند سال گذشته به واسطه پيشرفت 
دوربين هــای تلفن همــراه دچار تحول 
شده است، موبايل گرافی در كنارعکاسی 
حرفه ای بسيار رواج يافته است و با توسعه 
و همه گير شدن شبکه های اجتماعی كه 
مکانی برای انتشار تصاوير گرفته شده با 
موبايل است، عکاسی در ابنيه تاريخی به 
معرفی هرچه بيشــتر اين امکان و رونق 

گردشگری كمک شايانی می كند.
اين مرمتگر ابنيه تاريخــی در ارتباط با 
تاثيرات مخرب اين عکاســی نيز گفت: با 
اين وجود نبايد از آسيب هايی كه عکاسی 
نادرست در اماكن و ابنيه  تاريخی می تواند 
به آثار ما وارد كند غافل شد. اين موضوع 
از دو منظر قابل بررســی است. منظر اول 
در ارتباط با عکاسی حرفه ای و تجهيزات 
مورد اســتفاده در اين شــيوه از عکاسی 
اســت. بخصوص در ارتباط با استفاده از 

نور فلش. هرچند كه ميزان مخرب بودن 
اين موضوع به طور قطع هنوز در دنيا ثابت 
نشده است اما آنچه مسلم است نور بنفش 
كه از فلش ساطع می شود می تواند برای 
برخی از آثار ما مضر باشد كه همواره اين 
مورد به عکاسان و بازديدكنندگان از آثار 
تاريخی تذكر داده می شــود. همچنين 
از آنجايی كه اين نوع عکاســی، هيجان و 
ماجراجويی را با خود به همراه دارد ممکن 
است برخی از گردشگران و بازديدكندگان  
بــا ورود بــه برخــی از بخش هايی كه 
اســتحکام الزم را دارا نيســتند، موجب 
آســيب وارد آمدن بــه خــود و بناهای 

تاريخی شوند.
فصيحی همچنين در رابطه با اســتفاده 
امکان تاريخی به عنوان لوكيشن سريال ها 
و فيلم های تلويزيونی گفت: اين موضوع 
هم مانند عکاســی می توانــد دارای بار 
مثبت و منفی باشــد. شــکی نيست كه 
ساخت فيلم مســتند از اماكن تاريخی و 
مستندسازی بافت های تاريخی  در معرفی 
به عنوان چشم انداز فرهنگی و جاذبه های 
گردشگری  نقش موثری دارد، همچنين 
با مراجعه به مستندهای ساخته شده در 
گذشته، با هدف بازســازی آثار، می توان 
به اين فيلم ها اســتناد نمود كه از حيث، 

موضوع دارای اهميت می باشد.

ثبت سواری 
از کول شیرسنگی

گاهی باور آن آزار دهنده است؛ اما همه ما 
بارها ديده ايم كه برخی از هموطنان مان 
سوار بر آثار تاريخی مثل شيرسنگی شده 

و با خوشحالی عکس می گيرند يا اينکه با 
رنگ و اسپره اسم خود را روی آثار تاريخی 
می نويســند و بعد با آن عکس می گيرند. 
ده نفره می پرند روی ســر ستون ها تخت 
جمشــيد و بعد عکس مــی گيرند! اين 
فاجعه اســت. حســن غفــاری، عکاس 
تخصصی ميراث فرهنگی كه بســياری 
از ناديده های ايران را ثبــت كرده، امروز 
شکايتش از مردمی است كه برای عکاسی 
به مراكز ميراث فرهنگی و طبيعی ايران 
سفر می كنند اما هنگام عکاسی به آثار و 
طبيعت صدمه می زنند. او معتقد اســت 
كه عکاســی قوانين خاص خود را دارد و 
عکاســی ناآگاهانه به گنجينه های ملی 

آسيب های جدی وارد می كند.
غفاری می گويــد، ما آزاد نيســتيم كه 
هر گونه رفتاری را با ميــراث تاريخی و 
طبيعی خودمان داشته باشيم و رعايت 
نکردن ايــن قوانين باعث می شــود كه 
صدمات اساسی به تاريخ ما وارد و حتی 
امکان عکاســی برای عکاسان حرفه ای 
كه همه عمر و جان و عشقشــان ميراث 
است، سخت شود. غفاری كه كارشناسی 
ارشد عکاسی از دانشــگاه هنر تهران را 
دارد، بر مســئله و اهميت آموزش تاكيد 
می كند و تمام حرفش اين است كه ما در 
فضای شــهری هم كه زندگی می كنيم، 
حق نداريم هر جايی كه دلمان خواست 
ماشين خود را پارک كنيم. بلکه بايد به 
يکسری قوانين پايبند باشيم. البته پيش 
از آن بايد اين قوانين آموزش داده شده و 

آگاهی رسانی شود. 
اين عکاس مســتند اجتماعی با اينکه از 
اعضای انجمن عکاسان ميراث فرهنگی 
اســت و بســيار به نقش اين انجمن در 
كمک به عکاســان اين حوزه تاكيد دارد 
اما با اين وجود می گويد: اعضای انجمن 
عکاسان بســيار حرفه ای و زبده بوده و تا 
كنون كتاب های نفيســی در اين حوزه 
منتشر كرده  اند اما متاسفانه به دليل اينکه 
بی توجهی به آثار تاريخــی وجود دارد و 
عکاسی از اين تخريب ها باعث زير سوال 
رفتن مسئول مربوطه می شود، از عکاسی 
حرفه ای ممانعت به عمل می آيد كه خود 

درد بزرگی است.« 
بدون ترديد نمی تــوان منکر اين موضوع 
شد كه دولت به تنهايی قادر به حفظ، احيا 
و دادن كاربری به اين تعداد بنای تاريخی 
نبوده و بايد از ســرمايه مردم در حفظ و 
احيای بناهــای تاريخی اســتفاده كرد؛ 
چون منابع مالی الزم برای تملک، مرمت 
و نگهداری تعداد وســيع بناهای تاريخی 
موجود در اقصی نقاط كشــور تناسبی با 
رديف بودجه تخصيصی به وزارت ميراث 
فرهنگی ندارد. بنابرايــن نمی توان توقع 
داشت كه اين مجموعه در چنين مواردی 
خود راسا مالکيت اين بناهای تاريخی با 
ماهيت معنوی را احصــا كند، اما حداقل 
انتظار موجود از ايــن وزارتخانه نوبنيان، 
حمايت های معنوی برای حفاظت از اين 
بناهای ارزشــمند و يادگاران تاريخ ايران 

فردای ماست.

آسیب  شناسی از عکاسی در اماكن و ابنیه تاریخی؛

عکس های یادگاری با میراث یادگاران
عكاسی ناآگاهانه به گنجینه های ملی آسیب های جدی وارد می کند

بــه بــاور فعــاالن میــراث فرهنگــی، بــرای ثبــت ملــی آثــار تاريخــی و حفاظــت از اين قســم آثــار، قانون 
گزارش

گروه   شهری
کافــی وجــود نــدارد و نیــاز اســت يــك قانــون جامــع و کامــل در ايــن زمینــه تصويــب شــود. در ايــن 
ــا تصاويــری  ــق پديــده "فــم تريــپ" و گســترش آن در حــوزه گردشــگری کــه بعضــا ب ــا رون بیــن ب
نامتعــارف از اماکــن تاريخــی نیــز همــراه مــی شــود، ايــن ســوال بــه ذهــن مــی آيــد کــه آيــا مجــاز به 
ــر  ــه برخــی تصاوي ــا ارائ ــا ب ــه تصويــری از هــر مــكان ارزشــمند و تاريخــی هســتیم؟ آي ــه هرگون ارائ
هرچنــد هیجــان و زيبايــی آن مــكان را بــه رخ بیننــده می کشــیم امــا آيــا شــأن و جايــگاه آن را در نظر 
ايشــان پايیــن نمــی آوريــم؟ ايــن گــزارش ســعی دارد در گفــت وگــو بــا متخصصــان اين حــوزه بــه آثار 
مثبــت و منفــی عكاســی از اماکــن تاريخــی و ارزشــمند کشــورمان پرداختــه و بهــره گیــری از اين هنــر ارزشــمند، برای 

ارائه تصاوير ويژه را آسیب شناسی کند.

 نوسان: استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: 
تحريم ها در ابتدا اثرات روانی خود را با شوک های 
آنی نشان می دهند و سپس اثرات واقعی خود را 
در اقتصاد نمايان می كند و به طور قطع با تداوم 
تحريم ها كشور با محدوديت منابع مواجه می 

شود.
كميل طيبی تاكيد كــرد: در زمان محدوديت 
منابع، اقتصاد كشور بايد از درون خود را بازسازی 
و فرصت هايی را در بخش توليد، سرمايه گذاری، 

همکاری اقتصاد منطقه ای و ... ايجاد كند. وی با 
اعتقاد بر اينکه آثار تحريم ها در بلندمدت اثرگذار 
است، اظهار كرد: متاســفانه امروز بخش توليد 
درگير ركود اســت، اما با كاهش صادرات نفت 
ديگر شاهد شوک های آن چنانی ناشی از تحريم 

نفت نيستيم.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اعتقاد بر اينکه 
تحريم ها بيشتر بر روابط دولتی حاكم می شود، 
بنابراين اين فرصت ايجاد می شود كه بنگاه های 

كوچک و متوسط رشد پيدا كنند، اما اين نياز به 
مديريت موثر و كارا دارد. وی تصريح كرد: بحث 
مديريت تحريم ها بسيار مهم است و اگر نظام 
اقتصادی دولت بر آن فائق شود، می توان شاهد 
خودكفايی كشــور بود، در غير اين صورت آثار 
شکننده ای در اقتصاد برجای بگذارد. به اعتقاد 
طيبی، دولت و به خصوص بعد از فعاليت همتی 
در بانک مركزی تا حدودی شاهد ثبات اقتصادی 

در كشور هستيم.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:

با تداوم تحریم كشور با محدودیت منابع مواجه می شود
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اسيد چرب ترانس مارگارين محصوالت غذايی از ۱0 به ۲درصد، ميزان نمک در
 رب گوجه فرنگی از ۲ به ۱,5 درصد و قند نوشابه های گازدار ۱0 درصد كاهش يافته است. 
كاوه زرگران، دبيركل كانون انجمن های صنايع غذايی ايران، با اشاره به سياست كاهش 
ميزان نمک، شکر و چربی در محصوالت صنايع غذايی گفته است: مصرف باالی اين 
محصوالت در سفره های ايرانی همچنان باالست، درحالی  كه در كشورهای توسعه يافته 
از دوران مدرسه به كودكان آموزش داده می شود كه نيازی به نمکدان در سفره نيست.

سيدمحمد صادق زاده، رئيس سازمان انرژی های تجديدپذير و بهره وری برق ايران با اشاره به 
استقبال خوب مردم از احداث نيروگاه های تجديدپذير پشت بامی، گفت: اين نيروگاه برای 
خانواده ها ماهانه ۲ ميليون و 500 هزار تومان درآمد به همراه دارد. صادق زاده افزود: »سازمان 
انرژی های تجديدپذير و بهره وری برق توليدی اين نوع نيروگاه ها را كيلووات ساعتی به قيمت 
يک هزار و 40 تومان خريداری می كند.« او اضافه كرد: مردم می توانند با هزينه ای حدود 
50 ميليون تومان از اين نوع نيروگاه بر بام خانه های خود نصب كرده و از منافع آن بهره مند  شوند.

  نوسان: ارز جديد كه "لير ديجيتال" 
نام خواهد داشت توسط بانک مركزی 

تركيه عرضه خواهد شد.
در ســال ۲0۱۸ تركيه دچار يکی از 
بدترين بحران هــای بدهی و ارزی در 

تاريخ خود شد. 
ارزش لير از ماه مــی ۲0۱۸ تا جايی 
كاهش يافت كه بسياری از صرافی ها 
در استانبول از خريد و فروش ارز دست 
كشيدند تا مشخص شود روند ريزشی 
ارزش لير تا كجا ادامه خواهد داشت. 
پس از آن اتفاق بــود كه بحث ارزهای 
ديجيتالی به عنوان يکی از راهکارهای 
افزايش تاب آوری اقتصادی در تركيه 

شکل جدی تری به خود گرفت.
 رجب طيــب اردوغان، رئيس جمهور 
اين كشــور در ژوئيه امســال، بانک 
مركزی را رســما مامور راه اندازی ارز 
ديجيتالی ملی اين كشور كرد و اكنون 
به نظر می رسد كار راه اندازی اين ارز 
همزمان با بهبــود تدريجی وضعيت 
اقتصادی تركيه در مراحل پايانی خود 

قرار دارد.
نســخه اوليه اين ارز ديجيتالی برای 
نخســتين بار توســط فوات اوكتای، 
معــاون اردوغان به عنوان بخشــی از 
برنامه توسعه اقتصادی تركيه تا سال 
۲0۲3 به كميته برنامه ريزی بودجه 

مجلس اين كشور معرفی شد.
 ايــن ارز ديجيتالــی توســط بانک 
مركزی تركيه و با همکاری شــورای 
مطالعاتی فناوری اين بانک موسوم به " 

توبيتاک"  توسعه داده شده است.
نشريه رســمی دولت تركيه به نام " 
رسمی گازت" به نقل از اردوغان نوشته 
است كه راه اندازی ارز ديجيتالی تركيه 
ممکن است زودتر از موعد زمانی مقرر 
صورت گيرد و آزمايش های فنی روی 
اين ارز احتماال تا اواسط سال ۲0۲0 به 

پايان خواهند رسيد. 
لير ديجيتالــی امکان انجــام طيف 
گســترده ای از تراكنش هــا را برای 
شــهروندان ترک مهيا خواهد كرد و 
از ابزارهای مالی موجود تمركززدايی 

خواهد كرد. 
طبق اعالم وزارت دارايی و خزانه داری 
تركيه، ارز جديد باعــث ارتقای روند 
گذار اقتصاد سنتی به اقتصاد ديجيتال 

محور اين كشور خواهد شد.  
در حال حاضر بســياری از شهروندان 
ترک به ويژه جوان تر ها در حال معامله 
ارزهــای ديجيتالی موجــود در بازار 
هســتند و طبق اعالم سايت " كوين 
اين" كه يکی از بــزرگ ترين پلتفرم 
های معامله ارزهای ديجيتالی تركيه 

است.

در نشست اعضای انجمن مديران صنايع شعبه 
اصفهان كه با هدف تقويت رويکردهای صادراتی 
برگزار شد، تحقيق پيرامون بازارهای صادراتی، 
شناخت نيازها، انتظارات و ساليق كشورهای 
هدف و تالش برای پايدارسازی مقرراتی منسجم 
در استراتژی توسعه صادرات و ارتباطات خارجی 
بعنوان الزاماتی اعالم شد كه بخش خصوصی بايد 

برآنها متمركز گردد.
تخصیص منابع 

به تحقیقات بازار صادرات 
مديريت  دكترای  زاده،  شکرچی  احمدرضا 
بازاريابی كه به عنوان استاد مدعو در اين نشست 
حضوريافته بود، با توصيه به داشتن طرح و 
صادرات  حوزه  در   )action plan(برنامه
خاطرنشان كرد: بدون ترديد تخصيص درصدی 
از منابع به تحقيقات بازار كه مبتنی بر روش های 
علمی روز باشد، در موفقيت ما در امر صادرات 
بسيار موثر خواهد بود. زيرا اجناس متنوع و 
فراوانی وجود دارد كه بصورت تخصصی و حرفه 
ای روی آنها بازاريابی و تحقيق صورت نگرفته 
است. بعنوان مثال در زمينه سنگ، برخی از 
فعاالن اين عرصه باوجود انبارهای انباشته از 
سنگ های فراوان، نمی دانند محصوالت خود 
را چگونه و به كجا صادر كنند كه اين ناشی از 
ضغف در تحقيقات بازار است. در اين مقطع، 
همه صاحبان صنايع در قبال رقبا بايد به مواردی 
مانند نياز سنجی و مطلوبيت كاال در كشورهای 

مختلف توجه كنند. 
وی در بيان راهکارهای توسعه صادرات گفت: 
در كمپين های تبليغاتی مانور می دهيم ولی 
شناخت كافی نسبت به نحوه برقرای ارتباط و 
اينکه شعار تبليغاتی خود را چگونه عنوان كنيم، 
نداريم. وی تاكيد كرد: تغيير شعار تبليغاتی بر 

حسب نقاط هدف و توجه به ساليق و نيازهای 
مشتريان، از اركانی است كه شركت های موفقی 
مثل كوكاكوال در كشورهای مختلف دنبال كرده 
اند. به نظر شکرچی زاده، در انتخاب شعار بايد به 
عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و 
ديدگاه های مورد انتظار مشتری توجه شود. وی 
به نمونه ای از شعار تبليغاتی كه در اروپا موفق بود، 
اشاره كرد و افزود: اين شعار در چين موفق نبود. 
پس از بررسی های صورت گرفته، مشخص شد 
با تمركز بر ديدگاه های شرقی و هارمونی مورد 
نظردر چين، می توان در صادرات موفق بود. لذا 
اگر يک روش تبليغاتی در ايران موثر بوده، نمی 
تواند الزاما در كشوهای ديگری مثل قطر و عمان 
هم موثر باشد. بايد بدانيم كه چگونه با جامعه 
هدف ارتباط برقرار كنيم. نحوه انطباق و شيوه 
برقراری ارتباط با مشتريان در راستای شناخت 
نيازها و ساليق از جمله فاكتورهای مهم در 

توسعه بازار صادرات است. 
لزوم برقراری 

استراتژی ارتباطات پايدار 
قاسمعلی جباری عضو انجمن مديران صنايع 
اصفهان، عدم مديريت منابع را از مشکالت 
اصلی عنوان كرد و گفت: صرفنظر از وابستگی به 
صنايع نفت، پتروشيمی و صنايع فوالد، صادرات 
اصفهان بسيار ناچيز و ساالنه بالغ بر ۱00 تا ۱50 
ميليون دالر است كه به سختی به سرانه 40 
ميليون دالر می رسد. وی افزود: آمار صادراتی 
اصفهان از سالهای 9۱ بطور ميانگين حدود يک 
ميلياردو۱00 ميليون دالر است كه بخش عمده 
ای مربوط به فوالد، محصوالت زيرمجموعه نفت 
و مابقی سنگ و سراميک و توليدات لبنی می 
شود كه با وجود صنايع فراوانی در استان اصفهان، 
بسيار ناچيز است. جباری، بی توجهی به فرهنگ 

سازی و برقراری ارتباط برای حضور در جوامع 
ديگر و نداشتن چشم اندازی از بازارهای بزرگ 
را ازجمله مشکالت دانست و افزود: نبايد خود را 
محدود به بازارهای كم ظرفيت عراق و افغانستان 
سازيم. بلکه برنامه ريزی برای ورود به بازارهای 
بزرگ و استراتژی برقراری ارتباط عميق و پايدار 

را بايد مدنظر قرار دهيم. 
 فعالیت پژوهشی 

براساس تحقیقات بازار
رئيس سازمان نظام صنفی رايانه ای استان 
اصفهان نيز گفت: بخش خصوصی اصفهان از 
با  اينکه در كدام حوزه  ارزيابی  بلوغ الزم برای 
توجه به قيمت تمام شده توليد، كيفيت محصول 
برخوردار  دارد،  رقابت  توان  پارامترهای ديگر  و 
است. محمد اطرج گفت: در حوزه آی تی به اين 
نتيجه رسيديم كه صنف بايد حركتی را آغاز كند، 
عالقمندان به صادرات هزينه كنند و با استفاده 
از نظرات كارشناسی و تحقيقات بازار، تيم های 
پژوهشی خود را فعال سازند. محمد اطرج با اشاره 
به اينکه اكنون استراتژی وزارت ارتباطات فعاليت 
در كشورهای همجوار است، ادامه داد: در اولين 
قدم با افغانستان وارد گفتگو شده ايم و ۲5 تيم در 
نمايشگاهی در زمينه اتوكام شركت كرده اند كه 
طبق گزارش ها، هركدام از شركت ها موفق به انعقاد 
۲ تا 3 قرارداد با شركت های افغانی شدند و ظرفيت 
خوبی ايجاد شد. همچنين، در وزارت ارتباطات 
پايگاهی برای بازارسنجی در افغانستان و ارسال 
اطالعات به شركت های ايرانی ايجاد شده است. 
محمد كرمانی ديگر عضو انجمن، در بيان اهميت 
هوش مصنوعی، گفت: در حوزه هوش مصنوعی 
آينده ای وجود دارد كه گريز از آن اجتناب ناپذير 
از جمله آی تی، بالک چين و هوش  است، 
مصنوعی. وی تاكيد كرد: اتفاقاتی در اين حوزه 

در جهان در حال وقوع است كه نبايد از آنها غافل 
بمانيم.

 
بخش خصوصی 

منتظر دولت نباشد
ارائه  با  گمرک  كارشناس  فر،  فروتن  محمد 
آماری از حجم صادرات كاالهای مختلف استان 
اصفهان، گفت: صادرات فرش دستباف بويژه از 
شهركاشان، محصوالت لبنی و انواع عرقيات 
صادراتی  باالی  رتبه  با  فوالد  صنايع  دركنار 
وضعيت نسبتا خوبی دارند. همچنين، شركت 
های  باسکول  ساخت  با  الکترونيک  توزين 
هوشمند به ارزش ۶تا۷ميليون دالر توانسته 
در صادرات موفق باشد. عالوه براين صادرات 
صنايع دستی و محصوالت آرايشی بهداشتی 
پوست به ايتاليا صورت گرفته است. وی با اشاره 
به اينکه كاالی مصرفی و لوكس كمتر در استان 
اصفهان استقبال می شود و بيشترين بازار را در 
تهران دارد، از ظرفيت های صادراتی مختلف 
توسط بخش خصوصی در استان اصفهان سخن 
گفت. كارشناس گمرک استان اصفهان با تاكيد 
براينکه بخش خصوصی منتظر اقدامی از سوی 
دولت نباشد و خود وارد عمل شود، توصيه كرد: 
سرمايه گذاری در فعاليت های خدماتی از آنجا 
كه در قالب اسناد دولتی ثبت نمی شود، بهترين 
سرمايه گذاری است. وی تاكيد كرد: بخش 
خصوصی بايد با تکيه بر توان خود برنامه ريزی و 

اقدام نمايد و انتظاری از دولت نداشته باشد.
جايزه ويژه برای

 بهترين پروژه هوش مصنوعی 
مديران  انجمن  رئيس  رهنما  فرهاد  سرانجام، 
صنايع، شعبه اصفهان با بيان آنکه هوش مصنوعی 
در ظرف چند سال آينده، زندگی مارا تحت تاثير 
قرار خواهد داد، گفت: جنگ فعلی بين امريکا و 
چين بر سر هوش مصنوعی است. رهنما با تاكيد 
بر اينکه اعتقاد راسخ به هوش مصنوعی دارد، از راه 
اندازی مركز مطالعات هوش مصنوعی در دانشگاه 
صنعتی اصفهان خبر داد و افزود: برای اين منظور، 
جايزه ويژه ای درنظر گرفته ايم كه هرسال در يکی 
از جشنواره های علمی ازجمله خوارزمی، به بهترين 
پروژه در زمينه هوش مصنوعی اهدا می گردد. 
فرهاد رهنما، دستيابی به استراتژی و برنامه ريزی 
توسعه صادرات از طريق انجمن را مهم بيان كرد 
و گفت: محل انجمن در اختيار فعاالن رشته های 
مختلف صنايع قرار دارد تا با تشکيل يک گروه هفت 
نفره بعنوان اتاق فکر، برای توسعه صادرات برنامه 

ريزی شود و راهکارهای الزم را تحقق می بخشيم.
مرد صنعت ايران، راهکار امروز ورود به بازارهای 
صادراتی را حضور در نمايشگاه ها و به حداقل 
ارائه  با  فکر  اتاق  طريق  از  ها  هزينه  رساندن 
دستورالعمل های الزم و برنامه ريزی مدرن با 
اطالعات الزم برای نحوه ورود به نمايشگاه های 
مختلف و تعامل با طرف های مقابل اعالم كرد. وی 
حاكميت فضای استارتاپی بر صادرات، استفاده 
از فکرهای جديد و جوان، توانمندی نيرذوهای 
متخصص و باانگيزه را از عوامل موثر عنوان كرد و 
افزود: بايد همه بطور يکسان در اين زمينه ايفای 

نقش كنند. 

گره گشایی از بازار صادرات

2,٥ میلیون تومان درآمد از نیروگاه خورشیدی١٠ درصد قند نوشابه های گازدار کمتر شد  
گفت و گو

در نشست انجمن مدیران صنایع اصفهان مطرح شد؛ گزارش

ارز دیجیتال ترکیه
رونمایی می شود

   نوسان:يك کارشناس بورس گفت: طی چند ماه گذشته شاخص کل از 
حدود ۱5۰ هزار تا ۳۳۰ هزار در يك روند ثابت رشد کرده ولی اين انتظار نبايد 
ايجاد شود که رشد شاخص به اين شكل همیشه در جريان باشد. بازار سرمايه 
بعد از چندين ماه طی کردن روند صعودی مدتی است که با روندی کاهشی 
روبرو شده است و اين موضوع برخی را نگران کرده که نكند دوران شكوفايی 
چشم گیر بورس در 6 ماه اول سال حباب گونه و هیجانی بوده و بازار سرمايه 
رو به سوی رکود پیداکرده است.  برای بررسی وضعیت موجود بازار سرمايه و 
پیش بینی آينده اين بازار با حمید اعرابی کارشناس بورس به گفتگو نشستیم. 
اين کارشناس بورس معتقد است که بازار سرمايه بعد از روند چندماهه باال 
رفتن شــاخص ها به يك فرصت برای ارزيابی و اصالح نیاز دارد و با قطعیت 

می گويد بازار سرمايه در حال اصالح است نه رکود.

   پدر هفته های اخیر و در پی افت شاخص در بازار سرمايه برخی کارشناسان 
بورس آن را نشانه نزديك شدن به دوران رکود در اين بازار به سبب اشباع 
شدن آن و برخی ديگر اين افت شاخص ها را نشانه ای از استراحت کوتاه اين 
بازار می دانند و آن را پايدار نمی بینند؛ شما چه تحلیلی در اين زمینه داريد و 

چه سناريويی را محتمل می دانید؟
مسلماً بازار رشد كرده، اما سهم های بزرگ هيچ كدام گران نيستند. وقتی گزارش ۶ 
ماهه اول سال را نگاه می كنيم كه تحليلی از رفتار در ۶ ماهه دوم داشته باشيم می بينيم 
كه بسياری از سهم های بزرگ اين وضعيت را دارند، اما اينکه باال خواهند رفت يا نه به 
سياست های كلی بستگی دارد كه در پی آن نقدينگی به كدام سو نيل كند. در حال 
حاضر مقداری نگرانی ها بابت بودجه كل كشور اســت كه در آذرماه معموالً تقديم 
می شود و فعاالن بازار در انتظار اين هستند كه ببينند بودجه سال آينده چگونه خواهد 
بود و بودجه ای كه تصويب می شود منتهی به متضرر شدن بورس خواهد شد يا به نفع 

اين بازار تمام می شود.
 البته اين نيز طبيعی است و هرسال كه به دادن اليحه بودجه و تصويب شدن آن نزديک 
می شويم اين نگرانی بروز می كند. در حال حاضر پتانسيل های خوبی در بازار ديده 
می شود و همچنين سهم های بزرگ و يا حتی سهم هايی كه مشکل داشته اند اكثراً 

می توانند تجديد ارزيابی دهند و اين نشان می دهد كه كماكان پتانسيل در بازار هست.
   صحبت های شما در شرايطی است که برخی از کارشناسان معتقدند اگر 
بازار به سمت رشد نیز نیل کند اين رشــد مقطعی خواهد بود. اين دسته از 
کارشناسان می گويند در میان مدت نمی توان امید داشت رشد شاخص و رشد 
گردش معامالت تأثیر چندانی بر تأمین مالی بنگاه ها داشته باشد. آيا چنین 

تحلیل های بدبینانه ای را می توان در شرايط فعلی پذيرفت؟
بنده در شــرايط فعلی اصالً چنين تحليل هايی را قبول ندارم. هنگامی كه افزايش 
سرمايه در بازار جريان دارد در تأمين مالی شركت ها هم تأثيرگذار است. اين تحليل 
در شرايطی است كه بازار خوب نباشد و كسی ميل به افزايش سرمايه نداشته باشد در 
آن وضعيت می توان گفت تأمين مالی بنگاه ها صورت نمی گيرد موضوعی كه در حال 

حاضر وجهی ندارد.
   آيا شــما گمان می کنید بايد در کوتاه مدت منتظر عرضه های سنگین و 
کاهش بیشتر قیمت ها باشیم يا اينكه تداوم رشد با حجم معامالت باال در پیش 

است؟
پيش بينی بنده اين است مجامع بازار 50 تا ۶0 هزار واحد باالتر از آنچه در اين روز ها 

هست پيش می رود، اين پيش بينی تا خرداد ماه و نشست مجامع پابرجا است.
   آيا اين پیش بینی خوش بینانه تلقی نمی شــود؟ ازاين جهت که برخی 
می گويند، چون تقاضا در نیمه اول سال هیجانی باال رفته اين امكان بسیار 
محتمل است که هیجانی هم ريزش کند و اين سبب شود عرضه بیشتر از تقاضا 

باشد و در پی آن ارزش سهم ها و متعاقباً شاخص ريزش کند.
در حال حاضر كه تقاضا چنين چيزی را نشان نمی دهد و صحبت از تقاضا در حدود 
رقم دو هزار ميليارد تومان است كه اين عدد بسيار خوبی تلقی می شود. طی چند ماه 
گذشته شــاخص كل از حدود ۱50 هزار تا 330 هزار در يک روند ثابت رشد كرده، 
ولی اين انتظار نبايد ايجاد شود كه رشد شاخص به اين شکل هميشه در جريان باشد. 
اصالح، ذات بازار است و روند اصالح بازار می تواند ۲ يا 3 ماه هم ادامه داشته باشد و بعد 

افزايشی شود. 
اگر قرار باشد روند رشد طوالنی مدت باشد حباب ايجاد می شود و اساساً چنين چيزی 
نه به صالح است نه انتظار درستی است. ارزيابی ها در ادامه جريان خواهد داشت و اين 

نشان می دهد كه بازار سرمايه در حال اصالح است.
   در چنین وضعیتی، بازار جايگزينی برای بورس تصور نمی کنید؟ بازاری که 

توان جذب بیشتر سرمايه در برابر بازار بورس را داشته باشد.
نه به هيچ عنوان. دو بازار ارز و مسکن كه معموالً به صورت غيرمعمول در برخی اوقات 
به عنوان رقيب بازار بورس تلقی شــده اند ديگر اين توان را ندارند. بازار ارز به ســبب 
تصميماتی كه دولت در ارتباط با خريدوفروش آن گرفت به سمتی رفت كه كسی ديگر 

به سوی اين بازار نمی رود، بازار مسکن هم كه عمالً در ركود به سر می برد.

بورس فعال بی رقیب است

فعـاالن اقتصـادی و مديـران صنايع اصفهـان در دفتر انجمن مديـران صنايع گرد هـم آمدند و مصائب 
حـوزه صـادرات را بررسـی کردند. نقطه اشـتراک صحبت ها عدم شـناخت از بازار کشـورهای مقصد و 
راههايـی کـه می تواند به تحقیق و شـناخت درسـت اين بازارها کمـك کند بود. فرهـاد رهنما، ريیس 
انجمـن مديـران صنايع، کار صـادرات را يك فعالیت تخصصـی و حرفه ای دانسـت و تاکید کرد: الزامـا هر تولید کننده 
ای نمـی توانـد به صـادرات فكر کند. وی احداث شـرکت های تخصصی برای تحقیقـات بازارهای صادراتـی و انجام امور 

بازرگانـی را، راه حـل نزديكتری برای موفقیت در صادرات دانسـت.

گزارش

گروه   صنعت

بازار سرمايه در حال اصالح است نه رکود؛

 نوســان: با حمايت ذوب آهن از اپليکيشــن و 
ســايت معدن ماركت در نمايشــگاه ايران كانمين 
۲0۱9 رونمايــی شــد .مهنــدس محمــد جعفر 
صالحی با بيان اينکه اين ســايت و نرم افزار موجب 
خواهد شد تامين كنندگان مواد اوليه كارخانجات 
فوالدی و ساير صنايع وابســته به طور نظام مند و 
يکپارچه در تعامل باشــند گفت: بر اســاس برنامه های اين نرم افزار، تمام 
معادن در سطوح مختلف اكتشاف و توليد ، شناسايی و جذب خواهند شد .
وی افزود : شركت های معدنی در فضای اين سايت و اپليکيشن توانمندی 

ها و دستاوردهای خود را عرضه خواهند كرد .
معاون خريد ذوب آهن اصفهان هماهنگی تاكيد كرد: اين اپليکيشــن می 
تواند با تسريع تبادالت اطالعاتی در حوزه معدن و صنايع وابسته برای رفع 

موانع توليد فضای مناسبی را فراهم آورند.

 نوسان:  رئيــس انجمن اقتصاد ســالمت ايران،  
نسبت به تبعات رها شدن دارو از ارز دولتی هشدار 
داد و گفت: توليد دارو با ارز غير رسمی، تير خالص 
بر بدنه نيمه جان صنعت داروسازی كشور خواهد 

بود.
محمدرضا واعظ مهدوی، به آســيب ها و تبعات 
توليد دارو با ارز آزاد اشــاره كرد و افزود: متاسفانه شرايط اقتصادی كشور 
به گونه ای است كه يک اشــکال و انحراف اقتصادی پايه گذاری می شود 
و همه صاحــب نظران و متخصصان امــر، خطرات اين انحــراف را بازگو 

می كنند، اما توجهی به آن نمی شود. 
در نتيجه اين انحراف به شکل جريان غالب در می آيد. وی گفت: ماجرای 
ارز دارو، يکی از صدها مشــکلی اســت كه در اثر افزايش نرخ ارز بر كشور 

حاكم شده است. زيرا، همه صنايع دچار بحران شده اند.

 نوسان: خريد غيرنقدی بدون عابربانک ممکن شد. 
اين خبری اســت كه مديرعامل يکی از شركت های 
پرداخت الکترونيک اعالم كرده و گفته است كه از اين 
به بعد شهروندان ايرانی می توانند با اسکن كد خريد 
كاال و اثر انگشت وجه كاالی شان را بپردازند و ديگر 
نيازی نيست كه از كارت بانکی استفاده كنند. جالب 
است بدانيد اتحاديه تاكسيرانان هم اعالم كرده كه قرار است به زودی پرداخت 
كرايه تاكســی در ايران اينترنتی شــود و درواقع افراد با اسکن كردن همان 
كدهای QR كرايه شان را بپردازند.البته كيوان نقره كار، كارشناس فناوری 
اطالعات و ارتباطات، به »شهروند« می گويد كه اين اتفاق فعال برای 5 درصد 
كارتخوان های يک بانک بزرگ كشور انجام می شود و هنوز برای تمام بانک ها 
تعميم پيدا نکرده است.او تأكيد می كند در صورت راه اندازی اين سيستم، تا 
حد زيادی امکان تقلب، اشتباه و كالهبرداری های اينترنتی كاهش می يابد.

 نوسان: قيمت غذا در ايران بيشترين تورم را تجربه 
می كند. به گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم در اقالم 
خوراكی و آشاميدنی در سال های 95 تا 9۸ به آستانه 
۶0 درصد رســيده اســت. اين درحالی است كه در 
همين بازه زمانی باالترين تورم در اقالم غيرخوراكی 

30درصد بوده است.
جالب اســت بدانيد تورم قيمت غذا در برخی ماه ها حتی ســه رقمی شــده 
و رشــد های باالی ۱00 درصدی را تجربه كرده اســت. علی خان محمدی، 
مديرعامل مجمع خبرگان كشــاورزی معتقد اســت سياست های نادرست 
موجب شده است كه سود كالن ناشی از تورم قيمت غذا به جيب دالالن برود. 
مثال يکی از سياست های نادرست اين اســت كه يارانه های توليد به صورت 
مستقيم به دست كشاورزان نمی رســد و به نوعی به دست فردی می رسد كه 

محصوالت را فرآوری می كنند يا به بازار عرضه می كنند.

رونمایی از سایت و اپلیکیشن معدن ماركتسود گرانی غذا در جیب دالالنخرید آنالین با اثر انگشتتیر خالص برجان صنعت داروسازی
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 نوسان :  مديرعامل شرکت فوالد 
مبارکه گفت: هرچه دشمنان عرصه 
را تنگ تر کننــد، ما نیز امیدوارتر 
و ســخت کوش تر از همیشه برای 

کشور تالش خواهیم کرد.
حميدرضا عظيميــان در جمع اعضای 
كميتۀ مديريت شــركت ضمــن ابراز 
خرســندی از تحقق ۸۲ درصدی برنامه 
ها و اهداف فوالد مباركه، روند روبه رشد 
ارتقای ايمنی، و تثبيت روند رضايتمندی 
مشــتريان از محصوالت شركت تصريح 
كرد: بــا اقدامات خوبی كه انجام شــده، 
عليرغم اينکه روند توليد در فوالد مباركه 
حفظ شــده و در برخی نواحی افزايش 
يافته، خوشبختانه برداشت آب از زاينده 
رود روند كاهشــی داشته است. اين خبر 
مسرت بخشی است كه همکاران با اتخاذ 
راهکارهای مناسب و اجرای پروژه های 
متعدد توانســته اند با بازچرخانی هرچه 
بيشتر آب در ســيکل توليد و مديريت 
هرچه صحيح تر مصرف، به اين موفقيت 

دست يابند.
وی با اشاره به اينکه امروز دشمنان قلب 
اقتصاد و انسجام كشــور ما را هدف قرار 
داده اند، تصريح كرد: برون رفت از اتکا به 
اقتصاد نفتی راه برد بسيار كارآمدی است؛ 
اما بايد به خاطر داشته باشيم كه آنها نيز 
دست روی دست نگذاشته اند و با هدف 
قرار دادن انسجام مردم و بخش های مهم 
اقتصادی كشور، به ويژه در حوزۀ معدن و 
صنايع معدنی كه بيشترين ظرفيتهای 
اقتصادی كشور در آن است، سعی دارند 

اقتصاد ايران را از پويايی بازدارند.
وی در همين خصوص اظهار داشت: بايد 
توسعه ها به گونه ای باشد كه بنگاه های 
اقتصادی كشــور موجب رشد يکديگر و 
در نهايت رشــد اقتصادی كشور شوند، 
نه اينکه با رقابت منفــی، قصد كنار زدن 
و منزوی كردن هم را داشــته باشند. اين 
آفت بزرگ درست همان چيزی است كه 
دشمن برای آن برنامه ريزی كرده است. 
به طوركلی بايد با حمايت، همدلی و وفاق 
شرايطی فراهم كنيم كه سازمان ها به رشد 
و توسعۀ يکديگر كمک كنند و از پيشرفت 
هم خوشحال شوند. نبايد فراموش كرد كه 
همۀ عوامل زنجيرۀ معدن و صنايع معدنی 
و به طوركلی بنگاه های اقتصادی كشور 
در يک كشــتی قرار داريم و نفع و ضرر 

يکی، نفع و ضرر همه است.
وی از خودكفا شــدن در بخش معدن 
و دســتيابی به دانش فنــی طراحی و 
احداث كارخانه های فوالدســازی به 
عنوان دو راهکار اساســی برای خنثی 
سازی تحريم ها و تقويت بنيۀ اقتصادی 
شــركت و كشــور ياد و تصريح كرد: 
ضروری است كه شــركت برای تأمين 
مواد اوليۀ موردنياز خود مســتقيما به 
معدن دسترسی داشته باشد. درعين 
حال، همانگونه كه همواره رهبر معظم 
انقالب نيز تأكيد كرده اند، كشور ما بايد 
به دانش فنی در همۀ حوزه ها دست يابد 
و بهطور مشخص در فوالد مباركه بايد 

اين توانايی و ظرفيت ايجاد شود.
مديرعامل فوالد مباركه از پاک دســتی 
مديران و به طوركلــی مجموعۀ فوالد 
مباركه بــه عنوان يکــی از ظرفيتهای 
شايســتۀ شــركت ياد و تأكيــد كرد: 
دشمنان با وارد آوردن هجمه به برخی 
شركتهای بزرگ كشــور سعی كردند 
اقتصاد و درآمدزايی و معيشــت مردم 
را مورد تهاجم قــرار دهند؛ ازاين رو بايد 
هوشيارتر از هميشــه در مسير رشد و 
تعالی حركت كنيم تا شركت از هرگونه 

هجمه مصون بماند.

بنگاه های اقتصادی
باید موجب رشد یکدیگر باشند

industry

فوالدمباركه از ابتدای بهره برداری در سال 
۱3۷۱ كه با ظرفيت اسمی 4/ ۲ ميليون 
تن شروع به كار كرد توجه به صادرات را به 
عنوان يک رويکرد استراتژيک مورد توجه 
قرار داده و طی حدود ۲۶ سال فعاليت 
خود، عالوه بر تامين حداكثری نياز داخل با 
حضور موثر و مستمر در بازارهای صادراتی 
هدف، توانسته از طريق تامين منابع ارزی 
نيازمندی های  برآورده سازی  ضمن  الزم 
تجهيزاتی و تکنولوژيک و تامين نهاده های 
مورد نياز توليد نظير الکترود و فروآلياژ، 
سرمايه گذاری های توسعه ای و بازپرداخت 
انجام  را  توسعه  طرح های  فاينانس های 

داده و در يک چارچوب نظام مند اجرای 
طرح های توسعه را به خوبی در شرايط 
حدود  رشد  با  و  رساند  ثمر  به  مختلف 
و  توليد  ظرفيت های  330درصدی 
دستيابی به ظرفيت 3/ ۱0 ميليون تنی 
نقشی پيشرو در توسعه و به ثمر نشاندن 
ظرفيت های توليد فوالد كشور و به تبع آن 
رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی كشور و 

شکوفايی صنايع پايين دستی ايفا كند.

تدام حضور در عین تحريم
باالترين نرخ رشد ظرفيت های توليد فوالد 
در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، سهم 
پنج درصدی از توليد ناخالص داخلی بخش 
صنعت كشور و ايجاد اشتغال مستقيم و 
غيرمستقيم برای بيش از 350 هزار نفر و 
هدف گذاری برای دستيابی به ۲5 ميليون 
تن ظرفيت توليد در افق چشم انداز ۱404، 
مويد دستاوردهای بزرگ فوالد مباركه در 

اين راستاست. 
فوالد مباركه با توليد نيمی از فوالد كشور 
و ميانگين صادرات 5/ ۱ ميليون تن در 
سال توانسته نام فوالد ايران را در بازارهای 
بين المللی به ويژه حوزه های اروپا، آمريکا، 
شرق آسيا و خاورميانه مطرح و برند خود 
را در بازارهای مذكور تثبيت كند. به طوری 
كه امروزه كمتر مشتريان فوالد در دنيا 
يافت می شوند كه با نام فوالد مباركه آشنا 
نبوده و كيفيت محصوالت آن را هم تراز 
فوالد  جهانی  توليدكنندگان  بزرگ ترين 

قلمداد نکنند.
رقابتی  سخت  شرايط  در  فوالدمباركه 
در  بين المللی  تحريم های  وجود  با  و 
حفظ  ضمن  توانسته  گذشته  سال های 
كميت و كيفيت محصوالت توليدی خود 
در باالترين سطح ممکن و تامين بخش 
عمده نياز بازار داخلی روند حضور خود در 
بازارهای جهانی را تداوم بخشد به طوری 
كه در سال ۱39۲ حدود يک ميليون تن، 

سال ۱393 حدود 5/ ۱ ميليون تن، سال 
۱394 حدود ۸/ ۱ ميليون تن، سال ۱395 
حدود 5/ ۱ ميليون تن، سال ۱39۶ حدود 
3/ ۱ ميليون تن و در شش ماهه نخست 
سال ۱39۷ حدود ۷00 هزار تن محصوالت 
خود را صادر كند و بازارهای مهمی را در 
اروپا، جنوب شرق آسيا، منطقه خاورميانه 
و كشورهای جنوب خليج فارس به تسخير 
خود درآورد و در مجموع طی پنج سال 
گذشته حدود ۱/ ۱ ميليون تن تختال، 
پنج ميليون تن محصوالت گرم، 350 هزار 
تن محصوالت سرد و حدود ۱00 هزار تن 
گالوانيزه را به حدود 40 كشور در اقصی 

نقاط دنيا صادر كند.

تكیه بر مزيت های صادراتی
بديهی است اين موفقيت ها در بازارهای 
جهانی مرهون كيفيت باالی محصوالت، 
رعايت استانداردهای بين المللی، توجه ويژه 
به اصول مشتری مداری و توليد بر اساس 
نياز مشتريانی كه بيش از ۶0 درصد آنها 
توليدكنندگان  و  نهايی  مصرف كنندگان 
است.  بوده  هستند  پايين دستی  بخش 
بنابراين تجربه عملی دوره گذشته تحريم 
نشان داد كه يکی از موثرترين راهکارهای 
ايجاد رونق در بخش توليد، توسعه صادرات 
است. به ويژه در شرايطی كه نبود رونق در 
برخی بخش های اقتصادی چالش كمبود 
تقاضا را برای توليدكننده داخلی به همراه 

آورده بود و ظرفيت بهره برداری شده توليد 
فوالد كشور به حدود نيمی از ظرفيت های 
موجود كاهش يافت، فوالد مباركه توانست 
با تکيه بر مزيت های صادراتی خود كمترين 

تاثيرپذيری را تجربه كند.
از  حمايتی  سياست های  اتخاذ  اين رو  از 
سوی دولت در جهت تسهيل صادرات، 
به ويژه در شرايط پيش رو كه تحريم های 
يک جانبه و ظالمانه اخير به همراه ركود 
دامنه دار در بخش هايی نظير ساخت وساز، 
حجم تقاضای فوالد داخل را مورد تهديد 
قرار داده است می تواند گره گشای توليد 
داخل باشد و بايد به عنوان يکی از اولويت ها 
اين  امر  واقعيت  شود.  واقع  توجه  مورد 
است كه توليدكنندگان داخلی در حوزه 
صادرات بايد در فضای پررقابتی به فعاليت 
مزيت هايی  از  آن  بازيگران  كه  بپردازند 
نظير تسهيالت بلندمدت با نرخ پايين بهره 
بانکی، ارتباطات گسترده و سهل الوصول 
بانکی، زيرساخت های مناسب لجستيک 
ساير  و  صادراتی  جوايز  حمل ونقل،  و 
می برند  سود  دولت هايشان  حمايت های 
اين در حالی است كه توليدكنندگان كشور 
نه تنها از بسياری از آنها برخوردار نبوده بلکه 
با مشکالت زيرساختی نظير فقدان خطوط 
كشتيرانی روان و سهل الوصول، محدوديت 
بارگيری و تخليه در بنادر، عدم ثبات در 
ابالغی،  دستورالعمل های  و  آيين نامه ها 
بر  غيركارشناسی  محدوديت های  اعمال 
صادرات، روند افزايشی هزينه های گمركی، 
نبود پشتوانه های حمايتی در زمينه تجارت 
بين الملل در جهت رفع مشکالت و مسائل 
نرم  پنجه  و  دست  و...  صادركنندگان 

می كنند.
انتظار می رود در اين شرايط سخت دولت 
اهتمام  صادرات  از  حمايت  جهت  در 
بيشتری كرده و از طريق فعال تر كردن 
ديپلماسی اقتصادی و تسهيل مبادالت از 
طريق انعقاد تفاهم نامه های تجاری و الحاق 
به پيمان های تجاری منطقه ای و همچنين 
فراهم آوردن امکان تبادالت مالی با پول 
رايج داخلی شرايط حضور توليدكنندگان 
و  منطقه  پركشش  بازارهای  در  داخلی 

بين الملل را تسهيل كند. 
نهادها  برخی  است  الزم  راستا  اين  در 
ايجاد  وظيفه  كه  صنفی  تشکل های  و 
هماهنگی بين بازرگانان و صاحبان صنايع 
و تعامل با دولت در جهت تسهيل امور 
كسب وكار را دارند به جای رويه گذشته 
كه عمده تمركز فعاليت هايشان در حوزه 
از  واردات بوده موضوع صادرات را بيش 
پيش جدی بگيرند و بخش خصوصی در 
كنار دولت، با بازنگری رويکردهای گذشته 
شرايط را به گونه ای رقم زنند تا نگرانی هايی 
كه توسعه صادرات و تداوم رشد و بالندگی 

صنعت را تهديد می كند كمرنگ تر شود.

امــروزه در دنیــا از توســعه صــادرات بــه عنــوان يكــی از مهم تريــن عوامــل موثــر در تحقــق رشــد اقتصــادی پايدار 
ديدگاه

گروه صنعت
ــاد  ــا در اقتص ــد تقاض ــاد رش ــا ايج ــی ب ــای جهان ــتمر در بازاره ــور مس ــادرات و حض ــعه ص ــود. توس ــاد می ش ي
کشــورها، از يك ســو ظرفیت هــای معطل مانــده در اقتصــاد را فعــال کــرده و از ســوی ديگــر بــا فراهــم آوردن منابع 
ارزی الزم، امــكان انتقــال تكنولــوژی، دانــش فنــی و واردات ماشــین آالت و تجهیــزات را بــرای توســعه ظرفیت های 
ــا تمرکــز بــر مزيت هــای نســبی و تخصیــص هدفمنــد  تولیــد میســر می کنــد. در چنیــن اقتصــادی بنگاه هــا ب
ــه  ــش هزين ــق کاه ــا، از طري ــد و قابلیت ه ــاس تولی ــش مقی ــن افزاي ــا ضم ــد ت ــكان آن را می يابن ــع، ام مناب

تمام شده، قدرت رقابت پذيری خود را افزايش دهند و کل اقتصاد ملی را از منافع آن منتفع سازند.

گام های محکم

در سال جاری كه از سوی مقام معظم رهبری سال »رونق توليد« نامگذاری شد، باعث مسرت 
است كه می بينيم فوالد مباركه به درستی در مسير رونق توليد و بهبود اقتصاد كشور در حال 
حركت است. اين مطلب را رئيس كانون كارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان كه به 
همراه جمعی از اعضای هيئت مديره و كارشناسان اين كانون از فوالد مباركه بازديد ميکرد، 
عنوان كرد. فرهــــاد طاهريون اصفهــــــانی، تصريح كرد: كانون كارشناسان دادگستری 
آمادگی دارد كه از اين صنعت كه به نوعی صنعت ملی محسوب می شود حمايت كنند.

پروژۀ تعويض درايوهای خط نورد گرم كـــــه با هدف كاهــــش توقفات و افزايش كمی 
و كيفی توليد و سودآوری تعريف شده با پيشرفت قابل مالحظه ای در حال اجراست.
مهدی طالب سرپرست تعميرات نورد مقدماتی خط نورد گرم فوالد مباركه ضمن اعالم 
اين خبر گفت: درايوهای آنالوگ خط نورد گرم كه از ابتدای راه اندازی مشغول به كار 
بوده اند، نياز مبرمی به تعمير، تعويض و به روزرسانی قطعات داشتند. وی تأكيد كرد: اين 

پروژه در اين حجم و ابعاد برای اولين بار در كشور در حال اجراست.

پیشرفت موفقیت آمیز پروژۀ تعویض درایوهای خط نورد گرمفوالد مبارکه در مسیر درست رونق تولید

موثرترين راهكارهای ايجاد رونق در بخش تولید، توسعه صادرات است

فوالد مباركه چه سهمی در توسعه صادرات دارد؟

برای اولین بار در کشور در فوالد مبارکه انجام شد؛

پشتكار  و  تالش  با  و  کشور  در  بار  اولین  برای   : نوسان   
کارکنان فوالد مبارکه ورق گريد Mn 5 ۱۸ ويژۀ ساخت کالچ 
مبارکه  مورداستفاده در صنايع خودروسازی کشور در فوالد 

طراحی و تولید شد.

عليرضا مولوی زاده، رئيس واحد تروپروسس، ضمن اعالم اين خبر 
افزود: اين اقدام به منظور بينياز ساختن كشور از واردات، توسعه و 
تنوع هرچه بيشتر سبد محصوالت فوالد مباركه و توليد محصوالت 

خاص با ارزش افزودۀ باالتر صورت گرفت.
توليد  های  روش  و  متالورژی  واحد  كارشناس  خصوص،  همين  در 
سبک  خودروهای  كالچ  ساخت  در  گريد  اين  افزود:  مباركه  فوالد 
ازجمله پرايد و ۲0۶ كاربرد دارد كه تا قبل از توليد در شركت فوالد 

مباركه به صورت كامل از خارج كشور وارد می شده است.
نياز شركت  و  درخواست  به  توجه  با  كرد:  تصريح  فر  تميزی  حامد 
پايا كالچ، مراحل طراحی، توليد، تست و ارسال نمونۀ توليدشده به 

شركت درخواست كننده انجام شد.
نتايج تست محصول جديد در شركت  بودن  از رضايت بخش   وی 
و  موردنظر  حرارتی  عمليات  طی  از  پس  گفت:  و  داد  خبر  مذكور 
انجام تست های تکميلی اين محصول به تأييد شركت توليد كالچ 

رسيده است.
 3,5  *۱۲۷5 تقاضای  مورد  ابعاد  با  گريد  اين  اينکه  بيان  با  وی 
مطابق بوده و خواص مکانيکی آن شامل استحکام تسليم باالی 355 
انعطاف  و  مگاپاسکال   ۶30 تا   4۷0 نهايی  استحکام  و  مگاپاسکال 
پذيری حداقل ۲0 درصد است گفت: اين محصول در محدودۀ آناليز 

استاندارد DIN طراحی شده است.
های  حمايت  از  خاتمه  در  مباركه  فوالد  تروپروسس  واحد  رئيس 
مديرمتالورژی و روش های توليد و ساير همکاران اين واحد، مديريت 
آزمايشگاه محصول، واحد  نورد گرم،  نواحی فوالدسازی،  و كاركنان 
فروش، واحد برنامه ريزی توليد و واحد تحقيقات بازار تقدير و تشکر 

كرد.
غالمرضا سليمی مدير ناحيۀ فوالدسازی و ريخته گری مداوم فوالد 
مذكور  گريد   فوالدسازی  ناحيۀ  در  گفت:  اين خصوص  در  مباركه 
به  توجه  با  كه  شود  می  تخليه  الکتريکی  قوس  كورۀ  واحد  توسط 
كالس اين گريد در اين واحد، حين تخليه ۱500 كيلوگرم فرو منگنز 
كيلوگرم   400 كربن،  متوسط  منگنز  فرو  كيلوگرم   ۱000 پركربن، 
فرو سيليسيم و ۱00 كيلوگرم آلومينيوم جهت آناليزسازی به مذاب 

افزوده می شود.
وی ادامه داد: پس از تخليۀ مذاب به منظور تنظيم نهايی آناليز و دما 
به واحد  افزايش كيفيت، ذوب  و  طبق كارت سوخت، تصفيۀ فوالد 

كورۀ پاتيلی انتقال می يابد. 
در اين واحد با سرباره سازی مناسب كه با افزودن آهک و اكسيژن 
انتهای  زدا صورت می گيرد، كلسيم تريتمنت و انجام دمش ماليم 
كار، ناخالصی های موجود در مذاب كاهش و كيفيت ذوب افزايش 

می يابد.
سليمی با بيان اينکه پس از عمليات متالورژی ثانويه، ذوب به واحد 
با توجه  اين گريد  افزود: ريخته گری  ريخته گری ارسال می شود، 
به كربن موجود در ذوب كه در گروه فوالد 4 است، با سرعت ۱ تا 
 ۱,۲ با سرعت  و   ۱،3،4 گری  ريخته  ماشين  در  دقيقه  بر  متر   ۱,۱
ميشود.  انجام   5 و   ۲ گری  ريخته  ماشين  در  دقيقه  بر  متر   ۱,3 تا 
به خنکسازی  جهت  گريد  اين  های  تختال  گری  ريخته  از  پس 

 air    cooling واحد ۲۸ منتقل و پس از آن به ناحيۀ نورد گرم 
ارسال ميشود.

علی حاجيان نژاد مدير ناحيۀ نورد گرم فوالد مباركه در تشريح اين 
با توجه به راه بردهای مديريت ارشد شركت و  افزود:  نوع محصول 
در راستای حمايت از توليدكنندگان داخلی و رونق توليد و همچنين 
تأمين مواد اوليۀ كارخانه های توليد قطعات خودرو در شرايط تحريم، 
نورد گرم با همکاری ساير واحدهای شركت موفق به توليد يکی از 
استانداردهای  با  مطابق  خودرو  قطعات  در  مصرفی  ويژۀ  گريدهای 

جهانی به صورت انبوه شد.
وی با تأكيد بر اينکه ِگريد Mn 5 ۱۸ در قطعات كالچ خودرو مورد 
استفاده قرار می گيرد، ادامه داد: كالچ كه يکی از قطعات پرتنش و 
حساس در سيستم انتقال قدرت خودرو به شمار می رود از تعدادی 
بايد  آن  گرم  ورق  امر،  اين  به  توجه  با   است.  شده  تشکيل  قطعه 
و...  سطحی  متالورژيکی،  و  مکانيکی  خواص  ابعادی،  استانداردهای 

را دارا باشد.
 ورق گرم اين گريد از تلرانس های محدود ابعادی و خواص مکانيکی 
با پيش بينی اقدامات فرايندی مانند تعيين  باال برخوردار است كه 
توزيع  مرحله،  هر  در  خط  انتهای  تا  پيشگرم  های  كوره  از  دماها 
نيروهای نوردی و نيز توزيع عرض، تعيين برنامۀ توليد و شبيه سازی 
های الزم و كنترل فرايند، توليد آن با موفقيت و مطابق استاندارد و 

با رضايت مشتری انجام شد.
تحت  كالچ  توليدكنندۀ  پاياكالچ  شركت  كرد:  خاطرنشان  وی 
ليسانس شركت معتبر VALEO است كه عالوه بر تأمين نيازهای 
ايرانخودرو، سايپا )مگاموتور(، ايدم، ايران  خودروسازان داخلی نظير 
خودرو ديزل و رنو پارس محصوالت خود را به كشورهايی همچون 
رومانی صادر می كند كه اين شركت قبل از آن ورق های مصرفی 

خود را از كشور كره تأمين می كرد.

طراحی و تولید
ورق موردنیاز ساخت كالچ خودرو

اتخاذ سیاســت های حمايتی از سوی دولت در 
گره گشای  می تواند  تســهیل صادرات،  جهت 
تولید داخل باشــد و بايد به عنــوان يكی از 

اولويت ها مورد توجه واقع شود
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 نوسان: رئيس انجمن بيــن المللی روابط 
عمومی )IPRA(در جريان بازديد از خطوط 
توليد فوالد مباركه گفت: باعث افتخار است 
كه در ســفر به ايران از نزديــک بزرگترين 
كارخانۀ فوالدسازی خاورميانه و شمال آفريقا 

را می بينم.
 اسوتالنا استاوروا گفت: پيش از هرچيز بايد 
بگويم بسيار شگفت انگيز است كه اين شركت 
همانند يک شهروند خوب به وظايف خود در 
قبال جامعه در حوزه های ايمنی، بهداشت، 
محيط زيســت و ســاير موارد عمل ميکند. 
پاسخگويی اين شركت به جامعه از نقاط قوت 

و برجستۀ اين شركت است. وی نظم و انضباط 
و يکپارچگی حاكم در فوالد مباركه و عملکرد 
خوب كاركنان را يکی ديگر از نقاط قوت اين 
شركت دانست و تصريح كرد: ويژگی برجسته 
ای كه در فوالد مباركه ديده ميشود اين است 
كه كل فرايند اين شركت از روند توليد تا حتی 

كاشت درختان در آن حساب شده است.
رئيس انجمن بين المللی روابط عمومی با بيان 
اينکه عملکرد فوالد مباركــه در عرصه های 
مختلف نشان می دهد اين شركت همگام با 
فناوری و دانش روز دنيا در حال حركت است، 
گفت: استارت آپ ها بخش مهمی از اقتصاد 

جهانی را تشکيل می دهند و روابط عمومی 
ها نيز می توانند از ظرفيت آنها استفاده كنند. 
اگرچه اســتارت آپ ها در آغاز كار كوچکاند 
و بــرای راه اندازی نياز به حمايــت دارند، اما 
در ادامه می توانند در بســياری از بخش ها 

سازمان ها را ياری كنند.
وی در همين خصوص و بــا تأكيد بر اينکه 
در كشــور ايران نيز استارت آپ ها از ظرفيت 
زيادی برخوردارند، تصريح كرد: آنها می توانند 
به روابط عمومی ها كمک كنند تا داســتان 
سازمان را به شکل بسيار بهتر و اثربخشتری 

برای جامعه روايت كنند. 

رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی:

پاسخگویی به جامعه از نقاط قوت برجستۀ فوالد مباركه است



سال پنجم/ شماره ۱۰۵/ ۲۱ آبان ۱۳۹۸/ ۱۴ ربیع االول ۱۴۴۱
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عنوان  با  غيرعامل  پدافند  همايش 
» مقاومت وبازدارندگی با رونق توليد« با 
المسلمين سيد  حضور حجت االسالم و 
ابراهيم رئيسی رياست قوه قضاييه ، دكتر 
 ، شهرسازی  و  راه  وزير  اسالمی  محمد 
دكتر بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ، سردار 
غيرعامل  پدافند  سازمان  رئيس  جاللی 
كشور ، حجت االسالم و المسلمين مجتبی 
ذوالنوری رئيس كميسيون امنيت ملی و 
سياست خارجی مجلس شورای اسالمی و 
تنی چند از ديگر مسئولين سازمان ها در 
مركز همايش های بين المللی سازمان صدا 

و سيما سه شنبه ۱4 آبان ماه برگزار شد.
اين  حاشيه  در  زاده  يزدی  مهندس 
همايش و در گفتگو با خبرنگار ما با بيان 
اين كه فعاليت های رسمی حوزه پدافند 
آهن  ذوب  در   ۱3۸۸ سال  از  غيرعامل 
اصفهان به صورت رسمی آغاز شده است 
، گفت : سال گذشته اين شركت موفق 
حوزه  در  شيميايی  رزمايش  اجرای  به 
با نظارت كارشناسان و  پدافند غيرعامل 
پدافندغيرعامل كشور  مسئولين سازمان 
گرديد كه مورد تاييد سازمان واقع شد . 
در اين فرصت  از تمامی همکاران عزيز كه 
در برگزاری موفق رزمايش در ذوب آهن 
می  قدردانی  داشتند  مشاركت  اصفهان 
نمايم. وی تصريح كرد : ذوب آهن اصفهان 
پروژه های متعددی در حوزه های سايبری 
، آب و همچنين زيرساخت های كالبدی 
كشور همچون توليد ريل انجام داده است 
كه نشانگر نهادينه شدن فرهنگ پدافند 
مهندس  است.  شركت  اين  در  غيرعامل 
يزدی زاده افزود : در سال جاری ، رزمايش 
پدافند سايبری نيز در ذوب آهن اصفهان 
در دستور كار قرار دارد كه تحت نظارت 

سازمان پدافند غيرعامل ظرف دو ماه آينده 
برگزار می شود.

اين  برگزاری  مسئول  كيانی  پدرام  دكتر 
گفت:  ما  خبرنگار  با  گفتگو  در  رزمايش 
حساس  رده  در  آهن  ذوب  اينکه  بدليل 

هرساله  بايستی  می شود  بندی  طبقه 
های  حوزه  در  رزمايش  يک  حداقل 
پدافندغيرعامل  جديد  فناورانه  تهديدات 
در سطح ملی و با نظارت مستقيم مسئولين 
سازمان پدافندغيرعامل در شركت  ، اجرا 

كند كه دو رزمايش سايبری در حوزه های 
ICS و ICT در دستور كار است.

حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم 
رئيسی رياست قوه قضاييه در اين همايش 
گفت : سازوكار های فساد زدا بايد بوسيله 

خود دستگاه ها طراحی شود؛ يعنی اينکه 
نظام  و  بانکی  و  پولی  نظام  در  بتوانيم 
مالياتی، نظام واردات و صادرات و نظام های 
مختلف يک سازو كار هايی ايجاد كنيم كه 

ضد فساد باشد.
 اينکه با يک مفسد برخورد شود يک طرف 
قضيه است؛ اماسازوكار ها بايد بتواند جلوی 
فساد را بگيرد. رئيس قوه قضاييه با بيان 
اينکه رونق توليد در گرو امنيت اقتصادی 
است و امنيت اقتصادی در گرو مبارزه با 
فساد اقتصادی است، ادامه داد: هر جا از 
دری فساد وارد شد، امنيت مختل می شود. 
اختالل  دچار  توليد  شود،  مختل  امنيت 
می گردد؛ لذا اين وظيفه اوليه همه مديران 
و دست اندركاران است و نبايد نگاه ما به 
بازرسان بيرون سازمان و دستگاه قضايی 

باشد.
دكتر محمد اسالمی، وزير راه و شهرسازی 
نيز طی سخنانی با تاكيد بر اينکه رشد 
و توسعه كشور و به بالندگی رساندن آن 
نيازمند اهتمام است، اظهار داشت: برای 
مقابله با تهديد همه جانبه همواره مصون 
سازی های الزم را بايد انجام داده باشم. 
وی افزود: تهاجم ها جنبه های سياسی، 
و  نظامی  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی، 
امنيتی دارد و ما شاهد اين هستيم كه در 
طول تاريخ 40 ساله انقالب همواره اين 

تهديدها وجود داشته است.
همايش  در  نيز  رضا جاللی  غالم  سردار 
پدافند غير عامل اظهار كرد: امروز در حالی 
هشتمين همايش ملی پدافند غيرعامل را 
تاسيس سازمان  در شانزدهمين سالگرد 
رهبر  فرمان  به  كشور  غيرعامل  پدافند 
معظم انقالب برگزار می كنيم كه با رويکرد 

جديد دفاعی روبه رو هستيم.

از ذوب آهن اصفهان به دلیل برگزاری رزمایش شیمیایی در حوزه پدافند غیرعامل تقدیر شد؛

رزمایش پدافند سایبری در دستور کار ذوب آهن 

گزارش

مجری شبكه فاينانس شرکت آبفا اصفهان خبر داد:

 نوسان : مجری بازسازی شبکه فاضالب اصفهان گفت: اصالح و بازسازی شبکه 
فاضالب شهری اصفهان با چهار روش اجرايی شده و فاز اول آن امسال به پايان 
می رسد. محسن بيشه با اشاره به عمر ۶0 ساله شبکه فاضالب شهر اصفهان اظهار 
داشت: طول شبکه فاضالب شهر اصفهان به بيش از سه هزار و ۶00 كيلومتر می 
رسد و با توجه به قدمت باالی شبکه برای بازسازی و اصالح در اولويت برنامه های 

استان اصفهان قرار گرفت.
وی افزود: شبکه فاضالب شهر اصفهان از سال ۱33۷ طراحی و اجرا شد و همين 
فرسودگی شبکه حوادثی را در پی داشت كه می توان به حادثه خطرآفرين خيابان 
مشتاق اشاره كرد. مشاور عالی مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان با 
بيان اينکه پروژه ترميم و بازسازی شبکه فاضالب اصفهان برای نخستين بار در 
كشور و همزمان با سفر رياست جمهوری و هيئت وقت به شهر اصفهان مطرح 
شد، تصريح كرد: بازسازی و اصالح شبکه فاضالب شهری اصفهان با اولويت اول 
اصفهان، در چهار فاز و با فاينانِس ۲00 ميليون يورو در هيات دولت وقت مصوب 
فاينانس  تامين  نهايت  اثر تحريم ها و در  ايجاد وقفه در  به  اشاره  با  شد. وی 
50 ميليون يورو توسط شركت دی، سی، جی، آی چينی و با پيمانکار ايرانی و 
تکنولوژی آلمانی ادامه داد: با وجود شرايط دشوار تحريم های  بانکی، اعتبارات 
اسنادی با همت شركت آب و فاضالب اصفهان، شركت مهندسی آب و فاضالب 
كشور و وزارت نيرو گشايش يافت و پروژه به طور رسمی در سال ۱394 فعال شد 

و فاز اول آن تا پايان امسال به پايان می رسد.
بيشه با بيان اينکه در چهارسال گذشته با رسوب زدايی شبکه فاضالب شهری 
ظرفيت هيدروليک افزايش يافته گفت: تاكنون نزديک به ۱۸0 كيلومتر از شبکه 
فاضالب شهری اصالح و بازسازی شده است و بيش از ۱00 نقطه آسيب خيز 
خطوط فاضالب شناسايی و اصالح شده است.  مجری شبکه فاينانس شركت آب 
و فاضالب اصفهان با اشاره به اجرای روش سی. آی. پی.پی )CIPP UV( برای 
اولين بار در كشور اظهار داشت: روش نوين سی.آی.پی.پی كه بازسازی شبکه 
انجام می شود و در همکاری  اين روش  با  اروپايی هم  فاضالب در كشورهای 
با دانشگاه اصفهان بومی سازی شده، شبکه فاضالب خيابان های بوعلی سينا، 
امام خمينی، خيام، شهيدان، چمران بازسازی و اصالح شدو خيابانهای مطهری، 

طالقانی و بهشتی با اين روش در حال اصالح و بازسازی است.

اتمام فاز اول بازسازی 
شبکه فاضالب شهر تا پایان سال

مهنــدس منصــور يــزدی زاده مديرعامــل ذوب آهــن اصفهــان در همايــش پدافنــد غیرعامــل کــه با 
گزارش

گروه   صنعت

حضــور رئیــس قــوه قضائیــه و وزرای راه و شهرســازی و نفــت برگــزار شــد ، بــه جهــت برگــزاری 
رزمايــش شــیمیايی در حــوزه پدافنــد غیرعامــل مــور تقديــر قــرار گرفــت . لــوح تقديــر پدافنــد غیــر عامــل ، 
ــی رئیــس ســازمان پدافنــد  ــر راه و شهرســازی و ســردار غــالم رضــا جالل توســط دکتــر محمــد اســالمی وزي

غیرعامل به مديرعامل ذوب آهن اصفهان اهداء گرديد .

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغييرات شــركت وكالت و مشــاوره حقوقی ســميرا اكبری موسسه غير 
تجاری به شماره ثبت ۸0 و شناسه ملی ۱400444۷۱۷4 به استناد صورتجلسه 
درخواست مدير موسســه حقوقی )موضوع ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه( مورخ 
۱۸/04/۱39۸ ونامه شــماره ۲0۱ - ۲4/0۲/۱39۸ مركز امور مشاوران حقوقی 

وكال و كارشناسان قوه قضائيه تصميمات ذيل اتخاذ شد :
 پايه وكالت از دو به يک و مدت فعاليت موسسه و مدير موسسه به نامحدود تغيير 

يافت. 
اداره كل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شركت ها و موسسات 

غيرتجاری تيران و كرون )۶593۸۱(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغييرات شــركت ايمنی حفاظ هدايت با مسئوليت محدود به شــماره ثبت 34۸94 و 
شناســه ملی ۱0۸40۱094۲4 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مورخ 

۱۲/0۸/۱39۸ تصميمات ذيل اتخاذ شد :
 موضوع شــركت به شــرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گرديد: ثبت 
موضوع ذيل به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشــد: فعاليت در زمينه خريد،توليد،فر
وش،طراحی،مشــاوره،نصب،راه اندازی،تعمير و نگهداری سيستم های اعالم حريق و دوربين 
های مداربســته،آيفون صوتی و تصويری تلفن های تصويری،انواع درب های كنترل از راه دور 
پاركينگ،آنتن مركزی،تجهيزات راديوئی و مخابراتــی و فيبر نوری و كليه تجهيزات مرتبط و 
سيســتم های رايانه ای و انفورماتيک،حفاظتی و الکترونيکی،صادرات و واردات كليه كاالهای 
مجاز بازرگانی شركا شركت اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شركت ها و 

موسسات غيرتجاری اصفهان )۶593۸0(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغييرات شــركت تعاونی مفيــد مهر ايرانيان به شــماره ثبت ۶۲۱۸۱ و شناســه ملی 
۱400۸۲4۶590 به نامه شماره ۷90۸۷ مورخ ۱3/0۸/۱39۸ اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
شهرستان اصفهان و استناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 04/0۸/۱39۸ تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: - محســن مقيمی به كدملی ۱۲۲9۶۱۷0۲۷ به سمت رئيس هيئت مديره، افسانه 
اورعی به كدملی 3۲50۷3۸0۷۷ به سمت نايب رئيس هيئت مديره و ميالد مقيمی به كدملی 
۱۲۷۱۸۲۱۷۷۱ به سمت منشی هيئت مديره و مديرعامل برای باقيمانده مدت تصدی هيئت 
مديره )تا تاريخ ۱۱/۱۱/۱400( انتخاب شدند. - كليه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبيل چک، 
سفته و برات و اوراق بهادار پس از تصويب هيئت مديره با امضای ميالد مقيمی )مديرعامل( و 
محسن مقيمی )رئيس هيئت مديره( و در غياب محسن مقيمی با امضای افسانه اورعی )نايب 
رئيس هيئت مديره( و با مهر شــركت معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضای ميالد مقيمی 
)مديرعامل( و با مهر شــركت معتبر خواهد بود. اداره كل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان )۶59۲54(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغييرات شركت تعاونی توليد سنگ فرش ريجن كاشــان به شماره ثبت ۱۱39 و شناسه 
ملی ۱0۲۶0۱۶9454 به استناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ ۱3/۱۲/۱39۶ و نامه شماره 
4555 - 03/03/۱39۷ اداره تعــاون كار و رفاه اجتماعی كاشــانتصميمات ذيل اتخاذ شــد : 
محمدجعفرمحمدی باكدملی ۱۸۶0۱9۷۲۲۱ به سمت رئيس هيئت مديره و حميدرضا ناصری 
زاده باكدملی ۱۲۶0۸۲۸5۱4به سمت نائب رئيس و پدرام محمدی باكدملی 00۶۱۸۸590۸به 
سمت منشی هيئت مديره و مدير عامل برای مدت سه سال انتخاب شدند. كليه قراردادها اسناد.
رسمی تعهد اور واســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و 
عقود اسالمی با امضاءپدرام محمدی)مديرعامل( و محمدجعفرمحمدی )رئيس هئيت مديره (
همراه با مهر شركت معتبر می بباشدودرغياب اقايمحمدجعفر محمدی )رئيس هيئت مديره(اقای 
حميدرضاناصری زاده )نائب رئيس هيئت مديره (حق امضا خواهد داشت .ضمنا اسناد عادی ونامه 
ها باامضا اقای پدرام محمدی باذكر سمت ومهر شركت معتبرخواهد بود. اداره كل ثبت اسناد و 

امالک استان اصفهان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری كاشان )۶59۲53(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغييرات شــركت خدماتی بازرگانی تحقيقاتی تک تاز سپيدان سپاهان شركت با مســئوليت محدود به شماره ثبت 
4۱۲05 و شناسه ملی ۱0۲۶05۸9۱۲3 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/0۶/۱39۸ تصميمات 

ذيل اتخاذ شد : 
آقای حميدرضا جهاد اكبر به شماره ملی ۱۲9۱۱۱۸0۲0 با دريافت يک ميليون ريال سهم الشركه خود از صندوق شركت 
از شركت خارج گرديد در نتيجه سرمايه شركت از مبلغ يازده ميليون و هشتصد صد هزار ريال به مبلغ ده ميليون و هشتصد 
هزار ريال كاهش يافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح ذيل اصالح گرديد: ماده اساسنامه : سرمايه شركت مبلغ ده ميليون 
و هشتصد هزار ريال نقدی می باشد كه تماما پرداخت و در اختيار مديرعامل شــركت قرار گرفته است. شركا بعد از كاهش 
سرمايه به شرح ذيل می باشد: آقای سعيد سعادتيان دارنده مبلغ دو ميليون و هفتصد هزار ريال سهم الشركه .آقای احسان 
احمدی زهرانی دارنده مبلغ دو ميليون و هفتصد هزار ريال ســهم الشــركه .آقای اصغر رشــيدی علويجه دارنده مبلغ پنج 

ميليون و چهارصد هزار ريال سهم الشركه . 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان )۶59400(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغييرات شركت تعاونی روســتائی زنان شهرستان نطنز به شماره ثبت ۱۶۷ و شناســه ملی ۱0۲۶0043303 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســاليانه مورخ ۱4/0۷/۱39۸ و نامه شــماره ۷۷5/۷4۱/۱۸4/3/۲05 مورخ 

۲/۸/9۸ اداره تعاون روستايی نطنز تصميمات ذيل اتخاذ شد :
بانويــی  آرزومــاه   - كدملــی۱۲39540۸9۲  -شيواســعادتمندی   03۲0۶۸0339 كدملــی  منيرداودنــژاد 
كدملــی۱۲3995۷۸۷4 -شــهربانواعظمی كدملی ۱۲393۶9۷۲۷ -ســميه شــريف كدملــی ۱۲3993۲۲۷۸ به 
ســمت اعضای اصلی هيئت مديره و عاطفه كبيريان كدملــی ۱۲3990۶0۱3 -حکيمه حســين زاده هنجنی كدملی 
00۶۲۱۶05۱۶ به ســمت اعضای علی البدل هيئت مديره به مدت ســه ســال انتخاب شــدند. آتناتراب زاده كدملی 
۱۲399550۱4 - مريم شــيرمحمدی كدملی ۱۲39539۷4۶ به ســمت بازرسين شــركت به مدت يکسال انتخاب 

گرديدند. كليه ارقام و مواد ترازنامه و حساب سود و زيان سال9۷ مورد تصويب قرارگرفت. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری نطنز )۶593۶3(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغييرات شركت تعاونی روســتائی زنان شهرستان نطنز به شــماره ثبت ۱۶۷ و شناســه ملی ۱0۲۶0043303 به استناد 
صورتجلســه هيئت مديره مورخ ۱4/0۷/۱39۸ و نامه شــماره ۷۷5/۷4۱/۱۸4/3/۲05 مورخ ۲/۸/9۸ اداره تعاون روستايی نطنز 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد :منيرداودی نژادبه كدملی03۲0۶۸0339بســمت رئيس هيئت مديره ، شيواسعادتمندی به كدملی 
۱۲39540۸9۲بسمت نائب رئيس هيئت مديره، شهربانواعظمی طامهء به كدملی ۱۲393۶9۷۲۷بسمت منشی هيئت مديره ، 
آرزوماه بانوئی به كدملی ۱۲3995۷۸۷4 و سميه شريف به كدملی۱۲3993۲۲۷۸بسمت اعضای اصلی هيئت مديره به مدت سه 
سال انتخاب گرديدند. فاطمه شريف به كدملی ۱۲300۶0۷۷4بعنوان مديرعامل شركت برای مدت يک سال انتخاب گرديد. كليه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چک ، سفته ، بروات، عقوداسالمی ، و مشاركتهای مدنی، و آنچه برای شركت ايجاد تعهد 
نمايد و پس از تصويب هيات مديره با امضاء رئيس هيات مديره و مدير عامل متفقاً همراه با مهر شركت معتبر می باشد.درغياب رئيس 
هيات مديره ، نائب رئيس هيات مديره حق امضاء خواهدداشت و همچنين كليه اوراق عادی واداری شركت با امضاء منفرد مدير عامل 
همراه با مهر شركت معتبر می باشد.مگرمراســالت هيات مديره كه با امضاء رئيس هيات مديره صورت ميگيرد. اداره كل 

ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری نطنز )۶593۶۲(



نَفس دانشـگاه در ايران به شـماره افتاده است 
و ديگـر رمقی بـرای او نمانده اسـت و اگر نیك 
بنگريـم گويـی مـرگ دانشـگاه فرا رسـیده 
اسـت. دانشـگاهی که زمانی مولد، پويـا، زنده 
و موتـور محرکه جامعه بوده اسـت و قـرار بود 
از طريـق تربیت و تولید انسـان سـوژه محور، 
متفكـر و خـالق زمینه و بسـتر توسـعه همه جانبه باشـدا کنـون اما 
بسـان بیمـاری در حـال احتضار شـده اسـت کـه گويی نفسـش به 
شـماره افتـاده و آرام آرام به مرگ نزديك می شـود. بیراه نیسـت اگر 
گفته شـود که کسـانی و نهادهايی در جامعه خواهان مرگ دانشـگاه 
بـوده و از ايـن بابـت هیـچ نگرانـی ای بـه دل راه نمی دهنـد، چون 
دانشـگاه را پديـده ای غربی دانسـته و حتـی آن را موجـود مزاحمی 
تلقـی می کننـد و اگـر به زبـان نیاورنـد امـا در دل می گوينـد: چه 

بهتر که دانشـگاه نباشـد!
الف( نشانه های مرگ دانشگاه

اول: ركـود و رخـوت علمی و پژوهشـی؛ دانشـگاه ها در ايـران كم و بيش 
دچـار ركـود و رخـوت علمـی شـده انـد بـه گونـه ای كـه بـه جـز توليد 
مقـاالت علمـی نه چندان كارآمـد و كاربردی و تعدادی كتـاب نه چندان 
پـر مغـز خبـری از توليد علـم و نظريـه و پژوهش به معنـای واقعی كلمه 

آن گونـه كـه در دانشـگاه های معتبر دنيا معمول اسـت، نيسـت.
دوم: ناتوانـی دانشـگاه در حـل مسـائل كالن كشـور؛ دانشـگاه در ايران 
بـه داليـل گوناگـون ماننـد انفصـال از بدنـه دولـت و سـازمان هـای 
سياسـتگذاری، برنامـه ريـزی، مديريتـی و اجرايـی كـه البتـه در موارد 
زيـادی ايـن انفصـال كامـال بـه عمـد و با هـدف بوده اسـت، ناتـوان از 

حـل و فصـل مسـائل كالن كشـور شـده اسـت.  
سـوم: ناتوانی دانشـگاه در ارتباط برقرار كردن با جامعه؛ دانشـگاه توان 
الزم بـرای ارتبـاط گرفتـن با جامعـه را ندارد و به هميـن دليل راه حل 
هايـی كـه ارائـه می دهـد چندان مفيـد به فايـده برای جامعـه نبوده و 
نيسـت. زبانـی كه دانشـگاه ها بـه كار گرفته اند زبانـی تخصصی و فنی 
اسـت و لـذا قابل فهـم و درک برای عامه مردم نبـوده و از اين منظر راه 
حـل هايـی هـم كـه ارائه مـی دهند قابـل به كارگيـری از طـرف مردم 
نيز نيسـت. اين موضوع البته بيشـتر در حوزه علوم انسـانی جای تأمل 

و نقـد فراوان دارد. 
چهـارم: كاهش شـديد انگيزه علـم آموزی؛ تقريبا هيچ انگيـزه ای برای 
دانـش اندوختـن و علـم آمـوزی برای دانـش آمـوزان و دانشـجويان از 
يک سـو و اسـتادان و پژوهشـگران از سـوی ديگر باقی نمانده اسـت و 
اگـر انـدک انگيـزه ای هـم وجود داشـت كامال بـه محاق رفتـه و ديگر 

خبری از آن نيسـت. 
پنجـم: عـدم تربيت انسـان سـوژه و خالق؛ دانشـگاه ها در ايران سـوژه 
خـالق تربيـت نمـی كننـد بلکـه مـدرک بـه دسـتانی را تربيـت كه نه 
بلکـه توليـد مـی كنند كـه فاقد هرگونـه خالقيـت و نـوآوری و انگيزه 
بـوده و هيـچ مهارتـی برای زندگی كردن و شـغل داشـتن و آينده خود 
را سـاختن ندارنـد. از ايـن منظـر مـی توان گفت كـه دانشـگاه بدل به 

كارخانـه توليد مدرک شـده اسـت.

ب( داليل مرگ دانشگاه
در  هـا  دانشـگاه  تعـداد  مبنـای  بـی  و  منطـق  بـی  افزايـش  اول: 
كشور؛تأسـيس و راه انـدازی تعـداد زياد دانشـگاه و موسسـات آموزش 
عالـی در جـای جـای ايـن كشـور حتـی در مناطقی كه بيشـتر شـبيه 
روسـتا هسـتند و نه شـهر چه مبنا و منطقـی را دنبال مـی كند؟ برای 
مثـال در شـهر متوسـطی چـون سـمنان تعـداد 30 دانشـگاه و مركـز 
آمـوزش عالـی در حـال فعاليت اسـت و اگـر بخواهيم نسـبت جمعيت 
اين شـهر)جمعيت شـهر سـمنان مطابق آخرين برآوردها حـدود ۲00 
هـزار نفـر اسـت( بـه دانشـگاه را بـرآورد كنيـم مـی توانيـم بگوييم كه 
بـه ازای هـر ۶500 نفـر ۱ دانشـگاه در ايـن شـهر وجـود دارد و ايـن با 
كدام منطق و اسـتانداردهای علمی و دانشـگاهی قابل مقايسـه اسـت؟ 
دوم: رواج مـدرک گرايـی بـی حـد و حصـر؛ همـان گونـه كـه آوردم 
دانشـگاه در ايـران نـه تنها سـوژه خالق تربيـت نمی كنـد بلکه تبديل 
بـه كارخانـه توليـد مـدرک شـده اسـت و ايـن گونـه اسـت كـه زمينه 

مـرگ خـودش را فراهـم نموده اسـت.
سـوم: كّمـی گرايـی بـه جـای كيفی گرايـی؛ نگاهـی به تمامی سـايت 
هـای دانشـگاهی اعم از دولتی و آزاد نشـان از اين موضـوع دارد كه آن 
چـه مهم اسـت كميت اسـت و نه كيفيـت به گونه ای كه اين دانشـگاه 
هـا همـواره در حال ارائـه آمار زيربنای دانشـگاه، آزمايشـگاه، كتابخانه، 
سـالن ورزش، تعـداد دانشـجو، تعـداد فـارغ التحصيالن و...هسـتند اما 
هيـچ خبـری از كيفيـت و نحـوه تدريـس، توليـد دانش، تربيت انسـان 
سـوژه و متفکـر نيسـت. بـرای مقايسـه لطفا سـری هم به سـايت های 

دانشـگاه هـا در دنيـا بزنيد تا تفـاوت را بهتـر دريابيد.  
چهـارم: عـدم تناسـب خروجی های دانشـگاه با نيازهـای واقعی جامعه 
بـه لحـاظ كّمـی و كيفـی؛ خروجـی هـای دانشـگاه بـا واقعيـت هـای 
موجـود جامعـه چه بـه لحاظ اشـتغال و چه بـه لحـاظ نيازمندی های 
گوناگـون جامعـه اعم از اقتصـادی، فرهنگی، فنـی و.... به لحاظ كمی و 
كيفـی هيچ گونه تناسـبی نـدارد. طبق آخريـن آمارهـای مراكز آماری 
كشـور حـدود 4۲ درصـد از فارغ التحصيالن دانشـگاهی بيکار هسـتند 
كـه در برخـی رشـته ها مانند علوم محيط زيسـت و كشـاورزی و حتی 

فنی و مهندسـی وضعيت بسـيار تأسـف بار اسـت.

هر ســال، از کاغذ سفید A4ی که 
عکاسی محل به پشت شیشه اش 
می چســباند و می نویسد: "ثبت 
نام التاری" می فهمم باز یک سال 
گذشــته و ثبت نام التاری شروع 
شده اســت. دانشــجویم به جای 
ارسال کار کالسی اش، به اشتباه، برگه ثبت نام التاری  اش را 
برایم ایمیل کرده است. چند نفر از اقوام به همسرم گفته اند: 
"چرا شــما ثبت نام نمی کنید؟ فوق اش اگر اسم تان درآمد، 

نمی روید!". فصل، فصل التاری است.
التاری اما یک "نشــانه" اســت. نشــانه ای از جامعه ای که 
احساس اش این است: "به هر آن کجا که باشد، به جز این سرا 
ســرایم". جامعه ای که خودش را دوست ندارد. جامعه ای که 
می خواهد مرتب "شانس"ش را برای رفتن به جای دیگری 
امتحان کند. هر سال. هر بار. جامعه ای که از جایی که هست، 
راضی نیست. از دیدن خودش در آینه لذت نمی برد. خودش را 
آن قدر که باید، دوست ندارد. جامعه ی سر راهی. جامعه ای که 
انگار همه مثل مسافرخانه ای موقت به آن نگاه می کنند: جایی 

که امروز مقیم اش هستند اما فردا، شاید نه. امیدوار به رفتن. 
قطعاً مقصر بخــش قابل توجهی از ایــن وضعیت، عملکرد 
حکومت بوده و هست. شکی نیست. مسیرهای غلط، ایجاد 
حس ناامیدی و عدم تعلق. دلزده کــردن بخش عمده ای از 
جامعه. فشارهای شدید اقتصادی. بی عدالتی. سهم سیاست، 
پر رنگ است. قسمت دیگرش هم سهم مهارت آمریکا در نشان 

دادن تصویری رویایی از خویشتن اســت. رؤیای امریکایی. 
تصویر جامعه ی همه چیز تمام. ســاخته شدن تصویری که 
همین "التاری" هم وســیله ای برای تقویت آن در ســطح 
دنیاست: بهشــتی که فقط نصیب معدود افرادی در جهان 

می شود. 
تقصیر حکومت و سیاست به کنار. اما تمام ماجرا همین است؟ 
مقصر تمام این میل به رفتن، قمارِ  نخواستن اینجا و عطشِ  
کنده شدن، تنها سیاست و حکومت است؟ نه. نیست. ما اگر 
خودمان را امروز، این سال ها، چندان که باید دوست نداریم، 
بخش مهمی از آن به دلیلی دیگر است: چون خودمان را چنان 
که باید، نمی شناســیم. چون خودمان را به ما نشناسانده اند. 
معلوم است که تکلیف ِ کسی که حس می کند خودش هیچ در 
دست ندارد و تمام چیزهایش را از دست داده است و آن خانه ی 
دوردســت که همه چیز دارد، اشک ریختن و حسرت و قمار 

برای رفتن به آن خانه ی دوردست است.
راه، همان اســت که رفته اند: از شــفیعی کدکنی و هدایت 
و رشــدیه و محمدرضا درویشــی و علی دهباشــی و رضا 
رجب زاده ی کتابفروشــی و علی شــریعتی ها؛ مای معمار؛ 
مای پژوهشگر هنر؛ مای معلم؛ مای نقاش؛ مای طراح لباس؛ 
مای حوزوی؛ مای دانشــجو؛ مای روشنفکر؛ باید خودمان را 
کشف کنیم. باید خودمان را به میانه ی میدان بیاوریم. باید به 
خودمان، حس افتخار مجدد پیدا کنیم. باید به خودمان ببالیم. 
این دیگر فقط تقصیر سیاست نیست. این، مأموریت ِ ماست. از 

هر کجا که ایستاده ایم. 

سال پنجم
شماره صد و پنج

۲۱ آبان ۱39۸
۱4 ربيع االول  ۱44۱

 صاحب امتیاز و مدير مسئول: مجيد محققيان
زير نظر شورای سردبيری
   صفحه آرايی: نوسان

 چاپ:  آينده

 آدرس: اصفهان، خيابان دانشگاه كوچه شماره 5 
ساختمان مركز آموزش بازرگانی

 صندوق پستی: ۸۱5۸9۸۱۸۶5
 تلفن: 03۱-3۲۶۱۷۸59

 توزيع:آرمان پخش

 تلگرام علی رغم مخالفت جدی كميسيون بورس و اوراق بهادار، رمزارز بومی خود را 
عرضه كرد. اپليکيشن دسکتاپ عرضه شده بر روی تست نت TON در 3 نسخه ويندوز، 
مکينتاش و لينوكس قابل دانلود است و بالفاصله بعد از دريافت كليد قابل استفاده است.
گفتنی است اين عرضه علی رغم غير قانونی قلمداد شدن گرام توسط كميسيون بورس و 
اوراق بهادار آمريکا و با شعار "از هم اكنون می توانيد كيف پولتان را خودتان كنترل كنيد، 

بدون دخالت بانک و ساير واسطه ها" صورت گرفت.

يک فعال حوزه گردشگری يزد از احيای مجموعه تاريخی كارخانه سعادت نساجان 
به عنوان ميراث صنعتی ارزشمند در بافت تاريخی يزد با ساخت اولين هتل كارخانه 
كشورخبر داد.اصغر نبيل، از متوليان احيای اين مجموعه تاريخی اظهار كرد: ساختمان 
تاريخی سعادت نساجان يزد در دهه ۲0 خورشيدی در قلب بافت تاريخی يزد راه اندازی 
شد. وی افزود: اين شركت تا اوايل دهه ۸0 خورشيدی در حال توليد بود ولی به دليل 

فرسودگی ماشين آالت و شرايط پيش آمده برای صنعت  نساجی زيان آور شد.

اولین هتل کارخانه کشور در یزد کلید می خوردکیف پول تلگرام آمد

داستان 
شامپانزه دارت انداز

مرِگ دانشگاه در ایران

  هفته نامه
n a v a s a nW e e k l y

پیامبر اکرم )ص( 

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون 
تردید بهشت بر او واجب شود. 
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نظرات خود را  در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید 

التاری: ثبت نام نمی كنی؟
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شايد لطيفه ای را شنيده باشيد كه 
ميانگين  عملکرد  دقت  گويد:  می 
كارشناسان با دقت عمل يک شامپانزه 
در  ماجرا  اين  بود.  برابر  انداز  دارت 
نيويورک تايمز، وال استريت ژورنال، 
فايننشال تايمز، اكونوميست و ديگر 
رسانه های خبری جهان منتشر شد. 
داستان از اين قرار است: يک پژوهشگر 
گروه بزرگی از كارشناسان دانشگاهی، 
دانشمند و امثال آن را گرد هم آورد 
اقتصاد،  بينی درباره  تا هزاران پيش 
ديگر  و  جنگها  انتخابات،  بورس، 
مسائل روز صورت دهند. زمانی كه اين 
پژوهشگر دقت پيش بينی ها را ارزيابی 
كرد، دريافت كه ميانگين پيش بينی 
كارشناسان چيزی بيش از حدس و 

گمان های تصادفی نيست.
البته اين به خودی خود يک لطيفه 
نيست چرا كه »حدس های تصادفی« 
چندان با مزه نيستند اما اگر قرار باشد 
مسابقه پرتاب دارت برگزار شود آنگاه 
»شامپانزه« بامزه است! و پرتاب های 

تصادفی آن.
داد،  انجام  را  پژوهش  اين  كه  كسی 
من بودم و مطالعه ای كه صورت دادم 
های  داوری  از  ارزيابی  فراگيرترين 
كارشناسی تا آن زمان بود. كاری دراز 
طول  سال  بيست  حدود  كه  مدت 
كشيد، از ۱9۸4 تا ۲004 ميالدی، و 
البته نتيجه ای كه به دست آمد، بسيار 
غنی تر و سازنده تر از نتيجه داستان 

شامپانزه دارت انداز بود.
هر روزنامه ای را باز كنيد و در هر برنامه 
خبری كه از تلويزيون می بينيد، با 
كارشناسانی برخورد می كنيد كه اوضاع 
آينده را پيش بينی می كنند. برخی از 
اين كارشناسان محتاط ترند اما بيشتر 
آنها جزمی و مطمئن سخن می گويند. 
تنها استعداد اين مغزهای سخنگو در 
اين است كه داستانی گيرا و باورپذير را 
سرهم می كنند و همين مسئله برای 
مخاطب كافی است. بسياری از آنان هم 
با فروش پيش بينی های محک نخورده 
به مديران شركتها، مقامات دولتی و 

مردم عادی ثروتمند می شوند.
جالب اينکه مشتريان اين دست پيش 
بينی ها، اگر بيمار شوند، حاضر نيستند 
حتی به مصرف دارويی كه كيفيت و 
تاثير آن بر سالمتی انسان روشن نشده، 
فکر كنند اما همين افراد مرتبا برای 
پيش بينی هايی پول می دهند كه 
اعتبار آنها به اندازه معجون هايی است كه 
دستفروش ها در صندوق عقب خودروی 

خود پنهان كرده اند و می فروشند. 
با اين حال، هنگامی كه گزارش هايی از 
كار پژوهشی من منتشر شد، فهم وارونه 
پيام آشکار آن صورت گرفت.  از  ای 
چيزی كه از پژوهش من فهميده شد 
اين بود كه كاركرد ميانگين كارشناسان 
در پيش بينی پاسخ بسياری از پرسش 
های سياسی و اقتصادی، تنها اندكی 
بهتر از حدس و گمان بوده است. اما 
نکته اين است كه »بسياری« به معنی 

»همه« نيست.

 مريم شوقی

در سال ۱30۷ كه قانون اعزام دانشجويان 
شد،  تصويب  اروپا  به  ايران  بورسيه 
تصويب كنندگان در رويای ساخت ايرانی 
ايرانی  آن ها  رويای  بودند.  توسعه يافته 
بود كه بر پايه مهارت و دانش دانشجويان 
می شد.  ساخته  فرنگ  از  بازگشته 
دانشجويان اعزامی، به غير از معلمان، اغلب دانشجويان رشته های 
مهندسی و پزشکی بودند، جز اندكی كه در حقوق و حسابداری 

تحصيل كردند.
از ميان ۱00 نفر دور نخست تنها ۸ نفر دانشجوی حقوق بودند؛ و 
مابقی در حوزه های پزشکی و مهندسی. به اين ترتيب آنان پايه گذاران 
بسياری از تحوالت كشور شدند، البته  آنان از سال های تحصيل در 
اروپا خوب فهميده بودند كه توسعه بيش از تحوالت فنی و پزشکی 
نيازمند تحوالت اجتماعی، اقتصادی و سياسی است؛ افسوس اما كه 

هيچکدام درس جامعه، سياست و اقتصاد نخوانده بودند!
به اين ترتيب بود كه پس از بازگشت آنان از اروپا و تصدی مهم ترين 
مشاغل دولتی نوعی از غلبه مهندسان و پزشکان بر عرصه های مختلف 
اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت. به نحوی كه بزرگترين احزاب و 
كنش گران سياسی نيز از ميان آنان بود. به اين ترتيب ما ميراث دار 
مهندسان و پزشکانی شديم كه تالش داشتند و دارند تا توسعه را 

بسازند!

فناوری بدون تو
بايد ميراث  را  به فناوری در هر مفهومی  از حد  توجه بيش 
مهندسی و پزشکی دانست. پس عجيب نيست كه وقتی به 
»هوشمند«  وقتی  و  می كنيم  برخورد  »هوشمندی«  مفهوم 
»خانه  وقتی  و  شهر  تا  خانه  از  چيزی  هر  پسوند  می شود 
هوشمند« و »شهر هوشمند« در اسم رويدادها طنين می اندازد، 
برداشت ها سوگيری عجيبی به فنی ديدن دارند. از كليپ هايی 
كه تهيه می شود تا كتابچه ها و ارائه ها بيش از حد بر رويه های 

فنی تاكيد دارند.
وقتی اين روزها با مديرانی كه شوق ورزانه از »شهر هوشمند« 
نگاه  اين  درمی يابم  می كنم  گفت وگو  می كنند؛  صحبت 
مهندسی زده می تواند دوباره ما را به ناكجاآبادی ديگر ببرد. 
حس گرهايی كه از آتش تا آلودگی را اندازه گيری می كنند؛ از 
پاركينگ های خالی تا اپ هايی كه می توان با آن پروفايل های 
شهروندی ساخت. اما آنچه در اين طرح ها ناديده گرفته می شود 

انسان است.

تو فقط تو!
در طرح های شهر هوشمند اغلب انسان ها فناوری زده هستند، 
از موسيقی خبری نيست، از روابط انسانی، از خالقيت انسان ها و 

از آزادی آن ها نيز خبری نيست. 

نظريه »طبقه خالق« فلوريدا را هرچند نامناسب برای ايران 
بدانيم، اما حداقل يک گام رو به جلوتر از نگاه مهندسی زده 
ماست. او كه مفهوم »شهر خالق« را تعريف می كند در كنار 
فناوری حداقل ۲ ويژگی ديگر را ذكر می كند: نخبگی انسان 
و روامداری اجتماعی!  به اين ترتيب لندری و بيانچينی به 
خوبی به ما يادآور می شوند كه »]شهر[ نيازمند خالقيت، تفکر 
ميان رشته ای، جامع نگری و كيفيات ديگری است كه شهر بايد 
حمايتگر آن باشد و نامحسوس آن را تشويق می كند«. تمامی 
همان  می گذارند،  دست  آن  بر  آنان  كه  نيازمندی هايی  اين 

چيزهايی است كه نگاه مهندسی زده اصال آن را نمی بيند! 
اولويت اش ساختن محيط  اگر شهر هوشمند  ترتيب  اين  به 
سنسورها،  اين  آيا  است،  هوشمند«  »شهروند  برای  بهتری 
او خوشايندتر  برای  را  اپ ها هستند كه شهرها  و  نرم افزارها 
خالی  جای  غيرفنی،  علوم  خالی  جای  حاال  می كنند؟ 
همه  اين  ميان  در  اقتصاد  و  سياسی  علوم  جامعه شناسی، 
متصل  هم  به  را  اشياء  تمامی  و  ما  تمامی  كه  سنسورهايی 
می كند، خالی است! شهر هوشمند يا ايران هوشمند يا هر چيز 
هوشمند ديگر، وقتی هوشمند است كه زندگی برای هوشمندان 
را دلپذيرتر كند! حاال با موسيقی باشد يا با اپ موبايل! اولين 
گام هوشمندی يعنی فهميدن همين! تو اگر نباشی هيچ چيز 

هوشمند نيست!

ناكجاآباد؛ میراث مهندسی و پزشکی
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   فیلیپ تتالک

تحلیل رانتامنتال!

سهام

آشنا  سهام  بازار  با  تازه  كه  افرادی 
»چه  است:  اين  سوالشان  می شوند 
كمی  اينکه  از  بعد  بخريم؟«  سهمی 
بيشتر تجربه كسب می كنند سوالشان 
قيمتی  »چه  می شود:  دقيق تر  كمی 

بخريم و چه قيمتی خارج شويم؟«
با تحليل كردن كمی آشنا می شود و سعی  بعد كه شخص 
می كند خودش فرصت ها را كشف كند يکی از سواالت رايج اين 
است: »در ايران تحليل تکنيکال بهتر جواب می دهد يا تحليل 

فاندامنتال)بنيادی(؟«

هيچکدام!  كه  است  اين  می دهم  ايشان  به  من  كه  پاسخی 
می دهد؟«  جواب  خوب  تحليلی  نوع  چه  »پس  می پرسند: 
و پاسخم اين است كه اگر دنبال تحليلی با دقت باال هستيد 
بايد بازيگران سهم را بشناسيد و بتوانی رفتار آن ها را پيش بينی 
كنيد. چون كسانی هستند كه به اصطالح اقتصاد خرد »قدرت 

بازاری« دارند و می توانند قيمت را دستکاری كنند!
را  بازيگران  چطور  »خوب  است:  اين  احتماال  بعدی  سوال 
بشناسيم و رفتارشان را پيش بينی كنيم؟« و جواب اين سوال 

هم اين است: »بايد به روشی از آن اطالع پيدا كنيد«!!
اّما نکته جالب ماجرا اينجاست كه اگر دير اطالع پيدا كنيد و يا 

ديگران هم از آن اطالع پيدا كنند ديگر امکان كسب سود از اين 
اطالع وجود نخواهد داشت! پس بايد هم اطالع پيدا كنی و هم 

»بيشتر از بقيه« اطالع پيدا كنی! اين يعنی داشتن »رانت«!
برای همين فعاالن بازار سرمايه به چنين تحليل هايی اصطالحا 
»فاندامنتال«(،  و  »تکنيکال«  واژگان  از  الگوبرداری  با  )و 
»رانتامنتال« می گويند: تحليلی بنيادی )مبتنی بر اطالعات 
محرمانه( يا تکنيکال )مبتنی بر اطالع از تصميم بازيگران( كه 
با رانت اطالعاتی انجام می شود. برای موفقيت در بازارهای مالی 
بهترين نوع تحليل رانتامنتال است كه البته معموال خيلی هم 

به دانش آكادميک نيازمند نيست!

info@eghtesadbazar. ir


