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سال پنجم/ شماره صد و هفده/ سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸/ قیمت ۲۰۰۰ تومان 

هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

  گزارش

گره گشایی از بازار صادرات
امروزه صادرات به دلیل ارزآوری، ایجاد اشــتغال و 
برخوردار کردن اقتصاد داخلی از صرفه های ناشــی 
از مقیاس که متعاقب افزایش انــدازه بازار کاالها و 
خدمــات تولید داخــل فراهم مــی آورد، از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت. اما خال بزرگ در این بخش 
کمبود مجموعه هایی اســت که با علــم صادرات به 
خوبی آشنایی داشته و ضمن شناخت دقیق از بازار 
هدف بستر توسعه بازار را فراهم ســازند. برای رفع 
این معضل، شــرکتهای مدیریت صادرات به عنوان 

دپارتمان انحصاري فروش صادراتي ...

  گزارش

گردشگری؛ محور توسعه سال آینده 
شهردار اصفهان در نشست مشترک مدیران شهری، 
اعضای شورای شهر و مدیران میراث فرهنگی اظهار 
کرد: هیچ کس تردیدی ندارد وظیفه پاســداری از 
میراثی که در سال های گذشــته توسط گذشتگان 
خلق شده است تا به دست آیندگان برسد، با کمک 
همه دســتگاه ها محقق می شــود. مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
نیز در این نشســت با اشــاره به اینکه حوزه میراث 
فرهنگی با مدیریت شــهری ارتباط در هم تنیده ای 

دارد، گفت: در این دوره ...

۳

۰۵

تهدید تاالب
همچنان بارش باران تنها چتر نجات گاوخونی است؟؛  

" بال زدن پروانه ای در برزیل می تواند باعث ایجاد تندباد در تگزاس شود". این را ایرج حشمتی، مدیرکل حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان در یادداشتی که برای ایســنا نوشــت و اضافه کرد: " اختالل در روند جاری شدن 
زاینده رود و حقابه گاوخونی، گردوغبار، آلودگی هوا و ... روی هم، به شــدت اثر می گذارند و زیســت انسانی را به 
مخاطره می اندازند ". در میان تمام غفلت ها، بی مهری ها، وعده  وعید ها برای احیای گاوخونی، حال و روز اینروزهای 

تاالب مساعد نیست. گویی باید همچنان آسمان را نگاه کرد و باران را تنها چتر نجات گاوخونی دانست؟!.

گزارش

۰۲
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معاون سالمت اداره کل اداره دامپزشکی اصفهان گفت: تا دهم بهمن امسال از ۲۸ 
محصول دام و طیور بالغ بر ۳۲ هزار تن محصول صادر شده است. محمد کشتکار، اظهار 
کرد: ۷۰درصد شیر اصفهان از گاوداری های درجه کیفی A تولید می شوند، همچنین 
ساالنه یک میلیون و ۳۷۰ هزار تن شیر تولید می شود که  ۳۰ درصد آن صادر می شود. 
وی افزود: تاکنون بالغ بر ۱۰ تن خامه پاستوریزه و ۴۲۸تن پنیر خامه ای از اصفهان به 

روسیه صادر شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان گفت: شورای اقتصاد مجوز انتشار ۲۵۰ 
میلیارد تومان اوراق صکوک را برای تکمیل متروی بهارستان به وزارت راه و شهرسازی 
داده است.محمدرضا احمدی، با اشاره به این که در هفته های گذشته دو اتفاق خوب در 
خصوص پروژه مترو این شهر جدید افتاده است، اظهار کرد: شورای اقتصاد، مجوز انتشار 
۲۵۰ میلیارد تومان اوراق صکوک را به منظور تکمیل متروی بهارستان به وزارت راه و 

شهرسازی داد و بعد از انتشار صکوک، مردم می توانند اسناد مشارکت را بخرند.

  نوسان: معاون اســتاندار و فرماندار 
اصفهان گفت: جاری شــدن زاینده رود 
و به زیر کشــت رفتن اراضی زراعی در 
شرق این شهرستان در سال جاری، نرخ 
بیکاری در منطقه را به حداقل و حتی تا 
نزدیک به صفر رساند. حسین سیستانی 
در جلســه شــورای اداری شهرستان 
اصفهان در محل سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اصفهان افزود: امسال به دلیل 
وجود آب و رونق کشــاورزی و بر اساس 
اطالعات و آمار موجــود و ادعای مردم 
منطقه، کشاورزی در شرق اصفهان به 
کمترین میزان و نزدیک به صفر رسیده 
و اتفاق های خوبــی در این منطقه رقم 
خورده اســت. رودخانه زاینــده رود از 
ماه های پایانی سال گذشته و همچنین 
در ســال جاری با توجه بــه بارش های 
خوب و ذخیره مناسب در سد زاینده رود 
در اصفهان جریان داشــت و کشاورزان 
شرق این شهرســتان موفق به کشت 
پاییزه، بهاره و تابستانه شدند. این منطقه 
حدود ۴۰ هزار بهره بردار کشــاورزی و 

۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
حسین سیستانی تاکید کرد: آمار مرکز 
آمار ایران نیز نشــان می دهــد که نرخ 
بیکاری استان اصفهان در ۹ ماه نخست 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته کاهش یافته که مسووالن و 
کارشناســان، یکی از دالیل اصلی آن را 
کاهش نرخ بیکاری در بخش کشاورزی 
به دلیل جاری شدن رودخانه زاینده رود 
می داننــد. بر اســاس گــزارش نتایج 
طرح آمارگیری نیــروی کار مرکز آمار 
ایران، نرخ بیکاری در اســتان در پاییز 
امســال به ۱۱ درصد رســید در حالی 
که این شــاخص در پاییز سال گذشته 
۱۴.۱ درصــد بود. فرمانــدار اصفهان، 
ذخیره کنونی ســد زاینده رود را حدود 
۳۱۵ میلیون مترمکعب اعالم و اضافه 
کرد: ذخیره ســد در مدت مشابه سال 
گذشته حدود ۱۶۰ میلیون مترمکعب 
بود. سیســتانی اظهار امیدواری کرد: 
با توجه بــه بارش های اخیــر برف در 
سرشــاخه های زاینده رود، حجم آب 
قابل مالحظه ای در ســد در ماه های 
اسفند، فروردین و اردیبهشت ذخیره 
شود و ســال آینده نیز آب کافی برای 

کشاورزی وجود داشته باشد.
سیستانی با اشاره به اینکه مسائل استان و 
شهرستان اصفهان با حساسیت پیگیری 
می شــود، تاکید کرد: پیشــگیری ها و 
پیش بینی ها در ناآرامی های آبان باعث 
شــد که این وقایع با حداقل خســارت 
پایان یابد. فرماندار اصفهان همچنین 
با بیان اینکه افزایش مشارکت مردم در 
انتخابات نیازمند همت همه مسووالن 
اســت، تصریح کرد: اوضاع اقتصادی و 
نگرانی های موجود ممکن است شرایط 
را دشوار کند اما در ادوار گذشته دیدیم 
که نگرانی هایی قبل از برگزاری انتخابات 
در باره مشارکت مردم وجود داشت ولی 
مردم همراهی کردند. سیستانی، میزان 
مشــارکت مردم در انتخابات گذشته 
مجلس شورای اســالمی را بین ۵۰ تا 
۷۰ درصد اعالم و اضافه کرد: ما باید در 
برگزاری انتخابات به اصل قانونگرایی، 
امانت داری، مــردم ســاالری دینی و 
پاسخگویی توجه کنیم. وی با اشاره به 
اینکه نتیجه نهایی بررسی صالحیت های 
داوطلبان انتخابــات یازدهمین دوره 
مجلــس، یازدهم بهمن جــاری اعالم 
می شــود، اظهــار امیــدواری کرد که 
مشــارکت حداکثری و حضور پرشور 
مردم در انتخابات، برگ زرین دیگری در 

تاریخ انقالب اسالمی و نظام باشد.

انتشار 250 میلیارد تومان صکوک برای متروی بهارستانصادرات32 هزار تن محصول دام و طیور از اصفهان
گزارش

   گزارش

بیکاری شرق اصفهان
به صفر رسید

Is fahan

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اعالم کرد:

  نوسان: شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان بعنوان یکی از شرکت های پیشرو 
در بین ۳۹ شرکت دیگر در کشور، هفت محور عملیاتی را بعنوان چشم انداز سازمان 
برای خود تعریف نموده که ادامه فعالیت های این شرکت تا سال ۱۴۰۵ برمبنای 
تحقق این هفت محور خواهد بود. مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در 
نشست رسانه ای خود با هدف تشریح طرح های دهه فجر و گرامیداشت آغاز چهل 
و یکمین ساالگرد پیروزی انقالب اسالمی، نقش رسانه ها در اطالع رسانی و انتقال 

درخواست ها و نیازهای مشترکان شرکت توزیع را یادآور شد.
حمیدرضا پیرپیران اعالم کرد: در دهه فجر ۲۶۰ پروژه برق رسانی با اعتباری بالغ 
بر ۷۸ میلیارد تومان توسط شرکت توزیع برق  شهرستان اصفهان به بهره برداری 
می رسد که این پروژه ها در ابعاد خدمت رسانی به مردم به ساده ترین روش ممکن 
می باشد. وی با اشاره به حرکت هدفمند و گام های زیرساختی در شرکت، هفت 
محور عملیاتی را بعنوان چشم انداز سازمان تا سال ۱۴۰۵ تعریف نمود که مهمترین 
آن کاهش خاموشی هاست. پیرپیران از خاموشی های خواسته)بدلیل تعمیرات( 
وخاموشی های ناخواسته)ناشی از حوادث( در شبکه نام برد و گفت: هدف ما کاهش و 
به صفر رساندن خاموشی هاست. وی در بیان سیر نزولی خاموشی اظهار کرد: در سال 
۹۳به ازای هر مشترک، ۸۵۰ دقیقه خاموشی داشتیم که تا پایان سال جاری به ۱۶۰ 
دقیقه کاهش خواهد یافت و برنامه شرکت در چندماه آینده، به صفر نزدیک کردن 
خاموشی های خواسته است. وی افزود: در چشم انداز ۱۴۰۵باید خاموشی ها به کمتر 
از ۳۰ دقیقه برسد و می توان ادعا کرد که در رده کشورهای توسعه یافته خواهیم بود. 
ارائه  را  انداز ۱۴۰۵  اصفهان دومین محور چشم  برق  توزیع  مدیرعامل شرکت 
صددرصد خدمات غیرحضوری و راه اندازی سامانه های مختلف بمنظور ارائه خدمات 
غیرحضوری عنوان کرد و سومین محور چشم انداز را کاهش تلفات بیان کرد.  وی 
متوسط تلفات در کشور را ۱۰/۸درصد اعالم نمود و افزود: شرکت توزیع برق اصفهان 
در سال گذشته ۶درصد تلفات داشته  که در چشم انداز به کمتر از ۵درصد خواهد 
رسید. پیرپیران محور بعدی را مدیریت پیک بارشبکه نامید که کاهش پیک مدنظر 
است. چنانچه در حالت متوسط و میان باری ۳۵درصد، قرار است این فاصله به کمتر 
از ۲۰درصد کاهش یابد که مدیریت مصرف بهینه انرژی برق و تقسیم بار در بخش 
های مختلف اهمیت دارد. وی محور پنجم را وصول مطالبات خدمات ارائه شده در 
نتیجه تعامل با مردم، فروش انرژی و دریافت هزینه ها اعالم کرد. وی افزود: محور 
ششم اجرای طرح های مهندسی بصورت برنامه ریزی شده و اتمام پروژه های تعریف 

شده است. چنانچه در سالهای اخیر توانسته ایم تمام پروژه ها را به اتمام برسانیم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان محور هفتم را مدیریت حوادث انسانی و 
تجهیزاتی نامید که در این بخش به صفر رساندن حوادث با استفاده از فناوری های 

نوین مدنظر است.

268 افتتاح 268   پروژه برق رسانی 
با 78 میلیاردتومان اعتبار

واقع  با  گاوخونی  تاالب  تردید   بدون 
ایران  مرکزی  فالت  منطقه  در  شدن 
های  شن  تثبیت  موجب  یکسو  از 
روان، تامین علوفه و ماهیگیری در آن 
منطقه می شود و از سوی دیگر وجود 
این تاالب در آب و هوای اصفهان و به 
موثر  بسیار  ورزنه  منطقه  خصوص 

است.

جای خالی گاوخونی
در فهرست میراث ملی

مدیر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
اصفهان  استان  گردشگری  و  دستی 
گاوخونی  تاالب  ثبت  درخصوص 
 « گوید:  ملی می  میراث  فهرست  در 
به  هنوز  گاوخونی  تاالب  متاسفانه 
عنوان میراث طبیعی ثبت ملی نشده 
است اما این ارزش را دارد که جزوی 
از فهرست میراث ملی قرار گیرد که 
میراث  فهرست  در  آن  ثبت  موضوع 
طبیعی جزو دستور کار ما قرار گرفته 

است«. 
دهد:  می  ادامه  الهیاری   فریدون 
اصفهان  شرق  منطقه  »خوشبختانه 
در جریان موضوع گردشگری طبیعی 
معطوف به کویر قرار گرفته و احیای 
این  بودن  پایدار  و  گاوخونی  تاالب 
تاالب می تواند انقالب و تحولی را در 
ایجاد کند،  اصفهان  گردشگری شرق 
یعنی حرکت کنونی را پرشتاب کند و 
تحول بزرگ و بنیادین را ایجاد کند و 

این ظرفیت بسیار مهمی است.«
وی تاکید می کند: » ثبت ملی تاالب 
گاوخونی در دستور کار اداره کل میراث 
و گردشگری  فرهنگی، صنایع دستی 
استان قرار دارد و امیدواریم با بهبود 
وضعیت آبی استان و احیا شدن این 
میراث  بحث  در  را  آن  بتوانیم  تاالب 
طبیعی به ثبت برسانیم که بعد از آن 

برنامه  در  تواند  می  گاوخونی  تاالب 
اصفهان  استان  گردشگری  جامع 
مهم  جاذبه  و  ظرفیت  یک  عنوان  به 

اهمیت ویژه ای داشته باشد.«

حدود ۱۵ سال 
هیچ آبی به گاوخونی نرسید

یک فعال محیط زیست با بیان اینکه 
تاالب گاوخونی به خصوص طی یک 
دهه اخیر حقابه خود را دریافت نکرده 
است، اظهار کرد: مهمترین منبع تامین 
رود  زاینده  گاوخونی،  تاالب  حقابه 
است که طی دو دهه اخیر با خشکی 
مواجه  رودخانه  این  درازمدت  های 
هستیم. طاهره دادخواه با بیان اینکه 
حدود ۱۵ سال هیچ آبی از زاینده رود 
به سمت تاالب گاوخونی نرسیده بود و 
حتی در دوران جریان آب در رودخانه، 
آب به تاالب نمی رسید، گفت: در حال 
گاوخونی  تنها حدود ۵ درصد  حاضر 
بسیار  این  که  است  کرده  آبگیری 
و  اصفهان  چراکه  است،  خطرناک 
در  همچنان  کشور  مرکزی  منطقه 

معرض تهدید ریزگردها قرار دارند.
خطرات  اینکه  بر  تاکید  با  دادخواه 
ریزگردهای تاالب گاوخونی بارها مورد 
بررسی قرار گرفته است، توضیح داد: 
فلزات سنگین در  براساس تشخیص، 
مشاهده  گاوخونی  تاالب  ریزگردهای 
شده است و با توجه به اینکه بخشی 
غرب  به  شرق  از  اصفهان  بادهای  از 
به  تاالب،  ریزگردهای  مسلما  است، 
شهر اصفهان و حتی تا شعاع ۱۰۰۰ 
کیلومتری، بخش هایی از ایران را در 

برمی گیرد. 
وی تاکید کرد: از سوی دیگر مدیریت 
برخی  برای  بومی  زیست  جانبه  همه 
شده  نوشته  ها  تاالب  و  ها  رودخانه 
و در مورد گاوخونی نیز بر آن تاکید 

شده است، همچنین در صورت ایجاد 
کارگروه ملی احیای زاینده رود همانند 
احیای  به  توان  می  ارومیه  دریاچه 
گاوخونی امید داشت، اما اگر به روش 
به  توان  نمی  شود  رفتار  قبلی  های 

احیای دوباره این تاالب امید بست.

فعال که
مرده است

اصفهان  دانشگاه  دانشیار  غازی  ایران 
گردشگران  از  »بسیاری  گوید:  می 
داخلی و به ویژه خارجی ها طالب کویر 
و ازجمله کویرهای ایران هستند. مردم 
اروپا، کانادا و شمال امریکا و هم چنین 
باالیی  جغرافیایی  عرض  که  روسیه 
دارند و از کویر و بیابان و گرمایی که 
در ایران وجود دارند بی بهره اند، عاشق 
شخصیت  از  بسیاری  و  هستند  کویر 
کشورها  این  عالقمند  و  بزرگ  های 
از مناطق کویری ایران و ازجمله تپه 
های شنی و تاالب گاوخونی اصفهان 
بازدید کرده اند«. وی ادامه می دهد: 
پربارترین  از  یکی  گاوخونی  »تاالب 
تاالب های بین المللی و یکی از مهم 
های  اکوسیستم  و  ها  زیستگاه  ترین 
این  دالیل  از  یکی  که  است  طبیعی 
اهمیت، جریان های عجیب مهاجرت 
انواع پرندگان از عرض های باال به این 

منطقه است.«
بیان  با  جغرافیا  حوزه  پژوهشگر  این 
گاوخونی  تاالب  شدن  زنده  اینکه 
اهمیت زیادی دارد، تصریح می کند: 
های  بارندگی  وجود  با  تاالب  »این 
اخیر، فعال ُمرده است و به گمان من 
این مردگانی آن همچنان ادامه خواهد 
گاوخونی  تاالب  بودن  مرده  داشت؛ 
برای  بسیاری  مسائل زیست محیطی 
ساکنین آن منطقه خواهد داشت یعنی 
از ورزنه که نزدیک ترین روستا به این 

تاالب است تا اصفهان و بعد از اصفهان 
از  غیر  به  اصفهان  استان  در  اصوال  و 
مخرب  بسیار  آن  کوهستانی  مناطق 
»رسوبات  افزاید:  می  غازی  است.« 
تاالب گاوخونی بسیار سمی است چرا 
که تمام آالینده های صنایع طی ده ها 
سال به این تاالب رفته و رسوب کرده و 
االن که خشک است این رسوبات سمی 
مناطق مسکونی  به سمت  باد  توسط 
می رود که البته این تنها یک گوشه 
از تاثیرات مخرب خشک بودن تاالب 
گاوخونی است درحالی که احیای آن 
اهمیت  کویر  گردشگری  توسعۀ  در 

بسیاری خواهد داشت«.
نه چندان دور همین که فصل  زمانی 
سرما از راه می رسید هزاران پرنده مهاجر 
از نواحی سرد شمالی خود را به تاالب 
گاوخونی می رساندند و چشم اندازهای 

بدیعی در این تاالب رقم می خورد. 
میزبان  تاالب  نیز  در فصل های گرم 
جنوبی  نواحی  از  که  بود  پرندگانی 
به این ناحیه پرواز می کردند و یکی 
تاالب  از  بازدید  زیبای  های  جلوه  از 
است؛  بوده  پرندگان  همین  گاوخونی 
قوچ  مانند  جانورانی  اینکه  ضمن 
وحشی، گراز، روباه شنی، الک پشت، 
افعی، خرگوش، بز، خفاش ها و انواعی 
می  زندگی  تاالب  این  در  نیز  دیگر 
گیاهی  متفاوت  های  گونه  و  کردند 
مثل علف بوریا، انواع جلبک و درخچه 
هایی مثل تاغ نیز از دیگر داشته های 
تاالب گاوخونی بشمار می رفتند؛ اما 
اکنون زاینده رود که منیع تغذیۀ تاالب 
گاوخونی است به یک رودخانه فصلی 
گاوخونی  تاالب  و  است  شده  مبدل 
گذراند  می  روزگار  آب  بدون  نیز 
حتی بارندگی ها و سیالب های اخیر 
تاالب  این  حیات  بر  چندانی  تاثیر 
نگذاشته و این موضوعی است که نه 
تنها اکوسیستم منطقه و حیات گونه 
های گیاهی و جانوری آن را با تهدید 
نابودی مواجه ساخته بلکه برای زیست 
آدمیان نیز خطری جدی ایجاد کرده 
است؛ درحالی که می توانست جایگاه 
های  جاذبه  از  که  باشد  گردشگرانی 
بدیع آن بهره مند می شدند؛ اما اکنون 
در  گاوخونی حتی  المللی  بین  تاالب 
جایگاهی  نیز  ملی  میراث  فهرست 

ندارد.

همچنان بارش باران تنها چتر نجات گاوخونی است؟؛

تهدید تاالب
در حال حاضر تنها حدود ۵ درصد گاوخونی آبگیری شده که برای اکوسیستم منطقه بسیار خطرناک است

 " بــال زدن پروانــه ای در برزیــل می توانــد باعــث ایجــاد تندبــاد در تگــزاس شــود". ایــن را ایــرج 
گزارش

گروه  شهری
ــنا  ــرای ایس ــه ب ــتی ک ــان در یادداش ــتان اصفه ــت اس ــت محیط زیس ــرکل حفاظ ــمتی، مدی حش
نوشــت، آورده و ادامــه داده اســت: " ایــن موضــوع در اصفهــان هــم رخ داد و بایــد گفــت اختــالل در رونــد جــاری 
شــدن زاینــده رود و حقابــه گاوخونــی، گردوغبــار، آلودگــی هــوا و ... روی هــم، به شــدت اثــر می گذارنــد و زیســت 
انســانی را بــه مخاطــره می اندازنــد؛ امــا بــه خاطــر اینکــه تاالب هــا عمومــاً از محــل زیســت شــهروندانی کــه بــه 
رســانه دسترســی دارنــد دور هســتند کمتــر مــورد توجــه قــرار می گیرنــد و جــز جوامــع محلــی هم جــوار آن هــا 
کمتــر کســی بــه اهمیــت و حساســیت آن هــا در اکوسیســتم آگاه اســت". در میــان تمــام غفلت هــا، بی مهری هــا، 
وعــده  وعید هــا بــرای احیــای گاوخونــی، حــال و روز اینروزهــای تــاالب مســاعد نیســت. گویــی بایــد همچنــان 

آسمان را نگاه کرد و باران را تنها چتر نجات گاوخونی دانست؟!.

محبوبی خبر داد:

  نوسان: مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان گفت: به زودی 
چهار پروژه مهم در پایانه مسافربری صفه افتتاح و بهره برداری می شود. عباس محبوبی 
اظهار کرد: یکی از پروژه های در حال اجرای پایانه صفه، عملیات اصالح هندسی ورودی 
این پایانه است که برای اجرای آن ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است و در حال 
حاضر ۹۵ درصد پیشرفت داشته و به زودی بهره برداری می شود.مدیرعامل سازمان 
پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه تعدادی از رانندگان 
اتوبوس های برون شهری در ورودی پایانه صفه اقدام به سوار یا پیاده کردن مسافران 
کرده که خطرات زیادی را متوجه مسافران می کرد، اصالح هندسی ورودی پایانه صفه 
در دستور کار سازمان قرار گرفت. وی گفت: به زودی اتوماسیون بار در پایانه صفه به 
منظور نظارت بر حمل بار اتوبوس ها جهت جلوگیری از حمل بارگیری بارهای پُرخطر 
به بهره برداری می رسد. محبوبی گفت: به منظور رفاه حال رانندگان اتوبوس و جلوگیری 
از اتالف وقت مسافران، احداث پمپ گازوئیل در پایانه صفه در دستور کار قرار گرفت 
که احداث آن ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. مدیرعامل سازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری اصفهان تصریح کرد: انبار مرکزی سازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری اصفهان در پایانه صفه آماده بهره برداری است. وی با بیان اینکه این سازمان 
دو هدف حفظ و نگهداری پایانه ها و طرح توسعه آن را دنبال می کند، گفت: خرید 
دستگاه های چهارگاز جهت ایستگاه معاینه فنی جی برای خودروهای دوگانه سوز، خرید 
و نصب دوربین به منظور توسعه سیستم نظارت تصویری پایانه ها برای پوشش نقاط 
کور در محوطه و سطح پایانه ها همچنین تشکیل کارگروه گردشگری با هدف شناسایی 
پتانسیل های سازمانی و توسعه و ترویج گردشگری در پایانه های مسافربری با حضور 
نمایندگانی از شهرداری، سازمان فرهنگی تفریحی، اداره کل حمل و نقل و راهداری 
جاده ای، سازمان میراث فرهنگی شهر از دیگر اقدامات سازمان پایانه های مسافربری 
در یکسال گذشته است. محبوبی با بیان اینکه در پایانه های پنج گانه شهر اصفهان 
روزانه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار مسافر جابجا می شوند، گفت: در پایانه مسافربری کاوه 
حدود ۴۵۰ دستگاه اتوبوس، پایانه صفه حدود ۱۵۰، پایانه زاینده رود ۵۰ و پایانه جی 
حدود ۳۰ دستگاه اتوبوس روزانه مسافران را جابجا می کنند. وی تاکید کرد: سازمان 
پایانه های مسافربری از طریق شماره ۱۳۷ شهرداری اصفهان و شماره تلفن های ۸۲- 

۳۴۳۹۹۹۸۰ آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شهروندان است.

بهره برداری از ۴ پروژه پایانه صفه
 در آینده نزدیک
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علی یارمحمدیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان به عنوان رئیس 
انجمن شرکت های نمایشگاهی ایران  انتخاب شد.مجمع عمومی انجمن شرکت های نمایشگاهی 
کشور در اتاق ایران برگزار شد که علی یارمحمدیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان با ۱۵ رای به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد. علی یارمحمدیان پس از 
انتخاب به عنوان رئیس جدید انجمن نمایشگاهی ایران ابراز امیدواری کرد هیئت مدیره جدید 
این انجمن بتواند زمینه های تحرک الزم برای رونق صنعت نمایشگاهی در کشور را فراهم آورد.

حسین نیلفروش زاده، دبیرکل انجمن نساجی ایران گفت: »به دلیل قاچاق و واردات 
بی رویه پوشاک از سال های ۹۲ تا ۹۶ ، هزار و ۸۰۰ واحد در این صنعت تعطیل شد.« او به 
صداوسیما توضیح داده است که ۹ هزار و ۸۰۰ واحد در صنعت نساجی کشور فعال بودند 
که به دلیل قاچاق و واردات بی رویه پوشاک از سال های ۹۲ تا ۹۶ ، هزار و ۸۰۰ واحد در این 
صنعت تعطیل شد. وی افزود: »۱۵۰ هزار تن پنبه نیاز صنایع نساجی است که اکنون ۶۰ تا 

۶۵ هزار تن پنبه در داخل تولید می شود.«

اقتصاد ایران رشــد منفی ۸ درصد را 
به ثبت رسانده اســت اما دولت قرار 
اســت  ســال آینده ۴۴  هزار  میلیارد 
تومان از شــرکت ها مالیات بگیرد و 
مردم ۷۸ هزار میلیــارد تومان مالیات 
بر ارزش افزوده بدهنــد و به جز این، 
۱۵ هزار میلیارد تومــان هم مالیات 
از مشــاغل گرفته شــود. این اتفاق 
درحالــی رخ می دهــد کــه در علم 
اقتصاد زمانی که بخش های تولیدی 
و بازار با رکود و رشــد منفی هستند، 
مالیات زیادتر نمی شــود اما در ایران 
خالف قاعده اقتصاد قرار است مالیات 
دریافتی رشد کند. نکته ای که در این 
میان مهم است، این است که دولت به 
دلیل ناکارآمدی سیستم های مالیاتی 
قادر نیست از مالیات گریزان و اقتصاد 
زیرزمینی درآمدی به دســت آورد و 
در مقابل بخش های قانونمند مالیات 
حتی با وجود فشــار اقتصــادی باید 
نه تنها مرتب مالیات خود را بپردازند 

بلکه مالیات شان زیادتر هم می شود.
این ناکارآمــدی سیســتم مالیاتی 
باعث شــده کســانی که درآمدهای 
بی حســاب و کتاب دارند و سودهای 
سرشــاری نصیب شان می شــود، از 
پرداخت مالیات فــرار کنند و حتی 
مالیات بــر درآمد هــم ندهند. حاال 
دولت در غیاب بخش قابل توجهی از 
درآمدهای نفتی خود ناچار شده است 
مالیات را افزایش بدهد که این امکان 
وجــود دارد با توجه بــه ناکارآمدی 
سیســتم مالیاتــی بار این کســری 
بودجــه روی دوش حقوق بگیرها و 
صاحبان مشــاغل و صنایع بیفتد که 
وضع نه چندان مساعدی را در تحریم 

پشت سر می گذارند.
 در واقع افرادی مثل استاد دانشگاه، 
یک کارمند معمولی یا شــرکت های 
تولیدی که به ســختی کسب درآمد 
می کننــد، مالیات بر درآمدشــان را 
همان لحظه پرداخت می کنند، چون 
در دسترس هستنداین در حالی است 
که بخش های غیرشــفاف که اتفاقا 
سهم بزرگی از اقتصاد کشور دارند در 
سیستم های مالیاتی ایران به راحتی 
شناســایی نمی شــوند و هزینه این 
ناکارآمدی به دوش قشــر متوسط و 
تولیدکننده می افتد که این مسأله از 

عدالت اجتماعی  به دور است.
 در واقع کاربرد مالیات این اســت که 
جلوی ســوداگری و فســاد را بگیرد 
اما در ایران نمی توانند از ســوداگران 
مالیــات بگیرنــد و تــاوان افزایش 
درآمدهای مالیاتی دولت را اقشــار 

حقوق بگیر می دهند.

 نوسان:مسئله واگذاري چرخه صادرات 
به شرکت هاي مدیریت صادرات که در 
دوره جدید اتاق بازرگاني اصفهان نیز به 
عنوان یک راهبردی کلیدی در توسعه 
این حوزه مطرح شده را تا چه اندازه موثر 

و نتیجه بخش ارزیابی می کنید؟
روش هاي صادرات کاال در دنیا بسیار متنوعند. 
اما وقتي سیاست تولیدي مان را بر اساس 
صنایع کوچک قرار بدهیم، این شرکت ها 
نقش پررنگي خواهند داشت. شرکت مدیریت 
صادرات یکي از انواع واسطه هاي صادراتي است 
که براي کمک به بنگاه هاي اقتصادي برای 
ورود به بازارهاي جهاني ایفاي نقش مي کند.

این شرکت ها بسته به شرایط ونیاز مي توانند 
مدیریت تمام یا بخشي از فعالیتهاي صادراتي 

بنگاه هاي کوچک ومتوسط  را  بعهده بگیرند. 
 نوسان: اما آیا توسعه بیش از حد از آنها 
بر توسعه صادرات استان و کشور تاثیر 
دارد؟ یا بهتر بگوییم آیا اساسا این میزان 
اصفهان  اقتصادي  بدنه  در  از خبرگي 

وجود دارد؟
در حال حاضر خیر! اما باید براي آن فرهنگ 
سازي شود. امروز همانقدر که با تجارت جهاني 
فاصله داریم از این فضا هم دور هستیم و اصال 
گاهي نمي دانیم چه اتفاقي دارد مي افتد! در 
اینجا نقش اتاق بازرگاني فرهنگ سازي است 
تا بتواند نگرش تولیدکننده ها را تغییر داده و 
به سیستم تولیدي کشور کمک کند تا به این 
سمت حرکت کند و همچنین در جهت آموزش 
و گسترش  مدیریت صادرات  شرکت هاي 

توانمندسازي شان گام بردارد. ما در شرکت 
دانا به عنوان یکی از باسابقه ترین شرکتهای 
مدیریت صادرات کشور، از ابتدا وارد همکاري 
با اتاق شدیم تا در جهت گسترش شرکت 
هاي مدیریت صادرات کمک کند و تا امسال 
نیز بیشترین ورود این شرکتها در حوزه صنایع 
غذایي بوده است. ولي برنامه این است که در 

حیطه هاي دیگر هم وارد شوند.
 نوسان: به حوزه صادرات صنایع غذایي 
به طور  این حوزه  بازگردیم. مشکالت 

خاص چیست؟
معضالت ما بخشي به استفاده از ظرفیت خالي 
کارخانجات برمي گردد که در این زمینه قوانین 
متناقضی وجود دارد. مانند اینکه سازمان غذا 
و دارو مي گوید باید نام تولیدکننده شرکت 
تولیدي و مشخصات را پشت هر بسته کاال 
بنویسید. در حالي که هنر من صادرکننده این 
است که در بسته بندي هر کدام از کاالهایم را 
به یک شرکت بدهم تا برایم بسته بندي کنند. 
مثال نخود و لوبیا را به یک شرکت کوچک و برنج 
را به شرکتي دیگر و ... بدهم. چون این شرکت 
هر کدام به تنهایي نمي توانند همه اینها را بسته 

بندي کنند.
 از سوي دیگر شرکتي که با من قرارداد مي 
بندد اگر ببیند پشت هر جعبه از محصوالت 
من نام متفاوتي قید شده دچار سردرگمي 
مي شود. در حالي که رسالت ذاتي شرکت 
مدیریت صادرات این است که این شرکت 
هاي کوچک و متوسط را به کار بگیرد. تالش 
مي کنیم قانونگذار را متقاعد کنیم که وجود 

عنوان پروانه ساخت در پشت جعبه به به عنوان 
معیار تولیدکننده و چگونگی تولید بپذیرد 
و دیگر نیازي نباشد پشت همه جعبه ها این 
عنوان لحاظ گردد. اگر این مشکل مرتفع 
شود، مشکل بسیاری از شرکتهای مدیریت 
صادرات رفع شده و مي توانیم قرارداد شفاف 

با تولیدکننده ها داشته باشیم.
 نوسان: به مباحث قانونی اشاره کردید؛ 
به نظر می رسد به دلیل ضعف در قوانین 
مدیریت  هاي  شرکت  با  تعامل  نحوه 
چطور  است.  مشکل  قدري  صادرات 
قانون و روالي براي این کار تدوین نشده 
تا این شرکت با اطمینان محصولي که 
برایش تحقیق کرده را به بازار عرضه کند؟

سعی این بوده تا در حوزه صنایع غذایي الگویي 
را اجرایی کنیم و با برند متعلق به خودمان 
به شرکت هاي تولیدي سفارش دهیم. ولي 
نهایتا درباره برندهایي که با برند خود شرکت 
تولیدکننده به بازار عرضه می شود، این چالش 
وجود دارد و متاسفانه حمایت قانونی خاصي 

هم صورت نمی گیرد. 
کارگوترمینال  دیگر  موضوع  نوسان: 
اصفهان است. به نظرتان چه معضالتي 
در اجرای این پروژه وجود داد و آیا اساسا 
امکان بهره برداری جامع از این طرح در 

اصفهان وجود دارد؟
کارگوترمینال بیشتر براي کاالهایي استفاده 
مي شود که نیاز به حمل و نقل سریع و هوایي 
دارند و به دلیل هزینه هاي باالیي که دارد باعث 
مي شود کاالهاي خاصي را بتواند پوشش دهد 

و اساسا به بازارهاي خاصي اختصاص دارد. 
میزان کاالهایي با مقاصد دوردست و با ارزش 
افزوده باال که نیاز به حمل و نقل سریع دارند 
کم است. مگر اینکه فعاالن اقتصادي همکاري 
کنند. مثال قبال بحث صادرات گز به اروپا بود که 
ارزش افزوده و توجیه اقتصادي داشت. اما امروز 

شرایط صادرات به اروپا نیز موجود نیست.
 نوسان: مشکل دیگر تواتر بخش نامه 
ها در حوزه صادرات است؛ چنانکه گفته 
مي شود به طور متوسط از هر ۵ روز یک 
بخشنامه حاال به رکورد هر یک و نیم روز 
یک بخشنامه در حوزه صادرات دست 

یافته ایم! نگاه شما در اینباره چیست؟
این معضل از مواردی است که همواره در حوزه 
صادرات چالش برانگیز بوده است. متاسفانه 
سیاستگذاري غلط باعث شده هر روز مشکلي 
ایجاد شود. مثال براي برگشت ارز یک روز 
گفتند عراق و افغانستان معاف هستند و بعد 
گفتند معاف نیستند! بعد بحث زیر یک میلیون 
را مطرح کردند و بعد گفتند درصدي محاسبه 
شود و ... در حوزه ممنوعیت ها، فلزات و مواد 
غذایي هم بخشنامه هاي مختلفي داده اند. 
متاسفانه سیاست واحدي وجود ندارد. اصوال 
باید وزارت بازرگاني یا یک نقطه واحد براي 
تصمیم گیري و سیاستگذاري عمل کند. در 
واقع نبود تصمیم گیر واحد در حوزه صادرات 
خال بزرگی است که در این بخش وجود دارد. 
اخیرا ستاد تسهیل صادرات تشکیل شده و قرار 
است هرهفته جلسه برگزار کند و مرجع اصلی 

تصمیم گیری ها در زمینه صادرات باشد.
پیمان  تحت  تجارت  نوسان:بحث   
تبلیغات  و  هیاهو  با  اخیرا  اوراسیا 
بسیاری روبرو بوده و گفته می شود در 
صورت ورود قدرتمند و برنامه ریزی 
تحول  باعث  بازار  این  به  ایران  شده 
بزرگی در کشور خواهد بود.  با این وجود 
بسترهای این حوزه را چگونه ارزیابی 
می کنید و آیا واقع بستر مناسبی برای 
ورود و صادرات محصول به کشورهای 

این حوزه وجود دارد؟ 
واقعیت این است که ما در مجموعه "دانا"به 
عنوان یکی از اولین شرکت های مدیریت 
صادرات در کشور هنوز نمي دانیم این بستر تا 
چه اندازه مهیا شده و تا چه حد می تواند روی 
بندهای این پیمان سرمایه گذاری کرد. توجه 
داشته باشید که براساس تجربیات ما، هرکدام 
از این کشورها خود قوانین و شرایط خود را 
دارند و سیستم اداري آنها نیز بر همین مبنا 
عمل می کند. در حال حاضر ما نیز با تشکیل 
دپارتمان حوزه اروسیا در شرکت دانا در حال 
تحقیق بر روی این حوزه و بندهای مصوب 
در پیمان هستیم و نتیجه گیري خاصي هنوز 

حاصل نکرده ایم. 
ما در حوزه اجرا یادگرفته ایم تا وقتي عملیاتي 
انجام نشده اقدام به عرضه و صادرات محصول 
نکنیم. با این شرایط فکر می کنم وقتي کاال را 
تولید کردیم و صادر شد و فروش رفت مي توان 

در مورد این پیمان نتیجه گیري کرد.

گره گشایی از بازار صادرات

١٨00 واحد نساجی تعطیل شدیارمحمدیان، رئیس انجمن صنعت نمایشگاهی ایران شد
 گزارش

مصایب صادرات در گفت وگو با مدیرعامل شرکت مدیریت صادرات "دانا"؛ دیدگاه
پدیده عجیب 
اقتصاد ایران

 نوسان:در چند دهه اخیر معنای گردشگری دیگر صرفا سفرهای تفریحی 
و خانوادگی نیست، بلکه به بازاری درآمدزا برای کشورها تبدیل شده است. 
این بازار به علت گستردگی و بزرگی تا جایی پیشرفت کرده که در پی آن 
یک روند اقتصادی با ارزش افزوده باال شکل گرفته است. همین امر موجب 
شده تا کشورهای پیشگام در این عرصه، درآمد قابل توجهی از بخش های 

مختلف میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کسب کنند.
ظرفیت گســترده حوزه گردشگری موجب شــده تا شرایط مناســبی برای رشد 
استارت آپ های گردشگری فراهم شــود. از همین رو در سال های اخیر در ایران نیز 
استارت آپ های گردشگری فعالیت خود را به شکلی گسترده آغاز کرده اند که می توانند 
بر افزایش کیفیت جذب گردشگر و رونق بهره مندی از حوزه های میراث فرهنگی، 
صنایع دستی در صنعت گردشگری تاثیر قابل توجهی بگذارند. در واقع استارت آپ های 
گردشگری وظایفی همچون عرضه بسته سفرهای ارزان قیمت، تنظیم برنامه سفر 
مطابق با ذائقه و عالیق گردشگر، ایجاد تنوع در مقاصد گردشگران، رزرو اقامتگاه، بلیت 

هواپیما و... را به عهده دارند.
پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشــگری به منظــور حمایت و پشــتیبانی از 
اســتارت آپ  های فعال در زمینه های مرتبط بــا میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی، معاونتی با عنوان »معاونت فناوری و کاربردی سازی« تشکیل داده 
است که در آن استارت آپ ها به دو شیوه پیوسته و ناپیوسته می توانند از حمایت های 
این معاونت بهره مند شوند. اســتارت آپ های پیوسته پس از طی فرآیند مربوطه در 
مرکز نوآوری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در خانه ای تاریخی به نام »خانه 
تاریخی سرهنگ ایرج« )ثبت شده در فهرست آثار ملی( مستقر می شوند. این گروه از 
استارت آپ ها بنا به درخواست از دوره های آموزشی و خدمات مانیتورینگ پژوهشگران 
در پژوهشگاه نیز بهره مند می شوند. همچنین این استارت آپ ها بنا به درخواستشان 
به سرمایه گذاران یا متقاضیان خدمات ارائه می دهند و می توانند از خدمات مشاوره 
در زمینه های مالکیت فکری، تجاری سازی و توسعه که پژوهشگاه در اختیارشان قرار 

می دهد، استفاده کنند.
استارت آپ هایی که به شکل ناپیوسته تحت پوشش معاونت فناوری و کاربردی سازی 
پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری هســتند، می توانند از خدمات معرفی و 
مشاوره استفاده کنند. ضمنا هر دو گروه استارت آپ ها به طور رایگان در نمایشگاه های 
داخلی شرکت می کنند.در همین رابطه هما خراسانی، مشــاور معاونت فناوری و 
کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به »دنیای اقتصاد« عنوان 
کرد: اســتارت آپ هایی که تمایل دارند در مرکز نوآوری پژوهشــگاه مستقر شوند، 
باید در یکی از رویدادهای معاونت فناوری و کاربردی سازی که با نام »پاتوق« برگزار 
می شود، شرکت کنند. در این رویدادها که با اعالم عمومی برگزار می شود ایده های 
استارت آپی توسط متخصصان مربوطه ارزیابی می شود. تیم های صاحب ایده پس از 
تایید داوران و در صورت تمایل و پس از طی مراحل اداری، امکان اســتقرار در مرکز 
نوآوری پژوهشگاه را خواهند داشت. گروه های ناپیوسته نیز پس از طی فرآیند بررسی و 
ارزیابی و در صورت تایید کارگروه مربوطه، به عنوان استارت آپ ناپیوسته تحت حمایت 
قرار می گیرند. وی افزود: در حال حاضر هشت استارت آپ در مرکز نوآوری پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری )خانه تاریخی سرهنگ ایرج( مستقر هستند. همچنین 
۴۷ استارت آپ نیز به شکل ناپیوسته تحت حمایت این معاونت قرار دارند. همچنین 
معاونت فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه در سراسر کشور، تا کنون ۳۷۱ استارت آپ  
فعال در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را شناسایی کرده است.

مشاور معاونت فناوری و کاربردی سازی پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
درباره قوانین راه اندازی اســتارت آپ گردشگری عنوان کرد: وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در صدد تدوین دستورالعمل های مربوط به شکل گیری و 
فعالیت استارت آپ های حوزه های میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی است؛ 
زیرا قوانین موضوعه وزارت میراث فرهنگی برگرفته از اساســنامه ســازمان میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری است و اساسنامه مذکور متعلق به دوران پیش از 
کسب و کارهای استارت آپی بوده است. خراسانی عنوان کرد: یک استارت آپ  موفق در 
حوزه گردشگری نیازمند خالقیت و نوآوری در سبک و اجرا، محتوا و مفهوم و پرهیز از 
کپی برداری است. تکیه صرف به فروش اینترنتی و فضای مجازی ضمانت قابل قبولی 
برای موفق بودن یک استارت آپ نیســت. یکی از ویژگی های مهم استارت آپ های 
موفق پاســخگویی به نیاز جامعه اســت. وی افزود: پژوهشــگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری تالش می کند با واگذاری مجاز فعالیت های خود به بخش خصوصی به ویژه 
استارت آپ های مرتبط زمینه گسترش فعالیت های استارت آپی در این زمینه را بیش از 
پیش فراهم کند. همچنین یکی از فعالیت های اصلی معاونت فناوری و کاربردی سازی 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ایجاد مراکز مشاوره و خدمات تخصصی است 
که در همین راســتا با همکاری مرکز مالکیت فکری وزارت دادگستری اولین مرکز 
مشاوره مالکیت فکری و عالئم صنعتی در معاونت فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه 
ایجاد شده است. عالوه بر آن مرکز مشاوره کارآفرینی و تجاری سازی نیز با همکاری 

مربیان کارآزموده در این معاونت شکل گرفته است.

خدمات دولت
 به استارت آپهای  گردشگری

امـروزه صـادرات به دلیل ارزآوری، ایجاد اشـتغال و برخـوردار کردن اقتصاد داخلی از صرفه های ناشـی 
از مقیـاس کـه متعاقب افزایـش اندازه بـازار کاالها و خدمـات تولید داخـل فراهم مـی آورد، از اهمیت 
باالیـی برخـوردار اسـت. اما خال بـزرگ در این بخـش کمبود مجموعه هایی اسـت که با علـم صادرات 
بـه خوبی آشـنایی داشـته و ضمن شـناخت دقیـق از بازار هدف بسـتر توسـعه بـازار را فراهم سـازند. بـرای رفع این 
معضـل، شـرکتهای مدیریت صـادرات به عنـوان دپارتمان انحصـاري فروش صادراتـي براي تولیدکنندگان شـکل می 
گیرنـد تا بـا هدایت محصـول در بازارهای مختلف امکان توسـعه بازار را فراهم سـازند. اما مشـکالت و موانع پیش روی 
این شـرکتها چیسـت؟ و تا چـه حد ظرفیـت پذیریـش آن در فضای اقتصادی کشـور آماده اسـت؟ آنچه مـی خوانید 
گفتگـوی » نوسـان« بـا  مهنـدس محمد غفرالهـی، مدیرعامل شـرکت مدیریت صـادرات "دانا" اسـت کـه به تحلیل 

وضعیـت صـادرات کشـور پرداخته و بر نقش شـرکت های مدیریـت صادرات در توسـعه صادرات تاکیـد دارد؛

گفت و گو

گروه   بازرگانی

سه توصیه کلیدی در بازار توریسم؛

 نوســان: برخی نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی می خواهند شهرهای مشــهد و قم را به 
»منطقه آزاد زیارتی و ســیاحتی« تبدیل کنند. 
این طرحی اســت که آنها به مجلــس برده اند و 
هدف از این طرح را تعمیق و تبیین فرهنگ اصیل 
ایرانی و اسالمی عنوان کرده اند. گفتنی است که 
آنچه این نماینــدگان به عنوان »منطقه آزاد زیارتی و ســیاحتی« از آن 
نام برده اند تاکنون در هیچ متن قانونی و حقوقی تعریف نشــده اســت؛ 
اما با این حال آنها این طــرح را به مجلس برده انــد. طراحان اصلی این 
طرح، عمدتا نمایندگان استان های خراســان و قم هستند؛ اما این طرح 
مخالفانی نیــز دارد. مرکز پژوهش هــای مجلس، صراحتــا با این طرح 
مخالفت کرده و گفته است: »واقعیت این است که وجود ۷ منطقه آزاد و 
۶۴ منطقه ویژه اقتصادی برای تمرین آزادسازی اقتصادی کافی است.«

 نوسان:  عبدالناصر همتی  با انتشار یادداشتی در  
اینستاگرام نوشت: با هدف تداوم حمایت و پیشتیانی 
نظام بانکی از فعاالن اقتصادی و توسعه کسب و کار ها 
و فعالیت های شفاف در کشــور یکی از اقدام های بر 
زمین مانده و بسیار مهم بانک مرکزی برای جلوگیری 
از پولشویی و سفته بازی اعمال نظارت موثر و مبتنی 
بر اصول بانکداری مدرن بر حجم، دلیــل و ذی نفعان تراکنش های پولی در 
شــبکه بانکی اســت. وی با بیان اینکه قدم بعدی بانک مرکزی، جداسازی 
حساب های شخصی وتجاری اســت، افزود: پس از اعمال موفق کنترل های 
الزم در تراکنش از طریق پوز های بانکی، در ادامه اقدامات اصالحی برای مقابله 
با پولشــویی، تصمیم بانک مرکزی، مبنی بر ضرورت ارایه اسناد مثبته برای 
انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان در درون بانک و بین بانکی )ساتنا( به 

همه بانک ها ابالغ شد.

 نوســان: مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری 
غیر دولتــی ارس گفت:برای شــرکت های دانش 
بنیان تســهیالتی در قالب نمونه ســازی با سقف 
۵۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد و برای تولید 
صنعتی یک میلیــارد تومان با کارمــزد ۱۱ درصد 
تخصیص داده می شود. بهلولی مدیر عامل صندوق 
پژوهش و فناوری غیر دولتی ارس در نشســت خبــری صندوق پژوهش و 
فناوری ارس با اشاره به اهمیت آغاز به کار صندوق پژوهش و نوآوری ارس در 
توسعه و پیشرفت شرکت های دانش بنیان گفت: آغاز به کار صندوق پژوهش 
و نوآوری ارس به عنوان بخشــی از اکوسیستم فناوری و دانش بنیان استان 
یکی از اتفاقات مهم در یک سال گذشته است. بهلولی افزود: این صندوق با 
مشارکت بخش دولتی و خصوصی در زمینه خدمت رسانی به شرکت های 

دانش بنیان و فعاالن حوزه های نوآور ایجاد شده است.

 نوسان: رئیس کنفدراســیون صــادارت گفت: 
ســال گذشــته ۲۰ میلیارد تومان برای حمایت 
از صادرات تخصیــص داده بودند کــه در نیمه 
اول ســال ۹۷ ابــالغ و در حوزه حمــل و نقل و 
نمایشــگاهی هزینه شــد. این در حالی است که 
مبلغ درخواست شــده نزدیک به ۱۲۰۰ میلیارد 
تومان بود. محمد الهوتی ادامه داد: در ســال ۹۸، ۷۸۰ میلیارد تومان 
بودجه برای این بخش در نظر گرفته شــده بود و حاال کــه کمتر از دو 
ماه به پایان سال مانده این بســته تشویقی از سوی معاون اول ابالغ شد. 
البته هنوز منابع آن مشخص نیســت و از فعالین اقتصادی نیز کسی در 
مورد عدد آن اطالعی ندارد. رئیس کنفدراســیون صادارت تاکید کرد: 
این اعداد، نحوه تخصیص و زمان نشــان از میزان نفــوذ و تاثیرگذاری 

سیاست گذاران صادراتی دارد.

قم و مشهد منطقه آزاد می شوند؟!ابالغ مشوق صادراتی دو ماه مانده به پایان سال ارائه تسهیالت ویژه به شرکت های دانش بنیان جداسازی حساب های شخصی و تجاری
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عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در بخشــنامه ای تأکید کرد، در همه انتقاالت 
وجوه  باالتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی )ســاتنا( روسای شعب بانک ها 
موظف هستند  انتقال وجه را منوط به ارایه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد یا علت 
انتقال پول کنند و یک  کپی از اسناد و مدارک این معامالت را در پرونده تراکنش نگهداری 
کنند. یادآوری می شود ماه گذشته  نیز بانک مرکزی طی بخشنامه ای انتقال غیرحضوری 
درون بانکی و بین بانکی)ساتنا( بیشــتر از۱۰۰میلیون تومان را ممنوع اعالم کرده بود . 

هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  سال ۹۹ گفت: »براساس تصمیم 
کمیسیون تلفیق از فروردین ۹۹ یارانه نقدی از ۴۵ هزار تومان به حدود ۷۲ هزار تومان افزایش 
می یابد. به این معنا که ۴۵ هزار تومان بابت یارانه نقدی و حدود ۲۷ هزار تومان به ازای کمک 
معیشتی به همه یارانه بگیران پرداخت خواهد شد.« قوامی در نشست خبری کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه  سال ۹۹ توضیح داده است: »با توجه به گالیه مردم مقرر شد ۲۰ درصد 
از ۳۱ هزار میلیارد تومان به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( پرداخت شود.«

٧2 هزار تومان یارانه نقدی  سال ٩٩شرط تازه برای انتقال پول درشت
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نگاهی به روند دستکاری دامنه مجاز نوسان در بورس؛

اقتصاد دولت ایــران که مصائب خودش 
را به نحوی غیرمنصفانه به اقتصاد نحیف 
توده های مردم گره زده است، همچنان 
بــر دور باطلی که تصمیــم گیرندگان 
اقتصاد سیاسی برایش طراحی کرده اند 
و می کنند می چرخد و روز به روز فاصله 
خود را از عقالنیــت دورتر و در نتیجه راه 
های عالج خویش را سخت تر و شاید هم 

غیر ممکن تر می نماید.
هرچند یافتن سر کالف به هم پیچیده 
شــده و تصمیم آغازین ایــن دور باطل 
چندان ساده نیست اما فرقی هم نمی کند 
که کدامین تصمیم نا بجا و نابخردانه را آغاز 

انحراف بدانیم.  
کافی است دقت شود که به عنوان نمونه، 
نرخ های بهره بانکی در نظام مالی منتسب 
به دین، بدون هیــچ رابطه معنی داری با 
فضای رکودی بخش حقیقی اقتصاد و 
متاثر از رقابت بانک هــا برای جذب پول 
پول داران، افزایش می یابد و خود عاملی 
می شود تا در اقتصاد، یکی از موتورهای 
افزایش نقدینگی فعال شود آنگاه صاحبان 
نقدینگی فربه شــده از ناحیه بهره های 
مرکب بانکــی، با بکارگیــری امکانات 
مالی آمیخته به بهره)ربــا( خویش، و در 
سایه سار رکود ناشی از ناکارآمدی های 
عرصه های مختلف، بازار های سکه و ارز را 
ملتهب و قیمت ها را باال می برند تا دولت و 
مجلس و رسانه ها، در مواضعی ناخواسته 
و یا خواسته، با تایید نرخ های باال رفته، به 
رانت خواری جدید سفته بازان پول، از قبال 
افزایش قیمت ارز و سکه که خودش هم 
ناشی از تقاضای ریشه دار در ربای بانکی 
بوده است  رسمیت بخشند، اقدامی که 
پول پولداران غیرمولد را چند برابر افزایش 
و امکانات ناچیز  ده ها میلیون انسان طبقه 
متوسط و پائین درآمدی را، در اقتصادی 

دالریزه شده، چند برابر کاهش می دهد. 
آنگاه نوبــت »جمع « ی می رســد تا با 
اســتناد به چند برابر شــدن قیمت ارز، 
قیمت حامل های انرژی و یا در مقطعی 
بنزین را باال ببرند تا از قافله درآمد رانتی 
عقب نمانند، کاری که عمدتا پشتیبانی 
مصوبات قبلی همچون چک سفید امضاء 
مجلس را هم دارد. در این مرحله از ندانم 
کاری، نوبت دولت می رسد تا در اقدامی 
غیر مبتنی بر قانون، درآمد مکتســبه 
حاصل از هدر شدن حیثیت حکمرانی 
و آمیخته گردیده با رنــگ معترضان را، 
مصروف توزیع بین قربانیان اصلی اتخاذ 
تصمیم خطای افزایــش قیمت بنزین 
نماید و سر انجام زمان موعود برای نقش 
آفرینی مجلس فرا می رسد تا در بررسی 
بودجه های سنواتی، بر تصمیم مشترک 
خود و دیگــران، مبتنی بر اشــتباهات 
فاحــش و غیرقابــل جبــران افزایش 
بی منطق قیمت بنزین، و نحوه غیر قانونی 
تخصیص درآمدهای ناشی از باال بردن 
قیمت ها، به پیشتازی قیمت بنزین، مهر 
تایید بزند و ۷۸ میلیون از مردم شــریف 
ایران را حقوق بگیر ماهانه دولت بنماید، 
امری که تحقیقا، دهه ها برای آیندگان اعم 
از ملت و دولت، هزینه و گرفتاری دارد، زیرا 
در تورم اجتناب ناپذیری که اقتصاد کشور 
دارد و خواهد داشت، میل به جبران قدرت 
خرید این حقوق بســیار ناچیز )و البته 
خیلی زیاد برای دولت(، موتور حرکت این 
روند باطل را همچنان روشن نگاه می دارد 
و جان تازه ای به استمرار غم انگیز حیات 

ناکارآمد اقتصاد ایران می بخشد.

اقتصاددان

دور باطل 
اقتصاد ایران

بر خالف دیگر نهادهای سیاستگذاری که شفافیت ندارند و درصد کمی از مردم با 
آن ها درگیر هستند سازمان بورس این ویژگی را دارد که ضعف های سیاستگذاری 
در آن به راحتی به چشم می آید. اما همین بازخوردهای سریع هم به اندازه کافی 
مفید نیستند و منجر به اصالح نشــده اند! اینکه چرا بازخوردها منجر به اصالح 
)ویادگیری( نمی شوند باید به طور مفصل و جداگانه مورد بحث واقع شود، اما در 
این مجال به نمونه هایی از تصمیم سازی احساسی و شهودی اشاره می کنم. یکی 
از مواردی که معامله گران بازار سرمایه به وفور مشاهده می کنند دستکاری دامنه 
مجاز نوسان است. زمانی دامنه نوسان از ۴درصد به ۵ درصد افزایش پیدا می کند 
و زمانی دیگر در یک نماد از ۵درصد بــه ۱ درصد کاهش می یابد. زمانی تصمیم 
می گیرند که دامنه نوسان ۱۰درصد باشــد و گاهی هم بوده است که در جهت 
رشــد ۱۲.۵ درصد)!!( و در جهت کاهش قیمت محدودیت ۲.۵ درصد را در نظر 
گرفته اند! شاید برای کسی که در زمینه طراحی بازار کار نکرده باشد دستکاری هایی 
که سازمان انجام می دهد معقول به نظر برسد! مثال ممکن است درصد باالیی از 
فعاالن بازار سرمایه از اینکه در زمان ریزش بازار بعد از حمله موشکی سپاه محدوده 
نوسان از ۵درصد به ۲درصد کاهش پیدا کرد حمایت کنند. اما برای من که رساله 
دکتری ام درباره بازار سهام بود و یکی از مباحثی که در آن مورد بررسی قرار دادم 
بحث دامنه نوسان بود مفید بودن چنین کاری چندان هم بدیهی نیست! گاهی 
نظر  ممکن اســت محدود کردن دامنه نوســان منجر به اثراتی عکس آنچه مدِّ

سیاستگذار است شود! 
بنابراین باید سیاستگذار پاسخگو بوده و مبانی تئوریک این دستکاری را به طور 
شفاف بیان کند. سیاستگذار باید توضیح بدهد که مطابق کدام پژوهش دستکاری 
دامنه نوسان به آن شکل را انجام داده است. و با قاطعیت می گویم که »هیچ« مبانی 
نظری برای این گونه اقدامات ارائه نشده و حتی مورد بررسی هم قرار نگرفته است! 
سازوکار تصمیم سازی این دوستان به همین سادگی است: دور هم می نشینند و 
رأی گیری می کنند! موفقیتی که گاهی این سازوکار حاصل می کند هم ریشه در 

تجربه و شهود افراد مجرب دارد و پایدار نیست. 
به طور مشابه با بحث دامنه نوسان، اقداماتی است که در مواقع »احساس خطر« 
انجام می دهند! مثال وقتی احساس می کنند که بازار حبابی شده است )که قبال 
در مورد آن نوشته ام(، ممکن اســت پیامک انبوه صادر کنند و مردم را توصیه به 
احتیاط کنند! این گونه اقدامات غیر حرفه ای و غیرعلمی نشانه های یک سیستم 

تصمیم سازی معیوب است. 

سیاستگذاری احساسی 
در سازمان بورس

ارزش گذاری های نوین برای آبادانی اصفهان؛

انتقال اعتبارات به پروژه های زیرساختی
عدالت فضایی انحصار امکانات شهری در اصفهان را شکست

شــهر، منبــع توســعه و در عیــن حــال بســتر توســعه اســت. مــی تــوان از عصــاره جــان شــهرها 
گزارش

گرو ه شهری
بــرای رشــد آنهــا بهــره بــرد و یــا در مســیری اشــتباه بــا ســرکوب اســتعدادهای شــهری، جامعه را 
بــه میدانــی بــرای آزمــون و خطــای نامتخصصــان و مدیــران ناکارآمــد تبدیــل کــرد. در ایــن شــرایط دیگــر نمــی 
تــوان از برنامــه هــای جامــع، بلندمــدت و اســتراتژی هــای توســعه حرفــی بــه میــان آورد بلکــه مســیری کــه 
ــد، برخاســته از انبوهــی از اندیشــه هــای ســرگردان، بــدون الگــو و ضمانــت  شــهروندان در آن قــرار گرفتــه ان

اجرایی است. 
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استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء:

استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء معتقد 
است: بعد از گذشت چندین دهه ما 
هنوز موضع خــود را درمورد مفهوم 
توســعه بیان نکرده ایم و در چنین 
فضایی صحبت از دولت توسعه گرا 

بیشتر شیبه به شوخی می ماند.
دکتر حسین راغفر افزود: مشخص 
کردن بینــش در رابطه بــا مفهوم 
توسعه به مانند قطب نما می ماند که 
چراغ راه سیاست گذاران و راهنمای 
عمل دولت ها است، اما ما تاکنون متاسفانه هیچ گامی در این باره برنداشته ایم، 
اما به جای آن بر اساس ســلیقه عمل کردن در تمام این سال ها به شدت عیان 
بوده، به عنوان مثال برنامه چهارم توسعه که در مجلس هفتم که اصول گرا بود و 
یک مجلس محافظه کار، تصوب شد، اما از سوی دولت نهم توسط احمدی نژاد با 
این استدالل که این یک برنامه آمریکایی است اجرا نشد و دولت او آمد تغییراتی 
در برنامه داد و به عنوان مثال هرجا در برنامه کلمه توسعه آمده بود به جای آن از 
واژه اعتالء استفاده شد، بدون آن که تعریف عملیاتی و مفهومی از این عبارات 

ارائه شود.
این استاد دانشــگاه اظهارداشــت: این بهم ریختگی ها همان طور که  مشاهده 
می کنید بسیار زیاده بوده در این حوزه ها و همین عوامل ما را از مسیر اصلی توسعه 
بازداشته است، ما به هیچ عنوان الگوی توسعه نداشته ایم و به نظر بنده این دلیل 
اصلی عقب ماندگی کشور در طول این سال ها بوده، این درحالیست که عده ای نیز 
می گفتند که الگوی مد نظر توسعه در ایران هیچ کدام از این الگو هایی که در جهان 
وجود دارد، نیست و ما به دنبال الگوی توسعه اسالمی هستیم، اما قبل از مطرح 
کردن این موضوع باید به سواالت اساسی پاسخ داده شود، در غیر این صورت ما راه 

را به اشتباه رفته ایم.
راغفر بیان داشت: در پاسخ به سواالتی نظیر اینکه پیشران این توسعه چیست؟؛ 
باید مشخص شود نسبت بخش صنعت با این برنامه توسعه از چه قرار است؛ چشم 
انداز این پیشران توسعه چه خواهد بود؟، سهم بخش های مختلف از این الگوی 
توسعه چیست؟ و ده ها سوال کلیدی و اساســی دیگر!؛ بنابراین اول باید به این 
موارد پاسخ داد و بعد در مورد اینکه دولت توسعه گرا در ایران چه شاخصه های باید 
داشته باشد، صحبت کرد، از سویی بسیاری از برنامه های به اصطالح توسعه ای و 
اسناد باال دستی که در این چندین دهه به تصویب رسیده، هیچ گاه به مرحله اجرا 
نرسیده است. این اقتصاددان نهادگرا با تاکید بر اینکه ما باید در ابتدا تکلیف خود 
با مفهوم توسعه را روشن کنیم، گفت: هنوز که هنوز است نظام معرفتی و دانایی 
که باید بر اساس آن ریل توسعه کشور چیده شود، هنوز معلوم نیست، به بیان دیگر 
ما مدت هاست در مورد توسعه دچار حیرانی و سردرگمی هستیم و تا زمانیکه از 
خواب بیدار نشویم، به توسعه دست پیدا نخواهیم کرد، بنابراین اول باید تصمیم 
گرفت که چگونه می خواهیم با مقوله توسعه برخورد کنیم وبعد از آن در مورد باقی 

قضایا می توان صحبت کرد.

هرگز
 دولت توسعه گرا نداشته ایم

در رویکردهای نوینی که برای توسعه در 
شهرها تعریف شده است، انسان ها و در 
تعریف شهری آن شهروندان، محور برنامه 
اهداف  ترسیم  و  فرآیندها  تدوین  ریزی، 
هستند و بدون در نظر گرفتن کنش های 
اجتماعی احتمالی نمی توان هیچ برنامه ای را 
به مسیرهای اجرایی رساند. همه برنامه ریزان 
شهری بر این نظر اتفاق دارند که در حال 
حاضر شهرها نه تنها با حضور بلکه در یک گام 
فراتر، با مشارکت و سهیم شدن شهروندان 

قابلیت اداره و توسعه دارند. 
در شهرهای ایران این روند هنوز فراگیر نشده 
است و برخی کالنشهرها همچون اصفهان 
طی یک دهه اخیر مفاهیم نظری توسعه 
شهری را در برنامه های جامع و در مراتب 
بعدی در طرح ها و پروژه های خود نمود 
عملی داده اند که برونداد آن ورود کلیدواژه 
هایی همچون احساس مسئولیت در برابر 
آینده شهر، عدالت فضایی، توسعه مسئولیت 
های اجتماعی، مشارکت شهروندان و ذی 
نفعان، تاب آوری، بازاریابی شهری و توسعه 
زیرساخت های شهری به ادبیات توسعه در 

فضای شهری است.  
نفوذ به دل هریک از این واژه ها خارج شدن از 
پوسته نظری و اجرای طرح ها و برنامه های 
ملموس برای شهروندان را می طلبد؛ از همین 
رو، در سه سال اخیر، مدیریت شهری اصفهان 
با محور قرار دادن شهروندان در برنامه های 
خود طرح ها را در بُعد فراشهری و فرامنطقه 
ای به نقاطی برده است که در سال های اخیر 

کمتر به آن توجه شده بود.

ارزش گذاری سالمت شهروندان 
در اجرای رینگ چهارم ترافیکی 

اصفهان
آغاز به کار طرح هایی همچون پروژه رینگ 
چهارم حفاظتی شهر از شرقی ترین نقطه 
اصفهان تا رسیدن به غربی ترین نقطه استان، 
بخشی از سناریوی شهرداری برای نشان 
دادن عدالت فضایی به مردم و ساکنان مجاور 
طرح است. این طرح با گستره ۷۸ کیلومتری 
که دربرخواهد گرفت می تواند در مسیر 
خود توسعه درون زا را به مناطق درگیر این 
طرح ببرد، از سویی برخی معضالت ساکنان 
همجوار این طرح همچون تلفات انسانی ناشی 
از تصادفات را کاهش داده و همچنین بسیاری 
از معضالت اجتماعی ساکنان این مناطق را 

مرتفع می کند. 

اجرای رینگ چهارم
 یک آرمان بود

این بخش از مزیت های اجرایی رینگ چهارم، 
رجوع به همان نگاه شهروند محوری برنامه 
های شهری است، برنامه ای که در نظر دارد 
جان و مال انسان ها در سایه اجرای پروژه های 
شهری بیشتر از پیش حفظ شده و ارزشمند 
مدیریت  جدید  نگرش  در  شود.  شمرده 
شهری، این طرح افق فراشهری دارد و چشم 
انداز اهداف آن شهرهای همجوار اصفهان 
همچون دولت آباد، خورزوق، خمینی شهر و 

.... را هم دربرخواهد گرفت.
به عبارت ساده تر، کاهش آالینده ها، کاهش 
ترافیک درون شهری، کاهش زمان سفر، 
کاهش خطرات جانی ناشی از تصادفات از 
اصلی ترین مزایای مستقیم این طرح به شمار 
می آید. دکتر نوروزی، شهردار اصفهان در 
گفتگوی اخیر خود با شبکه اصفهان گفته 
بود: احداث حلقه حفاظتی و رینگ چهارم 
یک آرمان برای اصفهان بود که عملیات 
اجرایی آن در این دوره آغاز شد. احداث حلقه 
حفاظتی شهر اصفهان و رینگ چهارم، یکی از 
بزرگ ترین اقدامات زیرساختی است که برای 
بهبود محیط زیست و رفع آلودگی هوای شهر 
اصفهان در حال انجام است. رینگ چهارم به 
طول حدود ۸۰ کیلومتر است که ۵۰ کیلومتر 
از آن در شهر اصفهان واقع شده است و پس از 
احداث رینگ اول در دوران صفویه و احداث 
رینگ دوم در دوران پهلوی و رینگ سوم در 
۴۰ سال اخیر، رینگ چهارم آرمانی بود که 
باید محقق می شد و در این دوره اجرای آن 

آغاز شد. 

شراکت دو سر بُرد 
برای شهر  

اجرا  حوزه  در  عمومی  مشارکت  افزایش 
را با ارتقاء روابط مدیریت شهری با بخش 
به  کرد  سازی  المان  توان  می  خصوصی 
طوریکه در حال حاضر با گذشت نزدیک به 
سه سال از تجربه مدیریتی شهر در این دوره، 
المان های متعددی از شراکت شهرداری با 
بخش خصوصی و عمومی جامعه را می توان 
در نقاط مختلف شهر دید. اجرای شهرک 
نمایشگاهی اصفهان در فضای ۴۷ هکتاری، 
ساخت تصفیه خانه های شمال و جنوب شهر 
اصفهان با امکان تامین آب مورد نیاز فضای 
سبز مناطق ۸،۱۰،۱۱ و ۱۲و حاشیه شهر با 
مشارکت شرکت های دانش بنیان و سرمایه 

گذار بخش خصوصی، تکمیل پروژه احیای 
میدان امام علی، شهرک سالمت اصفهان و .....
بخشی از این المان هاست که نمونه های فعال 
از نگرش مشارکت جویانه در شهرداری است.  
دوستدار  شهر  کودک،  دوستدار  شهر 
سالمندان و شهر جهانی صنایع دستی بخش 
هایی از فرآیندهای حاکمیت شهری برای 
انجام بازاریابی است، دستیابی اصفهان به 
حوزه های بین المللی و حضور متقابل موثران 
و متخصصان در حوزه های مختلف تجاری، 
فرهنگی و اجتماعی در رویدادهای جهانی، 
می تواند بسترهای مشارکت را در کنار حضور 

فراهم آورد. 

چوب حراج از تن شهر 
برداشته شد! 

در قسمت های درآمدی عالوه بر اصالح 
منابع  اصفهان،  شهرداری  در  فرآیندها 
درآمدی شهر هم از روش های سنتی فاصله 
گرفته و بخشی از بار مالی شهر روی دوش 
است،  افتاده  پایدار  درآمدی  های  حوزه 
استخراج درآمد از مالیات بر ارزش افزوده، 
عوارض های متعدد شهری در حوزه های 
حمل و نقل، نوسازی و ....، بهره مندی از اوراق 
مشارکت، افزایش مشارکت مالی بانک ها 
در اجرای پروژه های شهری، برون سپاری 
بخش های مختلف مانند حوزه گردشگری 
و تفریحی شهر، ایجاد بستر کارآفرینی با 
استفاده از فضاهای در اختیار شهرداری و.... 
تعدادی از سناریوهای اجرا شده در شهر 

اصفهان است.   

اصفهان
هوشمندتر می شود 

اصفهان هوشمند، یکی دیگر از نمادهای 
توسعه اصفهان است که برای انطباق شهر 
کنونی با معیارهای یک شهر هوشمند، نرم 
با هدف  های شهروندی  سامانه  و  افزارها 
تسهیل امور و کاهش هزینه ها پیاده سازی 
و در دست اقدام قرار گرفته است. پروفایل 
شهروندی اصفهان، اصفهان کارت، سیستم  
 ،)WIM( های توزین ناوگان در حال حرکت
توزین ناوگان بار با سیستم های توزین قابل 
حمل )چمدانی(، دو سامانه نوبت دهی مراکز 
معاینه فنی و صدور سند حمل بار درون 
اجرای ۳۵۰  هوشمند،  صورت  به  شهری 
 ،AVL کیلومتر فیبرنوری، طراحی پروژه
تجمیع  آنالین،  ترافیک  افزار  نرم  تکمیل 

اطالعات شهر در سند جامع SDI شهری، 
اجرای طرح QR کد در تاکسی ها و ..... را 
می توان همچون شاهراه های ارتباطی در 
یک شهر هوشمند دانست که در اصفهان 
یا اجرایی شده و یا در مسیر اجرا قرار گرفته 

است.

ریل گذاری برای فردای اصفهان 
زیرساخت های شهر اصفهان در دهه های 
گذشته بنا شده است و نیاز به تکمیل و 
تعریف زیرساخت جدید با توجه به نیازهای 
روز جامعه داشت، به همین سبب اجرای 
زیرساخت های شهری در این دوره نه تنها 
متوقف نشد بلکه با شمول شاخص های 
ایجاد  و  فضایی  عدالت  بیشتری همچون 
تداوم  خصوصی،  بخش  مشارکت  زمینه 
پیدا کرد. احداث خط دوم متروی اصفهان 
به طول ۲۴.۷ کیلومتر دارای ۲۳ ایستگاه از 
شمال شهر و محله ها و مناطق حاشیه ای و 
کم برخوردار همچون زینبیه، دارک و الله 
آغاز شد و با رسیدن به غرب شهر، مهمترین 
زیرساختی است که در مقیاس شهری در 
اصفهان در حال ساخت است. تفاوت خط 
دوم با خط اول در نوع مناطق تحت پوشش، 
نقطه تالقی آن با هسته مرکزی شهر و حفاری 
از دو جبهه غربی و شرقی است که با حرکت 
واگن ها روی ریل می توان سرعت و کیفیت 
دسترسی شهروندان به نقاط مرکزی و مهم 
شهر را افزایش داد. در این بین نباید از فرصتی 
که برای بخش خصوصی در حوزه بهره برداری 
و استفاده از فضاهای تجاری ایستگاه های 

مترو فراهم می شود، غافل شد. 

توسعه متوازن و توزیع ثروت شهر 
در ۱۵ منطقه 

تقسیم پروژه ها در مناطق شهری هم برای 
توزیع متوازن منابع به گونه ای بوده است 
باالی  عمرانی  قرارداد  اکنون ۷۹  هم  که 
یک میلیارد تومان در مناطق ۱۵ گانه شهر 
اصفهان در حال اجرا و اعتباری که شهرداری 
در این زمینه هزینه می کند بیش از ۵۰۰ 

میلیارد تومان است. 
مدیریت  برنامه های  و  ها  فعالیت  برآیند 
شهری، تغییر نگاه به شهر به عنوان یک عنصر 
پویا و زاینده فرصت هاست تا جاییکه می 
توان ادعا کرد پتانسیل ها، آمال و طرح های 
قابل تصور و برنامه ریزی برای اصفهان تمام 
نشدنی است اما ظرف محدود بودجه و زمان 
باعث می شود، نیازهای شهر با معیار اولویت 
ها تبدیل به طرح و برنامه و در نهایت اجرا شود 
که در حال حاضر با وجود قرار گرفتن شهرها 
در تنگنای مالی، می توان ادعا کرد حداکثر 
توان اجرایی اصفهان در اختیار برآورده کردن 

نیازهای شهروندان قرار گرفته است. 
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بهره  از  اصفهان  شهردار  نوسان:   
برداری از پارکینگ مجموعه فرهنگی 
مصلی شهر اصفهان با ظرفیت ۲۰۰ 
جای پارک در دهه فجر امسال خبر 
داد و گفت: با این اقدام از مشکالت 
مردم این منطقه کاسته خواهد شد. 
قدرت اله نوروزی با اشاره به دوازدهم 
انقالب  فجر  دهه  آغاز  ماه،  بهمن 
اسالمی و تبریک این ایام، اظهار کرد: 
دهه فجر فرصت مهم و ویژه ای برای 
معرفی دستاوردها و خدماتی است که 
اصفهان  از سوی شهرداری  مردم  به 

ارائه می شود.
دو  اصفهان  داد: شهرداری  ادامه  وی 
ابرپروژه عمرانی را در حال اجرا دارد 
و از نظر ما پروژه قطار شهری اصفهان 
با نگاهی که  و حلقه حفاظتی شهر 
به بسیاری از مشکالت امروز اصفهان 
داشتیم طراحی شده و کارکرد باالیی 
می تواند داشته باشد. وقتی به اقدام 
زیرساختی برای کاهش آلودگی هوا 
می اندیشیم این دو پروژه، بزرگ ترین 
اقدام زیرساختی است که در این راستا 

در حال انجام است.   
انتظار  کرد:  تصریح  اصفهان  شهردار 
از صنایع  برخی  که  است  این  مردم 
اطراف اصفهان با پرداخت هزینه هایی 
می  وارد  شهر  به  آلودگی  بابت  که 
کنند، با کمک به ساخت این پروژه 
ها و پرداخت حقوق قانونی شهر در 
جبران آن کمک کنند تا شهروندان 
بیش از این بابت الودگی هوا آسیب 
نبینند. وی با اشاره به خط دوم متروی 
شبانه  تالش  با  کرد:  اظهار  اصفهان 
روزی فرزندان شهر در عمق زمین و 
به کارگیری بهترین روش ها عملیات 
اجرایی ۱۰ ایستگاه از ۱۶ ایستگاه خط 
دوم مترو در جبهه شرق در حال انجام 
است. طول بخشی از خط دوم متروی 
اصفهان که در حال انجام است ۱۴.۵ 
کیلومتر و دارای ۱۶ ایستگاه و روش 
اقدام هم در این ایستگاه ها، زیرزمین 

است. 
وی با بیان اینکه مشکالتی که اجرای 
خط اول مترو برای مردم ایجاد کرده 
احداث  در حال  های  ایستگاه  و  بود 
مدت ها راه ها را بسته بود، در خط 
احداث  گفت:  شود،  نمی  تکرار  دوم 
ایستگاه های خط دوم مترو با برنامه 
بندی  زمان  جدول  و  دقیق  ریزی 
صورت می گیرد به طوری که پیش از 
عبور تی بی ام از محل ایستگاه، سازه 

های ایستگاه ساخته می شود. 
با همکاری و  افزود:  شهردار اصفهان 
مشارکت شهرداری اصفهان در منطقه 
مصلی  فرهنگی  مجموعه  و  شش 
ظرفیت   ۲۰۰ با  پارکینگی  اصفهان 
پارک بهره برداری شده است که در 
می  قرار  مردم  اختیار  در  فجر  دهه 
اتفاقات  هم  مجموعه  این  در  گیرد، 
خوبی افتاده است و به زودی با تکمیل 
نمای مقابل آن و پیش بینی پارکینگ 
های بیشتر در خیابان آب ۲۵۰ و این 
مجموعه بزرگ که از جهات مختلف 
پیشرفت های خوبی پیدا کرده است، 
شهروندان  همه  برای  خوبی  محل 
داد:  ادامه  نوروزی  شود.  می  فراهم 
این مجموعه و شهرداری  از مدیران 
منطقه که توانستند در مدتی کوتاه 
ظرفیت  به  را  پارک  جای   ۲۰۰
پارکینگ های شهر اضافه کنند، تشکر 
می کنم چراکه با این کار از مشکالت 

مردم محل کاسته شد.

معاون عمرانی شهردار اصفهان از پیشرفت ۸۶ درصدی پروژه نمایشگاه بین المللی خبر داد و 
گفت: احداث یک نمایشگاه بین المللی استاندارد و بر پایه مباحث اصولی ساختمان و فضای 
نمایشگاهی یکی از اهداف اجرای این پروژه اســت. ایرج مظفر افزود: از دیگر اهداف احداث 
پروژه نمایشگاه، بهبود صنعت اقتصاد توریسم و نمایشگاهی اصفهان و افزایش ماندگاری یک 
گردشگر در اصفهان تا چهار روز است. مظفر خاطرنشان کرد: مهم ترین بخش، فاز نخست 
پروژه سالن امیرکبیر اســت که قادر خواهد بود به طور همزمان سه نمایشگاه را برگزار کند.

با تصویب شورای شهر اصفهان، یک قطعه زمین ۵۰۰ مترمربعی از زمین های شهرداری 
به جمعیت حمایت از بیماران ALS اهدا شد. در  صد و یازدهمین جلسه علنی شورای 
شهر اصفهان، الیحه پیشنهاد واگذاری ۵۰۰ مترمربع از زمین های شهرداری اصفهان 
 ALS در سپاهان شــهر، با حفظ مالکیت شــهرداری به جمعیت حمایت از بیماران
نوروپاتی جهت ساخت نخستین مجتمع خدماتی، موردبررسی قرار گرفت. طبق این 
الیحه جمعیت حمایت از این بیماران، از پرداخت عوارض صدور پروانه نیز معاف می شود. 

واگذاری زمین برای حمایت از بیماران ALSپیشرفت ٨۶درصدی پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان
گزارش

دو ابرپروژه 
عمرانی

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان:

قدرت اله نوروزی، با اشاره به لزوم نوسازی 
بافت فرسوده با همکاری میراث فرهنگی 
نیز تصریح کرد: باید کار اساسی در مورد 
و  بگیرد  صورت  اصفهان  فرسوده  بافت 
ضمن توجه به میراثی بودن برخی از این 
بافت ها و پاسداری از آن، از ظرفیت های 

آن ها هم بهره برداری شود. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه شهرداری 
متولی حوزه گردشگری نیست اما با توجه 
به اینکه یکی از برنامه های مدیریت شهری 
که به شورای شهر هم ارائه شد تمرکز بر 
گردشگری بود و در این زمینه طرح هایی 
را در دست اجرا داریم، گفت: یکی از این 
سال  بودجه  در  اعتبار  تخصیص  موارد 
۹۹ به ۱۵ منطقه شهر برای اجرای طرح 
های محرک توسعه است. وی راه اندازی 
را  اصفهان  شهر  در  شبانه  گردشگری 
متناسب با پتانسیل های این شهر عنوان 
کرد و افزود: گردشگری شبانه در اصفهان 
باید اتفاق بیفتد و مکان هایی برای این کار 
آماده سازی شود. مکان هایی همچون پل 
تاریخی خواجو و چهارباغ عباسی در شهر 
وجود دارد که شب ها بیشتر مورد اقبال 

شهروندان است.
شهردار اصفهان در خصوص پروژه چهارباغ 
نیز با اشاره به نحوه اجرای پروژه چهارباغ 
در این دوره مدیریت شهری، اظهار کرد: 
به گالیه ها و انتقادها بی توجه نیستیم 
و به این موضوع هم توجه داریم که مردم 
اصرار به تکمیل این طرح دارند تا هرچه 

زودتر چهارباغ تعیین تکلیف و کامل شود. 
اما در کل هر مقامی که به اصفهان می آید 
و از چهارباغ بازدید می کند از این طرح ابراز 
رضایت می کند. نوروزی با اشاره به لزوم 
نوسازی بافت فرسوده با همکاری میراث 
فرهنگی نیز تصریح کرد: باید کار اساسی در 
مورد بافت فرسوده اصفهان صورت بگیرد و 
ضمن توجه به میراثی بودن برخی از این 
بافت ها و پاسداری از آن، از ظرفیت های 

آن ها هم بهره برداری شود.

تعامل ما با شهرداری 
مثبت است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان هم با اشاره 
به اینکه حوزه میراث فرهنگی با مدیریت 
شهری ارتباط در هم تنیده ای دارد، گفت: 
تاریخی  اصفهان  شهر  ویژگی  مهمترین 
بودن آن است، به همین دلیل این تعامالت 
در شهری مانند اصفهان دارای اهمیت است.  
سازمان  داد:  ادامه  اللهیاری،  فریدون 
میراث فرهنگی به عنوان یک تشکیالت 
مهم پاسداری از میراث را بر عهده دارد و 
مدیریت شهری هم برای ایجاد زیرساخت 
به منظور بهره مندی و استفاده مردم از این 
ظرفیت ها و حفظ و نگهداری آن نقش 
مهمی دارد. اللهیاری با بیان اینکه در حوزه 
میراث فرهنگی تعامل ما با شهرداری با 
نگاه مثبت صورت می گیرد، اظهار کرد: 
این نگاه برای ایجاد همکاری سازنده و دو 

جانبه است و طبیعی است در برخی موارد 
اختالف  فرهنگی  میراث  و  شهرداری 
دیدگاه پروژه ای نیز با هم داشته باشند. 
مدیریت  دوره  این  در  البته  افزود:  وی 
شهری این اختالفات به حداقل رسیده 
است. ما اعتقاد داریم آنچه درست است 

باید به صورت کارشناسی پیش رود. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان در مورد پیاده 
عباسی گفت:  راه سازی محور چهارباغ 
این طرح مثبت  قضاوت مردم در مورد 
است. پیشرفت این طرح تاکنون نشان از 
رضایت مردم دارد و افرادی که بازدید کرده 

اند نیز این موضوع را تصدیق می کنند. 

بافت تاریخی و فرسوده 
زیست پذیر شود

علیرضا نصر اصفهانی، رئیس شورای شهر 
اصفهان هم در این جلسه با اشاره به اینکه 
در کنار پروژه های عمرانی که در شهر 
اصفهان اجرا می شود، نباید از تعامل خوب 
مسئوالن شهری و استانی با یکدیگر غافل 
شد، اظهار کرد: یکی از حوزه هایی که 
مدیریت شهری با آن همراهی دارد، اداره 
کل میراث فرهنگی است. حضور مدیریت 
این سازمان را فرصتی مغتنم برای هم 
فکری و تعامل و فهم مشترک از مسائل 
می دانیم تا موضوعات را با کمک یکدیگر 
به جلو ببریم. وی با اشاره به حرکت شهر 
اصفهان در رسیدن به شهری زیست پذیر، 

گفت: در بخش خانه های تاریخی و بافت 
فرسوده اصفهان باید به سوی زیست پذیر 
کردن آنها حرکت شود. رئیس شورای شهر 
اصفهان افزود: در مورد چهارباغ این اتفاق نظر 
را داریم که هرکسی به این مکان آمده، حرکت 
ما در چهارباغ را مثبت خوانده است و درصدد 
هستیم بهره برداری از این فضا صورت گیرد تا 
شرایط برای مسافرانی که به اصفهان می آیند 

و نیز شهروندان مساعد شود. 

میراث فرهنگی
گفتمان بین شهروندان 

شیرین طغیانی، رئیس کمیسیون عمران، 
معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: میراث فرهنگی در شهر 
اصفهان از جمله ظرفیت هایی بوده است 
که آنگونه که باید به آن توجه نشده است. 
این در حالی است که کاشان به عنوان یک 
شهرستان در این حوزه با یزد برابری می 
کند. وی ادامه داد: رویکرد میراث فرهنگی 
در حال حاضر گرایش موزه ای نیست و 
معتقد هستیم که جریان زندگی در میراث 

فرهنگی باید اتفاق بیفتد. 
طغیانی با تاکید بر افزایش فضای گفتمانی 
و مدیریت شهری  فرهنگی  میراث  بین 
میراث  سوی  از  کرد:  اظهار  اصفهان، 
فرهنگی همراهی با ما زیاد بوده است و 
مدیریت  و  میراث  راستا  در همین  باید 
شهری با استفاده از توان افراد متخصص 
در حوزه میراث فرهنگی، فضای گفتمانی 
بین شهروندان ایجاد کنند. وی با بیان 
مردم  اصفهان  شهر  در  متاسفانه  اینکه 
بسیار نگران ثبت شدن خانه های خود به 
عنوان خانه های میراثی هستند، گفت: 
این موضوع به دلیل سیاست گذاری های 
غلط گذشته نه فقط در حوزه میراث بلکه 
در سایر نهادها نیز بوده است حال آنکه 
این روند در شهر یزد معکوس است. رئیس 
کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: پروژه 
چهارباغ با همه فراز و نشیب هایی که 
داشته است، یک ظرفیت بی نظیر برای 
شهر اصفهان شده است. وی با اشاره به 
اینکه در مواردی مانند مبلمان چهارباغ باید 
در فضای تعاملی پیش رفت، اظهار کرد: 
مردم زمانی در مورد شروع پروژه چهارباغ 
انتقاداتی داشتند اما اکنون به دنبال زمان 

پایان این طرح هستند.
سید احمد حسینی نیا، معاون شهرسازی 
و معماری شهرداری اصفهان هم در ادامه 
این نشست، اظهار کرد: با استفاده از فرصت 
هم باوری شهرداری، شورای شهر و میراث 
را  شهر  مباحث  باید،  اصفهان  فرهنگی 
مدیریت  تعامل  افزود:  کنیم. وی  دنبال 
شهری و میراث فرهنگی تاکنون، سازنده 
بوده و باید ارتباطات تخصصی بیشتر شود 
تا نتایج مطلوبی حاصل شود و به جایگاه 

واقعی اصفهان نزدیکتر شویم.

در نشست مشترک مدیران شهری، اعضای شورای شهر و مدیران میراث فرهنگی مطرح شد؛

گردشگری؛ محور توسعه سال آینده 
گردشگری شبانه باید متناسب با پتانسیل های شهر اصفهان اجرایی شود

citizen

 نوسان:مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان گفت: هر 
۱۵ منطقه شهرداری اصفهان دارای پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران 
است؛ اقالم و تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با بحران خریداری شده و 
در این پایگاه های پشتیبانی نگهداری می شود. سید رضا جعفریان  فر 
در چهل و هشتمین نشست خبری از سلسله نشست های سه شنبه 
ها با رسانه، اظهار کرد: کار پدافند پیشگیری قبل از وقوع بحران و 
شناخت کلیه تهدیدات و مخاطرات متصور در هر یک از حوزه های 
مخاطراتی است؛ مقابله با بحران، بازسازی و بازتوانی نیز در حوزه 

مدیریت بحران قرار دارد.
دنمدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان، در ادامه با اشاره به اقدامات 
انجام شده به منظور رفع خطر و ایمنی بازار اصفهان، اظهار کرد:» بازار« یکی از 
موضوعات مهم برای شهر اصفهان و همه شهرهای تاریخی ایران است، اصفهان 
دارای بافت تاریخی بسیار زیادی است و این موضوع می طلبد فعالیت های 
ویژه ای روی ایمنی این بازار انجام شود، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، 
کارشناسان شهرسازی و معماری و سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
بازدیدهای میدانی زیادی از این مجموعه به عمل آورده اند، نواقص احصا شده 
و طی نامه ای به مدیریت بحران استان گزارش شد، جلسه ای در اداره کل 

میراث استان برگزار و به موارد احصا شده پرداخته شد.

شهرداری منتظر اقدامات 
سایر دستگاهها نماند! 

وی ادامه داد: بازار یا مجموعه های تاریخی اصفهان چندحاکمیتی است که 
هم میراث و هم اداره کل اوقاف و امور خیریه، شهرداری راه و شهرسازی و ... 
روی این مجموعه ها مدیریت می کنند که این موارد می طلبد یک هماهنگی 
ویژه بین دستگاههای متولی انجام شود، با این وجود شهرداری اصفهان منتظر 
اقدامات سایر دستگاه های اجرایی در خصوص ایمنی بازار نبوده و وظایفی که 

بر عهده خود بوده است را انجام داده است.   
مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان تاکید کرد: وجود انشعابات 
برق ناایمن، روشنایی بازار، زمانبر بودن ورود و خروج بازار برای یگان های 
امدادی و ... از جمله برخی مشکالت بازار است و یکی از پیشنهاداتی که 
مدیریت بحران برای این مشکالت داشت این بود که اداره کل میراث فرهنگی 
۸ نقطه را در اختیار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قرار دهد و این 
سازمان ۸ پایگاه امداد و نجات و اطفاء حریق را در بازار ایجاد کند تا در صورت 

بروز حادثه در اولین فرصت اقدامات اولیه انجام شود. 

هشدار برای ایمنی 
پاساژهای قدیمی اصفهان

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان ادامه داد: پیرامون مجموعه 
های تجاری دارای سابقه زیاد و بافت فرسوده کمیته ای با عنوان شناسایی 
ساختمان های بلندمرتبه و آسیب پذیر وجود دارد که به صورت مستمر در 
سطح شهر از کلیه این ساختمان ها بازدید می کنند، نقاط حادثه خیزدر 
خصوص این ساختمان ها احصا می شود و موارد توسط مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل شهرداری به مدیران مناطق و پس از آن به مالکین ابالغ می 
شود و در مهلتی قانونی از آنها خواسته می شود تا نقاط آسیب پذیر را رفع 
کنند. این موارد تنها وظیفه شهرداری اصفهان نبوده و می طلبد سایر دستگاه 
های اجرایی برای کمک به این موضوعات وارد میدان شوند تا فکری برای این 
مراکز آسیب دیده شود. در خصوص مکان های بی دفاع شهری)شامل زمین 
های بایر، زمین های آسیب پذیر، مکان های اختفا و مکان های ناایمن( نیز 
همین کمیته موارد را شناسایی کرده و آنها را به مدیران دستگاه های مرتبط 
ابالغ می کند. وی با اشاره به زمان طالیی رسیدن نیروهای امداد و نجات و 
آتشنشان، اضافه کرد: استاندارد تعریف شده برای این موضوع ۴ دقیقه است 
که با افتخار می گویم سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان در بیشتر موارد 
زیر این زمان در مکان حادثه حضور داشته است، البته استثنائاتی مانند حوادث 

آبان ماه وجود دارد.  

تهیه طرح جامع 
فرونشست اصفهان

وی با بیان اینکه طرح جامع مطالعات فرونشست زمین از دیگر طرح های در 
دستور اجراست، افزود: اصفهان دارای پهنه خطر باالی فرونشست از لحاظ 
سکونتگاه های شهری است، طبق استانداردهای بین المللی فرونشست ۴ 
میلیمتر زمین در سال جزو موارد بحرانی است اما فرونشست زمین اصفهان در 
برخی محل ها بیشتر است که حرکات تدریجی ناشی از این فرونشست منجر 

به شکاف هایی درون زمین شده است. 
مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان گفت: طبق تحقیقاتی که 
به عمل آمده هم اکنون ۱۸ استان در مناطق خطر باالی فرونشست است 
که اصفهان در ردیف اول قرار دارد مطالعاتی در این زمینه انجام داده ایم که 
شرح خدمات آن برای معاونت برنامه ریزی انجام و به زودی مشاور انتخاب و 

مطالعات آن انجام می شود. 

اقدامات نوروزی ستاد بحران
جعفریان فر اضافه کرد: با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز و برنامه ریزی 
های الزم دراین خصوص می طلبد برنامه ریزی بهتری داشته باشیم، در این 
خصوص مانور تئوریک پیشگیری از حوادث در مراکز اسکان موقت گردشگران 
با حضور مسئولین مربوطه برنامه ریزی شد و مواردی که در خصوص ایمنی 
مکان های ایمنی گردشگران باید رعایت شود به مسئولین تذکر داده شد. 
وی افزود: قرار شد کمیته ای برای بررسی مکان های اسکان با مسئولیت 
مدیریت بحران تشکیل و موارد آسیب پذیر به مسئولین تذکر داده شود، 
امیدواریم بیش از گذشته شاهد شهری تاب آور نه تنها برای مسافرین 

نوروزی بلکه برای سایر شهروندان باشیم.

8 پیشنهاد برای
ایمن سازی بازار اصفهان

شهردار اصفهان در نشست مشترک مدیران شهری، اعضای شورای شهر و مدیران میراث فرهنگی 
اظهار کرد: هیچ کس تردیدی ندارد وظیفه پاسداری از میراثی که در سال های گذشته توسط گذشتگان 
خلق شده است تا به دست آیندگان برسد، با کمک همه دستگاه ها محقق می شود. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان نیز در این نشست با اشاره به اینکه حوزه میراث فرهنگی با مدیریت شهری ارتباط 
در هم تنیده ای دارد، گفت: در این دوره مدیریت شهری این اختالفات به حداقل رسیده است. ما اعتقاد داریم آنچه 

درست است باید به صورت کارشناسی پیش رود. 

گزارش
گروه شهری

 نوسان: معــاون شهرســازی و معماری 
شــهرداری اصفهان گفت: پروژه های طرح 
اصفهان ۲۰۲۰ در قالب طرح های محرک 
توســعه در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان 

مدنظر قرار گرفته است. 
احمد حســینی نیا با اشــاره به پروژه  های 
محرک توســعه مناطق ۱۵ گانه در قالب 
طرح اصفهان ۲۰۲۰، اظهار کرد: بر اساس 
طرحی که شورای شهر و ریاست کمیسیون 
گردشــگری و حقوقی شــورا به شهرداری 

اصفهان ارائه کرده است و با توجه به تاکیدات 
شــهردار اصفهان در خصــوص طرح های 
گردشگری ذیل برنامه اصفهان ۲۰۲۰ که بر 
موضوع گردشگری تاکید دارد، پروژه های 
طرح اصفهان ۲۰۲۰ در قالــب طرح های 
محرک توســعه در مناطق ۱۵ گانه شــهر 

اصفهان مدنظر قرار گرفته است. 
وی با بیان اینکه اصفهان شهری برخوردار 
از غنای فرهنگی باال اســت، تصریح کرد: 
این برنامه ها و طرح های گردشگری در سه 

ســطح کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
تعریف می شــوند، تاکنون طرح های ۱۰ 
منطقه با حضور اســاتید دانشــگاه، حرفه 
مندان، ریاست کمیســیون گردشگری و 
متخصصین حوزه شهرسازی به جمع بندی 
رسیده و پنج منطقه دیگر نیز در ادامه مورد 
ارزیابی و بررسی قرار می گیرد؛ امیدواریم با 
این برنامه ها به سمت کیفی سازی فضاهای 
شهری با رویکرد گردشگری حرکت کرده 
و خروجــی آن به وجود آمــدن یک فضای 

گردشگری پایدار در اصفهان باشد.  

پیش بینی ۱۵ طرح گردشگری در ۱۵ منطقه شهر اصفهان در قالب برنامه " اصفهان ۲۰۲۰ "؛

طرح های نمونه گردشگری در بودجه سال 99

 گزارش
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 نوسان :  دکتر خداداد غریب پور رئیس 
هیئت عامــل ایمیدرو در جریــان افتتاح 
دومین جشنواره و نمایشگاه ایده های ارزش 
آفرین معدن و صنایــع معدنی )اینوماین( 
ضمن بازدیــد از غرفۀ فــوالد مبارکه، از 
و  اقـــــدامـــات  مـــشارکــــــتها، 
حمایتهــای این شــرکت در ایــن حوزه 
قدردانی کرد و بر نقش و اهمیت مشارکت 
شرکتهای بزرگ معدنی در جذب و حمایت 
از ایده ها تأکید کرد.خــداداد غریب پور در 
همین خصوص افزود: نیازمحور بودن این 
جشــنواره در جذب ایده ها می تواند برای 
شرکتهای بزرگ مانند فوالدمبارکه و سایر 
شــرکتهای حوزۀ معدن و صنایع معدنی 
مفید باشد، بنابراین نیازهای فناورانۀ این 
شرکتها با دریافت ایده ها در جشنواره می 
تواند پاسخ داده شود.در جریان این بازدید، 
شهرام عباسی، مدیر تحقیق و توسعۀ فوالد 
مبارکه، در پاسخ به سؤال معاون وزیر صمت 
دربارۀ تعداد و عناوین نیازهــای فناورانه 
شرکت فوالد مبارکه، این چنین پاسخ داد: 
در حال حاضر، تأمین پایدار ســنگ آهن 
برای فوالد از اولویتهای اصلی شرکت است. 
به همین منظور معاونت معدنی شــرکت 
تأسیس شــده و با ارائۀ ســه حوزۀ کالن 
فناورانۀ چالشی مرتبط با این حوزه در این 
جشنواره شرکت کرده است که امیدواریم 
با ارائۀ آنها، ایده های مناسبی دریافت شود 
و بتواند مشکالت این حوزه شرکت را حل 
کند.مدیر تحقیق و توســعۀ فوالد مبارکه 
نیازهای فناورانۀ شــرکت فوالد مبارکه در 
حوزۀ معدن و صنایــــع معــــدنی را به 
ایــــن شـــرح برشـمرد:   ۱-دستیابی 
به تکنولــوژی و دانش فنی اکتشــافات 
عمیـق سنـــگ آهن؛ ۲- فــــــرآوری 
سنـــــــگ آهن هماتیتی به کنسانتره 
با عیار ۶۷ درصد؛ ۳-  ایجــاد ارزش افزودۀ 

بیشتر برای ضایعات سنگ آهنی.
گفتنی است در این جشنواره، شرکت فوالد 
مبارکه با معرفــی داوران تخصصی خود 
در مرحلۀ داوری ایده های این جشــنواره 

مشارکت کرد.
رئیس هیئــت عامل ایمیــدرو در ادامه از 
رونمایی ۱۲۳ ایدۀ نوآورانه در جشــنوارۀ 
اینوماین خبــر داد.خــداداد غریب پور در 
نشست »بومیسازی و فعالسازی ظرفیتهای 
بخش معدن« کــه به میزبانی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر برگزار شــد، گفت: 
همکاری ایمیدرو با دانشگاهها روزبه روز در 
حال افزایش است و در جهت رشد ایده ها 
و اثربخش کردن آنها، تفاهمنامه ها در قالب 
قرارداد دنبال خواهد شد. وی با بیان اینکه 
پیش از این، ارتباط بیــن معدن و صنایع 
معدنی و دانشگاهها مؤثر نبود، گفت: برای 
اثربخش کردن همکاریهــا، باید فرایندها، 
برنامه ها، رویدادها و ریسکها و ... را در کنار 
یکدیگر قــرار داد.غریب پور از جشــنوارۀ 
اینوماین به عنوان یک رویداد بزرگ یاد کرد 
و گفت: برای نخستین بار ۷۰ شرکت دانش 
بنیان با حمایت شــرکتهای بزرگ معدن 
و صنایع معدنی، ایده هــای نوآورانه خود 
را   رونمایی کردند. وی با اعالم اینکه ۱۷۰ 
نیاز تحقیقاتی را در بخش معدن و صنایع 
معدنی شناسایی کرده ایم، گفت: از پایاننامه 
های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که 
نیازهای معدن و صنایــع معدنی را احصا 

کنند، حمایت می کنیم. 
غریب پــور با بیــان اینکــه ایمیدرو 
دو مؤسســۀ تحقیقاتی با مشــارکت 
دانشگاههای تهران و صنعتی شریف راه 
اندازی کرده است، گفت: سیاست ما در 
بخشهای تحقیقاتی، متمرکز بر مواردی 
همچون »بهره وری«، »ساخت داخل« 

و »فناوری« است.

حمایت های قابل تقدیر
از ایده های ارزش آفرین

industry

فوالد  در  گرم  نورد   ۲ نوسان:خط   
مبارکه به چه دلیل و اقتضائاتی، اکنون 
قرار است احداث شود و این توسعه با 

چه هدفی صورت می گیرد؟
همان طور که مستحضرید، تولید فوالد خام 
مجتمع صنعتی فوالد مبارکه، نزدیک به 
دو میلیون تن بیش از ظرفیت نورد موجود 
مجموعه است، بنابراین ما مجبور هستیم 
فوالد خام را یا به صورت خام فروشی صادر 
کنیم یا اینکه در بازار داخلی عرضه کنیم، به 
این جهت ارزش افزوده تولید این محصول 
در داخل فوالد مبارکه قرار نمی گیرد. این 
در حالی است که ظرفیت تولید فوالد در 
مجتمع فوالد مبارکه حدود ۲/ ۷ میلیون 
اسمی  ظرفیت  که  حالی  در  است؛  تن 
نورد این مجموعه حدود ۵/ ۴ میلیون تن 
است که در مجموع بالغ بر پنج میلیون 
محاسبات  بنابراین  می کنیم.  نورد  تن 
نشان می دهد که حدود دو میلیون تن تا 
دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن کمبود ظرفیت 
نورد داریم. از سوی دیگر، سال آینده نیز 
مجتمع فوالد سفیددشت وارد مدار تولید 
شده که این مجتمع نیز یک میلیون تن 
ظرفیت اسلب دارد و نیاز داریم که نورد 
۲ را هرچه سریع تر احداث کنیم تا بتوانیم 
فوالد تولیدی را با ارزش افزوده بیشتری 
به فروش برسانیم. از سوی دیگر، نوردهای 
موجود در دنیا، معموالً روی ۷۵ درصد 
ظرفیت کار می کنند، در حالی که ما از 
نورد موجود خود ۱۲۰ درصد ظرفیت کار 
می کشیم که این موضوع، منجر به باال رفتن 

باید  و  نورد خواهد شد  واحد  استهالک 
جایگزین دومی باشد که هم به نورد موجود 
فعلی فشار وارد نیاید و هم اینکه بتوانیم 
محصوالت جدیدتری را تولید کنیم. تمامی 
این مجموعه نیازها، شرایطی را به وجود 
می آورد که طبق آن، مسیری را تجربه 
کنیم که بتوانیم هرچه سریع تر به سمت 

احداث واحد نورد ۲ حرکت کنیم.
راه اندازی  برای  مالی  منابع  نوسان:   
نورد گرم ۲ فوالد مبارکه از چه محلی 
تامین شده است؟ به هر حال کشور 
هم اکنون در مضیقه مالی قرار دارد و 
شاید اختصاص بودجه برای راه اندازی 
با مشکل  طرح های مختلف صنعتی، 

مواجه شود؟
بودجه نورد ۲ از منابع داخلی شرکت در 
نظر گرفته شده است که در واقع، به مسائل 
بودجه کشور گره نخورد و تامین مالی را 
می توان از محل منابع داخلی شرکت انجام 
داد. بنابراین وابستگی به بودجه عمومی 
دولت برای اجرای این طرح دیده نشده 

است.
 نوسان: چشم اندازی که برای حرکت 
فوالد مبارکه بعد از راه اندازی واحد ۲ 
نورد گرم ترسیم می شود، چگونه است؟

نظر  در  برنامه ریزی های  در  که  آن گونه 
گرفته شده برای راه اندازی واحد ۲ نورد در 
فوالد مبارکه ترسیم شده است، احداث این 
واحد و راه اندازی آن، باعث خواهد شد که 
تمام نیازهای کشور را بتوان در بخش هایی 
لوازم  همچون نفت و گاز، خودروسازی، 

خانگی و مبلمان تامین کرد؛ به این معنا که 
چشم انداز احداث خط نورد ۲ این است که 
بتوان تمامی نیازهای بخش های مختلف 

کشور را به ورق های فوالدی تامین کرد.
 نوسان: سوال دیگری که در این رابطه 
راه اندازی  که  است  آن  است،  مطرح 
خط نورد ۲ در فوالد مبارکه، چه تاثیری 
بر روی توان تولید کشور در بخش های 

مختلف به جا خواهد گذاشت؟
تولیدی،  خط  این  راه اندازی  با  واقع  در 
فعال  شدت  به  لوله سازی  کارخانه های 
با  گاز  و  نفت  پروژه های  و  شد  خواهند 
سرعت و کیفیت بهتری اجرایی خواهند 
شد. در واقع، با توجه به نفت خیز بودن 
به  نفت  زیاد صنعت  بسیار  نیاز  و  ایران 
لوله های انتقال نفت و گاز که عمدتاً از نوع 
ترش )همراه با گوگرد باال( است امکان 
تولید رول ورق برای ساخت لوله های با 
اقطار بزرگ و ضخامت زیاد وجود نداشت؛ 
نیاز صنایع نفت به تولید گریدهای جدید 
که  است   API X۷۰ قبیل  از  فوالدی 
صرفاً با راه اندازی این خط جدید مقدور 
تولیدی  ضخامت  همچنین  بود.  خواهد 
نورد فعلی از ۵/ ۱ تا ۱۶ میلی متر است 
که پاسخگوی نیاز کشور به کالف ورق، 
جهت استفاده در حوزه نفت، گاز و آب 
به محصوالت با ضخامت باالتر نیست و 
ضخامت  با  فوالدی  کالف  جدید،  خط 
۲/ ۱ تا ۴/ ۲۵ میلی متر و عرض تا دو هزار 
را  نیاز  این  و  تولید می کند  را  میلی متر 
پوشش خواهد داد. نیاز گسترده صنعت 

استحکام  با  خاص  ورق های  به  خودرو 
استفاده  برای   ،DP۱۱۸۰ باالی سبک
سبک سازی  باعث  خودروها،  بدنه  در 
و  خودرو  بدنه  به  بخشیدن  استحکام  و 
و  باال  ایمنی  آلودگی،  نتیجه کاهش  در 
صرفه جویی هزینه های سوخت آن می شود 
که با راه اندازی این خط مرتفع خواهد شد. 
اکنون بیشترین نیاز صنایع لوله و پروفیل 
دو  زیر  ضخامت های  عمومی  به صورت 
میلی متر است که به دلیل فرسودگی خط 
موجود امکان پوشش کامل این نیاز در این 
ضخامت وجود ندارد و با احداث خط جدید 
میلی متر  تا ۲/ ۱  می توان ضخامت های 
را با استحکام باال و به صورت سبک تولید 
کرد که در هزینه های تمام شده مشتریان 
ساختمانی نیز موثر خواهد بود. نکته حائز 
اهمیت آن است که در حال حاضر امکان 
تولید گرید پراستحکام QSD۷۰۰ برای 
تولید شاسی خودرو سنگین وجود نداشته 
و تولیدات خط جدید نورد گرم ۲ می تواند 
اولین بار  برای  کشور  برای  را  امکان  این 
فراهم کند. همچنین خط فعلی بیشتر 
پاسخگوی نیاز بخش تجاری و ساختمانی 
است. در صورتی که نیاز صنایع کشور به 
محصوالت مستحکم و سبک روزبه روز با 
راه اندازی خط نورد گرم ۲ بیشتر می شود. 
از سوی دیگر با توجه به  وجود ظرفیت تولید 
ورق برای صنایع لوازم خانگی با عرض باال در 
واحد نورد سرد فوالد مبارکه، این ظرفیت 
در خط نورد گرم ایجاد نشده است که خط 
نورد گرم ۲ برای صنایع لوازم خانگی نیز 

بسیار مصرف خواهد داشت.
اصلی  محرک های  از  یکی  نوسان:   
برای توسعه کار در این بخش، ظرفیت 
مصرف و میزان تقاضاست، آیا این اقدام 
به قطع دست  فوالد مبارکه می تواند 
از  و شبکه عرضه داللی  واسطه گران 
بازار نورد گرم و افزایش سوددهی منجر 

شود؟
به طور قطع، افزایش ظرفیت عرضه و باال 
رفتن تولید داخلی، نقش بسزایی در حوزه 
تامین نیازهای داخلی به شکل مناسبی 
دارد؛ چراکه وقتی نیاز داخلی به طور کامل 
تامین شده و حتی باالتر از نیاز هم عرضه 
شود، بازار واسطه گری و داللی نیز برچیده 
می شود؛ به این معنا که عرضه بیش از نیاز 
داخلی صورت می گیرد و آرامشی هم به 
بازار داده می شود که به طور طبیعی و به 
دور از هیجان، نیاز داخلی تامین می شود. 
به هر حال این پروژه بسیار سودآور است 
و دو سال و نیم سرمایه گذاری انجام شده، 

بازگشت داده می شود.
 نوسان: این پروژه در سال ۹۸ اجرایی 

خواهد شد؟
اگر مجوزهای الزم تامین شود، به طور قطع 
می توان آغاز اجرای پروژه را در سال ۹۸ 
کلید زد. زیرساخت ها کاماًل آماده است و در 

این زمینه مشکلی وجود ندارد.

حمیدرضــا عظیمیــان مــی گویــد: راه انــدازی واحــد نــورد ۲ در فــوالد مبارکــه، باعــث خواهد شــد 
گفت و گو

گروه صنعت
ــوازم  کــه تمــام نیازهــای کشــور را بتــوان در بخش هایــی همچــون نفــت و گاز، خودروســازی، ل
خانگــی و مبلمــان تامیــن کــرد. مدیرعامــل فــوالد مبارکــه  بــه میــزان واردات ایــن محصول نیــز اشــاره می کند 
و تاکیــد دارد: برآوردهــای مــا نشــان می دهــد کــه در حــال حاضــر، نزدیــک بــه یــک میلیــون تــن واردات ورق 
ــد  ــدازی واح ــا راه ان ــود ب ــی می ش ــاس پیش بین ــن اس ــر ای ــرد. ب ــورت می گی ــاالنه ص ــورت س ــه ص ــوالدی ب ف
ــا ۹۰ درصــد تامیــن کنیــم. آنچــه مــی خوانیــد  ــورد ۲ فــوالد مبارکــه بتوانیــم نیازهــای ایــن بخش هــا را ت ن

ضرورت راه اندازی نورد گرم ۲ فوالدمبارکه در گفت وگو با مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه است؛

چشم انداز نورد گرم

محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران گفت: همکاری فوالد مبارکه و دانشگاه 
تهران در تأسیس مرکز نوآوری مشترک در جذب استعدادهای دانشی کشور و استفادۀ 
مناسب از آن ها بسیار حائز اهمیت است و این مرکز می تواند با حمایت های الزم از آن ها 
موانع و مشکالت صنعت فوالد را برطرف کند. وی گذراندن دورۀ فرصت مطالعاتی صنعتی 
اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در شرکت فوالد مبارکه را مناسب دانست و افزود: 

دانشگاه می تواند با حمایت فوالد مبارکه مشکالت صنعت فوالد کشور را برطرف کند.

در پی وقوع سیل در بخش هایی از جنوب کشور، مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه با 
درک صحیح از شرایط هموطنان سیل زده، با راهبردهای مدیریت ارشد شرکت در 
زمینه مسئولیت های اجتماعی همراه شدند. عباس اکبری محمدی، معاون نیروی 
انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه از جمع آوری ۲ میلیارد و ۵۰۰ هزار ریال کمک نقدی 
از محل تکمیل برگه های منتشرشده خبر داد و افزود: به طور قطع تا پایان بهمن ماه، 

مبالغ اهدایی سایر کارکنان نیز به این مبلغ افزوده خواهد شد.

2 میلیارد و 500 هزار ریال کمک نقدی به هموطنان سیل زدهبا حمایت فوالد مبارکه مشکالت صنعت فوالد برطرف می شود

احداث خط نورد ۲ می تواند تمامی نیازهای بخش های مختلف کشور را به ورق های فوالدی تامین کند

احداث خط نورد گرم 2 فوالدمبارکه در گفت وگو با حمیدرضا عظیمیان؛

مدیرعامل فوالد هرمزگان تشریح کرد:

است  فرآیندی  بومی سازی   
حداکثری  استفاده  امکان  که 
ساخت  تکنولوژی  و  دانش  از 
طریق  از  را  مواد  و  قطعات 
استفاده از پتانسیل های داخل 
و خارج کشور فراهم می سازد. 
ایران که در میان ۱۰ تولیدکننده 
برتر فوالد در جهان قرار گرفته 
از  بسیاری  می تواند  است، 
نیازهای خود را به ویژه در زمینه 
تامین مواد اولیه و قطعات برطرف کند. هر چند اهمیت بومی سازی 
در صنعت فوالد  کشورمان از آنجا بیشتر مشخص می شود که در 
بخش هایی از زنجیره فوالد به  ویژه قطعات، تجهیزات و ماشین آالت 

وابستگی هایی وجود دارد.
همچنین با توجه به اینکه تا سال ۱۴۰۴ حدود ۳۰ سال از عمر برخی از 
فوالدسازی های بزرگ کشور می گذرد، با فرسودگی اجتناب ناپذیر سیستم های 
موجود فعلی نیز، نیاز به استفاده از تکنولوژی های جدید و به روز را ضروری 
می سازد. آمار نشان می دهد که تا سال ۱۴۰۴ نیاز به راه  اندازی حدود ۲۰ میلیون 
تن واحدهای تولید فوالد خام وجود دارد که در نتیجه، کشور با حجم زیادی 
سرمایه گذاری در باال دست و پایین دست مواجه خواهد بود که ضروری است از 
هم اکنون برنامه ریزی الزم در مورد چگونگی اجرای آنها صورت پذیرد. پس از 
اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران، تامین قطعات و مواد و ارز مورد نیاز صنایع 
با دشواری هایی مواجه شده است ولی با تکیه بر توان داخل و استفاده از پتانسیل 
های داخلی و خارجی و حتی با در نظر گرفتن اینکه در شرایط عادی احتماال 
برخی از سرمایه گذاری ها برای تولید داخلی مقرون به صرفه نباشد ولی در میان 
مدت سبب افزایش توانایی کشور در زنجیره تولید فوالد می گردد و به صورت 
نوعی پدافند غیر عامل در جهت مدیریت استراتژیک کشور حرکت خواهد 
کرد. در کشور ما فعالیت های بسیار گسترده  و ارزشمندی در زمینه بومی سازی 
قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت فوالد به عنوان یک صنعت مادر و استراتژیک 
انجام گرفته است که با توجه به تحریم های اعمال شده علیه ایران و دسترسی 
نه چندان مطلوب فوالدسازان به قطعات و تجهیزات شرکت های خارجی، کار 
بسیار ارزشمندی است ولی به تنهایی برای ایجاد توسعه و کسب دانش این 
صنعت کافی نیست. زیرا در بومی سازی، ما قطعه را می سازیم اما همچنان برای 

دستیابی به دانش تکنولوژی وابسته هستیم و باید آن را اجباراً خریداری کنیم.
شاید سخت ترین بخش بومی سازی در صنعت فوالد را بتوان کسب دانش و 
تکنولوژی این صنعت دانست. حقیقت این است که بومی سازی در کنار دستیابی 
به دانش فوالدسازی سبب توسعه پایدار صنعت فوالد می گردد. بایستی به دنبال 
حلقه مفقوده تبدیل دانش به تکنولوژی و سپس تبدیل تکنولوژی به صنعت بوده 
و سعی بر نهادینه کردن آن داشته باشیم. خوشبختانه صنعت فوالد کشورمان 
در بخش کسب تکنولوژی  به موفقیت های خوبی دست یافته  که نمونه آن 
واحدهای احیای مستقیم موجود در کشور است که با استفاده از توان شرکت 
های داخلی کشور توانسته است از طریق بومی سازی، دانش و تکنولوژی فوق را 
به دست آورد. بومی کردن دانش و تبدیل آن به صنعت عملیاتی است پیچیده 
که همکاری تنگاتنگ متخصصان و دانشمندان داخلی و صاحبان صنعت را تواما 
می پذیرد. بدیهی است در مسیر کسب دانش ، نیازبه یاری مدیران تصمیم ساز 
و تصمیم گیر است تا با قبول توانمندی های واقعی داخلی در حوزه های مختلف، 
در ریسک های احتمالی متخصصان و دانشمندان داخلی شریک شوند و  امکان 

توسعه توانمندی های داخلی را فراهم آورند.
بومی سازی در شرکت فوالد هرمزگان نیز جزو اهداف استراتژیک شرکت 
می باشد و اقدامات موثری در این خصوص انجام پذیرفته است. شرکت فوالد 
هرمزگان با ایجاد یک دپارتمان مستقل بومی سازی در ساختار رسمی خود، توجه 
به بومی سازی را بیش از پیش در برنامه ها قرار داده است. این بخش در قالب 
گروه های کاری، با گروه بهره برداری و بخش خرید و تحقیق و توسعه همکاری 
کرده و سعی می کند با همکاری شرکت  های دانش بنیان و صنایع داخلی کشور، 
نیازهای داخلی شرکت را برطرف نماید. در واقع وظیفه این بخش شناسایی 
مسیرهای مختلف برای تامین قطعات، تجهیزات و ماشین آالت وارداتی است تا 

بتوان در داخل کشور اقدام به تولید آن کرد.

نهادینه کردن دانش 
در بومی سازی زنجیره فوالد

 نوسان: نمایندۀ مردم کرمان در مجلس 
شــورای اســالمی و رئیس کمیســیون 
آمــوزش و تحقیقات مجلــس در جریان 
برگزاری دومین نمایشگاه معدن، صنایع 
معدنی و تأمین زنجیرۀ فوالد )سیمکس(، 
ضمن بازدید از غرفــۀ فوالد مبارکه تأکید 
کرد: وقتــی فوالد مبارکه بــه تنهایی ۵۰ 
درصد از تولید فوالد کشــور را تأمین می 
کند، به یقین در افــق ۱۴۰۴ نیز می تواند 
همین سهم را حفظ کند؛ بنابراین تأمین 

مواد اولیه برای این فوالدساز اهمیت دارد. 
محمدمهدی زاهدی تصریح کــرد: بارها 
تأکید کرده ایم که همه باید کمک کنیم تا 
با تسهیل و رفع موانع تولید، خود تحریمی 
صنایع از بیــن برود.به گــزارش خبرنگار 
فوالد، دومین نمایشــگاه معــدن، صنایع 
معدنی و تأمین زنجیرۀ فوالد )سیمکس( 
با حمایت شــرکت گلگهر ســیرجان در 
زمینی به مســاحت ۳ هزار مترمربع از ۵ تا 
۷ بهمن ماه در محل دانشگاه آزاد اسالمی 

ســیرجان، با حضور ۱۰۰ شرکت مرتبط 
با معــدن و صنایع معدنی برگزار شــد. در 
این نمایشگاه عالوه بر گروه فوالد مبارکه، 
شرکت های گلگهر، توســعۀ آهن و فوالد 
گلگهر، سنگ آهن گهرزمین، جهان فوالد 
سیرجان، فوالد سیرجان ایرانیان، سرمایه 
گذاری و توسعۀ گلگهر، آرمان گهر، پارک 
علمی و فناوری کرمان، شرکت ملی صنایع 
مس ایران حضور داشــتند و پذیرای عموم 

بازدیدکنندگان بودند.

نمایندۀ مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی: 

تأمین مواد اولیه فوالد مبارکه اهمیت دارد

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه اعالم کرد:

هرچه  تحقق  منظور  به  نوسان:   
بیشتر اهداف فوالد مبارکه در توسعۀ 
متوازن و ارتقای دستاوردهای زیست 
محیطی طی ۲ سال اخیر بیش از ۲۰ 
پروژۀ زیست محیطی در این شرکت با 
سرمایه گذاری بالغ بر ۲ هزار میلیارد 
ریال و ۱۸ میلیون یورو عملیاتی شده 
است. این مطلب را حسین مدرسی فر  
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
فوالد مبارکه اعالم کرد و گفت: این 
شرکت با تولید حدود نیمی از تولید فوالد کشور، همواره توسعۀ متوازن را به 
موازات افزایش ظرفیت تولید در دستور کار خود داشته و در حوزۀ محیط زیست 
نیز به عنوان اولویت شرکت و مطابق با شاخصها و استانداردهای بین المللی، سرمایه 
گذاری های خوبی انجام داده است.وی با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه به عنوان اولین 
 ISO مجتمع بزرگ صنعتی کشور در سال ۱۳۷۶ موفق به اخذ گواهی بین المللی
۱۴۰۰۰  شد، گفت: شرکت فوالد مبارکه از سال ۱۳۸۹ عالوه بر عضویت در برنامۀ 
پایش گازهای گلخانه ای انجمن جهانی فوالد، برندۀ جایزۀ انجمن جهانی انرژی، 

مدیریت سبز اروپا، مدیریت انرژی و مدیریت پسماند شده است.
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: از 
بدو تأسیس این شرکت راهبردهای اساسی در بخش محیط زیست ترسیم شده 
است. به همین منظور سرمایه گذاری مناسب در به کارگیری تجهیزات به روز به 
منظور بهبود شرایط زیست محیطی خطوط تولید صورت گرفته و در اهداف ساالنه 
شرکت، شاخصها و مباحث زیست محیطی تدوین و به صورت آبشاری توزیع و 
عملیاتی شده اند. ضمن اینکه تدوین برنامه ها و اهداف واحدها با در نظر گرفتن 
اولویت های زیست محیطی انجام گرفته است. وی با بیان اینکه تاکنون تجارب و 
دستاوردهای زیست محیطی فوالد مبارکه به خوبی با سایر شرکتهای مشابه شرکت 
به اشتراک گذاشته شده است، گفت: در ادامۀ این رویکرد، فوالد مبارکه همچنان 

آمادۀ هرگونه همکاری با این عزیزان است.

اجرای بیش از 20 پروژۀ زیست محیطی 
در فوالد مبارکه
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جمعیت  به  اشاره  با  پور  اعتصام  دکترعلی 
تامین  بیمه  مشمول  ۴۰۰هزارنفر  و  ۲میلیون 
اجتماعی و قرارداد با ۴هزارو۲۰۰پزشک بصورت 
خرید خدمت گفت: دو شیوه درمان مستقیم و 
غیرمستقیم داریم که بیمارستان های شریعتی، 
مجموع  با  آباد  نجف  الزهرای  فاطمه  و  غرضی 
۸۷۶ تخت مصوب، ۲۷پلی کلینیک و درمانگاه 
به درمان مستقیم می پردازند. همچنین، بیمه 
۴هزارو۱۹۵مرکز  از  اجتماعی  تامین  شدگان 
وی  کنند.  می  دریافت  قرارداد، خدمات  طرف 
در  ها  هزینه  ناهنجار  افزایش  علیرغم  گفت: 
درمان غیرمستقیم در نتیجه طرح ناپخته تحول 
سرعت  گرفته  صورت  تمهیدات  با  سالمت، 
خدمات ما در ۲ هفته آینده از ۲ماه به ۲هفته 

تقلیل خواهد یافت.
اعتصام پور، با ابراز نگرانی از تاثیروتهدید آلودگی 
های زیست محیطی و ریزگردها برای سالمتی 
مردم که قطعا فرایند درمان و شبکه های درمانی 
را تحت الشعاع قرار داده است، تمرکز بر روش 
را  مردم  زندگی  سبک  اصالح  و  آموزش  های 
ضروری دانست و درمان را نوعی چالش نامید که 
اگر مدیریت در درمان مستقیم و غیرمستقیم به 
درستی اعمال شود، سهولت دسترسی و سطح 

رضایتمندی مردم افزایش می یابد. 

تامین اجتماعی ۱۸۰میلیاردتومان
 از دولت طلب دارد

گذار  بیمه  بزرگترین  را  اجتماعی  تامین  وی 
انتقاد  از  براستقبال  تاکید  با  و  نامید  کشور 
سازنده در خصوص بدهی ها، میزان بدهی به 
دانشگاهی  غیر  و  پزشکی  علوم  های  دانشگاه 
را حدود ۷۰۰میلیارد در طی ۶ماه  اعالم کرد و 

گفت: پیگیری برای پرداخت بدهی وجود دارد 
و سازمان ها باید سیستم های درون سازمانی 
خودشان را اصالح کنند.  تامین اجتماعی نیز 
حدود ۱۸۰ میلیارد تومان از دولت طلب دارد 
که اگر تهاتر بدهی بین دولت و سازمان تامین 
انباشت  از  مانع  گیرد،  انجام  بموقع  اجتماعی 

بدهی ها می شود.
استان  اجتماعی  تامین  مدیردرمان 
ماهیانه   ،۹۷ درسال  اینکه  اشاره  با  اصفهان 
بیمارستان  در  سرپایی  ۴۵۶هزارو۹۴۶ویزیت 
ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی انجام شده 
است، افزود: در درمان غیرمستقیم، ۲۷میلیون 
۳۷۸هزارو۹۰۰  و  سرپایی  نسخه  ۷۰۰هزار  و 

بستری دربیمارستان های طرف قرارداد داشته 
ایم. وی به تعداد باالی مراجعان و محدودیت 
هایی که در درمان سرپایی وجود دارد، اشاره 
کرد و از برنامه ریزی های صورت گرفته با هدف 
ارتقای سطح دسترسی به خدمات، راه اندازی 
کلینیک سیار و مراجعه پزشکان و متخصصان 
مناطق  و  روستاها  در  بیماران  ویزیت  برای 
مختلف استان، کاهش موارد نارضایتی، کاهش 
زمان انتقال، استقرار میز خدمت در مراکز و راه 
اندازی درمانگاه های جدید برای پوشش درمانی، 
سرویس های تخصصی در بیمارستان شریعتی و 
دیگر بیمارستان ها و سامان بخشی سیستم نوبت 

دهی خبر داد.

اجرای کامل سیستم ارجاع، حل 
مشکالت درمان

انعقاد قرارداد ترجیحی با مراکزی مثل عسگریه 
و دیگر مراکز درمانی بمنظور انجام سونوگرافی و 
ام آر آی بدون هزینه برای بیماران تحت پوشش 
از دیگر اقداماتی است که دکتر اعتصام پور مطرح 
کرد و افزود: از اول اسفند، درمانگاه هایی برای 
پوشش های درمانی بیشتر راه اندازی خواهیم کرد 
ولی تا زمکانی که سیستم ارجاع بطور کامل اجرا 
نشود، مشکالت در این حیطه ادامه دارند. اعتصام 
پور درتشریح اقدامات زیربنایی و تحوالت خوبی 
های  بیمارستان  نوسازی  و  وساز  درساخت  که 
تامین اجتماعی صورت گرفته، از ارتقای سیستم 

نوبت دهی تلفنی، توسعه سایت بیمارستان ها، به 
روزرسانی تجهیزات پزشکی، خرید دستگاه های سی 
تی اسکن، آمبوالنس و آنژیوگرافی برای مراکز خبر 
داد و گفت: در دهه فجر، سی تی اسکن بیمارستان 

فاطمه الزهرای نجف آباد رونمایی می شود.

برگزاری دوره آموزشی و نهادینه سازی 
خوشرویی

اعتصام پور با اذعان به نهادینه سازی خوشرویی در 
بیمارستان های تامین اجتماعی،  برگزاری دوره 
های آموزشی برای اینترن ها، پزشکان و پرستاران 
با عناوین آموزش مهارتی و هوش هیجانی، هنر 
طبابت و راه اندازی ستاد هدایت و مشاوره بیمار را 

درراستای ارتقای تعامالت درمان مطرح کرد.
در  اصفهان  استان  اجتماعی  تامین  مدیردرمان 
تشریح طرح های دهه فجر از راه اندازی ۳ طبقه 
بیمارستان  در  تخت  تعداد  افزایش  و  جدید 
عمل  اتاق  و  آنژیوگرافی  بخش  شریعتی، 
زایمان  و  اختصاصی  زایمان  اتاق  اختصاصی، 
بدون درد، استقرار نخستین پد بالگرد همسطح 
بیمارستان فاطمه الزهرای نجف آباد با هماهنگی 
در  تصویربرداری  های  بخش  احداث  هوانیروز، 
درمانگاه کمالپور و درمانگاه های دیگری در سطح 

استان خبر داد.

تامین اجتماعی صرفا متولی درمان نیست
دکتر حمیدمهاجر، معاون مدیریت درمان تامین 
اجتماعی استان اصفهان با بیان آنکه متولی درمان 
صرفا مراکز تامین اجتماعی نیستند، گفت: میزان 
اشغال تخت بیمارستان های ما باالی ۸۵درصد 
است که حاکی از وفور بیماران است و ما نمی 
توانیم پاسخگوی همه بیمه شدگان باشیم و در 
بحث درمان فقط ۳۰درصد خدمات را می توانیم 
ارائه دهیم. وی در اشاره به ارتقای طولی خدمات 
در  درمانگاه  احداث  از  امر،  دراین  موفقیت  و 
شهرستان های خوانسار، دولت آباد و نقاط دیگر 

استان خبر داد.
ارگانی،  بین  هماهنگی  عدم  به  اشاره  با  وی 
شهرداری  های  اندازی  دست  اگر  کرد:  تصریح 
نبود، بیمارستان میالد در دست احداث بود. وی 
با اشاره به اینکه بیش از ۶۵درصد بیمه شدگان 
متمرکز  لزوم  دهند،  می  تشکیل  سالمندان  را 
خدمات درمانی این گروه را مطرح کرد و افزود: 

افراد باالی ۷۰ سال بدون انتظار در مراکز تامین 
اجتماعی پذیرش می شوند. 

بیشترین اعمال جراحی و بستری در 
بیمارستان شریعتی

در ادامه، دکترمهدی ناقوسی، رئیس بیمارستان 
و  اعمال جراحی  بیشترین  از  اصفهان  شریعتی 
اصفهان خبر  بیمارستان  قدیمترین  در  بستری 
از  ای  عمده  بخش  بازسازی  از  وبا صحبت  داد 
بیمارستان، افزود: دردهه مبار ک فجر بخش های 
جدید افتتاح می شوند. وی گفت: راه اندازی اتاق 
 ،)NICU(عمل، بخش نوزادان و ان آی سی یو
اکومری بعنوان اولین مرکز در استان، اندوسکوپی، 
فیزیوتراپی  بخش  در  بایوفیدبک  کلونوسکوپی، 
برای مبتالیان به یبوست و مشکل دفع و بازسازی 
بخش های دیگر مثل ارتوپدی، مامایی و درمانگاه، 
تجهیز هواساز اتاق عمل به مدیکال وفیلترها و 
نصب دستگاه آنژیوگرافی با ۱ونیم میلیاردتومان 
اعتبار همزمان با اتاق عمل قلب و امکان جراحی 
از  ناقوسی  است.  گرفته  انجام  باز  قلب  عمل 
انعقاد  و  بیمارستان شریعتی  بازسازی هتلینگ 

قرارداد ۲ میلیاردو۲۰۰میلیون تومانی خبرداد.

بازسازی و ارتقای هتلینگ
 بیمارستان غرضی

غرضی  بیمارستان  رئیس  علیزاده،  آرش  دکتر 
 )MDR(ام دی آر اندازی پروژه  راه  بیان کرد: 
که شامل اتاق های جداگانه زایمان برای بیمار و 
فرد همراه در هنگام وضع حمل و اتاق نگهداری 
است، همچنین، ۳۵۰ متر فضای استانداردسازی 
و استریل تجهیزات، ۷۷۶ متر طراحی هتلینگ در 
بخش جراحی، بازسازی واحد بهداشت، ارتقای 
هتلینگ راهروها، تعویض دستگاه های قدیمی 
های  بخش  و  حریق  اعالم  سیستم  تکمیل  و 
به بهره برداری  CSR و LDR در دهه فجر 
خواهند رسید. علیزاده تعداد مراجعان اورژانس 
غرضی در ۱۰ ماه گذشته را ۸۸هزارو۴۸۷ مورد 
و مراجعان به درمانگاه را ۴۹۲هزارو۴۷۹نفر اعالم 
کرد و افزود: روزانه ۱۸۰۵ بیمار در درمانگاه های 
صبح و بعداز ظهر ویزیت می شوند. وی از انجام 
و  امسال  ۹ماهه  در  جراحی  ۱۲هزارو۷۹۹عمل 
بیمارستان  در  اشغال تخت۹۰/۷۵درصد  درصد 

غرضی خبرداد.

در نشست رسانه ای مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان عنوان شد؛

کاهش سرعت خدمات به 2 هفته

مجید قربانی رنانی، شهردار کوشک از تنظیم برنامه 
های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در ابعاد 
مختلف برای باغ شهر کوشک خبر داد و گفت: 
پیشرفت برنامه ها ۱۵درصد از زمان تعیین شده، 
جلوتر است. وی گفت: مباحث عمرانی، زیرساخت، 
جدول گذاری فضای سبز و دیگر اقدامات شهری 
در دست اجراست ولی مهمترین دغدغه شهروندان 
کوشک، آزادسازی معابر اصلی کوشک بوده است 
که طبق برنامه شهرداری در پایان هرسال، آزادسازی 
یکی از معابر صورت می گیرد. چنانچه، خیابان سلمان 
فارسی با شرایط استاندارد آزادسازی و مورد بهره 

برداری قرار گرفت. 
قربانی رنانی در ادامه تشریح پروژه های کوشک، از 
زیرسازی و آسفالت خیابان شهدا با طول ۱۰۰۰متر، 
افزایش عرض خیابان آزادگان غربی از ۶ متر به ۲۲ 
متر  خبر داد که تا پایان بهمن به بهره برداری می 

رسد و افزود: اکنون در مرحله جابجایی تیرهای 
برق هستیم. همچنین، زیرسازی آزادگان شرقی به 
پایان رسیده است. وی مهمترین پروژه ها را احداث 
بازارچه، ساخت هتل و مراکزی مثل سیتی سنتر در 
زمینی به وسعت ۴۵۰۰متر، همینطور مراکز ورزشی 
مثل زورخانه و سالن ورزش بانوان اعالم کرد. وی 
یکی از اقدامات زیربنایی شهر کوشک را، طرح ۲۵ 
متری خیابان جنت اعالم کرد که با مطالعات ترافیکی، 

یکی از مسیرهای مهم شهروندان کوشک با حفظ 
اشجار و فضای سبز محلی به تثبیت می رسد. 

شهردار کوشک با بیان آنکه در ۲ سال اخیر، نزدیک 
به ۶۰ توافق در برنامه های عمرانی اجرا کرده ایم، 
از مردم شهر،  خاطرنشان کرد: طبق نظرسنجی 
احداث یک فرهنگسرا در دستورکار قرار گرفت، نقشه 
ها آماده شد، محل مشخص گردید و تا پایان سال 
کلنگ آن را خواهیم زد. همچنین، برنامه ریزی برای 

احداث سالنی چندمنظوره، اقداماتی برای دفع آبهای 
سطحی و اجرای آسفالت در تمام کوچه ها اجرا شده 
است. وی در ادامه از انجام مراحل زیرسازی ساخت 
بین کوشک و کهریزسنگ و شروع آسفالت  پل 

دوطرفه خبر داد.
مجیدقربانی رنانی در اشاره به وضعیت فضای سبز 
کوشک اظهار کرد: سرانه فضای سبز ۱۴ مترمربع 
است. سیاست شهرداری در کاهش فضای سبز، 

استفاده از گیاهان با نیاز آبی اندک و کاشت درختان 
مقاوم به خشکی است. وی با صحبت از شیب و 
توپوگرافی سطحی کوشک که از غرب به شرق است، 
گفت: ۴ سناریو برای اجرای طرح ساماندهی آبهای 
سطحی درنظر گرفته ایم. همچنین، تبدیل لوله ۶۰۰ 

به ۸۰۰ با هدف تسهیل در آبرسانی انجام شد. 
شهردار کوشک، انتقال کارگاه های مزاحم و آالینده 
طبق طرح جامع و درخواست اهالی کوشک را مطرح 
کرد و افزود: چاه های ذغالی از دیرباز در شهر کوشک 
وجود داشته که با توجه به مشکالت آالیندگی، 
باهمکاری نیروی انتظامی، ۹ چاه و حفره های ذغالی 
به مناطق دیگر منتقل می شوند. وی تاخیر در تکمیل 
و بهره برداری از میدان ورودی شهر بدلیل طوالنی 
شدن عملیات گازرسانی و کارگاه ها را از گالیه 
شهروندان کوشک مطرح کرد و گفت: اگر عملیات 
گازرسانی سریعتر پیش رود، می توانیم در سال آینده 

پروژه میدان ورودی شهر را تکمیل کنیم.
قربانی رنانی در اشاره به فرصت های سرمایه گذاری از 
دو قطعه زمین ۲۷هزارمتر و ۴۵۰۰متری با موقعیت 
جغرافیایی بسیار عالی و مناسب کاربری تجاری، 
اداری، فرهنگی و مسکونی، استقبال از حضور سرمایه 
گذار و اختصاص طرح های تشویقی به سرمایه 
گذاران خبر داد. وی در مورد وضعیت بافت فرسوده 
شهر کوشک گفت: ۶۶هکتار بافت فرسوده داریم که 
مطالعات و تنظیم قرارداد برای سند و بازآفرینی انجام 

شده است. 
شهردار کوشک بودجه عمرانی شهر در سال ۹۷ را 
۶میلیارد و در سال ۹۸، تحقق ۶/۵میلیاردی را بیان 
کرد و افزود: بودجه سال آینده، ۷ میلیارد تومان 
تعیین شده است. وی در ادامه از نصب پل های 

عابر پیاده، سیستم پایش تصویری، نصب تابلوهای 
شهدای کوشک و تابلوهای اطالع رسانی و تبلیغاتی 
بعنوان منبع درآمدی برای شهرداری تا سال آینده 
خبر داد. وی در مورد وضعیت باغات شهر کوشک 
بیان داشت: باغات شهر کوشک دو دسته هستند 
که تعدادی در دست مردم و وابستگی به باغات برای 
امرار معاش است. البته بدلیل خشکسالی در سالهای 
اخیر، بسیاری از باغات مخصوصا باغ های گالبی 
از بین رفتند و ضرر سنگینی متوجه باغداران شد. 
دسته دیگری از باغات بمنظور تفریح است که موجب 
حضور جمعیت قابل توجهی در روزهای پایانی هفته 

در منطقه  برای استفاده از باغات می شود. 
وی استقرار باغات را در حریم شهر و با نظارت جهاد 
کشاورزی و قوانین خاص مطرح کرد و یادآور شد: 
شهرداری کوشک هیچگونه دخل و تصرفی در امور 

باغات ندارد.
شهردار کوشک، نداشتن پارک را ازجمله دغدغه های 
شهروندان منطقه عنوان کرد و گفت: تالش می کنیم 
تا با استفاده از زمین های موجود، پارکی به وسعت 
۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ متر برای کوشک احداث کنیم. قربانی 
رنانی ازجمله مشکالت شهرداری کوشک در اجرای 
طرح های عمرانی را قیمت باالی زمین های کوشک 
در مقایسه با مناطق اطراف مطرح کرد. وی از لزوم 
اجرای طرح های گردشگری و تالش شهرداری در این 
راستا صحبت کرد و در مباحث فرهنگی اظهار کرد: 
جامعه هدف خود را خانواده ها قرار داده ایم. کالسهای 
مختلفی ازجمله کالس آموزش زوجین و کودک و 
نوجوان برگزار کرده ایم که بازتاب خوبی داشته است. 
همچنین، درحال حاضر دو ورزشگاه سرپوشیده به 

بانوان اختصاص داده شده است.

در نشست خبری شهردار باغ شهر کوشک عنوان شد:

پیشرفت برنامه ها 15درصد جلوتر از زمان تعیین شده است
شهرهای  باغ  جمله  از 
کوشک  شهر  اصفهان، 
و ۱۰  شهر  خمینی  کیلومتری  فاصله 4  در 
جمعیتی  با  اصفهان  شهرستان  کیلومتری 
حدود ۱۵ هزار نفر است که علیرغم جمعیت 
 ۱۰۲ تحمیلی،  جنگ  دوران  در  خود  اندک 
شهید را در خود جای داده است. شهردار 
کوشک در نشست رسانه ای خود بمناسبت 
دهه فجر، کوشک را شهری مدهبی با شرایط 
اقلیمی مناسب برای توسعه باغات و سهولت 
دسترسی به مرکز اصفهان و مناطق اطراف 
عنوان کرد و افزود: استقرار بیش ۱۰۰۰ باغ در 
این شهر، فرصت های گردش و تفریح و تولید 

محصوالت باغی را فراهم کرده است. 

گزارش
گروه  شهری

اجتماعی  تامین  درمان  مدیر 
نشست  در  اصفهان  استان 
رسانه ای خود بمناسبت پروژه های دهه فجر از 
اقدامات انجام شده بمنظور دسترسی عادالنه 
تر بیمه شدگان و ارتقای کمی و کیفی خدمات 
خبر داد  که تشکیل شورای هماهنگی درمان 
استان اصفهان، تشکیل دپارتمان تخصصی، 
در  تحوالتی  الکترونیک،  نهضت  گسترش 
ساخت و ساز، تجهیز و نوسازی بیمارستان ها 
و مراکز درمان تامین اجتماعی بخشی از این 

اقدامات بود.

گزارش
گروه  جامعه



زنبـور فقط تولیدکننده عسـل نیسـت. این حشـره کوچـک و زندگی 
اجتماعیشـان پر از رمز، راز و درس اسـت. زنبورداری و تولیـدات آن در 
معیشـت روسـتاییان و همچنین در تولید داروها نقش آفرینی می کنند 
و از جملـه ایـن نقش ها می تـوان به عنوان یـک فعالیت درآمدزا اشـاره 
کـرد کـه بـه جوامع روسـتایی کمـک می کنـد تـا درآمد بیشـتری را 
کسـب کننـد. عـالوه بر ایـن، زنبور عسـل باعـث حفظ تنـوع گیاهان 
در محیـط زیسـت می شـود، شـاید یکـی از بزرگترین حافظـان تنوع 
گیاهـی در دنیا همین زنبورهای عسـل هسـتند. از دیگـر فعالیت های 
مهـم زنبـور عسـل گرده افشـانی اسـت. گرده افشـانان می تواننـد، 
بـه بهبـود زراعت )عملکـرد و کیفیـت( بسـیاری از کشـاورزان خرده 
مالـک کمـک کنند، چـرا که گـرده افشـانی باعـث افزایـش عملکرد 
محصـوالت آنـان می شـود، امـا کاهـش جمعیـت گرده افشـانان بـه 
این معناسـت کـه کشـاورزان خرده پـا درآمـد کمتر خواهند داشـت. 
کاهـش گرده افشـان ها می توانـد تاثیـرات فاجعه بـاری بـرای امنیـت 
غذایی آینده داشـته باشـد. نبـود گرده افشـان ها می تواند سـه چهارم 

محصـوالت زراعـی جهـان را به خطر انـدازد.
فائـو معتقد اسـت گرده افشـان ها ۳۵ درصـد از زمین های کشـاورزی جهانی را 
تحـت تأثیر قـرار می دهند و بر تولید ۸۷ محصول از محصوالت غذایی پیشـرو 
در سراسـر جهـان اثرگـذار هسـتند. بـه دلیـل نقش بسـیار مهم زنبور عسـل 
در گرده افشـانی و افزایـش بـاروری محصـوالت کشـاورزی و میوه هـا، سـازمان 
جهانـی غـذا و کشـاورزی )فائـو( روز ۲۰ مـاه مـی هـر سـال را به عنـوان »روز 
جهانـی زنبـور« نام گـذاری کـرده  اسـت. بـا توجـه به اهمیـت زنبور عسـل در 
تامیـن غـذا، دارو و محصـوالت آرایشـی، ایجـاد درآمـد، اشـتغال و حفاظـت از 
محیط زیسـت ضرورت دارد بیش از گذشـته به مشـکالت تولید و فروش زنبور 

عسـل و تولیـدات آن توجه نمود.
 

ایران در میان
مهمترین تولیدکنندگان عسل جهان

در ایـران زنبـورداری فعالیـت پرزحمـت بـرای بهره بـرداران بـوده در مقابـل 
زنبـورداران از پاییـن بـودن درآمـد ایـن فعالیت گله مند هسـتند. آمـار و ارقام 
فائـو نشـان از آن دارد کـه ایران در سـال ۲۰۱۷ میالدی در حـدود ۳٫۷ درصد 
تولیـد عسـل جهـان را از آن خـود نمـوده و جایـگاه چهارمـی جهـان را از آن 
خـود نمـوده و بـه عبارتی جـزو مهمترین تولیدکنندگان عسـل جهان اسـت. 
بر اسـاس نتایج تفصیلی سرشـماری زنبورسـتان های کشـور در سـال ۱۳۹۷، 
تعداد ۸۵۳۳۶ زنبورسـتان در کشـور وجود دارد که بالغ بر ۹۰ هزار تن عسـل 
تولیـد نموده انـد. همچنیـن در مجمـوع حـدود ۱۶۵۵ تـن سـایر محصـوالت 
جانبـی شـامل ژل رویـال، گرده گل، موم و بره موم تولید شـده اسـت. عالوه بر 
تولید، زنبورداری موجب ایجاد فرصت های شـغلی در کشـور شـده است.تعداد 
شـاغالن زنبـورداری ) به غیـر از خـود بهره بـردار (، ۵۰۷۴۳ نفـر بـوده کـه اگر 
تعـداد بهره بـرداران را اضافه کنیـم در حدود ۱۳۶ هزار نفر به صورت مسـتقیم 

در زنبورسـتان ها مشـغول به کار هسـتند.
 اگـر اشـتغال غیرمسـتقیم مرتبط با کسـب وکارهای صنعـت زنبـورداری )که 
ارقـام آن موجـود نیسـت( اضافـه شـود، اهمیـت صنعـت زنبـورداری در ایجاد 
اشـتغال را بـه تصویر می کشـاند. نکتـه مهم دیگر از منظـر رفاهی، زنبـورداران 
تحـت پوشـش بیمـه اسـت. تعـداد ۳۶۴۴۴ نفـر از بهره بـرداران )۴۲٫۷ درصد 
تعـداد بهره برداران ( تحت پوشـش بیمه قرار گرفته اند. افزایش رفـاه زنبورداران 
بخشـی از آن بـه فـروش محصول بر می گردد که در صـورت فروش محصول با 
قیمـت مناسـب می توان انتظار داشـت زنبـورداری در طول زمان پایـدار بماند.

در زنجیـره ارزش فعالیـت زنبـورداری آنچـه باعـث کارآمـدی و کارایی زنجیره 
می شـود توجه به بخش مصرف و تقاضا اسـت. مصرف عسـل و تولیدات آن یا 
توسـط مصرف کننـده داخلـی )کاالی نهایی یا واسـطه ای( یا در بـازار خارجی 

به صـورت صادرات اسـت.

سبد ایران 
در صادرات جهانی عسل 

اطالعـات آمـاری فائـو نشـان می دهـد کـه در سـال ۲۰۱۷ میـالدی در حدود 
۰٫۱۵ درصـد از صـادرات جهانـی سـهم ایـران اسـت. در سـال ۱۳۹۷ میـزان 
صـادرات عسـل ایـران بـر اسـاس اطالعات گمـرک در حـدود ۱۸۳۷ تـن بوده 
کـه نسـبت صادرات بـه تولید در حـدود دو درصد اسـت، یعنی بخش کوچکی 
از تولیـد عسـل در بازارهـای خارجی به فروش می رسـد. صادرات عسـل در این 
سـال بـه ۲۲ کشـور صورت گرفته اما در حـدود ۷۵ درصد صادرات عسـل ایران 
به سـه کشـور عراق با ۴۷٫۳ درصد سـهم ، امارت متحده عربی با ۱۹٫۹ درصد 
سـهم و پاکسـتان بـا ۷٫۹درصد سـهم اختصـاص یافته کـه در این میـان عراق 

مهمتریـن بازار صادراتی عسـل ایران اسـت.
 اطالعـات نشـان می دهـد کـه بازارهای هدف صادراتی عسـل محـدود به چند 
کشـور بوده و سـبد صادراتی شـکننده و در معرض خطر اسـت. اخیرا در خبرها 
آمـد کـه »عـراق صادرات عسـل ایـران به آن کشـور را ممنـوع کرده اسـت«، با 
ایـن تصمیم، صادرات عسـل با مشـکل مواجه می شـود و در صورتـی که نتوان 
عسـل را به بازارهای کشـورهای دیگر صـادر نمود، مازاد تولید بـه وجود خواهد 
آمـده و انگیـزه تولیـد را کاهـش می دهـد.  از طـرف دیگـر از آنجایی که عسـل 
کاالی لوکـس اسـت و بـا توجه به تـورم و کاهش قدرت خرید واقعـی خانوارها، 

امـکان افزایـش مصرف داخلی عسـل از طریق خانوارها دشـوار می شـود.
 در ایـن شـرایط ضـرورت دارد بـا رایزنـی دیپلماسـی بـا کشـور عـراق امـکان 
صادرات عسـل به کشـور عراق را برقرار نمود و از سـوی دیگر با همکاری وزارت 

امورخارجـه، بازارهـای هـدف صادراتـی جدید را برای عسـل شناسـایی نمود.

اســتراتژیک  بازســازی های 
روی  فشــار  کاهــش  بــر 
کســب وکارهایی تمرکــز دارد 
که از نظر عملیاتــی نمی توانند 
نجات یابند یا واگذاری آنها برای 
تامین مالی بازســازی واحدهای 
زیست پذیر، الزامی است. شرکت باید تصمیم بگیرد که آیا 
در جهت افزایش بازار کسب وکاری که انتخاب کرده، باقی 

بماند یا از آن خارج شود.
 اقدامات استراتژیک معموال به منابع مالی و غیر مالی نیاز 
دارند که شرکت های با جایگاه عملیاتی ضعیف نمی توانند 
به طور طبیعی آنها را ایجاد کنند. در چنین موقعیت هایی، 
شــرکت مادر می تواند یک منبع مالی باشــد که آمادگی 
ســرمایه گذاری ســنگین و طوالنی مدت را در حوزه های 
مزیت رقابتی نسبی دارد. جایگاه استراتژیک یک شرکت در 
بخش کسب وکار را به صورت رهبر سازمانی، رقیب، پیرو یا 

ترک  کننده در نظر بگیرید. 
برای حرکت به دو ســطح باالتر، منابع مالــی و غیرمالی 
قابل توجهی الزم اســت. برای مثال، بــرای حرکت از یک 
جایــگاه ترک کننده بــه موقعیت رقیب، بازســازی های 
اســتراتژیک بر افزایش یک ســطح در جایگاه سهم بازار 
 Niche( یا بر اســتراتژی های بخش بندی و بازار گوشــه
Market( تمرکز می کند. برای ایــن کار از جایگاه قوی 
محصول از بعد هزینه و حذف محصوالت ضعیف استفاده 

می شود. اســتراتژی های بخش بندی و بازار گوشه معموال 
هیچ فرصتی فراهم نمی کنند یا در نهایت فرصت کمی برای 

تصاحب رهبری در صنعت مورد نظر فراهم می کنند.
 به جز موارد تمرکز بر بازار گوشــه جدید و رشد قابل توجه 
آن، چنین اســتراتژی هایی معموال منابع مالی حاصل از 
فروش و درآمد خالص کمتری نســبت به استراتژی های 
بازســازی موفق تک مرحله ای دارند. باید به خاطر داشته 
باشید که بازسازی های استراتژیک در شرکت های ضعیفی 
که با شرایط بازسازی اســتراتژیک روبه رو هستند، انجام 
نمی شود؛ زیرا شــرکت ها نمی توانند این شرایط را ببینند 
و ممکن است متوجه نشــوند که به بازسازی استراتژیک 
نیاز دارند نــه بازســازی عملیاتی.  معمــوال مدیریت به 
موقعیت های بازسازی با اســتراتژی های عملیاتی پاسخ 

می دهد؛ حتی اگر به آنها نیازی نباشد.
بازسازی های اســتراتژیک معموال به وسیله شرکت هایی 
با جایگاه عملیاتی قوی مورد اســتفاده قــرار می گیرند. 
پیش از اینکه یک بازسازی اســتراتژیک شروع شود، باید 
تحقیقاتی از شــرایط صنعت، مرحله تحول آن و ساختار 
رقابتی آن انجام شود. تغییر در جایگاه رقابتی نسبی فقط 
در طول تغییرات سریع صنعت اتفاق می افتند. این دوره ها 
پنجره های استراتژیک خوانده می شــوند. در بیشتر این 
دوره ها، تقریبا غیرممکن است با منابع محدود در دسترس 
شرکت که نیازمند اقدام بازسازی هستند، تغییر بزرگی در 

جایگاه رقابتی شرکت ایجاد شود.
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چندی پیش گوگل یک سرویس جدید تحت عنوان SOS Alert راه اندازی کرد که 
کاربران را از وجود هرگونه بحران احتمالی در محیط پیرامونشان مطلع می کند. حاال این 
غول فناوری ویروس کرونا را نیز به فهرست این سرویس اضافه کرده است. براین اساس 
اگر واژه کروناویروس را در گوگل جست وجو کنید، به صفحه ای از نتایج شامل فهرستی 
از منابع ارائه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، توصیه های ایمنی و اخبار به روز در 

مورد این ویروس واگیردار فرستاده خواهید شد.

به گزارش فرانسه ۲۴، وبالگ نویس شناخته شده ی تونسی، لینا بن مهنی، که خیزش 
مردمی تونس در سال ۲۰۱۱ که به سقوط زین العابدین بن علی منجر شد وقایع نگاری 
کرده بود، روز دوشنبه بعد از دوره ی طوالنی بیماری در سی و شش سالگی درگذاشت. بعد 
از پیروزی انقالب هم او علی رغم اینکه از بیماری مزمنی رنج می برد، به مبارزه برای آزادی و 
حقوق بشر ادامه داد. او هم چنین در دانشگاهی در تونس به تدریس انگلیسی مشغول بود. او 
در واپسین ماه های زندگی اش وضعیت بیمارستان ها در پایتخت تونس را محکوم کرده بود.

مرگ لیناراه اندازی سیستم هشدارگوگل برای کرونا

ابزارهای یکبار مصرف 
اقتصاد ایران

حال چه باید کرد؟
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نظرات خود را  در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید 

بازسازی استراتژیک
نگاره

صنعت

ممنوعیت صادرات عسل به عراق؛
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در اقتصاد ایران و در زمان های مختلف 
سیاستگذار  ابزارهای مختلفی را معرفی 
و در جهت تنظیم مشکالت اقتصادی و 
یا ایجاد رشد اقتصادی بهره گرفته است. 
ابزارهایی که در روز اول به عنوان فرشته 
نجات اقتصاد و عاری از عیب و ایراد مطرح 
شده است. طی نوشتار زیر به بررسی 

برخی از آنها می پردازم.
بانک: در سالیان اخیر بانکها نه تنها به 
وظیفه ذاتی خود عمل نکرده اند بلکه 
ابزاری در اختیار رانتی ها قرار گرفته اند و 
اختالس های زیادی رخ داده است. ضمن 
اینکه بانکها از وجوه در اختیار به سمت 
سوداگری حرکت کرده و تورمی را بر 

اقتصاد تحمیل کرده اند.
سیستم مالیاتی: در حال حاضر سازمان 
مالیاتی کشور از عدم چابکی در اجرای 
گسترده،  مالیاتی  فرار  خود،  وظایف 
استفاده از ابزار سنتی و از رده خارج رنج 

می برد. 
اوراق قرضه: در زمانهای مختلف از این ابزار 
استفاده شده است. مطالعات کاربردی در 
اقتصاد ایران نشان میدهد بهره گیری از 
این ابزار عمال تاثیری بر رشد اقتصادی و 

تولید نداشته است.
شرکت های سرمایه گذاری: شرکت های 
که  هستند  شرکت های  سرمایه گذار 
تولیدی یا خدماتی بوده و از بستر تولید 
و درآمد حاصل از عملیات اجرایی خود 
غیر تخصصی  و  مختلف  ایده های  با  را 
صرف خرید سهام سایر شرکت ها کرده 
و حداقل انتظارشان داشتن سود مناسب 
است، به اینگونه از شرکت ها سرمایه گذار 

می گوییم. 
در  موفق  ابزارهای  از  یکی  بورس: 
کشورهای توسعه یافته و بعضا در حال 
توسعه برای تامین مال سرمایه گذاری 
و رشد اقتصادی هست. در ایران به دلیل 
عدم شفافیت الزم در این بازار و حاکمیت 
سایه شرکت های دولتی و خصولتی بر آن 

توفیق چندانی نداشته است. 
اعتباری: مشابه همان  مالی  موسسات 
سرمایه  های  شرکت  برای  که  اتفاقی 
گذاری افتاد. منتها دولت مجبور شد پول 

مردم را برگرداند.
سرمایه گذاری خارجی: به دلیل ریسک 
باالی اقتصاد ایران و سیاست زدگی اقتصاد 
ایران هیچوقت ابزاری موفق تلقی نشده 

است و رقم آن بسیار ناچیز است.
مناطق آزاد: بعنوان تشویقی برای صادرات 
محصوالت داخلی تجربه ای موفق را در 

کشورهای دیگر داشته است. 
چکار باید کرد؟ پاسخ این سوال نیاز به 
تحلیلی مفصل و جدا دارد. در این مجمل 
برخی از نکات مهم عبارتند از: نداشتن 
آموزش صحیح و کامل در بکارگیری، 
نداشتن نیروی مجرب و الزم برای اجرا، 
عدم آمادگی الزم جامعه در پذیرش و 
برخورد و استفاده صحیح از برخی ابزارها، 
نبود زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری 
مناسب و الزم برای پیاده کردن این ابزارها، 
نبود برنامه بلندمدت مناسب اقتصادی که 
بتوان ابزارهای مناسب را به موقع و به جای 
خود استفاده کرد، جزیره ای و سلیقه ای 

عمل کردن دولتهای مختلف و ...

 احسان گنجی

در خبر ها هست که قرار است ۵۰ هزار میلیارد 
تومان دیگر به خود روسازها وام پرداخت شود. 
امیدوارم این خبر صحت نداشته باشد و بانک 
مرکزی تکذیب کند. اما اگر صحت داشته 
باشد واقعا یک ضربه دیگر به پیکر فرتوت 

اقتصاد کشور خواهد بود.
در سال های اول دهه هفتادیعنی حدود ۲۸ سال پیش که اینجانب 
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه بودم و آقای روغنی زنجانی رییس 
سازمان، به جد و جهد سازمان برنامه استدالل می کرد که این صنایع را از 
زیر حمایت بی دریغ گمرکی و پرداخت های مختلف دولتی از جمله وام 
و ارز ارزان سهمیه ای بیرون بیاورید رها کنید یا می توانند دوام بیاورند 
یا خواهند مرد. تداوم این شرایط فقط به اقتصاد کشور زیان وارد می کند. 
وزیر وقت صنایع سنگین در مراکز تصمیم گیری استدالل کردند که این 
صنایع برنامه هایی دارند که چند سالی به آن ها فرصت داده شود بر روی 
پا خواهند ایستاد و مثل صنایع کره خواهند بود. متاسفانه این صحبت ها 
مقبول افتاد و گروه های ذی نفع هنوز به حمایت از این بدنه های ضایعه 

ساز ادامه می دهند. 
در همان سال ها  همکاری داشتیم که پیوسته سابقه مودت عمیق بین ما 
بر قرار بوده، از حامیان این صنعت بود و در حاشیه برای آنان کار مطالعاتی 
هم می کرد و در یک سفر اتومبیلش که تولید همان شرکت بوداز جاده 
خارج شد در یگ گودال به عمق نیم متر افتاد برخی اعضاء خانواده 
از اتومبیل پرتاب ومرحوم شدند و خود نیز متاسفانه آسیب دائمی دید. 
در بیمارستان به عیادت او رفتم نیمه بیهوش دستش را گرفتم هنوز از 
مصیبت خانواده خبر نداشت، چشم باز کرد و گفت این ها وسیله قتاله 

می سازند. بعد از سال ها تابستان گذشته او را در فرودگاه دیدم از جوانی 
هیچکدام مان اثری نمانده بود این را هر کدام در چشم آن یکی خواندیم. 
یاد آن ماجرا تکرار شد گفت می دانی که هزینه گیره ای که اگر تعبیه می 
شد  اتومبیل در موقع افتادن درش باز نمی شد فقط چند تومان بود و این 
ها دریغ کرده بودند. همه ما انواع حوادث از سوختن مردم در اتومبیل و 
انحراف و خروج از جاده تا ضرورت تعمیر و تعویض قطعات در همان روز 
اول تحویل تا  موتور های نا کار آمد آلوده ساز که به قتل خاموش هزاران نفر 
مشغول هستند را می دانیم و ضایعات سوخت بنزین. بهترین خروجی این 
ها اتومبیل های مستقیما مونتاژ خارجی بوده است که قطعات وارداتی را 
سر هم می کنند بد تر از اتومبیل مشابه خارجی و گرانتر از اتومبیل مشابه 

خارجی می فروشند. اینها صنعت نیستند تله های پول مردم و آفت 
روزگار و جان مردم و ضایع کننده منابع کشور هستند.  

بانک مرکزی اگر واقعا قصد دارد چنین رقمی در اختیار این شرکت ها قرار 
دهد خوب می داند که با این کار به فشار تورم دامن خواهد زد و این رقم به 
صورت مالیات بر تورم از جیب مردم پرداخت خواهد شد. ال اقل اخالقا یک 
صورت مالی چند سال اخیر این شرکت ها که مهر تایید بانک مرکزی را 
داشته باشد منتشر کند تا همه بدانند به چه چاهی منابع سرازیر می کند.و 
بعدا هم مقاماتی که اسناد مربوط به وام را امضا می کنند ضمانتا پاسخگو 
باشند چنانکه خواه ناخواه تمام مدیرانی که اسناد اعتبارات کالن سوخت 

شده را تایید و امضا کرده اند ضمانتا مسئول هستند و روزی پاسخگو.

سوبسید بی کران برای ضایعه سازها
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  محمدرضا منجذب

حسابداری ذهنی در عمل
جامعه

امروز با یکی از همکارانم در مورد اینکه چگونه دخل و خرجش را مدیریت 
می کند، صحبت می کردم. طی این مکالمه متوجه شدم ساز و کار جالبی 
برای خودش ترتیب داده است. اول اینکه، حساب های بانکی خودش 
را به خرج ها و درآمدهای مختلفی اختصاص داده است. مثال، حساب 
بانک صادراتش را برای پس انداز گذاشته و حساب بانک شهرش را برای 
خرج های پسرش. نکته جالب تر اینکه درآمدش را به حساب دیگرش در 
بانک شهر می ریزند و او باقی مانده درآمد ماهانه اش )پس انداز( را به حساب 
بانک صادراتش منتقل می کند. این همان چیزی است که در اقتصاد 

رفتاری، تحت عنوان حسابداری ذهنی می شناسیم.
نظریه حسابداری ذهنی توضیح می دهد چگونه مردم تصمیم گیری مالی 
را با ایجاد حساب های جداگانه در ذهنشان و با تمرکز بر اثر محدود هر 
تصمیم به طور جداگانه و نه اثر کلی آن، ساده می کنند. به عبارت دیگر افراد 

تمایل دارند که پول های خود را با توجه به اینکه از چه منبعی به دست 
آورده اند یا قرار است پول خود را صرف چه کارهایی کنند، طبقه بندی 
کنند. مثالً حساب پس انداز، حساب خرج خانه، حساب مسافرت و… را 
از هم جدا می کنند. بر این اساس افراد دارایی های خود را به حساب های 
غیرقابل انتقال و جداگانه تقسیم می کنند و درجات مختلفی از مطلوبیت 
را برای هر دسته از آن ها تخصیص می دهند و به جای آنکه دارایی ها به طور 

پیوسته ارزیابی شوند، به صورت تک به تک موردتوجه قرار می گیرند.
وقتی به همکارم این مورد را توضیح دهم و برایش از توان فناوری های مالی، 
به خصوص مدیریت مالی شخصی، برای حل مشکالت تصمیم گیری مالی 
گفتم، مشتاقانه به سمت موبایلش رفت و یکی از این نرم افزارها را نصب کرد. 
من هم حدود یکسالی است که دخل و خرجم را در یکی از این اپلیکیشن ها 
مدیریت می کنم. پیشنهادم این هست که شما هم این کار را انجام دهید.

info@eghtesadbazar. ir
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