چرا پایانه بار هوایی اصفهان به بهره برداری نمی رسد؟

فرصتسوزیدرکارگوترمینال
02
هیچگــونه نگاه فمنیستی و تفکیک
جنسیتی در کار خود ندارم و با طرح های
سهمیهبندی نیزمخالف هستم

آیندهمبهمفوالد

ماهنامه
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مصاحبه حاضر با خانم دیانا کینچ از
سردبیران ارشد مؤسسه پلتس Platts
انگلستان است .وی تاکنون از چند
کارخانه فوالد در ایران بازدید داشته و
در دومین اجالس بین المللی معدن و
صنایع معدنی که ...
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اصفهانی هاتنها20میلیاردتوماندرسالعوارضنوسازیمی دهند؛

قبضهایبیوصول
شهر مانند هر موجود زنده ای برای ادامه حیات خود نیازمند تأمین اعتبار الزم برای هزینه های جاری و عمرانی خود است.
این امر لزوم وصول به موقع درآمد و تأمین اعتبار به خصوص برای پروژه های عمرانی شهری را ضرورت می دهد .در این
میان شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی و مدنی ،متولی اصلی اداره امور خدماتی ،عمرانی و نوسازی شهری هستند .با
توجه به عدم وابستگی شهرداری ها به دولت و بودجه عمومی (به موجب بند ب تبصره  52قانون بودجه سال  )1362با
توجه به قانون می توانند درآمدهایی را کسب و در امور شهری هزینه کنند...

04

پیش کش های
عمان

تجارتکهن
بدون بازار مدرن

بعد از تحریم هــای یک طرفه و
ظالمانه آمریکا و غرب علیه ایران،
بسیاری از زمینه ها و مسیرهای
تجارت و مبادالت اقتصادی ایران
با دیگر کشورها به بسته شد .ایران
در ایــن فضا راهی نداشــت تا از
طریق برخی از کشورها ،از جمله کشورهای حاشیه خلیج
فارس تحریم ها را دور بزند .یکی از گذرگاه های اصلی که
تولیداتایرانمی توانست...

هفته صادرات در حالی ســپری
شد که با نوید تراز مثبت تجاری
کشــور در بخــش صــادرات و
واردات همــراه بود .امــا این امر
به معنای شرایط مساعد کشور
در حوزه صادرات نیســت .بدون
تردید امروز فعاالن حوزه تجارت در ســختترین دوران
نقل و انتقاالت و عقد قراردادهــا قرار دارند ،و با وجود آن
که تنها راه نجات کشور ،توسعه...

05

06

07

فاطمهمقیمی:

نگاهخوشبینانه

تغییر نگاه

اگرچه برنامه ریزی های کالن در کشور
ما عموماً با شکست مواجه می شود و
تاکنون عمده برنامه ها به بسیاری از
اهداف خود نرسیده اند و یا حتی در
مواردی نزدیک هم نشده اند؛ اما از
آنجایی که دولت در کشور...

03

03

سهممالیاتکاهشیابد
محصوالت و سبد تولیدات فوالد مبارکه
بهطورصددرصدموردنیازداخلنیست
و حتماً باید بخشــی صادر شود .یکی از
افتخارات فوالد مبارکه ،بازاریابی و پیدا
کردنبازارهایصادراتی...

07

جناب آقاى عبدالوهاب سهل آبادى
ریاست محترم خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران

انتخاب شایسته و تداوم مدیریت حضرتعالی را به عنوان رییس
خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران تبریک عرض نموده و از
خداوند متعال توفیق روزافزون و سالمتی شما را خواستاریم.
هیاتتحریریهماهنامهنوسان
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خبر

اراده برای رفع مشکالت وجود ندارد

عضوهیئترئیسهاتاقبازرگانیاصفهانخواستارشد:

نایب رئیس کمیســیون صنایع اتاق اصفهان با بیان اینکه همبســتگی در کمیسیون
سرمایهگذاریاتاقبرقرارشده،گفت:کمیتهایبهنام«کمیتهصیانتازسرمایهگذاریها»
تشکیلشدهاست.مجتبیمالاحمدی،بابیاناینکهمشکالتبیشتردرزمینهبیمه،مالیات
وبانکهاستتصریحکرد:مشکالتدرمحیطکسبوکارفراواناست؛امامتأسفانهارادهای
برای رفع آن ها وجود ندارد و ما نباید به کمک دولت امیدوار باشیم .مالاحمدی گفت :تک
نرخیشدنارزبایداجراشودتاشفافیتاقتصادیبرایسرمایهگذاریایجادشود.

پرواز مستقیم «نورماندی» فرانسه
و اصفهان

فرصت گرجستان برای
سرمایهگذاری در کشاورزی
نوسان :سفیر گرجستان گفت :قانون حمایت از
سرمایهگذار خارجی در گرجستان به سرمایهگذاران
خارجی اجازه میدهد در یک روز شرکت ثبت کنند
و حساب بانکی داشته باشند .روبن موگوشیان در
دیدار با اعضای هیئت رئیسه اتاق اصفهان تصریح
کرد :وجود  ۲۶هزار و  ۴۰۰رودخانه و زمینهای
حاصلخیز در گرجستان فرصت مناسب برای سرمایهگذاری در بخش
کشاورزی و صنایع تبدیلی است .وی افزود :به دلیل حضور گرجی تبارها
در این استان ،میتوان روابط تجاری و سرمایهگذاری تنگاتنگی برقرار کرد.
وی از سفر  ۱۳۰هزار ایرانی طی  ۱۰ماه گذشته به گرجستان خبر داد
و گفت :ساالنه بیش از  ۱۰۰هتل درگرجستان ساخته میشود و
سرمایهگذاران اصفهانی میتوانند در ساخت و مالکیت این هتلها
سرمایهگذاری کنند.
سفیر گرجستان با اشاره به اینکه تمام بانکهای گرجستان خصوصیاند،
گفت :قانون حمایت از سرمایهگذار خارجی در گرجستان به سرمایهگذاران
خارجی اجازه میدهد در یک روز شرکت ثبت کنند و حساب بانکی داشته
باشند .شایان ذکر است ،گرجستان ازنظر آزادی اقتصاد رتبه  ۱۶و ازنظر
راحتی کسبوکار رتبه  ۱۰و جزو  ۱۰کشور جهان است که پایینترین
نرخ مالیات رادارند .موگوشیان ،همچنین از امضای تفاهمنامه تجاری با
ترکیه مبنی بر معافیت گمرکی برای کاالی دو کشور خبر داد و گفت :این
تفاهمنامه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز برقرار است.

باحضورمعاونهلدینگاوکانکتچیندراتاقبازرگانی؛

برندهای معتبر چینی در اصفهان
معرفیشوند
نوسان :معاون هلدینگ اوکانکت چین در دیدار با
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار برقراری
رابطه اقتصادی برد ـ برد بین شرکت های دو طرف
برای توسعه روابط اقتصادی شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا ،یی کینگ معاون هلدینگ
اوکانکت چین در این دیدار خواستار همکاری
مشترک شرکت های استان اصفهان با این هلدینگ شد و بیان داشت:
برقراری رابطه اقتصادی برد ـ برد بین شرکت های دو طرف می تواند روابط
اقتصادیطرفینراتوسعهبخشد.
وی تولید مشترک شرکت های ایرانی و چینی در مناطق آزاد اقتصادی
را فرصت مناسب برای همکاری برشمرد و گفت :ساخت فروشگاه های
زنجیره ای در شهرهای مختلف و ارائه کاالهای چینی با کیفیت متوسط و باال
می تواند بخشی از این همکاری های اقتصادی و تجاری باشد .وی خواستار
معرفی برندهای چینی از تولیدات گوناگون صنعت ساختمان ،لوازم خانگی،
پوشاک و دیگر کاالها توسط این هلدینگ در استان اصفهان شد و گفت :این
هلدینگ آماده همکاری با سرمایه گذاران استان اصفهان جهت تولید یا مونتاژ
کاال در این شهر است.

فرصت سوزی در کارگوترمینال
طرح ها از اصفهان آغاز می شود اما در دیگر استان ها به بهره برداری می رسند

ریحانه سجادی  /روزنامه نگار

سفیرگرجستاندراتاقبازرگانیاصفهانمطرحکرد:

چرا پایانه بار هوایی اصفهان به بهره برداری نمی رسد؟

گروه بازرگانی پتانسیل های بسیار اصفهان در بخش های مختلف صنعت و کشاورزی ،فعاالن استان را به این فکر
تحلیل
انداخت که داشته های خود را از طریق پایانه بار هوایی مستقیم از اصفهان به دیگر شهرها و کشورها
صادرکنند.اینآغازداستانساختکارگوترمینالاصفهانبود.
یکی از انتظارات اساسی برای ایجاد کارگوترمینال تسریع در صادرات ،به خصوص اقالم کشاورزی مانند گل ،محصوالت
گلخانه ایوهمچنینصنایعدستیاست.بهطورقطعاینطرحبرایاستانیماننداصفهانکهباواقعشدندرمرکزکشور
مرزبینالمللیندارد؛بسیارضرورتدارد.
کارگوترمینال در امتداد پروژه های ناتمام
اواخر سال  85بود و ساخت آن در فرودگاه
شهیدبهشتی اصفهان آغاز شد .طرحی که
قرار بود دو ساله تمام شود اما به دالیلی
ساخت آن حدود سه سال و نیم به طول
انجامید .با وجودی که از سال  88فضای
بهره برداری از این طرح فراهم و یک بار
به بهره برداری رسید اما از آن زمان تا به
امروز به دالیل متعدد و عدم هماهنگی بین
عوامل اجرایی خصوصی و فقدان یک چارتر
هوایی منظم ،این طرح به سرنوشت برخی
طرح های مهم استان دچار شده است .هر
چند این پروژه برای اولین بار در قالب یک
طرح خصوصی در کشور ایجاد و برای آن
حدود  1.6میلیارد تومان هزینه شد که 50
درصد آن را استانداری و  50درصد دیگر
را اتاق بازرگانی ،سازمان توسعه تجارت و
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
محصوالت کشاورزی هزینه کردند ،اما
مشابه این طرح چندی پیش و زودتر از
اصفهان در بندرعباس به بهره برداری
رسید.
طرح کارگوترمینال اصفهان از سوی
اتاق بازرگانی به اتحادیه تولیدکنندگان
و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی
به عنوان مجری سپرده شد .طرح اولیه
کارگوترمینال اصفهان در زمینی به
مساحت  9هزار متر مربع و بعد این طرح
در  2هزار مترمربع با دو سردخانه زیر صفر
و باالی صفر و یک سالن مجموعه اداری
کامل افتتاح شد و به نظر می رسید با
توجه به کاهش تحریم ها انگیزه اقتصادی
مضاعفی برای بهره برداری از پروژه وجود
داشتهباشد.
گام های لرزان بخش خصوصی
به اعتقاد مدیرکل سابق برنامه ریزی
استانداری اصفهان ،بخش خصوصی باید
در این زمینه گام های جدی تری بردارد؛
هرچند مقوله ایجاد چارتر هوایی ضرورت
دارد ،اما در استان ،در هیچ کاری و در هیچ
زمانی پروژه هایی از این دست به صورت
خودکار و با زمان بندی اولیه محقق نشده
است .گام های لرزان بخش خصوصی،
تأکید بر حضور جدی و منسجم بخش
خصوصی استان در پروژه هایی با این
اهمیتدارد.
به گفته علیرضا همدانیان؛ مدیریت
استان ،مسئول هماهنگی و رفع معضالت
کارگوترمینال اصفهان است و به نظر
می رسد باید تا حصول نتیجه ،اقدامات
جدی تری به عمل آورد وگرنه این طرح
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با توجه به قدمت آن ،هنوز به بهره برداری
نرسیده و نیازمند تعمیرات اساسی خواهد
بود.
استاندار اصفهان ،چندی پیش نیز با اشاره
به اینکه بهره برداری از کارگوترمینال
فرودگاه راهکار حل مشکل عدم تناسب
سیستم حمل و نقل داخلی استان اصفهان
با نیاز و جایگاه این استان است ،تأکید
کرد :بهره برداری کامل از کارگو ترمینال
باید هرچه سریع تر با همکاری سازمان
صنعت ،معدن و تجارت ،اتاق بازرگانی،
استانداری ،ادارات کل فرودگاه های
اصفهان و گمرکات استان انجام گردد.
به گفته زرگرپور ،باید موارد مربوط به
لیفتراک ،باسکول و ایکس ری توسط اتاق
بازرگانی پیگیری شود و با تجهیز آن،
هرچه سریع تر این بخش فعالیت خود را
آغازکند.
مجری نامناسب
با این وجود؛ برخی کارشناسان معتقدند
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
محصوالت کشاورزی مجری مناسبی
برای ،کارگوترمینال اصفهان نیست؛
چرا که استان اصفهان با داشتن بیش از
 8هزار واحد صنعتی و تولید محصوالت
کشاورزی ،صنایع دستی ،فرش و ...به طور
قطع می تواند توجیه اقتصادی باالیی از
طرح کارگوترمینال داشته باشد؛ اما اینکه
اعالم می کنند کارگو توجیه اقتصادی
ندارد ،بیشتر ضعف آن ها را نشان
می دهد.
کارشناس تجارت خارجی دفتر هماهنگی
امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز
با اظهار تأسف نسبت به اینکه علیرغم
آماده بودن تمام زیرساخت های مورد
نیاز کارگوترمینال اصفهان ،ساختمان
این پروژه حدود پنج سال است که خاک
می خورد ،می گوید :با این وجود تمام
دستگاه های استان از جمله فرودگاه،
گمرک و ...برای راه اندازی کامل این پروژه
اعالم آمادگی کرده اند.
به اعتقاد مجتبی رضایی ،یکی از مشکالت
موجود کارگو ترمینال اصفهان ،مجریان
این طرح هستند و بارها اعالم کرده اند
کارگو توجیه اقتصادی ندارد و بار به حد نیاز
در استان وجود ندارد .وی تأکید می کند:
در بحث کارگو تمرکز بر روی صادرات
محصوالت کشاورزی بود که در کوتاه
ترین زمان ممکن محصوالت را به بازارهای
هدف صادر کنند .اما قطعاً در زمینه فرش،
طال ،صنایع دستی نیز می توان از کارگو

استفادهکرد.
از سوی دیگر از کارشناسان معتقدند،
بحث نحوه قرارداد اتحادیه صادرکنندگان
و تولیدکنندگان با فرودگاه شاید یکی
دیگر از مشکالت عدم بهره برداری از
طرح کارگوترمینال اصفهان باشد .آن ها
می گویند نحوه قرارداد این اتحادیه با
فرودگاه به صورت  BOTبود و مطابق
آن اتحادیه صادرکنندگان باید در مدت
 12سال از این مجموعه بهره برداری و
بازگشت سرمایه داشته باشند .اما اکنون 6
سال از آن زمان گذشته و هنوز هیچ بهره
برداری از کارگو نشده است .البته رضایی،
تصریح می کندکه این موضوع به طور
قطع با وساطت استانداری قابل حل بوده
و اتحادیه صادرکنندگان باید نسبت به
تأمین بار موجود برای کارگو ،همت کند.
قهر با دنیا؛ عامل عدم بهره
برداری
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و
صادرکنندگان محصوالت کشاورزی
استان اصفهان نیز در خصوص عدم بهره
برداری از کارگوترمینال اصفهان به نوسان،
می گوید :زمانی می توانیم از این ساختار
اساسی و حیاتی استفاده کنیم که با دنیا
قهر نباشیم؛ ما باید پروازهای خود را به
سوی بازار هدف برقرار کنیم اما به دالیل
مختلفی از جمله تحریم ها بهره برداری از
کارگو راکد مانده است.
به گفته احمدرضا همتی ،کارگوترمینال
قرار است صادراتی باشد اما بسیاری از
بازارهای هدف ما برای پروازهای کارگو،
کشورهای عربی از جمله عربستان بودند
که اکنون به دلیل مسائل سیاسی ،این
موضوع منتفی است .وی در پاسخ به این
سؤال که چرا با وجود تمایل کشور روسیه
نسبت به واردات محصوالت ایرانی در بحث
کارگوترمینال از این بازار هدف استفاده
نکردیم ،معتقد است :متأسفانه در زمانی که
روسیه با ترکیه دچار مشکل بود ما بهترین
موقعیت برای صادرات را از دست دادیم؛
چرا که ما با استانداردهای مورد نظر روسیه
آشنانبودیم.
وی در تشریح این موضوع ،می گوید :به
عنوان مثال در پروسه تولید مرغ اصفهان،
امکانات تولیدی مناسبی وجود داشت اما
استانداردهای ما با استانداردهای کشور
روسیه مطابقت نداشت .وی با اشاره
به اینکه در بحث صادرات محصوالت
کشاورزی یکی از بهترین بازارها در آینده
کشور روسیه است ،می افزاید :با این وجود

روسیه خواستار محصوالتی با استاندارد
کود َکس (کمترین میزان مصرف کود
و سم) است؛ اما متأسفانه زمانی که
محصوالت کشاورزی ما آنالیز می شود از
میزان کود َکس باالیی برخوردار است.
روسیه توجیه اقتصادی ندارد
وی اما درباره اینکه چرا کارگو ترمینال نمی
تواند در صادرات محصوالت کشاورزی وارد
عمل شود ،اعتقاد دارد :متأسفانه فاصله
اصفهان با کشور روسیه بسیار زیاد است .ما
در نظر داشتیم در وهله نخست کشورهای
حوزه خلیج فارس را پوشش دهیم چرا که
حداکثر زمان پرواز ما به آن کشورها یک
ساعت و نیم است در حالی که به روسیه
حدود  4سال است و در عمل پرواز کارگو
به روسیه برای اصفهان توجیه اقتصادی
ندارد.
همتی ،عدم استقبال شرکت های
هواپیمایی داخلی و خارجی از کارگو
اصفهان را دلیل دیگر ناموفقیت این طرح
می داندومی گوید:متأسفانهشرکت های
خارجی به دلیل تحریم ها و شرکت های
داخلی به دلیل عدم توجیه اقتصادی حمل
بار ،از کارگو استقبال نمی کنند .وی با
بیان اینکه فعالیت کارگوترمینال فنی
و تخصصی است و ما تنها این مجموعه را
ایجاد کردیم ،تصریح می کند :اگر در راه
اندازی کارگو شرکت های حمل و نقل
هوایی به ما کمک نکنند ،مشکالت کارگو
همچنانباقیمی ماند.
به گفته مجری احداث کارگوترمینال
اصفهان ،اتاق بازرگانی طی دو سال
گذشته با ده ها شرکت حمل و نقل
هوایی مذاکره داشته ،اما با هیچ کدام
به توافق نرسیده است که آن ها حداقل
توجیه اقتصادی خود را برای مدت یک
سال نادیده بگیرند .وی اما تأکید دارد:
اگر هیچ کدام از شرکت های هواپیمایی
وارد نشوند ،خود اتاق بازرگانی با کمک
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
در نظر دارد تا پایان امسال با راه اندازی
کارگوترمینال ،این طرح را بعد از سال ها
کارگوترمینال برای استانی مانند اصفهان که به
دلیل واقع شدن در مرکز کشور ،مرز بین المللی
ندارد باعث تسریع در صادرات اقالم کشاورزی
مانند گل و محصوالت گلخانه ای خواهد شد

عملیاتیکند.
مانعی وجود ندارد
از سوی دیگر نیز مدیرکل فرودگاه شهید
بهشتی استان اصفهان در خصوص اینکه
چرا کارگوترمینال هنوز بعد از حدود 10
سال به نتیجه نرسیده است ،می گوید:
بعد از آماده سازی کارگوترمینال اصفهان
در قالب قرارداد  ،BOTاز نظر اداره کل
فرودگاه اصفهان مانعی برای بهره برداری
از ساختمان پروژه وجود نداشته و ندارد.
به گفته امجدی ،جزییات بیشتر عدم
راه اندازی کارگوترمینال اصفهان را باید
از سرمایه گذار اولیه طرح که اتحادیه
صادرکنندگان محصوالت کشاورزی
است ،سؤال کرد.
با این اوصاف؛ به نظر می رسد بهره برداری
کامل از کارگوترمینال اصفهان با توجه
به منافع انسانی و اقتصادی برای استان،
نیازمند همدلی و هماهنگی دستگاه
مختلف است .برخی بروکراسی های اداری
و عدم روان سازی در دستگاه های اجرایی
را یکی از معضالت در این گونه طرح ها
می دانند .متأسفانه ایده طرح های نو
همانند کارگو ترمینال و یا بندرخشک در
کشور از استان اصفهان شروع می شود؛
اما به دلیل این ناهماهنگی ها ،نمی توانیم
تمامکنندهخوبیباشیم.

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

سرمقاله
"کیش اینوکس" یک
فرصت طالیی بود؛

تعاملتمامبازیگران
حوزهسرمایه
رسیدن به رشد اقتصادی باالی 8درصد
جهت نیل به جایگاه برتر اقتصادی در
بین استانهای کشور در راستای رفع
چالش ها و نیازهای اقتصاد استان به
ویژه از حیث ایجاد اشتغال برای نسل
جوان وتحصیل کرده و جذب دانش
فنی و تکنولوژی های نوین ،استفاده
حداکثری از منابع خارجی مالی  -چه
در قالب سرمایه گذاری مستقیم
خارجی به ویژه با مشارکت سرمایه
گذاران داخلی و چه در چارچوب
روش های استقراضی -در طرح های
اولویت دار استان یک ضرورت اجتناب
ناپذیر است که در این مسیر باید
مجموعه اقدامات فوری ،کوتاه مدت،
میان مدت و بلند مدت صورت پذیرد
و الزمه آن وجود یک هماهنگی،
همکاریوتعاملویژهومؤثربینتمامی
بازیگران داخلی اعم از بخش خصوصی،
دولتی و متقاضیان و شرکای خارجی
است.
لذا این امر مهم از اولویت های استان
می باشد که شروع آن با نگاه جدید از
طریق حضور در نمایشگاه معرفی
فرصت های سرمایه گذاری آبان ماه
کیش در قالب پاویون اصفهان بود و
تالش شد با یک تعامل و همکاری
نزدیک بین دستگاه های دولتی و
تشکل ها و فعاالن اقتصادی بخش
خصوصی با محوریت استانداری و
اتاق بازرگانی ،برنامه ریزی های
جدید و جدی تری در این زمینه
انجام تا شعار "اصفهان ،بهترین مقصد
جذب سرمایه های خارجی در دوران
پساتحریم" را به طور کامل محقق
ساخته و الگوی الهام بخشی به سایر
استان هاارائهدهد.
نمایشگاه "کیش اینوکس" یک
فرصت طالیی برای اصفهان بود که
خوشبختانه با انسجام ،برنامه ریزی
و هدف گذاری درستی محقق شد و
تأثیرات این اتفاق از همان روزهای
نخست نمایشگاه مشخص بود .پاویون
اصفهان بعد از سال ها توانست یک
حضور منسجم و هدفمند را تجربه
کند که این امر ،یک دلیل مهم داشت؛
عمده دلیل این موفقیت این بود که
بیش از یک ماه از شروع نمایشگاه،
جلسات مدونی با حضور افراد تأثیرگذار
و مشخص ،برنامه ریزی و تشکیل شد
و از حضور افراد غیرضروری که نقشی
در مدیریت و هماهنگی یا برگزاری این
رویداد نداشتند ،پرهیز شد .دستور این
جلسات مشخص بود؛ جلسات با دعوت
از دفتر جذب و حمایت از سرمایه
گذاری استانداری و نقش آفرینی
کارآمد کمیسیون تأمین مالی اتاق
بازرگانی اصفهان در محل اتاق ،بسیار
خوبتشکیلوازتجربیاتنمایشگاهی
عناصر مؤثر و باتجربه مانند شرکت
نمایشگاه استفاده شد و تالش شد در
این جلسات ابعاد مختلف این رخداد به
دقت تجزیه و تحلیل و تمهیدات الزم
جهت اثربخشی و حضور مؤثر وفعال در
نمایشگاه اتخاذ گردد .توفیقات حاصل
شده که به تأیید برگزارکنندگان،
بازدید کنندگان و مشارکت کنندگان
رسیده حاصل این تعامل و خردجمعی
می باشد که قطعاً می تواند الگویی
برایاقداماتبعدیباشد.
به هر حال با این اقدامات و حرکت های
آغاز شده ،تجربیات خوبی به دست
آمده و می توان سرمایه ها و سرمایه
گذاران را به سمت اصفهان جذب نمود؛
همچنین می توان ظرفیت ها و توان
بی نظیر این شهر را در بخش های
مختلف در سطح ملی و بین المللی
معرفی و رشد شتابان و توسعه پایدار را
برایاستانمحققساخت.

محسن ایروانی  /مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اصفهان

نوسان :عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان
خواســتار برقراری پرواز مســتقیم بین نورماندی
فرانسه و اصفهان شــد و گفت :ظرفیت گردشگری
اصفهــان و نورمانــدی می توانــد زمینــه تبادل
گردشگران بین دو طرف را فراهم کند.
قاسمعلی جباری در نشست فرصت های همکاری
بین اصفهان و نورماندی فرانســه ،با اشاره به پیشــینه اصفهان در صنعت
نساجی و پوشاک ،بیان داشــت :همکاری بین واحدهای نساجی اصفهان با
برندهای معتبر فرانسه می تواند زمینه توســعه این صنعت را در اصفهان و
نورماندی ایجاد کند.
جباری افزود :صنعت ُمد فرانسه می تواند از ظرفیت تولید پوشاک اصفهان
برای ارائه در بازارهای بین المللی اســتفاده کند و ایــن مهم در قالب یک
سرمایه گذاری مشترک تعریف شود.
رئیس کمیسیون حمایت از ســرمایه گذاری ،تأمین مالی و توسعه روابط
خارجی اتاق بازرگانــی اصفهان ،ایجاد میز مشــترک بیــن نورماندی و
اصفهان در اتاق های بازرگانی دو طرف را خواســتار شــد .جباری اظهار
داشت :روابط فرهنگی و اقتصادی اصفهان و فرانسه به چند قرن پیش باز
می گردد و از این پیشــینه می توان برای توسعه کسب و کار دو اتاق بهره
برد .وی تأمین آب و خطوط انتقال آب را دو چالش مهم در استان اصفهان
برشمرد و عنوان کرد :شرکت های فرانســوی در زمینه تصفیه فاضالب،
انتقال آب و فناوری های نویــن می توانند با اســتان اصفهان همکاری
نزدیک داشته باشند.
استاندار ایالت نورماندی فرانســه نیز گفت :اصفهان و نورماندی می توانند
همکاری نزدیکی در بخش های مختلف اقتصادی ،علمی و آموزشی داشته
باشند .هرو مورن افزود :چهار هزار شرکت الکترونیکی در نورماندی فعالیت
می کنند و اغلب واحدهای تولیدی خودروســازان کشــور فرانسه در این
استان قرار دارند.
سرپرست هیئت تجاری ،سیاسی و علمی نورماندی فرانسه افزود :نورماندی
ساالنه میزبان ســه میلیون گردشگر خارجی از سراســر جهان است .هرو
مورن ،کشــاورزی نورماندی را یکی از بخش های فعال و نــوآور این ایالت
عنوان کرد و افزود :تولید پودر شیر خشک اُرگانیک از مهم ترین تولیدات این
منطقه و ایران یکی از مصرف کنندگان این محصول است.

رایزن ها اول مشکالت خودشان را حل میکنند

عبدالوهاب ســهلآبادی ،دغدغه اول رایزنان اقتصادی را حل کردن مشکل تحصیل
خانواده خود دانست و افزود :رایزنها اول مشکالت خودشان را حل میکنند تا رایزنی
برای صادرات .رئیس اتاق اصفهان ،به فقدان شرکتهای حمل ونقل اشاره کرد و گفت:
حمل ونقل جادهای در اختیار مالکان خرد اســت و این وضعیت مانع صادرات مناسب
است .وی در ادامه با اشاره کنایهآمیز به دیرکرد مشوقهای صادراتی ،گفت :نفوذ برخی
افراد مؤثر که قدرت آن ها از وزارتخانه بیشتر است ،سد راه صادرات گردیده است.
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رتبه چهارم ایران در تعداد مهندسان

گزارش

مجتبیخسروتاج،گفت:صادراتفرشبهبازارهاینوظهورازجملهکشورهایروسیه،برزیل،
چینوهندبایدموردتوجهقرارگیردومشارکتصادرکنندگانفرشضرورتدارد.قائممقام
وزیرصنعت،بابیاناینکهدرحوزهصادراتفرشازهرگونهنقطهنظریحمایتخواهیمکرد،
افزود :فرش ایران در دنیا صاحب نام است و این یک امتیاز بزرگ برای ایران به شمار می رود
و در این مسیر از برگزاری نمایشگاه ها در کشــورهای دیگر برای فرش دستباف و افزایش
صادراتحمایتخواهیمکرد.

نگاه خوش بینانه

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران و رئیس کانون ملی زنان بازرگان ایران؛

تغییرنگاه

در رویداد باشگاه توسعه
سرمایهگذاری اصفهان
مطرح شد؛

حمایت شبکهSPX
از اتاق اصفهان

نردبان توسعه یک پله ندارد

زهرا روشندل /روزنامه نگار

نوسان :مشاور ســرمایه گذاری اتاق
بازرگانی اصفهان ،گفت :استان اصفهان
از حدود سه سال به فکر اقدامات اساسی
برای صنایع کوچک افتاد و براین اساس
فعالیت های خود را بــا در مرکز SPX
آغاز کرد و در سال گذشــته به یونیدو
پیوست.
علی صفرنوراهلل با اشــاره بــه اینکه در
قرارداد با یونیدو ،در گام اول قرار شــد
این مرکز درستی یا نادرستی اقدامات
ما برای  SMEها را بررسی کند ،افزود:
دردومینگامقراربرایناستکهیونیدو،
 SMEهای ایران را به بازارهای جهانی
متصل و ســرمایه گــذاران و صاحبان
صنایع تکنولوژی را راهنمایی و به ایران
هدایتکند.
وی افــزود :اکنون 9ماه از ایــن قرارداد
می گذرد و امیدواریم تا 15ماه آینده در
اینخصوصبهنتیجهبرسیم.
مشاور ســرمایه گذاری اتاق بازرگانی
اصفهان با بیان اینکه یکی از بزرگترین
مشکالت کشور ،مســائل کارآفرینان
اســت ،گفت :برخی کارآفرینــان ایده
هایی دارند اما امکان عملیاتی شدن آن
وجود ندارد براین اساس ما در اصفهان
 ITDOرا راه اندازی و فعالیت های خود
را براساس آن آغاز کردیم تا از تجربیات
کشورهای دیگر اســتفاده کنیم .وی با
اشاره به اینکه اولین شورایی که در این
خصوص ایجاد شد ،متشکل از خبرگان
صنعت و دانشگاه بود ،افزود :در این شورا
به کارآفرینان کمک می شود تا ایده و
فکر خود را بیاورند و در صورت تأیید ،به
باشگاه سرمایه گذاری معرفی می شود.
وی همچنین یادآور شد :مرکز ITDO
اصفهان با مرکز  ITPOبصره ،استانبول
وبحرینارتباطبرقرارکردهاست.
برایان پرتلی ،نماینده ســازمان توسعه
صنعتی ملل متحد (یونیــدو) ،هدف
شــبکه جهانــی  SPXرا گردهمایی
و هماهنــگ کــردن کارآفرینــان و
تولیدکنندگان برای رسیدن به اهداف
عالیه کارآفرینی دانست و افزود :تسهیل
بخشــیدن کار خالقان و صاحبان ایده
صنایع کوچک و متوســط و رسیدن به
مراتب باالی بین المللــی با کمک اتاق
بازرگانی از دیگر اهداف این شبکه است.
وی ادامه داد :براین اســاس ،اطالعات
تولیدکنندگان SME ،ها و کارآفرینان
کوچکرابرایارتباطبینالمللیدریک
شبکهمهیامی کندتازمینه هایتوسعه
پایدارصنعتیفراهمشود.
پرتلی با بیان اینکه برای بســط کردن
کارآفرینان به شــبکه جهانــی و حل
مشکالت ســر راه آنها ،ایجاد یک پلت
فرم برای ارتباط در سطح ملی ،فراملی
و منطقه ای ضــرورت دارد .وی افزود:
خدمات  SPXبــرای زیرمجموعه ها و
مشتریان و کارآفرینان SMEها و ایجاد
زمینه ها از سیستم تکنیکی که یونیدو
طراحیکردهازدیگرفعالیت هایSPX
است .به گفته نماینده سازمان توسعه
صنعتی ملل متحد (یونیدو) ،شناسایی
زمینه های سرمایه گذاری ،فضاسازی
برای جــذب ســرمایه گــذار و ایجاد
زمینه هایرسیدنبهتکنولوژیموجب
جذبسرمایهدرفضایملی،منطقه ای
و فرامنطقــه ای بــرای کارآفرینان و
سرمایهگذارانخارجازکشورمی شود.

ازنمایشگاهفرشحمایتمی کنیم

نگاهیبهالیحهبودجه 96ازمنظراشتغال؛

سرویسبازرگانی تعاریف زیادی از فاطمه مقیمی در فضای رسانه ای وجود دارد .شما هم کافی است نامش را در گوگل
گفت و گو
جستجو کنید تا سیل القاب و عناوین برایتان لیست شود؛ ثروتمندترین زن کشور ،یکی از سه
مولتی میلیاردر ایران ،مدیر عامل شرکت کشتیرانی سدید ،مدیر اجرایی بخش حمل ونقل بین المللی ،مدیرعامل
دفتر توسعه کار آفرینی دانشگاه شریف ،رئیس هیات مدیره کانون زنان بازرگان ایران ،رئیس شورای بانوان بازرگان،
رئیس دوره ای کمیته بانوان کارآفرین اکو ،کارآفرین برتر کشورهای اسالمی در سال  ،۲۰۱۲بانوی کارآفرین برتر در
کنفدراسیون اتاق های بازرگانی آسیا و اقیانوسیه و البته دکتری مدیریت استراتژیک .اما برای من فاطمه مقیمی
متفاوت از تمام این عناوین بود؛ پرتالش و جسور؛ شیفته یادگیری و یاددهی؛ که بی پروا حرف می زند و از سرعت
گیرهای و موانع فرهنگی و اجتماعی در مسیر حضور و بروز توانمندی های زنان بسیارگالیه دارد .اما فرصت زندگی
را محدود می داند و وقت برای تلف کردن ندارد .گفت و گو با فاطمه مقیمی را می خوانید؛

نوسان :انتخاب شما به عنوان
بانوی کارآفرین برتر در کنفدراسیون
اتاق های بازرگانی و صنعت آسیا و
اقیانوسیه ()CACCIنشان از جایگاه
ویژه شما در جمع کارآفرینان ایرانی
دارد .چه فرآیندی فاطمه مقیمی را به
این جایگاه رسانده است؟
بحث کارآفرینی در جامعه ی ما شاید کمتر
از  15سال است که مطرح شده است .زمانی
که وارد حوزه حمل و نقل شدم هرگز قصد
کارآفرین بودن را نداشتم .چون هنوز کسی
معنای واژهی کارآفرین را هم نمی دانست.
بیشتر بایکنگاهتغییردرجامعهوتاثیرگذار
بودن در فضای اقتصادی و صنعتی کشور
وارد عرصه شدم .همان چیزی که امروز به
واژهیکارآفرینتعبیرمی شود.
در سال  2012از طرف بانک توسعه
اسالمی به عنوان کارآفرین برتر در حوزه
زنان انتخاب شدم .در سال  2016نیز در
مسابقه ای که اتاقهای بازرگانی آسیا و
اقیانوسیه،بعدازگذشت 50سالازعمرش،
برای اولین بار در حوزه زنان کارآفرین
برگزار کرد نیز بانوی کارآفرین برتر شناخته
شدم .این جایزه به بانوی کارآفرینی تعلق
میگیردکهنهتنهادرکسبوکارخودموفق
بوده است بلکه با اقدامات مؤثر در حوزه
مسوولیت اجتماعی نیز توانسته است برای
مردموکشورخودمفیدباشد.
نوســان :معیار انتخــاب زن
کارآفرین نمونه در این رقابت ها چه
بود؟ در واقع چه ویژگی هایی شما را
از بقیه بانوان فعال اقتصادی متمایز
ساخت؟
یکی از معیارها سنوات و تخصص کاری
افراد است .اینکه در چه حوزه ای فعالیت
می کنند و چقدر حضور زنان در این
حوزه ها سخت و طاقت فرساست .و
چقدر سختی و صعوبت در کار آنها وجود
داشته است .مورد بعدی فعالیت و داشتن
مسئولیت های اجتماعی در تشکل های
مختلفکاریاست.همانطورکهمی دانید
من در تشکل های زیادی فعالیت داشته
ام ،از جمله چهار دوره در تشکلهای
حمل ونقل ،تشکل های بانوان بازرگان،

تشکل های زنان کارآفرین که از حدود ده
سال پیش مدیر عامل یکی از تشکل ها
هستم ،رئیس هیات مدیره شورای بانوان
بازرگان و بعد از آن کانون بانوان بازرگان
که خوشبختانه در حال حاضر  15شعبه در
سراسرکشوردارد.
کارهای اجتماعی از جمله توانمندسازی
جوانان و زنان ،مثل تأسیس اتاق فکر
که حدود  9سال پیش راه اندازی شد نیز
یکی دیگر از این فعالیت هاست .اتاق فکر،
ایدههای جدید ،را ارائه میدهد و به تفکر
کسانی که در شرف شروع کار هستند
کمک میکند .بیشتر اعضای اتاق فکر،
جوانانی هستند که فارغ التحصیل شده اند
و نمیدانند از کجا باید شروع کنند .چون
تا کنون مراکز مشاورهی درستی در
کشور وجود نداشته ،اگر هم بوده بیشتر
مراکز مشاورهی علمی بوده اند در حالی
که باید کسانی که کار موفق انجام داده
اند ،تجربه های کاری خود را در اختیار
دیگران بگذارد .همچنین برای ایده هایی
که قابلیت اجرا نیز دارند سرمایهگذار پیدا
میکنیم.
نوسان :یعنی این اتاق فکر برای
فعالیت های استارتاپی ،سرمایه گذار
خطرپذیر نیز معرفی می کند؟ احیانا
خودتان در این چنین پروژه هایی
سرمایه گذاری کرده اید؟
نه ،قصد انجام این کار را هم ندارم ،من فقط
در کنارشان هستم و به آنها کمک خواهم
کرد .با اینکه در صنعت حمل و نقل هم
اطالعات مفیدی برای سرمایه گذاری
کسب کرده ام ،تابحال هیچ تجارتی انجام
نداده ام .نکته ای که باید بگویم این است
که هیچگونه نگاه فمنیستی و تفکیک
جنسیتی در کار خود ندارم و با طرح های
سهمیه بندی نیز مخالفم .معتقدم آدم ها
باید تقویت شوند و اندازه ی توانمندی
هایشانبهآنهامسئولیتدادهشود.
نوسان :اما به نظر من آنقدر که
موفقیت های شما رنگ زنانه به خود
گرفته است به اهمیت فعالیت ها و
توانمندی شما در حوزه حمل و نقل
که بالغ بر  35سالهعمر خود را در

آن صرف کسب تجربه و توانمندی
نموده اید ،توجه نشده است .حوزه
زیرساختی مهمی که دارای مشکالت
اساسی در کشور است؟ به عنوان
یک فعال این حوزه راهکار برون
رفت از مشکالت حوزه حمل و نقل
کشور چیست؟
با نظر شما موافق نیستم !.در قضیه قطار
مشهد -تبریز در برنامه ی تهران بیست،
به صورت مفصل در خصوص مشکالت
صنعت حمل و نقل صحبت کردم و دالیل
آمار غیرقابل قبول کشور در این حوزه را
بیان کردم .یکسری از مشکالت حمل و
نقل مربوط به قوانین است که امیدواریم به
سمت تسهیل این موانع حرکت کنیم .اما
بخش کلیدی ،شرایط زیرساختی در حمل
و نقل مانند جاده ها و ناوگان حمل ونقل و
باری کشور است .البته در طول چند سال
گذشته آزادراه ها و بزرگراه های زیادی
ساخته شده است ولی با توجه به افزایش
جمعیتوگستردهشدنشهرهاوهمچنین
اضافه شدن وسایل تردد قطعاً به جاده های
بیشتر و شرایط مهندسی شده مناسبتری
نیازاست.
به این امر توجه داشته باشید که ایران
دارای موقعیت خاص جغرافیایی و فرصت
هایی است که در دنیا بی نظیرند .به عنوان
مثال می توان به دسترسی به آبهای آزاد
در شمال و جنوب و  15کشور همسایه که
کمتر کشوری در دنیا این موقعیت بی نظیر
را دارد اشاره کرد .همچنین با اینکه جنگ
همیشه و در هر شرایطی بد است اما جنگ
هایی که کشورهای همسایه با آن رو به رو
هستند برای ایران میتواند فرصت خوبی
باشد زیرا آنها برای بازسازی به تجارت با
ایران نیاز دارند و ما باید از این فرصت ها
استفادهکنیم.
موقعیت دیگر رد شدن کریدورهای
ترانزیتی مختلف از ایران است؛ کریدورهای
شرق و غرب ،شمال و جنوب ،راه شاهی،
جاده ابریشم ،جاده ادویه و ...همه ی این ها
نشان از موقیعت فوق العاده ی ایران و
مزایای آن برای کشور دارد .ما یک فرصت
خدادادی داریم و یک مزیت مدیریتی؛ اگر

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

اگرچه برنامه ریزی های کالن در کشور ما عموماً با
شکست مواجه می شود و تاکنون عمده برنامه ها به
بسیاری از اهداف خود نرسیده اند و یا حتی در مواردی
نزدیک هم نشده اند؛ اما از آنجایی که دولت در کشور
ما بزرگترین مصرف کننده و در بسیاری از زمینه ها
بزرگترینسرمایهگذاروتولیدکنندهاست،لذاتصمیمات
اقتصادی آن که مبنای آن ها برنامه های توسعه و لوایح ساالنه بودجه است ،نقش
بسیارتعیینکننده ایدارد.دراقتصادهایمبتنیبرنظامبازارکهبخشخصوصی
نقش اصلی را ایفا می کند ،برنامه ریزی در سطح کالن از اهمیت کمتری برخوردار
است و نقش دولت در اقتصاد عموماً در وضع قوانین مالیاتی ،وضع تعرفه ها ،اعطای
مشوق هابهصنایعخاصومحدودویاایجادمحدودیتبرایصنایعآالینده،ایفای
نقشدرتولیدکاالهایعمومیومواردیازایندستخالصهمی شود.
درادامه،قصدداریمبهالیحهبودجهسالآیندهبپردازیمومواردمهموتعیینکننده
آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .در این شماره ،این الیحه را از منظر اشتغال
بررسی می کنیم و سعی می کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که این الیحه چقدر
می تواند به رونق بخش های اشتغال زا در سال آینده کمک کند و اصوالً دولت چه
تدابیریبرایبهبودوضعاشتغالدراینالیحهاندیشیدهاست.
اشتغال
متأسفانه دولت یازدهم تاکنون نتوانسته به وعده های خود در خصوص اشتغال
جامه عمل بپوشاند و از آنجا که ایجاد اشتغال به رشد اقتصادی گره خورده است،
رکودسال هایاخیروضعیتراازآنچهبود،بدترهمکردهاست.البتهبایدایننکتهرا
مد نظر داشته باشیم که دولت اختیار تام در این مورد ندارد و عالوه بر محدود بودن
نقشآن،ابزارهایکاملیدراختیاراونیست.
حداقل در سال های اخیر می توانیم بگوییم دست دولت از جنبه های مختلفی
بستهبودوبرایبهحرکتدرآوردناقتصادودرنتیجهایجاداشتغال،بامحدودیت ها
و موانع متعدد روبرو بوده است و تاکنون نتوانسته این محدودیت ها را از سر راه
بردارد .به عنوان شاهدی برای این تالش نافرجام ،می توانیم سقوط  18پله ای
کشور در کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی را مثال بزنیم که در دولت
یازدهماتفاقافتادهاست؛بهگفتهرئیسسازمانبرنامهوبودجه،کشورنیازبهایجاد
ساالنه  900هزار شغل دارد که در الیحه بودجه سال آینده هم تمهیداتی در این
خصوص اندیشیده شده که دارای نقاط ضعف و قوت است که در ادامه به برخی از
آن هااشارهخواهدشد.
در برنامه ششم توسعه که سال گذشته به تصویب رسید ،اگرچه موضوع اشتغال به
عنوان یکی از مسائل مهم و محوری اقتصاد کشور مطرح شده ،اما آن گونه که باید
توجه چندانی به این مسأله نشده و بنا به گفته برخی کارشناسان ،اشتغال یکی از
موضوعاتمغفولماندهدرکلبرنامهاست.
اگرچه در این برنامه  5ساله ،نرخ بیکاری  7درصد هدف گذاری شده و برای مثال
جذب سرمایه گذاری ساالنه  120میلیارد دالر و نرخ رشد اقتصادی ساالنه 8
درصد تعیین شده است ،اما به جرأت می توان گفت که ما با هرکدام از این اعداد،
فرسنگ هافاصلهداریم!
بنابرایندربرنامهتوسعهکهمبنایتدوینلوایحبودجهساالنهاست،تدابیرروشنی
برای این مسأله اندیشیده نشده است .حال ببینیم در الیحه بودجه سال آینده
چگونهبهاینمسألهتوجهشدهاست؟
رقم کل بودجه سال 96با 11درصد رشد نسبت به سال جاری ،به 1085تریلیون
تومان رسیده است .همچنین اعتبارات عمرانی درسال آتی به میزان  62میلیارد
تومانخواهدبودکهنسبتبهپیشبینیعملکردسالجاری 26،درصدرشددارد.
با توجه به این که بودجه عمرانی سهم مهمی در ایجاد اشتغال دارد ،می توان گفت
در صورت تحقق اهداف دولت در این زمینه ،در سال پیش رو شاهد ایجاد اشتغال
بیشترینسبتبهسالجاریخواهیمبود.
البته این رقم مقداری خوشبینانه در نظر گرفته شده است و با توجه به این که به
احتمالزیادبودجهدچارکسریخواهدشدوازآنجاییکهتجربهنشاندادهکاهش
بودجهعمرانیهمیشهیکیازاولویت هادرقبالکسریبودجهاست،لذابهاحتمال
زیاد،رقمدرنظرگرفتهشدهبرایبودجهعمرانیدولتمحققنخواهدشد.
افزایش هزینه های جاری دولت نیز در این خصوص جالب توجه است ( 320هزار
میلیارد تومان) و به نظر می رسد نشانه خوبی برای اقتصاد نیست .برای تقویت
اقتصاد و ایجاد اشتغال با نگاه بلند مدت ،افزایش هزینه های جاری نمی تواند اقدام
درستیباشدونشاندهندهنگاهکوتاهمدتدولتبهاینمسألهاست.
بسیاری از وزارت خانه ها و نهادهای دولتی اکنون با مازاد نیرو مواجه اند که باید
دست به تعدیل بزنند! اما ازآنجایی که این عمل در شرایط کنونی هزینه بر است،
دولت نه تنها سعی در کوچک کردن بدنه خود در سال پیش رو ندارد ،بلکه قصد
فربه تر شدن هم دارد! این عمل اشتباه در دولت نهم و دهم نیز انجام شد و تبعات
بسیاربدیبههمراهداشتوازایندولتانتظارمی رفتایناشتباهراتکرارنکند!
هزینه های جاری ،هزینه هایی است که دولتمردان صرف حقوق ها ،تشریفات و
سایر هزینه های جاری می کنند که در این دولت اگر این رقم به تصویب مجلس
برسد،رشدحدود 300درصدیدرطی 4سالرانشانمی دهد!
هم چنین در الیحه پیشنهادی ،به دولت اجازه داده شده است اقدامات زیر را بر
اساسسیاست هایمصوبشورایعالیاشتغالانجامدهد:
 .1تدوین و ارائه اولویت های سرمایه گذاری به تفکیک رشته فعالیت ها تا سطح
شهرستانتوسطدستگاههایاجراییباهمکاریبخشخصوصیوتعاونیباتوجه
به قابلیت ها و محدودیتهای محیطی و اقتصادی ،دینامیک کسب و کار ،بازار
عواملواشتغال،بازارمحصولوزیرساخت هایموجود.
.2ظرفیتسازیبرایمشارکتفعالومؤثرجامعههدفتوسطدستگاهاجرایی
.3تسهیلگریوظرفیتسازینهادیدرمناطقروستاییوگروه هایهدف
 .4اطالع رسانی شفاف مشوق های مالی ،حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از
دستگاه هایاجرایی
.5ایجادرونقدربخشساختمانوخدماتعمومی
 .6اولویت تخصیص مشوقهای مالی به پژوه ها به ترتیب برای ایجاد و توسعه
بنگاه هایکوچک،متوسطوصنایعدستی
بهعالوه،بهدولتاجازهدادهمی شودمعادلریالییکمیلیاردو 500میلیوندالراز
منابعصندوقتوسعهراصرفاعطایتسهیالتبرایایجاداشتغالدرروستاهاکند؛
کهاینموضوعرامی توانیکیازنکاتمثبتدراینزمینهدانست.
دولتدرسالجاریتالشکردبااعطایتسهیالتمناسب،بازارمسکنرابهحرکت
درآورد اما هنوز موفق به این کار نشده است و در سال آتی ،رونق مسکن یکی از مهم
ترین اولویت های دولت خواهد بود .کاهش  8درصدی سود تسهیالت مسکن در
الیحهمی تواندیکیازنشانه هایتوجهجدیدولتبهاینمسألهباشد.دولتبرای
بهبود رشد اقتصادی و همچنین بهبود اشتغال ،روی این بازار حساب ویژه ای باز
کردهاست.
نکتهجالبتوجهدیگر،افزایش 160میلیاردتومانیبودجهصداوسیماستکهازدو
جهت می توان از دریچه اشتغالبه آننگاهکرد :صدا و سیما حدود 24هزارپرسنل
دارد که گفته شده حدود نصف آن ها مازادند .به نظر می رسد اگر دولت نگاه بلند
مدتبهمسألهاشتغالداشت،بایدبودجهاینسازمانکاهشمی یافتونهافزایش!
هنگامی که دولت در ایجاد اشتغال باز می ماند و نمی تواند نیاز متقاضیان کار
را مرتفع سازد ،یکی از راه های مهار تبعات بیکاری ،توسعه رسانه هاست که بعید
نیستافزایشبودجهصداوسیمابهاینمنظوراتفاقافتادهباشد!

کاظم بهرامی  /پژوهشگر اقتصادی

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با اشاره به رتبه چهارم ایران در
تعداد فارغالتحصیالن مهندسی در جهان گفت :با توجه به رکود بی سابقه بازار مسکن در
کشور ،صادرات خدمات مهندسی باید تسهیل شود .مهدی روانشادنیا با بیان اینکه صدور
خدمات فنی و مهندسی با سه هدف روبرو است ،افزود :در حوزه صدور خدمات فنی و
مهندسیبهصورتبینالمللیبهسهشکلپروژه،ارسالمهندسبهصورتیکفردحقیقیو
صادراتکاالیخدماتمهندسیمانندسیمان،سرامیکو...تواناییداریم.

دیدگاه

بتوانیم با مدیریت درست از فرصت های
موجود برداشت های کالن کنیم ایدهآل
خواهد بود .پس باید مدیریت کالن کشور
را تقویت کرد .همچنین به یک تغییر نگاه
و رویکرد نیاز داریم .زیر ساخت این اتفاقات
هم قانون هایی است که قوه مقننه برای
حمایت از بخش های تجاری در منطقه
ایجادمی کندوتغییررویه ایکهمابتوانیم
به (دبلیو تی او) ملحق شویم و تجارت بین
المللیانجامدهیم.
از سوی دیگر زیر ساخت های مربوط به
جاده و ناوگان ها مطرح است .توجه داشته
باشید که هزینه حمل و نقل کاال در کشور
ما حداقل  ۵۰درصد از استاندارد های
جهانی باالتر است؛ موردی که با اصالح
یک بند قانونی قابل رفع است .وقتی عمر
ناوگان های کشور حدود  20سال است
در صورتی که ناوگان دنیا حداکثر  5سال
عمر دارد؛ یعنی یک گپ بزرگ در این
بخش وجود دارد .نردبان توسعه یک پله
ندارد؛ شک نکنید که کلید توسعه کشور در
توسعهکارآفرینیاست.
نوسان :چند روز پیش قرارداد
سفارش ساخت اولین کشتی با
فاینانس خارجی توسط کشتیرانی
ایران و هیوندای کره جنوبی منعقد
شد .به نظرتان آیا این امر می تواند
شروع تغییر در صنعت حمل و نقل
کشور باشد؟
قرار دادی بسته شد تا خط یک هیوندای
پس از مدتی که در بنادر جنوب توقف کرده
بود دوباره از سر گرفته شود .باید اتفاقات
زیادی در این حوزه روی دهد .اسکله های
مناسب و لنگرگاه های مساعد در بنادر
برای ظرفیت های کشتی های پاناما در
ما یک فرصت خــدادادی داریــم و یک مزیت
مدیریتی؛ اگــر بتوانیم با مدیریت درســت از
فرصت های موجود برداشــت های کالن کنیم
ایدهآل خواهد بود

نظر گرفته شوند ،باید ابزارها را ایجاد کرد،
انبارها باشند ،تخلیه و بارگیری مناسب
انجام شود و یک مدیریت برنامه ریزی شده
را در پیش بگیریم تا بتوان ایران را تبدیل به
هابمنطقهکرد.
نوسان :یکی از معضالت مهم در
توسعه صنایع بزرگی مانند فوالد،
دستیابی به افق  55میلیون تن
است .بزرگان فوالد مدعی هستند
که در تولید این میزان مشکلی
ندارند اما ظرفیت ناوگان حمل و نقل
کشور را قادر به جابجایی این حجم
بار نمی دانند .واقع ًا راهکار چیست؟
همه ی ما راغب هستیم که تولید
داخلی کشور باال رود و البته
سایپا دیزل و ایران خودرو دیزل
بتوانند تولید کامیون داخلی
داشته باشند .امــا خط
تولید فعلــی نمی
تواند پاسخگــوی
نیازهای نوسازی
و بهسازی ناوگان
کشور باشد باید
این تصمیم گرفته
شـود تا اجازه ی ورود
کامیون به ایران داده شود
و کامیون های با کیفیت
وارد سیستم حمــل و
نقــل کشور شوند .نه
تنها تعداد کامیون های
داخلی پاسخگوی این
نیاز نیست که از نظر
کیفی نیز مشکالت
بسیاری وجود دارد.
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رویداد

الیحه نوسازی بافت همت آباد تصویب شد

مدیرامورسرمایهگذاریومشارکت هایشهرداریاصفهان:

ندا واشیانی پور ،گفت :الیحه عملی شدن فرآیند باز آفرینی محله همت آباد در صحن
شورای شهر به تصویب رســید .وی تأکید کرد :در بافت یک هکتاری همت آباد128 ،
پالک ریزدانه وجود دارد .واشــیانی پور ،ادامه داد :در این طرح مصوب  12بلوک 750
متری ،با فضای سبز  3500متری پیش بینی شده است که این  12بلوک حدود 103
مالک دارد .وی افزود :شــهرداری  100درصد تخفیف ،جدا از تراکم و عوارضات اعمال
می کند تا پروانه های ساختمانی صادر شود.

دلفیناریوم به مشاورین داخلی
سپرده شد

سرمایه گذاران فرانسه و ایتالیا در اصفهان:

گردشگری،محیطزیستوحملونقل
محورسرمایهگذاری
نوسان :علیرضا خیام پــور معاون بین الملل در
حوزه سرمایه گذاری شــهرداری اصفهان با اشاره
به حضور دو شــرکت ســرمایه گذاری ایتالیایی و
فرانســوی در اصفهان گفت :سرمایه گذاران استان
لومباردیا ایتالیا به سرپرستی نایب رئیس و مدیران
ارشد این استان و همچنین برخی از مسئوالن شهر
میالن ایتالیا برای بررســی و ســرمایه گذاری در حوزه مسکن ،نمایشگاه،
روابط و تجارت بین الملل ضمن اعالم آمادگی برای بررســی و ســرمایه
گذاری در شهر اصفهان در حوزه های گردشگری و محیط زیست ،فناوری
و حمل و نقل نیز به تبادل نظر پرداختند.
وی ادامه داد :ســرمایه گذاران ایتالیایی از شــهر و اســتان اصفهان ابراز
شــگفتی نموده اند و ظرفیت و توانمندی باالی استان اصفهان را ستودند.
اســتان لومباردیا،که دومین در اروپــا در بحث تولید و تجارت اســت که
برای همکاری دو جانبه ابراز عالقه نشــان داده اند .سرمایه گذاران استان
لومباردیا ایتالیا رتبه اول ســرمایه گذاری در حوزه کشــاورزی در کشور
ایتالیا و سوم در اروپا هســتند و  900کارخانه کوچک و بزرگ را با باالترین
ظرفیت اقتصادی و تجاری ایتالیا در دست دارد .معاون بین الملل در حوزه
سرمایه گذاری و مشارکتهای شــهرداری اصفهان از حضور هیات سرمایه
گذاری فرانســوی در امور سرمایه گذاری و مشــارکت ها با حضور معاون
حمل و نقل و ترافیک و مدیر و قائم مقام شــهردار در امور سرمایه گذاری
و مشــارکت ها و مدیران مربوطه خبرداد و گفت :رئیــس و نایب رئیس و
سایر مدیران شرکت فرانسوی -ایرانی ( )Iran valleyدر این دیدار ضمن
ابراز تمایل برای ســرمایه گذاری در پروژه تراموا اصفهــان اعالم آمادگی
نمودند.
خیام پور ،تصریح کرد :در خصوص مســائل فنی و مالی پروژه به تفســیر
مذاکره شــد و مقرر گردید تا سه ماه آینده مســائل فنی و تکنیکی پروژه
توسط کارشناســان و همزمان موارد مالی نیز مورد بررســی قرار گرفته و
مدل اجرایی و مالی آن ارائه گردد .وی افزود :شــهرداری به دنبال به دست
آوردن توانمندتریــن از نظر تخصص و توان اجرایی اســت مدل ها باید به
نحوی باشد که اولین و آخرین همکاری نباشد .سرمایه گذار بایستی روی
مزیت های سرمایه گذاری در زمینه ساخت و بهره برداری تمرکز نموده و
تا یک هفته آنها را اعالم نمایند .در اصل تقاضا و تمایل هر دو طرف مشترک
هســتند و باید این توانایی و تقاضا ایجاد هم افزایی نمایــد تا پروژه پایدار
باشد .مدل مالی این پروژه تا سه ماه آینده ارائه می شود.
شــایان ذکر اســت ،ارزش کلی پروژه تراموا اصفهان  350میلیون یورو و
در کل  14کیلومتر طول خط می باشــد .مطالعات صورت گرفته توسط
شــهرداری اصفهان در حوزه حمــل و نقــل و ترافیک به صــورت پاور
پوینت با برآورد اولیــه اقتصادی و مالی به طور کامل در این جلســه ارائه
گردید .همچنین در این جلسه مقرر گردید بررسی مدل فنی و اقتصادی
توســط ســرمایه گذار برای توجیه پذیر بودن پروژه تراموا در اصفهان در
طول سه ماهه آینده صورت گرفته و مســائل تکنیکی را نیز موردبررسی
قرار دهند.

اصفهانی ها تنها  20میلیارد تومان در سال عوارض نوسازی می دهند؛

قبض هایبی وصول
اصفهان شهری با  3هزار میلیارد تومان هزینه کرد سالیانه

نوسان

نوسان :مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های
شهرداری اصفهان با اشاره به محوریت انرژی های
پاک و توسعه گردشگری در جذب سرمایه گذار
خارجی به اصفهان ،گفت :در راستای بهره گیری
از پتانسیل داخلی پروژه دلفیناریوم به مشاورین
داخلی سپرده شده است.
مرتضی حسام نژاد در گفتگو با نوسان به همایش قطار توسعه در ایستگاه
مشارکت ،که چندی پیش در تهران برگزار گردیده بود ،اشاره کرد و افزود:
این همایش با حضور شورای شهر مراکز استان ها ،شهرداران و مدیران
سرمایه گذاری این شهرها با میزبانی شورای عالی استان ها و همچنین
سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد .وی با
بیان اینکه در این همایش برخی از اساتید حوزه اقتصاد مطالب خوبی را ارائه
کردند ،افزود :در مجموع هشت پانل تخصصی برپا شد که بخشی مربوط
به قوانین حمایتی و تضمین سرمایه ها در راستای جذب سرمایه گذاران
خارجی بود.
مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان افزود :در این
همایش از طریق سازمان سرمایه گذاری روند قانونی جذب سرمایه گذار
خارجی مطرح شد که برای مدیران شهری بسیار مفید بود .به گفته وی،
در این نشست ،نحوه فعالیت سرمایه گذاران در حوزه مدیریت شهری نیز
تشریح شد.
حسام نژاد همچنین ادامه داد :در سخنرانی ابتدایی این نشست دکتر
چمران رئیس شورای عالی استان ها روند تاریخی تراکم فروشی و اداره
شهر به صورت پیمانکاری و امانی و حرکت به سمت مشارکت به صورت
امانی را تشریح کرد و گفت راهبرد توسعه شهرها بر محور مشارکت است.
وی در خصوص اینکه در این همایش بیشتر بر کدام حوزه های سرمایه
گذاری تأکید شد ،گفت :در این نشست با توجه به قوانین و مزیت ها مصداق
مشخصی اعالم نشد و بر همه حوزه های مرتبط با مدیریت شهری تأکید
شد.
حسام پور افزود :در حاشیه جلسات نشست کالنشهرها تبادل اطالعاتی
صورت گرفت به خصوص اینکه چند پروژه اصفهان همچون آکواریوم،ا پمپ
بنرین های کوچک و شهرک سالمت مورد توجه مدیران سایر کالنشهرها
بود .وی در خصوص جذب سرمایه گذار خارجی در پروژه های شهری
طی سال جاری گفت :هم اکنون در حال مذاکره و مبادله تفاهم نامه ها
هستیم و در صورت عملیاتی شدن اعالم رسمی می شود .وی همچنین در
خصوص حمایت دولت از سرمایه گذاران خارجی ،گفت :دولت بازپرداخت
سرمایه های سرمایه گذاران خارجی را تضمین می کند همچنین سرمایه
آن ها را در برابر ریسک های تجاری تضمین می کند و در بحث نقل و
انتقال پول به طور قانونی عمل می شود.

خشکی زاینده رود به دلیل سوء مدیریت هاست

عضو شورای شهر اصفهان گفت :خشکی زاینده رود به دلیل سوء مدیریت ها بوده که
تاکنون اثرات مخربی را در زندگی مردم داشته اســت .فتح اهلل معین در جلسه علنی
شورای اسالمی شهر اصفهان ،با بیان اینکه اولین و مهمترین واقعه ای که بر روی زندگی
آحاد مردم اصفهان تأثیر داشته خشک شدن رودخانه زاینده رود بوده است ،اظهار کرد:
این واقعه در صورت عدم چاره اندیشــی جدی و فوری می تواند آثار مخربی بر توسعه
منطقهداشتهباشد.

گروه شهری شهرمانندهرموجود زنده ایبرای ادامهحیاتخودنیازمندتأمین اعتبارالزمبرایهزینه هایجاریو
تحلیل
عمرانیخوداست.اینامرلزوموصولبهموقعدرآمدوتأمیناعتباربهخصوصبرایپروژه هایعمرانی
شهری را ضرورت می دهد .در این میان شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی و مدنی ،متولی اصلی اداره امور خدماتی،
عمرانیونوسازیشهریهستند.باتوجهبهعدموابستگیشهرداری هابهدولتوبودجهعمومی(بهموجببندبتبصره
 52قانون بودجه سال )1362با توجه به قانون می توانند درآمدهایی را کسب و در امور شهری هزینه کنند.
چرا قبض ها زباله می شوند
تمامی سازمان ها و ارگان ها به واسطه
خدماتی که به شهروندان ارائه می دهند
مبالغی از آنها دریافت می کنند برای مثال
شرکت آب ،برق و مخابرات هر چند ماه یکبار
هزینه خدمات خود را به صورت قبوض برای
مشترکین ارسال می کنند .شهرداری نیز
در حیطه وظایف خود و در چارچوب قانون
موظفبهارائهخدماتیبهشهروندانهستند.با
اینوجودشهرداریبهلحاظساختارسازمانی
که دارد مستقیماً با شهروندان ارتباط داشته
و در موارد بسیاری این ارتباط تنگاتنگ و رو
در رو است و منجر به بروز مسائلی می شود.
همیشهروالبرایناستکهشهروندانانتظار
دارند شهرداری تمام امورات آنها را اداره و به
خواسته هایآنهاپاسخمثبتدهدامااینکار
چگونهامکانپذیراست؟
اجابت کردن خواسته های مردم و برآورده
کردن نیازهای آن ها که به واسطه قانون جزو
امورمحولهبهشهرداریهاست،نیازمندمنابع
و پشتوانه های قوی مالی است و شهرداری
برای پوشش دادن این هزینه ها راهی به جز
اخذ عوارض و یا به عبارتی اخذ هزینه های
شهروندی ندارد .در واقع شهرداری برای
اینکه بتواند محیط شهری را به محیط و
بستر مناسبی برای زندگی ،کسب و کار و...
تبدیل کند نیاز به اخذ عوارض از شهروندان
دارد تا از پس وظایف خود برآمده ،نقش خود
را به درستی ایفا کند و به دنبال آن رضایت
شهروندان حاصل شود .هر چند بارها و به
روش هایمختلفاینمسألهبیانشدهاست،
امابهدلیلاینکهعوارضنقشبسیارمهمیدر
تأمین منابع مالی شهرداری ها دارد و با توجه
به اینکه شهرداری ها سهمی از اعتبارات
دولتیندارندوبرایپوششدادنهزینه های
مختلفناگزیرهستندازردیف هایدرآمدی

کهقانونبرایشانتعیینکردهاستفادهکنند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی ازمهم
ترین منابع پایدار درآمد شهرداری وصول
عوارض و وجوه قانونی تعیین شده از جامعه
شهری مانند عوارض نوسازی ،کسب و پیشه،
عوارض سالیانه اتومبیل و بهای خدمات
ناشی از بهره برداری خدمات عمومی شهری
است .با این وجود در حالی که طی چند سال
گذشته فیش های نوسازی مربوط به امالک
سالیدومرتبهدرسطحشهرتوزیعمی شود،
متأسفانه با بی توجهی و بی مهری گسترده
شهروندانمواجهشدهوبعضاًاینقبض هاسر
ازسطل هایزبالهدرمی آورند .بهگفتهمدیر
درآمد شهرداری اصفهان ،پرداخت عوارض
در تمام دنیا با چالش روبرو است .اما این
موضوع چنان فرهنگ سازی شده که اگر در
کشوری همانند آلمان ،شهرداری اعالم کند
که دیگر عوارض نوسازی دریافت نمی کند
و درآمدهای شهر را به گونه ای دیگر تأمین
و جبران خواهد کرد ،مردم خواهان عزل آن
شهردارمی شوند.
ده میلیارد تومان؛ هزینه روزانه
اصفهان
اما باید دید هزینه های روزانه کالنشهری
همچون اصفهان چقدر است و عدم پرداخت
عوارض نوسازی از سوی شهروندان چه
آسیبی به شهر می رساند؟ به گفته مدیر امور
درآمد شهرداری اصفهان ،اداره کالنشهر
اصفهان به طور تقریبی نیازمند سالی  3هزار
میلیاردتوماناعتباراستکهبخشیمربوطبه
هزینه های جاری شهرداری ،بخشی مربوط
بهنگهداریوتوسعهشهرمی شود.
نادر آخوندی در گفتگو با نوسان با بیان اینکه
بابرآوردهایصورتگرفتههزینه هایروزانه
شهر،تقریباً10میلیاردتوماناست،می گوید:
با توجه به جمعیت تقریبی دو میلیون نفری

شهر اصفهان ،هزینه های هر شهروند ساالنه
حدودیکمیلیون200هزارتوماناست.
وی با اشاره به انواع مدل های درآمدزایی در
شهر ،می افزاید :درآمد پایدار شهر شامل
عوارض نوسازی و عمران شهری ،عوارض
کسب و پیشه و عوارض خودرو است؛
همچنین بخشی دیگر درآمد ناپایدار مربوط
به عوارض پروانه ساختمان است .وی در
خصوصفلسفهوجودیدرآمدپایدارشهری،
می گوید :شهر باید با هزینه شهروندان اداره
شود و با نگاهی به هزینه های شهر با توجه
به ”بند ب تبصره  52قانون بودجه سال
 ”62تقریباً معادل عوارضی بوده که مردم
پرداخت می کردند .اما با فاصله ای که ایجاد
شد اکنون از عوارض نوسازی با وجودی
که مردم از هزینه های آن گالیه دارند در
صورت پرداخت ،حدود  20میلیارد تومان
در طول سال و تنها معادل تأمین دو روز از
هزینه های اداره شهر است .آخوندی تأکید
می کند :مقایسه ارقام عوارض نوسازی با
هزینه قبوض موبایل ،تلفن ثابت ،آب ،برق
و گاز عدد سنگینی نیست و تنها مشکل این
است که طی چند سال گذشته قبوض آن به
جاییکبار،دوباردرسالصادرمی شود.
شهرداری هیچ کمک دولتی ندارد
بااینوجودشهروندانمعتقدندزمانیکهتنها
یک بار در سال قبوض عوارض نوسازی صادر
می شد در مقایسه با اکنون که دو بار صادر
می شود ،هزینه های آن بسیار کمتر بود .به
گفته مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان،
قب ً
ال هزینه های اداره شهر کمتر از امروز بود
چراکهطیچندسالگذشتهبهدلیلشرایط
اقتصادیبهطوروحشتناکهزینه هایاداره
شهرنیزافزایشیافتهاست.
وی با اعالم اینکه عوارض نوسازی طی
چند سال گذشته افزایش نداشته است،

می گوید :چند سال پیش هزینه شهر
حدود  400میلیارد تومان بود که با افزایش
هزینه های عمرانی و نگهداری شهر ،امروز به
 3هزار میلیارد تومان رسیده است .وی تأکید
می کند :هزینه های نوسازی شهر را مردم
باید پرداخت کنند چرا که شهرداری ها هیچ
کمک دولتی دریافت نمی کنند و شهروندان
بایدبهطورمستقیموغیرمستقیمهزینه های
شهرراپرداختکنند.اماسؤالاینجاستبرای
تشویق مردم به پرداخت عوارض نوسازی
چه باید کرد و آیا شهرداری سیاست های
تشویقیدراینخصوصاعمالمی کند.
به اعتقاد آخوندی ،مردم باید خدمات ارائه
شده شهرداری و فواید آن را درک کنند.
شهرداری امروز تنها بخش عمومی خدمات
رسان تمیز کننده شهر نیست بلکه وضعیت
اشتغال ،پیشرفت ،شرایط اقتصادی و
اجتماعیبهعملکردشهرداریوابستهاست.
به گفته وی ،عملکرد شهرداری مستقیما
در زندگی شهروندان تأثیرگذار است .و اگر
مردم عوارض نوسازی را پرداخت نکنند
دیگر شهرداری مجبور است هزینه خدمات
خود را غیرمستقیم دریافت کند که این به
ضرر شهروندان تمام می شود .وی اضافه
می کند :شهرداری اصفهان تخفیفات
هزینه هایشهریرادرساختوسازبهمردم
ارائه می دهد.مدیر امور درآمد شهرداری
اصفهان با تأکید بر اینکه عوارض نوسازی در
مجلستصویبمی شودوامکانارائهتخفیف
وجود ندارد ،می گوید :با این حال شهرداری
اصفهان در قالب شهروندان خوش حساب
یکسریتشویقهاییدرنظرگرفتهوامسال
 480دوچرخه برقی پیش بینی کرده است.
به گفته وی ،اگر شهروندی در سال خودش،
عوارض نوسازی را پرداخت کند مشمول 10
درصدجایزهخوشحسابیشود.
عوارض ناسالم را زیاد نمی کنیم
بهاعتقادآخوندی،مابایدمردمرامتوجهکنیم
کهعوارضنوسازیجزوهزینههاییاستکه
اگر افزایش می یابد ،به نفع آنهاست چرا که
ما عوارض ناسالم از جمله تراکم ،ساختمان و
تجاریرازیادنمیکنیم.
وی با بیان اینکه هزینه هایی که در قالب
شهرداری امروز تنها بخش عمومی خدمات رسان
تمیز کننده شهر نیست؛ بلکه وضعیت اشتغال،
پیشرفت ،شرایط اقتصادی و اجتماعی به عملکرد
شهرداری وابسته است

عوارض نوسازی از مردم اخذ می شود مطابق
قانون صرف نگهداری شهر ،فضای سبزُ ،رفت
و ُرب،ایجادمعابر،اماکنعمومیو...می شود،
تصریح می کند :متأسفانه عددی که اکنون
وصول می شود حتی هزینه های ُرفت و ُرب
شهر را تأمین نمی کند ،چرا که هزینه ساالنه
تمیزیشهراصفهانبالغبر 50میلیاردتومان
است که در مقایسه با  20میلیارد تومان
عوارضوصولیازشهروندانرقمبسیارباالیی
است.

درراستایتنوعبخشیبهپروژه هایشهریانجاممی گیرد:

مبلمان شهری؛ بی نظیرترین پروژه شهری اصفهان
نوســان :پروژه مبلمان شهری اصفهان به
عنوان بی نظیر ترین پروژه های شــهری
ایران در محل تالقی ایســتگاههای مترو
اجرا و بهره بــرداری می شــود .علیرضا
برهانی پور ،معاون مدیر سرمایهگذاری و
مشارکتهای ســرمایه گذاری شهرداری
اصفهان با اعالم ایــن خبر گفت :مجموعه
پارکینــگ عمومــی و مبلمان شــهری
اصفهان در خیابان چهارباغ باال در ســال
 88طی قراردادی برای اجرا آماده شد و بنا
بود این پروژه ظرف مدت  36ماه به نتیجه

info@eghtesadbazar.ir

برسد اما به دالیل متعدد این مهم رخ نداد
که یکی از اصلی تریــن دالیل ،جابجایی
ایستگاه مترو سی و ســه پل بود که کمی
به سمت جنوب کشیده شد .برهانی پور،
در گفت وگو با دنیای اقتصاد افزود :تغییر
ایستگاه سی و سه پل باعث شد تا نقشه ها
در دو مرحلــه تغییــر کنــد طراحی ها
نیز تغییر کرد و خود پــروژه چند ویژگی
خاص دارد .در واقع این پروژه که  250متر
طول خیابان چهارباغ بــاال را دارد یکی از
مهمترین و اصلی ترین خیابان های شهر

را در اختیــار دارد و در  5ســقف طراحی
شــده اســت .وی ادامه داد :این پروژه در
طبقه منفی 2دارای یک پارکینگ عمومی
با گنجایش  200خودرو است ،همچنین
در منفــی 1واحدهای تجــاری و ورودی
ایستگاه مترو است .برهانی پور ادامه داد:
پروژه پــس از ورود به طبقــه هم کف 9
متر عقب نشــینی می کند و در حال اجرا
اســت .این پروژه در اصفهان و کشور کم
نظیر است و در این طبقه محوطه مبلمان
شهری ،فضای ســبز ،آبنماهای خاص و

واحدهای تجاری توامان ارائه می شود.
وی تأکید کرد :این پروژه در کل  21هزار
مترمربع اســت و  113واحد تجاری و 13
دفتــر اداری دارد به عــاوه اینکه این
مجموعه پارکینــگ بزرگی دارد
که به یک پارکینــگ عمومی
بســیار مهم بــدل می گردد،
همچنین تلفیق ایستگاه مترو
با پروژه ،یــک اتفاق جالب و
کم نظیر است.

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

گزارش
در دیدار شهردار اصفهان با هیات
وینسیفرانسهمطرحشد:

توسعه فرودگاه شهید
بهشتی در دستور کار
فرانسه

نوسان :در راســتای توسعه و سرمایه
گذاری بخش هوانــوردی ایران ،هیات
شش نفره فرانسوی شــرکت وینسی
فرانسه با حضور در اصفهان ضمن بازدید
از فرودگاه هــای بین المللی شــهید
بهشتی اصفهان با مهندس طرفه معاون
امور عمرانی استانداری و دکتر جمالی
نژاد شهردار اصفهان دیدار و گفت و گو
کردند.
این ســفر به دنبال مذاکــرات و امضا
قرارداد سال گذشته ریاست جمهوری
با کشــور فرانسه در راســتای توسعه و
سرمایه گذاری در فرودگاه های مشهد
و اصفهان و همچنین در راستای تحقق
سندهمکاریفیمابینونقشهراهتقویت
روابط دوجانبه ایران و فرانســه صورت
گرفت.
در این دیدار مهدی جمالی نژاد شهردار
اصفهان ضمن ابراز خرسندی از حضور
جدی شرکت وینســی فرانسه به ایران
و پیگیری مفاد تفاهم نامه منعقد شده
فیمابین ایــران و فرانســه تأکید کرد:
اصفهان بــه عنوان یکــی از بزرگترین
شهرهای کشور هرســاله میزبان جمع
کثیریازگردشگرانخارجیوداخلیدر
طول سال بوده و ظرفیت آن را دارد که با
توسعه سطح خدمات و زیرساخت های
خود نســبت به باالبردن سطح کمی و
کیفی این امر بیش از پیش اقدام نماید.
وی افزود :امروزه گردشگری یکی از سه
صنعت اصلی در دنیا به شــمار می رود
و اصفهان آمادگــی دارد که بــا ایجاد
زیرســاخت های الزم برای ســرمایه
گذاران داخلی و خارجــی زمینه برای
توسعه این صنعت را فراهم کرده و از آن
به عنوان اقتصاد پویا به نفع شــهر بهره
برداری نماید .جمالی نژاد با بیان اینکه
شرکتوینسیمی تواندنقشبسزاییدر
کیفیتبخشیوباالبردنسطحخدماتی
فرودگاهاصفهانداشتهباشدتصریحکرد:
توسعه کیفی گردشگری تنها محدود به
توسعه مکان های دیدنی و ارائه خدمات
هتلینگ نیســت بلکــه هرگونه توجه
کارشناسی به بخش های مختلف این
صنعتمی تواندزمینهسازتوسعهکیفی
گردشگریباشدکهقطعاًنوسازیوآماده
سازی شرایط برای ارائه خدمات مدرن
روز در فرودگاه ها از این قاعده مستثنی
نبوده و قطعاً می تواند در پیشبرد اهداف
صنعت توریسم مؤثر باشد و این از اهداف
مهمشهرداریاصفهانبهشمارمی رود.
بــا توجه به امضــا تفاهم نامه توســعه
فــرودگاه اصفهــان ،احــداث  CIPدر
ترمینــال جدید فــرودگاه جهت بهره
برداری بهتر و ارائه خدمات مطلوب تر به
مسافرینو CIPموقتدرداخلترمینال
فعلی فــرودگاه پیش بینی می شــود.
احداثترمینالجدیدپروازهایخارجی
با سرمایه گذاری شرکت وینسی فرانسه
نیز از دیگر اقداماتی اســت که می توان
آن را موضوع گفت و گوی اعضای هیات
 6نفره این شرکت در اصفهان عنوان کرد.
ناگفته نماند در این راســتا هیات شش
نفره از شرکت وینسی فرانسه به همراه
عضو هیات مدیره شــرکت فرودگاه ها
برای ســرمایه گذاری و توسعه فرودگاه
بین المللی شهیدبهشتی اصفهان از این
مجموعهبازدیدکردند.
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سرمایهگذاری 120میلیون یورویی وینسی فرانسه

مدیر فرودگاه شهید بهشتی اصفهان از آمادگی شرکت وینسی فرانسه برای سرمایه گذاری
120میلیونیوروییدرفرودگاهاصفهانخبرداد.
حسن امجدی در خصوص سرمایه گذاری این شرکت فرانسوی ،بیان داشت :برای جذب این
سرمایه گذاری نیاز به فضای مجاور فرودگاه است تا سرمایه گذاری به صورت فاز بندی در آن
اجرا شود .وی مهم ترین معضل فرودگاه اصفهان را نبود ترمینال بر مبنای استانداردهای بین
المللیدانستوافزود:باندهایپروازیفرودگاهظرفیتچندبرابرشدنپروازهارادارد.

گزارش

خشنودی صادرکنندگان چرم از افزایش نرخ ارز

چراتجارتباعماناهمیتدارد؟؛

عضو هیئت مدیره اتحادیه پوست و چرم معتقد اســت که افزایش نرخ دالر در وضعیت
رکود فعلی تنها نسخهای اســت که به دولت در مقوله صادرات کمک می کند اما نباید
این افزایش به صورت هیجانی و با نوسان صورت گیرد .سعید شادکام ،افزود :دولت باید
با کنترل تفاوت تورم خارجی و داخلی به تولید و صادرات کمک کند ،چرا که در غیر این
صورت و با عدم افزایش نرخ ارز ،عم ً
ال مقوله صــادرات و تولید صرفه اقتصادی نخواهد
داشت.

میانجیبزرگ

سعیدبخشیدرگفتگوبانوسانازمزیت هایعمانبرایبازرگانانایرانیمی گوید:

پیش کش های عمان

چهارمینسالحضورایراندر
نمایشگاهنفتوگازترکمنستان؛

مشکالت حضور ایران در
ترکمنستانچهبود؟

عمان برای گسترش روابط تجاری با ایران تالش می کند

نوسان

نوسان :رئیس بخش خارجی
شرکت نمایشگاه های بین المللی
استان اصفهان گفت :ایران چهارمین
سال حضور خود در یکی از برترین
نمایشگاه های نفت و گاز منطقه و
جهان را تجربه کرد .رزیتا مشکالنی
افزود :بیست و یکمین نمایشگاه
و کنفرانس بین المللی نفت و گاز
ترکمنستان از تاریخ  17تا  19آذر ماه
 95در عشق آباد با حضور نمایندگان
کشورهای منطقه و جهان برپا شد
و شرکت نمایشگاه های اصفهان
برای چهارمین سال متوالی به عنوان
منتخب سازمان توسعه تجارت ایران
و نماینده رسمی netorganization
مدیریت و سازماندهی غرفه های
ایران را بر عهده داشت .وی با بیان
این که این رویداد به دلیل برگزاری
در کشور ترکمنستان به عنوان یکی از
استراتژیک ترین همسایه های ایران و
جایگاه این کشور در تعامالت تجاری
فی مابین و همچنین نگاه دولتمردان
ایران به ترکمنستان به عنوان یکی
از بهترین مناطق سرمایه گذاری و
چهارمین دارنده ذخایر گاز طبیعی
دنیا دارای اهمیت فراوانی است ،تأکید
کرد :در نمایشگاه امسال ،شرکت های
تولیدی شیمیایی کلران ،تولیدی
بازرگانی نیاشیمی ،پتروتجارت هرمزان
و نماینده صنایع آذرآب مشارکت دارند
و در سه روز رقابت نمایشگاهی بخشی
از توانمندی های کشور در صنعت نفت
و گاز را به جهان معرفی کردند .وی
تصریحکرد:متأسفانهطیماه هایاخیر
روابط ایران و ترکمنستان به ویژه در
حوزه گاز دچار تنش ها و چالش های
متعددی شد که این تنش ها باعث
شد دولت ترکمنستان تاریخ نمایشگاه
نفت و گاز را تغییر دهد و اجازه ندهد
نمایشگاه اختصاصی ایران برای سومین
سال در شهریور ماه سال جاری برگزار
گردد .همچنین مرز باجگیران بر روی
ایرانیان بسته و حمل و نقل کشورمان
از طریق این مرز مختل شد و برای
متقاضیان ایرانی هیچ گونه روادیدی
صادر نگردید .در چنین شرایطی و
به منظور حفظ روابط نمایشگاهی،
شرکت نمایشگاه های بین المللی
استان اصفهان با انجام رایزنی های
الزم با شرکت برگزارکننده ،بستری
را فراهم نمود تا حضور ایرانیان
بدون کوچکترین مشکلی صورت
پذیرد.

پانوشت

گروه بازرگانی نوسان :بعد از تحریم های یک طرفه و ظالمانه آمریکا و غرب علیه ایران ،بسیاری از زمینه ها و
مصاحبه
مسیرهای تجارت و مبادالت اقتصادی ایران با دیگر کشورها به بسته شد .ایران در این فضا راهی
نداشت تا از طریق برخی از کشورها ،از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس تحریم ها را دور بزند .یکی از گذرگاه های
اصلی که تولیدات ایران می توانست از راه آن به کشوره های آفریقایی و کشورهای حوزه خلیج برسد ،عمان است .به
اعتقاد کارشناسان عمان با داشتن بنادر بسیار خوب ،می تواند کمک بسیار بزرگی برای ایران در زمینه توسعه صادرات
باشد و تجار ایرانی از آن ها استفاده کنند .از سوی دیگر بازار بین المللی عمان تمام درهای خود را برای گسترش روابط
تجاری و اقتصادی برای سرمایه گذاران ایرانی باز کرده است .سعید بخشی مدیرعامل بازرگانی شرکت آریا َمس که طی
پنج سال گذشته به طور تخصصی در زمینه بازرگانی ،صادرات و واردات در ایران و عمان فعالیت می کند معتقد است:
اکنون کشور عمان با برداشتن بسیاری از موانع ،فضای مناسبی را برای سرمایه گذاران ایجاد کرده .آنچه در ادامه
می خوانید گفتگوی نوسان با این فعال اقتصادی است.
نوسان :چرا بسیاری عمان را یک
فرصت مناسب برای ارتباط آزاد
اقتصاد ایران با دنیا می دانند؟
عمان ،یکی از همسایه ها و متحد ایران
به عنوان یکی از کشورهای حاشیه خلیج
فارس است .بعد از تحریم های یک
طرفه علیه ایران و مشارکت بسیاری از
کشورهای حاشیه خلیج فارس با غرب،
تنها پایگاه ایران در این منطقه ،عمان بود
که شاید بهترین موقعیت خلیج فارس را
از لحاظ استراتژیک و سیاسی دارا است .از
سوی دیگر عمان به دنبال شریکی است
که بتواند خود را به بازارهای دیگر معرفی
کند .این شانس برای دو کشور مشترک
المنافع ایران و عمان موجب شد که عالوه
بر زمینه های یاد شده در بخش اقتصادی
روابط خود را توسعه دهند.
همچنین تجار ایرانی به یک سری تکمیل
کننده های ارتباط تجاری همچون بنادر
آزاد ،کشتیرانی دائم خارجی ،بانک هایی
که بتواند برای آنها گشایش ال سی و...
دهند ،نیاز دارند .از سوی دیگر نیز عمان
تمام پکیج های مورد نیاز تجار ایرانی را
داشته چرا که عالوه بر نزدیکی و هم پیمان
بودن با ایران ،ما می توانستیم از طریق
تردد در عمان این شانس را برای خود
ایجادکنیم.
نوسان :چه تسهیالت و امکانات
خاصی از طرف دولت عمان برای

جلب و جذب سرمایه گذاران ایرانی
لحاظ شده است؟
اولین قدمی که برای یک سرمایه گذار در
یک کشور برداشته می شود مربوط به
ویزاست .در حال حاضر با پیگیری رایزنان
و اتاق مشترک عمان ،اخذ ویزای عمان
آسان شده همچنین پروازهای مستقیم
عمان ایر به سمت تهران و مشهد دایر
است و در حال رایزنی برای ایجاد خطوط
مستقیم پروازی با دیگر شهرها هستند .از
سوی دیگر در عمان برای تأسیس شرکت،
موانع پیش رو برداشته و زمان آن کاسته
شده است .همچنین از میزان حداقل
سرمایه برای تأسیس شرکت در عمان
این شرط برداشته شده و حتی در مناطق
آزاد نیز می توانیم بدون اسپانسر و یا کفیل
عرب ،شرکت دائر کنیم که این تسهیالت
برای ما ایرانیان بسیار مناسب است؛ چرا
که ما دقیقاً همین موانع را برای دسترسی
به بازارهای خارجی داریم.
نوسان :آیا این رویکرد مورد اقبال
و توجه تجار ایرانی قرار گرفته است؟
این رویکرد برای ما ایرانی ها بسیار
خوب بود موجب جذب تجار شده است.
همچنین برخورد مردم عمان موجب
شده که این ارتباط اقتصادی ایجاد شود.
البته برخی موانع وجود داشت ،با این
همه عمان به عنوان کشوری آرام برای
زندگی و ایجاد روابط اقتصادی ،کشوری

بی طرف است و با اکثر کشورهای دنیا
راحت ارتباط تجاری دارد به خصوص
آمریکا و سنگاپور که بازار خوبی برای
ما ایرانی ها بوده و از تعرفه تجاری صفر
برخوردار است .همچنین ایران برای
توسعه روابط اقتصادی چه در آفریقا،
چه در بنادر جدید و مناطق آزاد عمان
کمک بسیاری به آن کشور کرد .باید
گفت سرمایه گذاران و بازرگانان ایرانی
به هر کشوری که قدم می گذارند،
چرخ های اقتصادی آن کشور را راحت
می چرخانند و سهمی در آن دارند.
نوسان :چه زمینه های جذابی
برای سرمایه گذاری و ورود تجار
ایرانی به عمان وجود دارد؟
عمان می تواند پایگاهی برای ما باشد؛ چرا
که می خواهد خود را به عنوان کشوری
غیرنفتی و بدون اتکا به نفت مطرح کند.
در این راستا طی سال های گذشته در
زمینه گردشگری سرمایه گذاری کرده و با
توجه به تنوع آب و هوایی ،ثبات اقتصادی
و سیاسی خود ،می خواهد پایگاه
گردشگری خلیج فارس شود .این هدف
عمانی ها می تواند شانس بزرگی برای
سرمایه گذاری ایرانی ها در بخش هتل
داری و گردشگری عمان باشد.
سرمایه گذاران ایرانی در برخی از
مناطق آزاد عمان می توانند به عنوان
پایگاهی بدون پرداخت هر گونه عوارض

گمرکی ،مالیاتی و هزینه های حمل و
نقل زیاد استفاده کنند؛ همچنین عالوه
بر دسترسی به بازارهای آفریقایی و
کشورهای حاشیه خلیج فارس می توانند
با اروپا ارتباط برقرار کنند.
این دو شانس می تواند فرصتی برای
بازرگان ایرانی ایجاد کند؛ چرا که آن ها به
دنبال منطقه ای هستند که موانع بانکی
نداشته باشد و راحت تر تجارت کنند .از
آنجایی که تمام کشورهای خلیج فارس به
طور ناخودآگاه بهترین بازار برای تجارت،
واردات و صادرات کاال هستند و می توان
از خدمات کشتی رانی آن ها به راحتی
بهره گرفت .بنابراین برای تولیدکنندگان
و فعاالن بخش گردشگری و بازرگانان
ایرانی این فرصت ها و ظرفیت های
باثبات باال در کشور عمان وجود دارد.
از سوی دیگر به دلیل عالقه زیاد مردم
عمان به ایران ها ،این مهم می تواند
تأثیر بسزایی در گسترش روابط دو کشور
داشته باشد.
نوسان :اما سؤوالی که مطرح
است آن که چه تضمینی وجود دارد
که عمان به سرنوشت دوبی و سایر
شهرهایی که با ورود سرمایه های
ایرانی آباد شدند دچار نشود .آیا
تمهیداتی برای حضور بلندمدت
ایران در این کشور گرفته شده
است؟
اکثر مواردی که در دوبی دچار مشکل
شدند یا از طریق دولت به دلیل نداشتن
آگاهی و یا عدم مشاور خوب در زمینه
سرمایه گذاری رخ داد؛ احتمال وقوع این
اتفاق در عمان به چند دلیل کمتر است.
اول اینکه حق سرمایه گذار برای ایرانی ها
و یا شرکت های خارجی در عمان 70
درصد است در حالی که در امارات 49
حق سرمایه گذار برای ایرانی ها و یا شرکت های
خارجی در عمان  70درصد است در حالی که در
امارات  49درصد بود

درصد بود .دوم وجود مناطق آزاد که صد
درصد به نام ایران است .سوم از سوی دیگر
اگر تجار ایرانی قانوناً سرمایه گذاری خود
را بیمه کرده و به صورت قانونی از طریق
سازمان جذب سرمایه گذاری به عمان
منتقل کنند و از مسیر های قانونی و با
مشاوره و آگاهی برای سرمایه گذاری وارد
عمان شوند ،به طور قطع کمتر با مشکل
مواجه خواهند شد .در عمان دولت موانع
سرمایه گذاری را باالنس کرده و قدرت
بسیاری به سرمایه گذار خارجی داده و ما
اگر قانون را خوب بدانیم موفق می شویم.
تأکید می کنم اگر با مشاور از طریق کانال
صحیح در کشوری وارد شویم می توانیم
امنیت و عمر بازار سرمایه گذاری در
کشورهای دیگر را افزایش دهیم و
اشتباهات بازارهای دیگر همچون دوبی
را تکرار نکنیم.

نوسان:بنابهاسنادویکیلیکس،درحالیکهمناقشهبر
سر برنامه هستهای ایران باال گرفت و بیشتر کشورهای
عربیازآمریکادرخواستحملهبهایرانراداشتند،عمان
تالش داشته تا نقش میانجی را بین ایران و آمریکا حتی
از پیش از روی کار آمدن دولت باراک اوباما داشته باشد.
عالوه بر سابقه قدیمی روابط دو کشور ،این که ایران و
عمان بر دو سوی تنگه هرمز مسلط هستند هم عاملی
مهم در حسن همجواری آن ها به شمار میرود .ثبات و آرامش این تنگه هم به
لحاظ امنیت عمان و هم به دلیل اهمیت آن برای تدوام صدور نفت از خلیج فارس
به جهان اهمیت زیادی دارد .همه اینها ایجاب میکند که مسقط روابط حسنه و
عاری از تنشی با تهران داشته باشد و حتی بکوشد تنشهای بالقوه و خطرناک در
روابطایرانباسایرکشورهاراهمتاحدممکنکاهشدهد.
اگرچه روابط اقتصادی میان جمهوری اسالمی ایران و سلطنت عمان از رشد و
توسعه متوازن با روابط سیاسی برخوردار نمی باشد؛ لیکن با امضای برخی اسناد
مهم میان دوکشور بسترهای الزم جهت بهره برداری ازظرفیت های موجود به
منظورارتقاءسطحهمکاری هایاقتصادیفراهمگردیدهاست.ایناسنادعبارتند
از :موافقتنامه بازرگانی ،موافقتنامه تشویق و حمایت ازسرمایه گذاری متقابل،
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ،موافقت نامه کشتیرانی بازرگانی،
موافقتنامههمکاریحملونقلهوائیوموافقتنامهبینالمللیتأسیسکریدور
بین المللی ترانزیت کاال و مسافر (که در اردیبهشت  ۱۳۹۰بین پنج کشور ایران ـ
عمانـازبکستانـترکمنستانوقطر)بهامضارسیدهاستویادداشتتفاهم های
متعدد در زمینه های همکاری بین اتاق های بازرگانی دوکشور ،مبادله اطالعات
فناوری ،گردشگری ،وهمکاری در زمینه منابع آب ،به عالوه تشکیل کمیته های
تخصصی درحوزه های نفت و گاز ،همکاری های علمی ،امنیتی وسیاسی،
گردشگری و کمیته پیگیری اجالس های کمیسیون مشترک بین دوکشور
حاکی از وجود اراده قاطع مقامات عالیه دو دولت برای گسترش روابط در ابعاد
مختلفمی باشد.
حجم مبادالت بازرگانی ایران و سلطنت عمان درسال  ۲۰۱۰میالدی بیش از
 ۵۰۰میلیوندالربودهکهازاینمیزانسهمصادراتایرانبهعمان ۱۱۶/۷میلیون
دالر و صادرات عمان به ایران  ۴۴۶/۲میلیون دالر است .تراز بازرگانی دوکشور در
سنواتگذشتهاغلببهنفعطرفعمانیبودهاست.
عمان کشوری امن برای سرمایه گذاری است و رتبه فضای کسب وکار این کشور
 ۴۸است .این در حالی است که رتبه ترکیه ،۶۹کویت ۱۰۴و پاکستان ۱۱۰است.
تورم در عمان زیر ۳درصد است و نرخ سود تسهیالت بانکی در این کشور نیز پایین
است .عمان هم خود بازار خوبی برای محصوالت ایرانی است و هم می تواند پل
مناسبی برای دسترسی به بازارهایی باشد که به دالیل سیاسی ،ارتباط خودشان با
ما را قطع کرده اند .تجارت عمان با کشورهای آفریقایی از سابقه طوالنی و تاریخی
برخوردار است و از طریق تجار عمانی ،راحت تر می توانیم به بازار آفریقا نیز
دسترسیداشتهباشیم.
توافق نامه های گمرکی ویژه ای بین عمان و آمریکا همچنین عمان و سنگاپور
امضا شده که براساس آن تعرفه بین عمان و این کشورها صفر شده است .بنابراین
از عمان می توان به عنوان راهی برای ورود ارزان تر کاالهای ایرانی به این دو کشور
استفاده کرد و شاهد نفوذ کاالهای کشورمان به این کشورها باشیم .از سوی دیگر،
تجار عمانی و ایرانی می توانند ارتباط عمان و کشورهای  CISرا توسعه دهند که
نتیجه آن ،افزایش سهم ترانزیت و روابط تجاری ایران خواهد بود .تجار ایرانی به
پایگاههاییدرکشورهایدیگرنیازدارند.دراغلبکشورهایهمسایه،ثبتشرکت
خارجی غیر ممکن یا بسیار سخت است .در عمان ،ایرانی ها به راحتی می توانند
شرکت ثبت کنند .در مناطق آزاد عمان هم می توان با ۱۰۰درصد سهام خارجی،
شرکتثبتکرد.
دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﻃﺮح ﺟﺪﻳﺪی اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﻴﻼدی
اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﺎن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮنفتی ﺑﺪل میشود و ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺘﻲ
ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮاﻫﺪ داد .دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬاری داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ
اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ
ارائه وام ﻫﺎی ﻛﻼن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻛﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران
ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاراﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ واردﻛﺮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﻨﻌﺘﻲ و
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺷﺮﻛتهای واردﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ
ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮای واردﻛﺮدن ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ
ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ده ﺳﺎل اول ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺨﺼﻲ
ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی راه اﻧﺪازی
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧ ﻬﺎ ﺗﺎ ده ﺳﺎل اول ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﺎ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ در اﺛـﺮ
ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﮔـﺬاری ﻫـﺎی دوﻟـﺖ
اراﺋﻪ ﺑﻴﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﺎدراﺗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ و آژاﻧﺲ
ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ
آنچه مانع بزرگی بر سر سرمایهگذاری سریع و انفجاری ایرانیان در عمان به عنوان
کمریسکترینکشورمنطقهوباتوجهبهامکاناتخوبآناست،عدمنقشآفرینی
بانکهای عمانی است .بانکهای عمانی از یکطرف منتظر نهایی شدن همکاری
بانکهای بینالمللی با ایران هستند تا در محیطی کمریسک وارد بازار ایران شوند
و از طرف دیگر مشتاق هستند تا از روابط موجود نهایت بهره را برده و کسب و
کار خود را توسعه دهند .متأسفانه در مذاکرات مسئوالن دو کشور برای افزایش
مبادالت تجاری نگاه حاکم ،رفع موانع و مشکالت جاری فیمابین دو کشور است و
کلیتاقتصادینمیشود.
توجهیبهنقشکلیدیبانکهادر ّ

براده ها

رفع مقررات مخل صادرات و واردات طال

طرحهای آبفا با حضور بخش خصوصی

بازسازی خطآهن با سرمایه گذاری آلمان

ارزآوری  540میلیون دالری صادرات

نوســان :رئیس اتحادیه طــا و جواهر تهران
گفت :نزدیک به یک ماه از تدوین آئین نامه جدید
صادرات و واردات طال و نقره در کشــور می گذرد
که طی آن ،مقررات ّ
مخل و دســت و پاگیر گذشته
حذف شده اســت .کشــتی آرای ،افزود :طراحی
مناسب ،رعایت اســتانداردهای کیفی و بازاریابی
مناســب ،عوامل اصلی کســب بازارهای بیشتر و افزایش ســهم ایران از
بازار جهانی طالســت .رئیس اتحادیه طال و جواهر تهــران بر لزوم ایجاد
مرکزهایی برای توســعه صنعت طال و جواهر کشــور تأکید کرد و گفت:
امروزه به دلیل گســترش فضای فیزیکی شــهرها و افزایش جمعیت ،در
هر نقطه ای می توان بازار منطقه ای به راه انداخت .کشــتی آرای ،افزود:
کشورهای همسایه و اطراف ایران تشنه تولیدات طال و جواهر ایرانی اند و
می توان به توسعه بازار کشور اندیشید.

نوسان :مدیرعامل شــرکت آبفای اصفهان گفت:
با وجود تخصیص محدود اعتبارات دولتی ،شــرکت
آبفای استان اصفهان با جذب سرمایه گذاری بخش
خصوصی توانسته بســیاری از طرح های خود را به
سرانجامبرساند.
هاشم امینی ،با اشاره به موفقیت این شرکت در اجرای
طرح های خود ،اظهار داشت :در سال های اخیر به رغم کمبود منابع آبی و از
سویی افزایش روزافزون مشترکین و استهالک تأسیسات ،همچنان خدمات
رسانی بیش از پیش به مشــترکین وجود دارد .وی افزود :با وجودی که آبفای
اصفهان با کمبود شدید منابع آبی و نیمه کاره ماندن طرح های آبرسانی مانند
راه اندازی تونل سوم کوهرنگ ،طرح بهشت آباد و راه اندازی سامانه دوم آبرسانی
روبرو بوده و از طرفی افزایش  250هزار واحدی مســکن مهر را داشته اما آب
شربمشترکیندرتمامروزهایسالتأمینشدهاست.

نوسان :بلومبرگ به نقل از یکی از مقامات بانک
مرکزی کشــورمان گزارش داد کــه بانک KFW
آلمان با گشــایش یک خط اعتبــاری  ۱.۲میلیارد
ط آهن ایران موافقت
یورویی برای بازسازی پروژه خ 
کرده است.
یکی از مقامات بانک مرکزی ایران که خواست نامش
فاش نشــود با اعالم این خبر گفت :این خط اعتباری به تأمین بودجه برای
توسعه راه آهن تهران  -مشــهد کمک خواهد کرد .به گفته وی ،بانک های
آلمان عالوه بر این برای کمک به تأمیــن بودجه نیروگاه های برق ایران نیز
موافقت کرده اند.
بانک  KFWبا ارسال ایمیلی به بلومبرگ اعالم کرده است که به دلیل مسائل
امنیتی بانکداری نمی تواند خبر اعطای وام ،بازگشایی خط اعتباری و یا هر
تراکنش مشابهی با ایران را تأیید کند.

نوســان :بر اســاس آمار هشــت ماهه گمرک
اصفهان ،صادرات اســتان بــه  540میلیون و 383
هزار دالر و واردات به  207میلیون و  158هزار دالر
رسیده است .مدیر کل گمرک اصفهان عمده ترین
کاالهای صادراتی از گمرک اصفهان را ،آهن آالت و
فوالد و مصنوعات آن با  32درصد ،مواد پتروشیمی
با  19درصد ،فرش با  15درصد و محصوالت لبنی با  4درصد و سایر کاالها
را  28درصد بر شمرد و اظهار داشت :مهم ترین کشورهای مقصد کاالهای
صادراتی گمــرک اصفهان :عراق با  39درصد ،افغانســتان بــا  24درصد،
پاکستان با  10درصد و ترکمنستان با  7درصد بوده است.
اســداله احمدی ونهری ،تأکید کرد :صادرات اصفهان ،در مقایسه با مدت
مشــابه ســال قبل از نظر وزن یک درصد و از حیث ارزش  6درصد کاهش
یافته است.

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

 3هزار میلیارد تومان

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

استاندار اصفهان با اشــاره به گردش مالی  30هزار میلیارد ریالی فرش در استان اصفهان،
گفت :استان اصفهان ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و 100هزار مترمربع فرش دستباف
را دارد .رسول زرگرپور با بیان اینکه در استان اصفهان به ازای هر نفر 4.1مترمربع فرش بافته
می شود ،افزود 280 :هزار بافنده در استان اصفهان فعال هستند که بنابر آمارهای موجود
گردشمالیفرش 30هزارمیلیاردریالاست.ویتأکیدکرد:مامعتقدیمبایدمسائلصنعت
فرشدرشورایگفتگوپیگیریشود.

تغییر نام یک سازمان

عالقمندی کره برای ساخت ریل
اصفهان -شهرکرد -خوزستان
نوسان :مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال
و بختیاری با اشاره به خط ریل اصفهان -شهرکرد-
خوزستان گفت :در سفر رئیس جمهور کره جنوبی به
ایران عالقمندی این کشور برای ساخت پروژه خط ریل
اصفهان-شهرکرد-خوزستاناعالمشد.
قاسم قاسمی درباره وضعیت راهآهن استان چهارمحال
بختیاری ،بیان داشت :در استان خط ریل اصفهان -شهرکرد -خوزستان
تعریف شده که یکی از مهمترین و فنیترین راهآهنهای کشور است که از
جمله پروژههای مهم ملی به شمار میرود .وی ادامه داد :این پروژه قبل از دولت
یازدهمتعریفشدهبودولیاقداماتعملیکهباعثپیشرفتوحرکتاینپروژه
می شود انجام نشد .اما با روی کار آمدن دولت یازدهم موافقت نامه کمسیون
 ۲۱۵این پروژه اخذ و در بودجه سال ۹۵قرار شد که ۱۵درصد اعتبار به این پروژه
تخصیصدادهشود.
قاسمیبااشارهبهسفراخیروزیرراهوشهرسازیبهاستانگفت:دراینسفرپروژه
بزرگراه لردگان -ایذه که از استان چهارمحال بختیاری میگذرد در دستور کار
قرار گرفت و پس از آن دوبار آگهی برای شناسایی پیمانکار در این پروژه توسط
دکتر امینی صورت گرفت .قاسمی بیان کرد :اعتبار داده شده به استان برای
پروژههایجادهایبرابر بااعتباراتچهاردورهگذشتهاست.

گزارش خبری -تحلیلی نوسان از وضعیت صادرات استان:

تجارت کهن بدون بازار مدرن
چرا وضعیت صادرات استان مساعد نیست؟

عکس :لیال پوررمضان

مدیرکلراهوشهرسازیاستانچهارمحالوبختیاری:

گزارش

گروه بازرگانی نوسان:هفتهصادراتدرحالیسپریشدکهبانویدترازمثبتتجاریکشوردربخشصادراتوواردات
گزارش
همراه بود .اما این امر به معنای شرایط مساعد کشور در حوزه صادرات نیست .بدون تردید امروز فعاالن
حوزهتجارتدرسختتریندوراننقلوانتقاالتوعقدقراردادهاقراردارند،وباوجودآنکهتنهاراهنجاتکشور،توسعه
صادرات قلمداد گردیده است اما فقدان زیرساخت های الزم و کمبود حمایت های دولتی ،مانعی بزرگ برای توسعه این
حوزهپرمخاطرهکشوراست.اینگزارشبانگاهبهاینتجارتکهننتیجهگیریمی کندکهتوسعهصادراتکشورنیازبه
زیرساخت هایبانکیوپولی،حملونقل،مالیات،رفعخودتحریمی هاوموانعمتعدددولتیدارد؛همانمواردیکهامروز
بسیاریازآنهاگریبانبازارکشورراگرفتهاند.
صادرات معلول تولید
عبدالوهاب سهل آبادی ،با بیان اینکه
بیشترین همت اتاق بازرگانی توجه به
صادرات است ،افزود :در حال حاضر اتاق
بازرگانی مالک بیش از  30درصد از شرکت
نمایشگاههای اصفهان است که میتواند
خدمات این بخش را به اعضای اتاق بازرگانی
ارائهدهد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه
اصفهان دارای متنوعترین صنایع دستی
است ،تصریح کرد :فعاالن و صادرکنندگان
بخش صنایع دستی برای حضور در بازارهای
جهانی مشکل دارند و حتی توان پرداخت
هزینههای سنگین نمایشگاهی را ندارند و
باید از آنها برای حضور در بازارهای جهانی
حمایت شود .سهل آبادی با بیان اینکه هزینه
حضور در نمایشگاههای بین المللی سنگین
است،اظهارکرد:اموربینالمللاتاقبازرگانی
کمکهایی را به بخش صنایع دستی برای
حضور در بازارهای بین المللی ارائه کرده
است.صادراتمعلولیازتولیداستواگرتولید
موفقنباشدبهطورقطعدربخشصادراتنیز
موفق نخواهیم بود .وی با بیان اینکه شرایط
تولید کشور صادرات محور نیست ،ادامه داد:
صادرات کشور در شرایط خوبی قرار ندارد،
قیمت تمام شده تولیدات داخلی قابل رقابت
بامحصوالتخارجینیست،زیراتولیدکننده
داخلی باید ارزش افزوده 16درصدی بپردازد،
همچنین بهرههای بانکی و نرخهای تأمین
اجتماعی باال است .سهل آبادی با بیان اینکه
نداشتن شرکتهای حمل و نقل بین المللی
توانمند یکی از مشکالت حال حاضر اصفهان
است ،اضافه کرد :حمل و نقل کشور ،جادهای
است و سیستم حمل و نقل در اختیار مالک
خُ رداستونمیتوانباقیمتتمامشدهحمل
و نقل کشور با کشورهایی که دارای حمل و

نقل ریلی هستند رقابت کرد .وی گفت :یکی
از بهترین سیاست گذاریها برای توسعه
صادرات،خودصادرکنندگان هستندکهباید
دغدغههایآن هاراجویاشویم.
تد صادراتی
رئیسکمیسیونتجارت،اتاقاصفهانگفت:
در برنامه ششم توسعه ظرفیت صادرات
صنایع دستی باید از 350میلیون دالر به یک
میلیارد دالر افزایش یابد .مسعود گلشیرازی،
افزود :در کمیسیون تجارت اتاق اصفهان
پس از رایزنیهای مختلف به این نتیجه
رسیدیم که تنها تجلیل از صادرکنندگان
کفایتنمیکندوبایدنشستهایتخصصی
در هفته صادرات در چهار حوزه صنعت،
معدن ،کشاورزی ،خدمات و صنایع دستی
برگزار شود و مشکالت صادرکنندگان در آن
نشستها بررسی شود ،همچنین مقرر شد
موضوع تد صادراتی را در استان راه اندازی
کنیم .یون تجارت ،خدمات و ارتباطات اتاق
بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه استان
اصفهان چندین مزیت و مشکل دارد،
گفت :با وجود مزیت صنعتی بودن استان
و شکلگیری سرمایه عظیم صنعتی در
اصفهان،متأسفانهبازاریوجودنداردوصنایع
خوابیدهاست.گلشیرازیادامهداد:دانشگاهها
یکی دیگر از مزیتهای استان اصفهان است،
اما از وجود دانشجویان و فارغ التحصیالن
استفادهبهینهاینمیشودودرمجموعارتباط
دانشگاهوصنعتبهخوبیشکلنگرفتهاست.
وی با بیان اینکه مهم ترین حوزه خدمات،
صادرات است ،خاطر نشان کرد :مطابق سند
آمایش سرزمین بر توسعه صنایع هایتک و
خدمات در اصفهان تأکید شده است و در
برنامه ششم توسعه ظرفیت صادرات صنایع
استانبایداز 350میلیوندالربهیکمیلیارد
دالر افزایش یابد که الزم است به این امر توجه

ویژهایشود.
رئیسکمیسیونتجارت،خدماتوارتباطات
اتاقبازرگانیاصفهانبابیاناینکهبایدنیروی
جوان متخصص را به صنایع و صاحبان
صنایع مختلف گره بزنیم ،اضافه کرد :در
این نشستها به این نتیجه رسیدیم که بین
تخصص صادراتی و تولیدی و بنگاهداری
ارتباط برقرار کنیم و نسبت به تشکیل
شرکتهای  EMCو  ETCاقدام کنیم.
گلشیرازی با اشاره به مؤلفههای حوزه
سیاستگذاری در بخش صادرات اظهار کرد:
نگاهبازارمحوربهجایتولیدمحور،توجهویژه
به ابزار تعرفه ترجیحی ،واقعی سازی نرخ ارز
با روند تدریجی ،حذف مالیات و عملکرد
مالیاتی از شرکتهای صادراتی ،توجه ویژه
به حمل و نقل ریلی و توجه به شرکتهای
مدیریتصادراتوحمایتآن هاازمؤلفههای
سیاستگذاری در بخش صادرات است .وی
با بیان اینکه فعاالن اقتصادی باید با صاحبان
صنایع شرکتهای مدیریت صادرات به
عنوان کلید توسعه ارتباط برقرار کنند،
گفت :اُفت فعالیت حوزه معدن و همچنین
نامهربانی بخش مالیات با شرکتهایی که
از اصفهان صادرات انجام میدادند موجب
کاهش صادرات از استان شده است .رئیس
کمیسیون تجارت ،خدمات و ارتباطات اتاق
بازرگانی اصفهان تصریح کرد :کمیسیون
تجارت اتاق اصفهان تالش میکند با تمام
امکانات خود نسبت به راه اندازی شرکتهای
مدیریت صادرات و تجاری سازی آن اقدام
کند.
پنج خواسته
رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع
طبیعی اتاق بازرگانی اصفهان با ارائه پنج
درخواست از کمیسیون تجارت اتاق
در راستای بهبود فضای صادرات بخش

کشاورزی ،بر راه اندازی پایانه سورت و بسته
بندیمحصوالتکشاورزیدراصفهانتأکید
کرد.
حمیدرضا قلمکاری ،با اشاره به وجود سند
راهبردی قابل اتکا در کمیسیون کشاورزی
اتاق بازرگانی اصفهان ،اظهار داشت :با
اقدامات صورت گرفته در این کمیسیون آن
قدرتوانستهایمکنشگرباشیمکهکمیسیون
کشاورزی اتاق های بازرگانی تهران ،مشهد و
ایرانعالقمندبهتعاملدوسویهباماهستندو
ایننشانازحرکتصحیحمااست.
وی با بیان پنج خواسته کمیسیون صادرات و
کشت برون مرزی از کمیسیون تجارت اتاق
بازرگانی برای رسیدن به یک نتیجه عملی در
حوزهصادرات،تأکیدکرد:دروهلهنخستباید
نسبتبهتعیینتکلیفکارگوترمینالاصفهان
اقدام کرد و همچنین پایانه سورت و بسته
بندیسیبوسایرمحصوالتکشاورزیرادر
استانراهاندازیکنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع
طبیعی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به
ضرورت ایجاد پایانه گل و گیاه در اصفهان،
بیانداشت:متأسفانهاینمهمدراستانوجود
ندارد در حالی که الزمه زنجیره تأمین ،وجود
پایانهگلوگیاهدراصفهاناست.
خود تحریمی
نایب رئیس کمیسیون معادن و مواد معدنی
اتاق اصفهان ،نیز معتقد است :تنها راه برون
رفت از وضعیت اقتصادی کنونی صادرات
و حضور در بازارهای جهانی است و این در
حالیاستکهتفکرجهانیشدندرنزدتولید
کنندگان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
ابوالقاسمسرتیپیبااشارهبهاینکهتحریم های
اقتصادیفقطمانعپیشرویصادرکنندگان
نبوده است ،افزود 70 :درصد موانع پیش
روی صادرکنندگان ،خود تحریمی است.
وی توضیح داد :گرفتن یک بازار صادراتی به
راحتی نیست که با یک مصوبه دولت آن را از
ســرانه صادراتی هر نفر در استان حدود  20دالر
است .میزانی که در کشــور بیش از یک میلیارد
نفری چین بالغ بر  4800دالر برای هر نفر است

دست بدهیم .صادرکنندگان با مشقت بسیار
یک بازار صادراتی به دست می آورند ولی یک
مسئول دولتی با یک مصوبه به خاطر تنظیم
بازار داخل یا موضوعات دیگر از صادرات
محصولجلوگیریمی کند.
بازار نامدرن
بنا بر آمار ارائه شده مجموع صادرات استان
اصفهان طی سال  94بالغ بر  1117میلیون
دالر بوده است .از این عدد بالغ بر  68درصد
سهم حوزه نفت و پتروشیمی و  25درصد
سهم حوزه فوالد استان است .عجیب تر آن
کهبنابرهمینآمارکلسهمبخشخصوصی
این استان 5میلیون نفری تنها 7درصد سهم
صادرات است یعنی حدود 100میلیون دالر.
اینبهمعنایسرانههرنفر 20دالرخواهدبود.
میزانیکهدرکشوربیشازیکمیلیاردنفری
چین بالغ بر  4800دالر برای هر نفر است.
این به معنای عدم وجود زیرساخت مناسب
برای صادرات و در نتیجه فقدان بازار مدرن در
کشوراست.

رئیس اتاق کاشان:

صادرکنندگان مشکالت مالیاتی دارند
نوسان :رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی کاشان ،گفت :در دو سال اخیر
هیئتهــای خارجی مختلفی به کشــور
رفتوآمد داشــتهاند ،اما میزان صادرات در
بخش خصوصی کشــور تفاوت چندانی با
گذشته نداشته اســت .محمود توالیی ،در
مراســم روز ملی صادرات در اتاق بازرگانی
اصفهــان افــزود :در امر صــادرات باید به
سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی توجه

info@eghtesadbazar.ir

ویژه داشــت ،زیرا در اغلــب بندهای این
سیاســتها به موضوع صادرات اشاره شده
است .وی با اشــاره به اینکه سیاستهای
اقتصاد مقاومتی را باید بهعنوان یک منشور
ملی در نظر گرفت ،افزود :این سیاستها در
 24بند با مطالعات و اقدامات کارشناســی
بســیار تدوینشــده و در صورت توجه به
این سیاستها مشکالت و موانع صادراتی
برطرفخواهندشد.

رئیس اتاق کاشــان با بیان اینکــه نیاز به
اعمــال تعرفه ترجیحی برای صــادرات به
کشــورهای منطقه وجــود دارد ،تصریح
کرد :نیاز اســت حضور پررنگتری در بازار
کشــورهای عربی همچون لبنان داشــته
باشــیم ،عالوه بــر این صنــدوق ضمانت
صادرات نیــز باید ریســکپذیری زیادی
داشــته باشــد تا صادرکنندگان بتوانند با
پشــتوانه وارد بازارهای دنیا شوند .توالیی

افزود :صادرکنندگان نه به وام و نه به تشویق
احتیاجی ندارند ،مشــکالت مالیاتی دامن
بسیاری از صادرکنندگان را
گرفته و در این شرایط،
خواسته صادرکنندگان
تنها دریافت حق و
داراییهای
خو شــا ن
است.

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

سفره کم فروغ ایرانی؛

برنامه ریزی آشفته

احسان چاوشی  /مدیرعامل شرکت مهر گردون فرتاک

نوسان :معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :عنوان
«سازمان ملی زمین و مسکن» در آینده نزدیک
با هدف ممانعت از ساخت و ساز مسکن انبوه به
«سازمان ملی زمین» تغییر نام خواهد داد.
حمیدرضا عظیمیان ،با تشریح سیاستها و
برنامههای سازمان ملی زمین و مسکن برای
واگذاری زمین از تغییر نام سازمان ملی زمین و مسکن به سازمان ملی زمین
خبر داد.
به گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ،با توجه به تجربه ایران در
زمینه ساخت انبوه مسکن مهر ،سیاستها به این سمت و سو خواهد رفت که
اجرای مسکن در شهرهای مختلف از تصدیگری دولتی خارج شود و دولت
تنها به عنوان سیاست گذار ،نقش اصلی خود را ایفا کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر واگذاری ساخت و ساز انبوه به بخش
خصوصی و مردم تصریح کرد :تدبیر دخالت نکردن دولت در ساخت و ساز
مسکن انبوه ،به دلیل مشکالتی است که طی سالیان به وجود آمده است.
به اعتقاد مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ،در بهترین شرایط ،دولت و
حاکمیت نباید در امر ساخت و ساز و اجرای مسکن دخالت کنند .وی افزود:
همواره بخش خصوصی در کشور به تولید مسکن پرداخته و این سیاست در
دهه اخیر تغییر یافته است.
به گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ،سیاستهای کلی نظام و
دولت نیز ،دخالت نکردن در ساخت مسکن و واگذاری آن به بخش خصوصی
و تأکید بر سیاستگذاری ،نظارت ،حمایت از سازندگان ،تولیدکنندگان،
مصرفکنندگان و ساماندهی این مسأله است که سازمان نیز به تبعیت از
نظام ،به همان سمت و سو خواهد رفت.
به گفته عظیمیان 60 ،درصد ساخت کامل پروژه  2میلیون و  200هزار
واحدی مسکن مهر برعهده سازمان ملی زمین و مسکن است که با اتمام
آن ،سازمان از مشارکت در ساخت مسکن انبوه خود را جدا میکند و به
سیاستهای کلی نظام که عدم دخالت حاکمیت در اجرای مسکن است
روی میآورد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آمار ارائه شده از رشد منفی مهاجرت
در کالنشهرها و تمرکز بر روی شهرهای میانی و شهرهای کوچک گفت:
رشد منفی مهاجرت در کالنشهرها خبر خوبی برای سازمان ملی زمین و
مسکن است زیرا برنامهریزیها و سیاستهای این سازمان به سمت ایجاد
خدمات عمومی ،فرهنگی ،گردشگری ،ورزشی و اجرای آن در شهرهای
میانی پیش می رود.
به گفته عظیمیان ،طبق ماده  ،100سازمان ملی زمین و مسکن باید
زمین به قیمت تمامشده در اختیار خدمات عمومی مانند تربیتبدنی،
آموزشعالی ،بهداشت و درمان و آموزش و پرورش قرار دهد و طبق ماده ،22
سازمان ملی زمین و مسکن میتواند با معرفی سازمان گردشگری ،فضاهای
گردشگری و تفریحی عمومی را که مجموعهای از فضای سبز ،شهربازی،
سینما ،رستوران و این گونه فضاها ،با اقساط بلندمدت در مساحتهای
مختلف معرفی کرده و با اجازه قانونگذار زمین در اختیار آن ها قرار دهد.
وی ادامه داد :در مباحث مربوط به واگذاری زمین در اختیار گردشگری،
آگهی مزایده حذف میشود و فقط با معرفی سازمان گردشگری ،سازمان
ملی زمین و مسکن زمین را عرضه میکند و در این موارد نیازی به مزایده
نیست .معاون وزیر راه و شهرسازی ،هدف از این اقدام ها را تشویق
سرمایهگذاران و دستگاههای دولتی عنوان کرد.
عظیمیان با اشاره به همکاری آن سازمان در واگذاری زمین به شرکت
عمران شهرهای جدید به مستقل بودن این شرکت اشاره کرد و گفت:
درباره شهرهای جدید ،شرکت عمران این شهرها مستقل عمل میکند و در
حریم و محدوده شهرها اقدام به واگذاری زمین به سازمان گردشگری برای
راهاندازی سایت گردشگری برای استفاده عموم میکند .اما شهرهای جدید،
قوانین خود را دارند و سازمان ملی زمین و مسکن دخالت نمی کند.
وی گفت :اگر در کنار شهرهای جدید ،زمینی موجود و کاربری آن
گردشگری پیشبینی شده باشد ،این مکان را به مراکز عمومی تبدیل
میکنیم تا از مهاجرت به کالنشهرها جلوگیری کرده و به باال رفتن سطح
زندگی در شهرهای میانی و کوچک کمک کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد :حمایت از شهرهای کوچک و میانی و
حمایت از آن ها در دستور کار برنامههای سازمان ملی زمین و مسکن است.
وی با اعالم موافقت از تغییر نام سازمان ملی زمین و مسکن به سازمان ملی
زمین ،بار دیگر تأکید کرد :دولت نباید در اجرای مسکن دخالت داشته باشد
و تنها باید نقش سیاست گذار ،ناظر و طراحی اصلی را ایفا کند .در نوسازی
بافتهای قدیمی نیز ،سیاست گذاری ها و بسترسازی باید به سمت بخش
خصوصی و مردمی و فعال کردن آن ها در حوزه ساخت و ساز متمایل شود.

نیازمند تکنولوژیهای روز در سیمان هستیم

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت :برای استفاده از سیمان در کارهای عمرانی
ناچاربهبهرهگیریازتکنولوژیهاینوینوارتقاءکیفیتاینمحصولهستیم.ایرجمظفر،
ادامه داد :شهرداری اصفهان به عنوان بیشترین مصرفکننده سیمان و بتن پرمقاومت به
طور عملی پیشگام استفاده از این تولیدات است .وی ضعف قوانین ،و عدم ریسکپذیری
کارفرمایان در استفاده از تکنولوژیهای نوین را از ضعفهای صنعت سیمان برشمرد و
افزود:کارفرمایانبایدپیگیریهایالزمرابرایاستفادهازنوآوریهایجدیدداشتهباشند.

انتظاری که از سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری پس از
برگزاری هفته جهانی صنایع دستی
می رفت ،حداقل رفع نقاط ضعف بود.
انتظاری که حاصل چندانی نداشت و
یک جشنواره کم رونق را نصیب شهر
اصفهان کرد.
جشنواره سفره ایرانی فرصتی بود
که می توانست سرمایه گذاران را با
فرصت های گردشگری غذایی اصفهان
آشنا کند .دریغ که دست اندرکاران این
برنامه بدون توجه به پتانسیل های
آن ،راه خود را رفتند .این جشنواره
می توانست غذاهای محلی ،سنتی و
تاریخی اصفهان را به آشپزخانه های
حرفه ای معرفی کند و آن ها را به
عنوان قطب گردشگری غذایی معرفی
کند ،اما در نهایت ،نمایشگاهی شد
برای خانواده های اصفهانی که در سرما
و بارندگی ،به دیدار آن دلخوش باشند.
گردشگری غذایی ،پهن کردن سفره
ایرانی در منازل ایرانی نیست؛ نکته ای
که متأسفانه برگزار کنندگان جشنواره
از آن غفلت کرده اند .گردشگری
غذایی یعنی استفاده از پتانسیل
غذای ایرانی در رستوران ها ،هتل ها
و مجموعه های غذایی .این گونه
جشنواره ها ،بیش از هر چیز مخاطبینی
از بین رستوران داران و هتل داران دارد.
این جای خالی مخاطبین زمانی آشکار
گردید که نمایندگان  20میلیون نفر از
مردم ایران ،تنها  50غرفه دارند .فقط
 10رستوران از استان های تهران،
البرز ،اصفهان ،قم و مرکزی حاضر
بودند .اکثر آن ها هم به ارائه غذا به
بازدید کنندگان می پردازند و از
تبادل اطالعات و دانش خبری نیست.
در بخش کارگاهی بسیار ضعیف
عمل شد و تنها به آموزش خانواده ها
می پردازند .از اطالع رسانی این که
یخمه ترش ،غذایی اصفهانی است و باید
حداقل در رستوران های شهر اصفهان
سرو شود ،خبری نیست و به جای
آن ،غرفه فروش سوغات شیراز برقرار
می شود.
یکی از مهم ترین دالیل این کم فروغی،
عدم برنامه ریزی صحیح سازمان میراث
فرهنگی است .این سازمان حداقل سه
بار مکان برگزاری جشنواره را عوض
کرده است و در نهایت یک هفته
مانده به زمان برگزاری ،حیاط ورودی
چهلستون را برگزیده است .این انتخاب
به قدری بدون مطالعه بوده است که
برای افتتاحیه و اختتامیه مکان های
متفاوتی را رزرو کردند .بگذریم از این
که غرفه ایل قشقایی بیرون از محوطه
نمایشگاه جای گذاری شده بود.
این حجم از مشکالت ،نه تنها هیچ
کمکی به گردشگری نمی کند ،بلکه
نقطه مقابل آن است .این صنعت نیاز
به حمایت صحیح دارد و این گونه
برنامه های آشفته بار منفی بیش تری
را بر گردن آن می نهد .سرمایه گذاران
به این گونه برنامه ها نگاه می کنند
و حضور در این صنعت را یک ریسک
بزرگ می دانند .به همین دلیل است
که هیچ سازمان خصوصی وارد این گونه
برنامه ها نمی شود و از آن حمایت نمی
کند .این نکته باعث شده بود جای خالی
فعاالن اقتصادی اصفهان و سرمایه
گذاران و صاحبین مجموعه های
بزرگ غذایی این شهر به شدت
احساس شود.
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رکورد تولید ماهانه در ورق خودرو چهار محال

دیدگاه

رشد تولید فوالد خام در فوالد مبارکه

تولید فوالد خام در فوالد مبارکه در هشت ماه سال جاری با هفت درصد رشد نسبت به
سال قبل به سه میلیون و  478هزار تن رسید .به گزارش روابط عمومی فوالد مبارکه،
از مجموع فوالد خام تولید شده در فوالد مبارکه در بازه زمانی هشت ماه منتهی به آبان،
 350هزار تن به صورت تختال 2 ،میلیون و  450هــزار تن بصورت محصوالت گرم و
اسید شویی و  850هزار تن در قالب محصوالت ســرد و پوشش دار به بازار عرضه شده
است.

مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری گفت :این شرکت با تولید بیش از
 25هزار تن ورق گالوانیزه خودرویی و صنعتی در آبان ماه سال جاری به رکورد جدیدی
در تولید دست یافت .اصغر اسماعیلی افزود :رکورد قبلی ماهانه ثبت شده در این شرکت
مربوط به اسفندماه  1392بوده است .اسماعیلی افزود :در بخش حمل و نقل نیز با ارسال
بیشاز 25هزارو 800تنمحصولدرآبانموفقیتدیگریدراینشرکتحاصلشد.

گزارش

روتیترنگاهیبهجایگاهوعملکردفوالدمبارکه؛

صادرات و اعتبار جهانی فوالد مبارکه

دیانا کینچ ،در گفت و گوی اختصاصی با نوسان:

آینده مبهم فوالد

مدیرعاملفوالدمبارکه
اصفهان:

سهم مالیات کاهش یابد

فوالد ایران جایگاه بی نظیری دارد

ریحانه سرلک  /کارشناس مؤسسه استیل پرایس

نوسان :محصــوالت و سبد تولیدات
فوالد مبارکه به طور صد در صد مورد نیاز
داخل نیست و حتماً باید بخشی صادر
شــود .یکی از افتخارات فوالد مبارکه،
بازاریابی و پیدا کردن بازارهای صادراتی
حتیدردورهتحریمبودهاست.
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان ،با بیان
این مطلب افزود :محصوالت واحد آهن
اســفنجی این مجتمع به عنوان اولین
طرح فوالد استانی اســت که وارد مدار
تولید شده و در بازار داخل به واحدهای
ذوبیعرضهمی شود.
دکتربهرامسبحانیدرپاسخبهاینسؤال
کهآیافوالدمبارکهتوانستهنیازواحدهای
داخلی از قبیــل خودروســازان ،لوازم
خانگی و لوله و پروفیــل را تأمین کند؟
اظهارداشت:فوالدمبارکهباتمامظرفیت
در حال کار است و در راستای حمایت از
صنایعپاییندستی،محصوالتتولیدی
را بدون واســطه و به مصرف کنندگان
نهاییمی فروشدالبتهمصرفکنندگان
خرد که قادر به ارائه سفارشــات بزرگ
نیســتند از طریق شــبکه های توزیع
تأمین می شــوند .وی در ادامه توضیح
داد :هیچ گونه کم کاری در فوالد مبارکه
وجودنداردواینمجموعهباتمامظرفیت
و باالتر از توان اسمی خود تولید می کند
وحتیدرحالتوسعهظرفیت هایتولید
درواحدهایمختلفاست.
مدیرعامل فوالد مبارکــه درباره دالیل
صادراتمحصوالتفوالدمبارکهتشریح
کرد :محصوالت و ســبد تولیدات فوالد
مبارکهبهطورصددرصدموردنیازداخل
نیست و حتماً باید بخشــی صادر شود.
یکی از افتخارات فوالد مبارکه ،بازاریابی
و پیدا کردن بازارهــای صادراتی حتی
در دوره تحریم بوده است .وی ،بازارهای
صادراتی را سرمایه دانست و خاطرنشان
کرد:نبایدتحتهیچشرایطیاینبازارها
را از دســت داد و اگر کمبودی در داخل
حس شــد باید از طریق صادرات تأمین
شود .با این وجود فوالد مبارکه متناسب
با نیاز داخل ،بازار صادراتی خود را تنظیم
می کند .برای مثال تقاضای بازار داخل
در سال گذشــته کم بود بنابراین حجم
صادرات افزایش یافت اما اگر در ســال
جاری تقاضــای داخل افزایــش یابد،
صادرات را کاهش خواهیم داد ولی هیچ
گاهآنرامتوقفنمیکنیم.
ســبحانی در بخــش دیگــری از
صحبت های خود به مشــکالت بانکی
و مالیاتــی واحدهای و تولیدی اشــاره
داشــت و گفت :باید پذیرفت زمانی که
صنایعمادچارمشکلهستندتنهاانتظار
تولیدکننــدگان درک متقابل دولت از
مشــکالت و کمک به آن ها اســت .در
سیســتم مالیاتی که همان مالیات بر
درآمد است ،در ابتدا باید درآمدی ایجاد
شود تا مالیات آن پرداخت شود .زمانی
که بازار شرایط مطلوبی ندارد و قیمت ها
کاهشی اســت ،درآمد و سود حاصل از
تولید کم می شود لذا سهم مالیات نیز
باید کاهش می یابد .سبحانی در ادامه
بهمشکلبرخیواحدهایفوالدیکشور
پرداخت و گفت :مشکالت این واحدها
زمانی مضاعف می شود که این واحدها
بدهی بانکی داشته و نتوانند به تعهدات
خود عمل کنند در نتیجــه بانک ها از
ارائه تسهیالت به این واحدها خودداری
می کنند و در نتیجــه تولید متوقف یا
کاهشمی یابد.

گروه صنعت مصاحبه حاضر با خانم دیانا کینچ از سردبیران ارشد مؤسسه پلتس  Plattsانگلستان است .وی تاکنون از چند کارخانه فوالد در ایران بازدید داشته
گفت و گو و در دومین اجالس بین المللی معدن و صنایع معدنی که در تاریخ  20و  21آذر ماه امسال در مرکز همایش های صدا وسیما برگزار شد ،نیز حاضر
بود .کینج ،اما یک پیام ویژه برای تولید کنندگان ایرانی نیز داشت :با سرمایه گذاران بالقوه در خارج از ایران به مذاکره بپردازید ،نوآوری داشته باشید و اجازه ندهید
واردات ،رشد بازار داخلی شما را از آن خود کند.
نوسان :شما درباره سطح فعلی
قیمت ها و تولید فوالد در دنیا چه
نظری دارید ؟
در باقی مانده سال  2016قیمت ها به ویژه
در اتحادیه اروپا و آمریکا روندی افزایشــی
خواهد داشــت .قیمت محصوالت فوالدی
در ســال  2015کاهش قیمــت حدود 40
درصد را تجربــه نمــود و االن کمی بهبود
یافته اســت .این بهبود شــرایط برای بازار
فوالد دالیلی داشته که یکی از آنها افزایش
سطح تقاضا در بسیاری از کشورها بود؛ زیرا
در بسیاری از بازارها بعد از بحران اقتصادی
که در ســطح جهانی رخ داد ســطح تقاضا
برای ســال ها بدون تغییر باقی مانده بود از
طرف دیگر قیمت ها هم روندی افزایشــی
داشته است؛ زیرا سیاست های حمایتی از
سوی دولت ها هم افزایش یافته .بیشترین
اقدامات در سالهای  2015و  2016از سوی
آمریکا و اتحادیه اروپا صورت گرفته و کمک
کردهتاقیمت هادربازارهایآن هاهمچنان
باال باقی بماند .به نظر می رسد فرصت برای
بهبود بیشتر قیمت ها هم وجود دارد .تولید
جهانی فوالد نیز به آرامی روندی افزایشی را
طی می کند تا افزایش مالیم تقاضا در بازار
را پوشش دهد.
نوسان :ارزیابی شما از سرمایه
گذاری ها و تولید فوالد در ایران
چیست؟
براساسگزارش هایموجودسرمایهگذاران
خارجی همچنان در مورد سرمایه گذاری در
ایران محتاط عمل می کنند که مشکالت
بانکی و پرداخت ها یکی از دالیل آن است.
در حالی که تحریم ها علیه ایران درژانویه
 2016برطرف شــده اما آمریکا همچنان
برخی تحریم های اقتصادی را بر ضد ایران
حفظ کرده است یعنی برای کمپانی هایی
که در آمریکا قرار دارند و یا ارتباطات بانکی
گسترده با این کشــور دارند ،سهیم شدن
در سرمایه گذاری را در ایران بسیار مشکل
کرده است .زمانی که آمریکا این تحریم ها را

برطرف کند و بانک ها بدون محدودیت در
ایران فعالیت کنند ،سرمایه گذاران خارجی
به ایران سرازیر می شوند .ایران بازار بزرگی
برای آن ها اســت و جلــوی تقاضاها برای
ســرمایه گذاری در بخش های مختلف در
ایران مدت زمان زیادی است که گرفته شده
است .به عنوان مثال اساساً سرمایه گذاران
خارجی تنها زمانی بــه صنعت معدن ایران
وارد خواهند شــد که محدودیت ها برای
استفاده از دالر آمریکا در ایران برداشته شود
این موضوع در ماه اکتبر و در جمع گروهی از
سرمایه گذاران معدنی در لندن عنوان شد.
اتفاق افتادن این مورد در هاله ای از ابهام قرار
دارد .نتیجه انتخابات آمریکا که مشــخص
شــد ،باید ببینیم نتیجه انتخابات ریاست
جمهوری در ایران چه خواهــد بود که این
نتایج بر روند محقق شدن این مسأله تأثیر
فراوانی می گذارد .من کمی در مورد دست
یافتن ایران به تولید  55میلیون تن فوالد در
سال 2025تردید دارم؛ زیرا این برنامه دولت
تا حدود زیادی بســتگی به سرمایه گذاری
خارجی هم دارد که به نظر من تا سال2025
حجم مورد نیاز به ســرمایه گذاری خارجی
تماماًمحققنخواهدشد.
نوسان:نظرشمادربارهتکنولوژی ها
و روش های جدید کاهش هزینه ها در
تولید فوالد چیست ؟
این روزها همه فوالدسازان بخشی از سرمایه
گذاری خود را در بخــش نوآوری ها انجام
می دهند که در حقیقت یکی از مهم ترین
بخش ها اســت .برای نمونه نورد بالفاصله
محصوالت بعد از ریخته گری مداوم یک گام
اساسی و مهم در جهت کاهش هزینه های
تولید و همین طور محدود نمودن تولید گاز
دی اکسید کربن و ســایر آالینده ها است.
استفاده از آهن اسفنجی در تولید فوالد به
روش کوره بلند نیــز از جدید ترین نوآوری
هائی است که شرکت وست آلپای ن �voes
 talpineاتریش در حال آزمایش آن است.
نوسان :به نظر شما کلیدی ترین

فاکتورها برای افزایش رونق در بازار
جهانی فوالد چیست ؟
ســرمایه گذاری در بخش زیر ســاخت ها
شامل مسکن ،توسعه بزرگراه ها و توسعه راه
آهن از سوی دولت ها برای باال نگه داشتن
تقاضا هم در بخش محصوالت طویل و هم
در بخش محصوالت تخت نقش اساســی
دارد .بخش خودروسازی قوی هم یکی دیگر
از بازارهای مصرف برای محصوالت فوالدی
است .در اغلب کشورها بعد از خودروسازی
بخش ساخت و ســاز مصرف کننده اصلی
فوالد اســت ،پس رونق در این بخش تقاضا
برایفوالدراتقویتمی کند.
نوسان :پیش بینی شما از آینده
بازار جهانی فوالد چگونه است ؟
در مدت کوتاهی بازار فوالد در کشورهای در
حال توسعه همچنان رشدی مالیم خواهد
داشت؛ زیرا نیاز کمتری به زیرساخت های
جدیــد دارند .اما شــرایط در کشــورهای
پیشرفته متفاوت است و با توجه به سرعت
رشد به پروژه های زیر ساختی بیشتری نیاز
است؛ چرا که بازار خودرو در این کشورها نیز
کمتراشباعشدهاست.
نوسان :کدام فاکتورها در سال
 2016بیشتر بازار جهانی فوالد را تحت
تأثیر قرار داد ؟
به نظر من انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
تأثیر زیادی داشــت ،زیرا ممکن است رشد
اقتصادی این کشور کاهش یابد البته شرایط
آینده بسیار مبهم است .درضمن ارزش دالر
آمریکا هم در این بازار نقــش دارد اما بازار
فوالد آمریکا فقــط از رئیس جمهور انتظار
حفاظت بیشــتر از صنایع داخلی را دارد تا
بدین وسیله از شــغل های موجود و البته
قیمت هایفعلیفوالددراینکشورحمایت
شــود .از طرفی در میان کشورها چین هم
مهره تأثیر گذار دیگری بر بازار فوالد به شمار
می رود .چین قادر است تولیدات خود را به
همه جای دنیا صادر کند و کشورهای دیگر
هم همچنان در حال وضع تعرفه بر واردات از

اینکشورهستند.
نوسان :با در نظر گرفتن دیدارهای
شما از بزرگترین فوالدسازان ایران
حال و آینده بازار فوالد ایران را
چگونه می بینید ؟
کارخانه های ایرانی نیاز به سرمایه گذاری
بیشــتری دارند تا در جذب سرمایه گذاران
خارجی موفق شوند .برخی از این کارخانه ها
در تالش برای جذب سرمایه گذار خارجی
هستند اما این پروســه روندی کند را طی
می کند؛ زیرا در ســطح جهانی با مشکل
افزایش عرضه روبه رو هســتیم و واقعیت
دیگر رقابت تولیدکننــدگان ایرانی با دیگر
کارخانه ها در کشــورهای در حال توسعه
اســت؛ به عنوان مثال کارخانه های فوالد
ویتنام هــم در تالش برای جذب ســرمایه
اساســ ًا ســرمایه گذاران خارجی تنها زمانی
به صنعت معدن ایــران وارد خواهند شــد که
محدودیت ها برای اســتفاده از دالر آمریکا در
ایران برداشته شود

گذاران خارجی هستند .مشکل دیگر همان
انتقال وجه است که فرآیند سرمایه گذاری
در کارخانه های ایرانــی را کند کرده .ایران
به لحاظ دارا بودن ذخائر عظیم گاز ،توانائی
تولید فوالد با روش احیای مستقیم و بازار
بزرگ خود بسیار مورد توجه سرمایه گذاران
خارجی اســت .البته معتقدم دیــر یا زود
صنعت فوالد ایران بیشتردیده خواهد شد
چون به دالیلی که گفتم جایگاه بی نظیری
دارد.
نوسان :از نظر شما اقدام مهم برای
صنعتفوالدایرانچیست؟
به نظرم سرمایه گذاری در زمینه نوآوری ها
و تکنولوژی های جدید کــه به دنبال خود
کاهش هزینه ها و کاهــش مصرف انرژی
را در پی خواهد داشــت از ضــروری ترین
اقداماتبرایفوالدسازانایرانیاست.

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه اصفهان:

 35درصد تولید فوالد مبارکه صادر میشود
نوســان :معاون تکنولوژی شرکت فوالد
مبارکــه ،گفــت :خوشــبختانه فــوالد
مبارکه به لحــاظ تولید فــوالد ،خطوط
تولید یکپارچهای دارد .یعنــی از معدن،
ســنگآهن وارد شــده و
محصــول از فــوالد
مبارکــه خــارج
میشود .ارزانی ادامه
داد :بدونشــک این
یکپارچگی باعث
مدیریت بهتر
قیمتها شده

و میتوان فرآیندها را بــه لحاظ هزینهای
مدیریت کرد.
به گفته وی ،فــوالد صنعتی نیســت که
تکنولوژیهای آن سال به سال تغییر کند اما
با این حال فوالد مبارکه جزو شرکتهایی
اســت که آخرین فناوریها را با علم روز در
فاز اول از طریق بومیســازی و در فاز دوم
با همکاری شــرکتهای خارجی توانمند،
صنعت خود را بهروز میکند.
فرزاد ارزانی تصریح کرد :بیتردید استفاده
از فنــاوری روز دنیا بهــرهوری را افزایش
میدهد .بخــش اصلی رشــد اقتصادی 8

درصدی که برای کشــور پیشبینی شده
اســت از طریق بهرهوری ایجاد میشــود.
سهم بهرهوری در رشــد اقتصادی یادشده
 3درصد اســت .حال اگر تکنولوژی بهروز
باشــد و فرآیندها کوتاهتر صــورت گیرد،
میزان بهرهوری افزایش مییابد .بطورکلی
این کار بهرهوری نیروی انسانی ،سرمایه و
تجهیزات را به همراه دارد .ارزانی افزود :در
حال حاضر با صاحبــان تکنولوژی روز دنیا
در تماس هســتیم که نمونه آن برگزاری
کنفرانس متال بولتــن در اصفهان بود که
باعث توســعه و اصالحات میشود .یعنی

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

پیش از آنکه اصالحاتــی انجام یا از فناوری
جدیدی استفاده شود با شرکتهای مشاور
و تکنولوژیهای جدید ،بررســیهای الزم
انجام و سپس به مرحله اجرا میرسد.
ارزانی درباره صادرات شرکت فوالد مبارکه
نیز بیان کــرد :در حال حاضــر حدود 35
درصد محصوالت ما صادراتی اســت .وی
ادامه داد :بازار صادرات ،بازاری نیســت که
بخواهیم امروز وارد شده و فردا از آن خارج
شــویم؛ همچنین موضوع صــادرات جزو
سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و کشور
نیز به دنبال تقویت صادرات غیرنفتی است.

نوسان:فوالدمبارکهازابتدایبهرهبرداریتاکنونحدود
 90میلیون تن انواع محصوالت فوالدی تخت را به بازار
عرضه کرده ،که از این مقدار حدود  82درصد در اختیار
بازار داخلی و تولیدکنندگان و صنایع پاییندستی قرار
گرفته است ،از این رو همواره تأمین نیاز داخلی بهعنوان
محمود اکبری
رسالت اصلی فوالد مبارکه مورد توجه بوده و در آینده نیز
معاونفروشو
خواهد بود .با این حال نظر به اینکه تأمین ضرورتهای بازاریابیفوالدمبارکه
تکنولوژیک و اجرای طرحهای توسعه فوالد مبارکه در
راستای اهداف سند چشمانداز و توسعه اشتغال در سطح کشور نیازمند دسترسی
به منابع مالی فراوان و اخذ تسهیالت ارزی بدون بهره است ،حضور فوالدمبارکه
در بازارهای صادراتی به عنوان یک ضرورت اجتنابناپذیربرای این شرکت و حتی
صنعتفوالدکشورمطرحاست.
فوالد مبارکه طی سنوات گذشته از طریق ارز حاصل از صادرات و اعتبار جهانی
اخذشده توانسته با تأمین منابع مالی خارجی ارزانقیمت ،ضمن توسعه کیفی
و کمی و برآوردهسازی نیاز صنایع کشور به انواع ورقهای فوالدی ،ظرفیت تولید
خود را از  4 /2میلیون تن ،به  10 /2میلیون تن افزایش دهد که این امر عالوهبر
تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی کشور باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم
حدود 400هزارنفرشدهاست.نرخرشدتولیدفوالدمبارکهدرمنطقهباالتریننرخ
رشد کمی است که با تکیه بر توان داخل و مدیریت صحیح منابع در ایجاد توازن
میان عرضه در بازار داخل و صادرات حاصل شده وسبب شده است تا تولید فوالد
کشور طی سالهای اخیر بهرغم تحریمهای بینالمللی و رکود حاکم ،به روند رو به
رشدخودشتاببخشیدهودرجایگاهچهاردهمجهانیباالترازبسیاریازکشورهای
توسعه یافته قرار گیرد .اگر مقایسهای بین نرخ هزینه تسهیالت اخذ شده از محل
سرمایههای خارجی در مقایسه با اخذ تسهیالت از منابع داخلی صورت پذیرد
مشخص میشود که هزینههای توسعه که از محل ارزکاالی صادراتی تأمین
شده ،بیش از 20درصد مقرون بهصرفهتر از اخذ تسهیالت داخلی است ،که امکان
افزایش ظرفیت تولید فوالد را برای فوالد مبارکه و صنعت کشور ایجاد کرده وگرنه
ظرفیت این شرکت هم در همان تناژ اولیه باقی مانده بود .در سالهای گذشته
که رکود شدید حاکم بر بازار داخلی محصوالت فوالدی کاهش شدید تقاضا را به
همراه داشت ،شرکتهای فوالدی داخلی که نتوانستند محصوالت خود را در بازار
جهانی عرضه کنند در استفاده از ظرفیت فعلی نیز دچار مشکالت جدی شده و
اغلبمجبورشدندبانیمیازظرفیتتولیدبهفعالیتبپردازندوبرخینیزبهتعطیلی
کامل نزدیک شدند ولی فوالد مبارکه با توجه به توانمندی و قابلیتهای کیفی ،از
طریقافزایشعرضهبهبازارصادراتی،ضمنجلوگیریازتعطیلی،طرحهایتوسعه
خود را بدون وقفه دنبال کرد .هر چند کمبود تقاضا سبب شد فروش فوالد مبارکه
نسبت به سال قبل از آن حدود 10درصد کاهش یابد .بنابراین حضور در بازارهای
جهانی الزمه تداوم رشد و بالندگی صنعت فوالد کشور است که با توجه به کثرت
بازیگران و شدت رقابت در این بازار ،ساز و کارهای خاص خود را میطلبد .تا پیش از
بحرانجهانیفوالدطییکیدوسالاخیروسرازیرشدنمازادعرضهفوالدچینبه
بازارهایجهانیودامپینگصورتگرفتهازسویاینکشور،قیمتهایمحصوالت
صادراتیفوالدمبارکهطبقمستنداتهموارهبیشازقیمتهایمحصوالتداخلی،
دربازارهایجهانیبهفروشرسیدهولیباتوجهقیمتشکنیچیندربازارجهانی،
فوالدمبارکهمشابهاغلبصادرکنندگانجهانیفوالددرجهتحفظحضورخوددر
اینبازارمجبوربهتبعیتازروندجهانیقیمتشد؛چراکهدرصورتازدسترفتن
بازارصادراتیباتوجهبهرقابتشدیدحاکمبرآنورودمجددبهراحتیقابلحصول
نخواهد بود .با این حال تجربه باالی فوالد مبارکه در امر صادرات و استمرار حضور
در این بازار سبب شد تا بتواند محصوالت خود را در این بازار با سطح قیمتی باالتر از
چینوسایررقبایمنطقهاینظیر CISبهفروشبرساندوهیچگاهاختالفقیمت
آنباقیمتهایبازارداخلیفاحشنبودهاست.ضمناینکهاختالفقیمتفروش
داخلیوصادراتیمحصوالتفوالدیدرتمامیدنیاامریبدیهیاست.بهطورنمونه
چین که بزرگترین صادرکننده محصوالت جهانی فوالد است ورقهای صادراتی
خود را ارزانتر از بازار داخلی به فروش میرساند و حتی برای صادرات از جایزه تا17
درصدهمبرخوردارمیشودوشرکتهایروسینیزمحصولخودرابابیشاز100
دالربیشترازقیمتصادراتیدربازارداخلیخودبهفروشمیرسانند.عالوهبرآنکه
مقایسهقیمتهایداخلیباصادراتیبهدلیلثباتنرخارزطیچندسالگذشتهو
افزایشهزینههایتولیددرداخلقیاسمناسبینیست،هرچنداینروزهاشرایط
کام ً
ال متفاوت و نرخهای جهانی با نرخهای داخلی نزدیک و بعضا برابر است و در
برخیازمحصوالتهمنرخجهانیباالترازنرخهایداخلیاست.

نمایندگاناس اماسگروپآلماندرفوالدمبارکهمطرحکردند:

مباحث بانکی؛ مانع همکاری
نوسان :نمایندگان اس ام اس گروپ آلمان (SMS
 )Groupدر ج ریان بازدید از فوالد مبارکه ،ضمن
دیدار با معاونان تکنولوژی و بهره برداری این شرکت،
طی برگزاری چند نشست با حضور کارشناسان ناحیه
فوالدسازی و ریخته گری مداوم ،آخ رین دستاوردهای
روز دنیا پی رامون نوآوری های جدید ف ّناورانه در صنعت
فوالدسازی را مورد بررسی و تبادل نظر ق رار دادند .در خاتمه این جلسه دو روزه،
لوتارفیشرسرگروهاعزامیازگروه SMSآلمانگفت:باتوجهبهروابطگسترده ای
که کشور آلمان از دی رباز با ای ران داشته است ،در این فرصت هم به فوالد مبارکه
آمدیم تا آخ رین دستاوردهای تکنولوژیکی را در زمینه کوره های قوس الکت ریکی
و ریخته گری ،اطالعات م ربوط به بازار و تغیی راتی که فوالدسازان درباره آینده فوالد
به آن می اندیشند و همچنین روش های به روزرسانی بهبود عملکرد زیست
محیطی صنعت فوالد را با مدی ران و کارشناسان فوالد مبارکه به اشت راک گذاریم.
ویباتأکیدبراینمطلبکهگروه SMSآلمانازبدودورانساختتابهرهبرداری
فوالد مبارکه در ج ریان شکل گیری و فعالیت های این شرکت بوده است ،گفت:
طی بازدید از خطوط تولید این شرکت مشاهده کردیم که پس از دوران ساخت
این شرکت نیز روند به روزرسانی تجهی زات ادامه یافته است .بااین حال از آنجایی
که صنعت فوالد هر روز در حال توسعه و پیشرفت است و دائماً ورق های جدیدی
با کیفیت های متفاوت در حال تولید است ،لذا باید فوالد مبارکه نیز همگام با
سایر فوالدسازان جهان بیش از پیش ب رای به روزرسانی کامل تر خود گام های
بیشتریبردارد.ویبااشارهبهف راهمشدنزمینه هایمساعدجدیدب رایهمکاری
بیشتر شرکت های آلمانی با ای ران تص ریح کرد :بسیاری از شرکت های سازنده و
یا فروشنده سیستم های هیدرولیک ،برق و ابزاردقیق هنوز منتظر گشایش
راهکارهای ارتباطی بین دو کشور هستند و از آنجایی که گروه  SMSآلمان با
تمامیاینسازندگانوفروشندگانتعاملکاریبسیارخوبیداردازاینروبهمحض
اینکهمسائلومشکالتموجوددرمباحثبانکیوپرداخت هابیندوکشورحل
گردد ،به یقین با همکاری مدی ران و کارشناسان دو کشور ،این تبادل دانش فنی و
تجهی زاتیباسهولتبیشتریانجامخواهدشد.
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روایتجورابفروشخیاباندولت
امروز هوا خیلی سرد شده بود ،خوبه باز مترو گرمه،
آدم تا جوونه باید قــدر جوونیــش رو بدونه و پول
دربیاره ،این جوونها رو نگاه کــن توی مترو روزی
هفتاد هشتاد کاســبن ،اما من توان اینا رو ندارم ،هر
روز پا میشم میرم دولت ،بغل یک چلوکبابی بساط
میکنم ،دمش گرم هــوای منــو داره ،ناهار میاره،
اونجا جوراب میفروشم .ســی ســال کار کردم بعد که خواستم بازنشسته
بشم فهمیدم کارفرما فقط  11ســال ریخته بوده ،گفتن  295تومان میشه
اون ببین ،حاال یک حاج آقایی
میخوای یا نه؟ رفتیم این ور اون ور دم این و ُ
پیدا کردم االن کربالســت گفته میام برات  15روز درســت میکنم .دو ماه
پیش خواستگار اومد واسه دخترم ،خواستم برم یک تومن وام بگیرم باهاش
حلقه بگیرم ده نفر رو دعوت کنم مراســم بگیرم پول نداشتم ،رفتم صندق
قرض الحســنه مســجد ندادن ،گفتم بابا برای کار خیر میخوام عروســی
میکنن وام ازدواج میگیرن از اون میدم؛ گفتن نمیشه باید تو نوبت وایسی،
به هر دری زدم یک تومن جور نشــد ،آخر ســر نزول کردم .زن ام فهمید
کلی فحش داد ،االن بیست و هفت هشــت روزه پول مونده توی کمد بهش
دست نزدم ،زنم چند روز پیش سر پلهها سرش گیج رفت نزدیک بود بخوره
زمین ،گفت دیدی به خاطر این پول هست خرجش کنیم بدبختی میاره با
خودش.
پریروز یه آخونده رو تــوی مترو دیدم؛ رفتم گفتم حــاج آقا وضع من اینه!
پول ندارم رفتم قرض کردم این طوری و اینها گفت نزول چه دادناش چه
گرفتناش حرام است و مثل زنا با خواهر و مادر خود آدم میمونه .خب پس
من چی کنم؟
از اون طرف یک پسر دارم ســی و یک سالشه توی یک تولیدی کار میکنه؛
پارسال خاطر خواه یک زن بیوه شد طرف بچه  5ساله داره هرچی گفتم ول
کن خودم یک دختر خوب برات پیدا میکنم خوبیت نــداره ،گفت نه اال و
باهلل من این رو میخوام؛ رفت اون رو گرفت االن توی شوش دو تا اتاق اجاره
کردن ،زنه چند سال از پسرم بزرگ تره و حواسش به خرج خونه هست که
پول کم نیارن ،باز اینش خوبه!
این همه از صبح تا شب وایمســم همش روزی ده دوازده تومن درمیارم ،آخه
جوراب و اینا که سودی نداره ،شهرداری هم اذیت میکنه ،رفتم مسجد محل
گفتم بابا یک برگهای ،معرفینامهای بدین که با من کاری نداشــته باشــند
گفتن برودو نفر رو پیدا کن ضمانت کنن تا برگه بدیم؛ من کسی رو ندارم آخه!
بعضی وقتها حســابی عصبانی میشــم و فشــارم میره باال یــک بار یه
آمبوالنس دیدم پشت چراغ ،گفتم آقا میشه بیزحمت فشار من رو بگیرید،
فشارم رو گرفت گفت روی بیست است ،بهم قرص داد ولی فشارم میره باال
دیگه ،دست خودم نیست!
حــاال منتظرم ایــن حاج آقــا از کربال بیــاد بــرم ببینم میتونــه حقوق
بازنشســتگیام رو پانزده روزه کنه ولی باید تا ماه صفر تموم شــه این یک
تومن رو جور کنم ،به این پول نزول که نمیشه دست زد!

جامعه
زیرساختهایحملونقلشهرینامتناسبباجمعیت

شهروند ایرانی و خودروی شخصی
بیایید به زندگی شهروندان وارد شویم تا ببینیم چرا
خودرو شــخصی اینقدر برای شــهروندان ما مهم
است .ابتدا به زنان در شهر بنگریم .معابر شهری برای
زنان عموماً ناامن اســت .خشــونت کالمی و حتی
جسمی پدیدهای رایج است که زنان شهرنشین مدام
دکتر مزدک دانشور
تجربه میکنند و میل به داشتن و استفاده از خودرو
شخصی را در آن ها زیاد میکند .پیادهروهای شهری ناهموار و نامتناسب است
و عموماً چالههای شرکتهای آب و گاز و برق و تلفن و شهرداری و !...استفاده از
کالسکه کودک را ناممکن کرده و امکان به دنبال کشیدن خریدهای خانه را نیز
فراهم نمیکند .ناامنی و خشونتی که کودکان در فضای شهری تجربه میکنند
یا خانوادهها فرض میکنند که ممکن اســت تجربه کنند ،بسیاری از آنان را به
سمتوسویاستفادهازخودروشخصیمیراند.پسمیبینیمکهزنان،کودکان
وافرادمسنبهواسطهخشونتوناامنی،ناهمواریودیگرمشکالتدرپیادهروها
تمایلبهاستفادهازخودروشخصیدارند.
توسعهنیافتگی حملونقل عمومی نیز در تمایل شهروندان به استفاده از خودرو
شخصی بیتأثیر نیست .آیا تابهحال در ساعات شــلوغ صبح و عصر سوار مترو
شدهاید؟ آیا بیحرمتشدن تن و بدنتان را به چشم دیدهاید؟ فشار و خشونتی
را که افراد به یکدیگر وارد میکنند تا اندکی فضا برای نفس کشیدن پیدا کنند،
حس کردهاید؟ یا در اتوبوسهای معمولی و تندروی شــهری تجربه مشابهی
داشتهاید؟
زیرساختهای حملونقل شهری نامتناســب با جمعیت طراحی شده است
و نمیتواند حرمت و احترام افراد را در ســاعات اصلــی رفتوآمد حفظ کند.
زمانبندی به غیر از خطوط مترو مشــکل دیگری است .شما تقریباً هیچ وقت
نمیتوانیدزمانبندیمناسبیراباخطوطحملونقلشهریداشتهباشید.شما
نمیتوانید در روزهای بارانی و برفی به حملونقل غیرریلی اعتماد کنید .شما در
ساعاتآخرشبنمیتوانیدرویحملونقلشهریحسابکنیدو...
نکتهدیگریکهداشتنواستفادهازخودروشخصیراتااینحدمحبوبمیکند،
فشارهاییاستکهدرسطحجامعهوجوددارد.شمامیتوانیددرخودروشخصی
خودتانتقریباً(تأکیدمیکنمتقریباً)هرجورخواستیدلباسبپوشید،هرآهنگی
خواستید گوش بدهید و بهطور خالصه حریم شخصی خودتان را داشته باشید.
یعنی این حباب شیشه و آهن به شما یک راحتی رحِ م مانند ،میدهد که شما
مثلیکجنیندرآناحساسراحتیوتنعممیکنید.
نکتهدیگرکهدرجوامعیبانابرابریزیادآنرامشاهدهمیکنیمبدلشدنخودرو
شخصیبهبخشیازسرمایهنمادینوسمبلیکافرادآنجامعهاست.درحقیقت
خودرو شخصی از کارکرد خود خارج شده و بدل به وسیلهای برای نمایش اعتبار
و احترام فرد میشود .وسیلهای که انسانهای آن جامعه براساس آن یکدیگر را
رتبهبندیکردهواحترامواعتبارراتوزیعمیکنند.
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بازارچه

حلقهگمشدهتجارتاصفهان
ترکیــه امروز که
رجــب طیــب
اردوغــان آنــرا
مدیریتمی کند
و حزب عدالت و
حسین قلع ریز
توســعه را از یک
روزنامه نگار اقتصادی
حزب سیاســی
به یک ســلطه گری سیاســی و اقتصادی
خاورمیانــه تبدیل کرد،مرهــون یک نگاه
اقتصادی و صادراتی است .نگاهی که از دل
شرکت های مدیریت صادرات و بازرگانی
به نام توسیاد و موسیاد و غیره درآمد.
ایــن هلدینگ هــای بــزرگ صنعتی و
بازرگانــی در کنار تصمیمــات اصالحی
بولنت اجویت نخســت وزیر توانســتند
ترکیه دهه  80میالدی را از کشــوری در
جامانده به کشــورهای در حال توســعه

تبدیل کنند.رمز موفقیت این کشور را در
تشــکیل و تقویت هلدینگ های بزرگ
صادراتی باید جســتجو کرد.شرکت هایی
که توانستند بنگاههای کوچک و متوسط
را سازماندهی کرده و بر اساس ضرب المثل
«قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود»
با هم افزایی این بنگاه ها،کنسرسیوم های
بزرگ صادراتی تشــکیل دهنــد و نبض
بازار منطقه و سایر کشــورها را در دست
خود گیرند.بنگاههای اقتصادی کوچک و
متوسط ( )S.M.Eبا همکاری هم توانستند
برند تجاری معتبر ایجاد کنند و در بازارهای
هدف با یک سیاست مشخص وارد شوند.
نمونه موفق این روشحضور فعال ترکیه در
بازار اقلیم کردستان عراق است؛حضوری
که به صــورت یکپارچه و بــا برنامه انجام
گرفت و توانست ســهم ایران را از این بازار

به شدت کاهش دهد.در شرایطی که صدها
برند ایرانی در بازار اقلیم با رقابت با یکدیگر
می پرداختند،شــرکت های ترکیه ای
از طریق شــرکت های مدیریت صادرات
با یک برند و خدمات ویژه توانســتند بازار
اقلیم را در دست گیرند.
بر اســاس اصل بنچ مارکینــگ یا همان
الگوبــرداری آگاهانــه می تــوان از این
تجربه برای توســعه بنگاههای اقتصادی
کوچک و متوسط استان اصفهان استفاده
کرد.شرکت هـــــای مدیریت صادرات
()Export Management Company
که به تازگی در اصفهان به عدد 8رســیدند،
می توانند با تشــکیل کنسرســیوم ها و
خوشــه های تخصصــی در بازارهای بین
المللی حضور فعال داشــته باشند و زمینه
رونقبنگاههایدررکودماندهرافراهمسازند.

اصفهان صنعتی که بیــش از  8هزار واحد
صنعتی 600،معــدن 100،هــزار واحد
صنفی و تولیدی و یک هزار شرکت تعاونی
را در خود جای داده با شرایط دشواری رو
برو است که نیاز به رونق دارد
تا بتواند از این ظرفیت هایش
استفادهکند.شرکت های
مدیریت صادرات مانند
یک نهال نو رس اســت
که به حمایت نیاز دارد
و سازمان های

دولتی بــا همکاری بخــش خصوصی و با
حمایت از این شرکت ها می تواند زمینه
فعالیت آنرا فراهم ســازد.به عنوان مثال
ارائه امتیاز ویژه برای این شرکتها در بخش
حمل و نقل،کاهش نــرخ مالیاتی،کمک
هزینــه شــرکت در نمایشــگاه های
بین المللــی و بازارهای هدف جهت
بازاریابی می تواند گامــی مؤوثر در
تقویتاینشرکت هاباشد.

شرکت هایی که توانستند بنگاههای کوچک و متوسط را سازماندهی کرده و بر اساس ضرب المثل «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود» با هم افزایی این بنگاه ها،کنسرسیوم های بزرگ صادراتی
تشکیل دهند و نبض بازار منطقه و سایر کشورها را در دست خود گیرند

پستو

پرتقالیخی

پیش زمینه :خواستم با فرهنگ شــوم راهم را بردم به
خط بی آرتی یعنی بدون ماشین شخصی؛ سرکار رفتن
با بلیط کارتی ،هــوای همه ما خوب اســت (اما تو باور
مکن )
شــروع داســتان :ماســاژدرمانی همین اســت که در
محمد امین فالح
تنگاتنگ آغوش صبحگاهــی در اتوبوس بود ،البته تمام
(م.ا .باران)
دغدغه من فشــار و بوی عرق و عارق نبــود ،مردم که
سردشان می شــود دستشــان را در جیب یکدیگر فرو می کنند! یک دست به
کیف و یک دســت به جیب بودم که ناگهان وضعیت قرمز شد و برادری فرمودند
هااااااااچی ! زبــان را که دور دهان چرخاندم خیس بود ...چــه عافیتی ! پیاده که
شدم سرم نیز چرخید...اغراق کیلویی چند عزیزم! اگر آنفوالنزا باشد چه؟
زنگ زدم رئیس! مرخصی بدون حقوق یکــروزه ....راه را زدم به مطب دکتر ،چه
تبی بود در مطب ،بیماران صف مطب اکثرا آشنا بودند آهاان چند سال پیش هم
صفی! بودیم در صف شیر.
اول صندوق بعد ویزیت؛ اول صندوق بعد داروخانه؛ اول صندوق بعد تزریق؛
چه کرده اند عوامل آلودگی این ویروســان روزگار! خدا خیرشان دهد اینهمه
جوان ســر کارند به خاطر این قضایا و خــوش به سعادتشــان ،حداقل یکی از
هفتخوان وام را دارند آنهم گردش مالی زیاد...
رفتم میوه فروشــی اول رفتم صندوق یارو خندید گفت کــو خریدت ،چه کنم
هم تب داشــتم هم عادت کرده بودم؛ پرتقال کیلویی فالن؟ !! بله آقا شمال برف
آمده ...ســر خیابان خانه حالم از آلودگی دچار وارونگی بود که کمی ایســتادم
تا نفســی آلوده کنم .پسرک در این ســرما بســاط تکدی اش پهن بود پرتقالی
گذاشــتم با یک ورق ســرماخوردگی بزرگســاالن! نگاهم کــرد! گفتم الزمت
می شود...
در ادامه راه برگشــت به خودم میگفتم وجدانمان هم چینی شــده اســت .در
منزل دراز بودم که زنم گفت این پرتقالها که درونش یــخ زدهاند ،من اما در تب
می سوختم.

پسرک در این سرما بساط تکدی اش پهن بود پرتقالی گذاشتم با یک
ورق سرماخوردگی بزرگساالن! نگاهم کرد! گفتم الزمت می شود...

گردون

طراوت؛ مدیریت
می خواهد

گــــرد مــرده
نشستـــه است
بــر این شــهر.
گـــردی کـه از
جسد زاینده رود
فرزانه احمدی
بلند می شــود
که به اندازه نوستالژی یک تاریخ ،چهره
اصفهان را ســیاه می کنــد .گردی که
در ورزشــگاه نقش جهان ،خود را به رخ
مدیران کشوری هم کشــید تا به آن ها
بگوید ،این زمســتان با اینکه رو سیاهی
اش به زغــال می ماند ،امــا نمی گذرد؛
چراکــه بی زاینــده رود ،اصفهان رنگ
سبزی به خود نخواهد دید .پوست ترک
خورده و خشــکرودی که نیمی از جهان
را ســیراب می کرد ،طــراوت مدیریت
درســت می خواهد .جسم تشــنه این
رود ،ایــن روزها نه تنها غصه یک شــهر
شده اســت ،بلکه آه از نهاد ایران برآورده
اســت .بی زاینده رود اصفهان می میرد
و بی اصفهان ،دســت ایــران در تولید
و صنعت و گردشــگری و و و بســته تر
خواهد شــد .حاال ،نه به داد یک رود ،نه
به درد یک شــهر ،که لطفاً به فریاد ایران
برسید.

بی زاینده رود اصفهان
می میرد

آموخته هایناکارآمد

دوســتی از من پرســید ،که مدت یکســال کالس های
بازاریابی پیشــرفته را رفتم اما بعد از یکســال نتوانسته
تغییری در کارش ایجاد کند ،به نظر شما عیب از من است
یا درس هایی که آموخته ام.
به او گفتم مشکل نه در شما اســت نه در درس هایی که
زهره فریدون
آموخته اید؛ گاهی اوقات آرزو می کنم در زمان افالطون
و ارسطو متولد می شدم ،عصر اندیشه و تفکر و تالش برای رسیدن به پاسخ بهتر،
موضوع مهم مشکل در شــیوه آموزش است ،به جای اینکه شــما را وادار به تفکر
و تحلیل کند ،عادت می دهد به یافتن الگوی شســته ُرفته بــدون در نظر گرفتن
شرایط زمانی ،مکانی ،فرهنگی و جغرافیایی که در آن هستید؛ مشکل این است که
به جای ســاختن الگو به دنبال گرفتن الگو هستید ،به جای اینکه حجم عظیمی از
اطالعات را وارد ذهن کنید که شما را دچار یک گیجی مبهم کند آن ها را براساس
شرایط کنونی جغرافیایی ،فرهنگی ،سیاســی ،اقتصادی و ...به کار بگیرید؛ مضاف
برتحلیل های داخلی و خارجی و شیوه های درســت تحقیقاتی ،به راه حل های
نوین دست پیدا کنید تا شاید بتوانید پاسخ را برای مشکالت پیدا کنید نه اینکه به
دنبال کلید طالیی آماده باشید.
فکر می کنم بهتر اســت ،پیش از هر چیز شــیوهای تمرکز را بیاموزید تا ســیل
اطالعات ما را باخود نبرد و دانشــمان تبدیل به دانش سطحی هایپرلینکی نشود،
چرا که بیش از هرچیز نیاز به تفکری عمیق و ریشه ای داریم تا قوه خالقه وجودمان
را بارور کنیم تا شاید بتوانیم به مسائل پبچیده امروز فائق شویم و آن ها را ساده تر
کنیم.
متأسفانه نسل امروز تمام پاســخ هایش را از گوگل می خواهد در حالی که گوگل
ابزاری برای سرعت بخشــیدن و کمک کردن به اندیشــه و خردورزی است و این
بزرگترین خطر و خالء در آموزش اســت که نســل کپی -پیســت را به اجتماع
عرضه می کند ،در حالی که انسان های اندیشــمند ستون های یک جامعه خود
ساخته اند.

گاهی اوقات آرزو می کنم در زمان افالطون و ارسطو متولد
می شدم ،عصر اندیشه و تفکر و تالش برای رسیدن به پاسخ بهتر

نوستالژی

جایی برای همه بیکارهها و باکارهها
علی آقا سگ پز
سگ نمیپخت.
گاو میکشــت.
بابای آقـا شعاع.
دوتــــا داداش
مجید محققیان
بودند .شــعاع و
مدیر مسئول
شجاع .علی آقا
گاو میکشــت .یعنی گاو کشی داشت.
ته بازار .کنار خندق.گاوها را دم خندق
میکشت.گوش تا گوش .حالل حالل.
بــا االغ میرفــت .گاوهــا را میبرد با
گاری .برای ما بادکنک گاو میآورد .باد
میکردیم و سرش را با بند میبستیم و
بازی میکردیم .کنار خندق .ته بازار.
باد کــه میکردیم توپمــان چرب بود،
چرب چرب ..سرش را با نخ میبستیم.
ابراهیم اســتاد این کارها بود ،خوب از
دستش ســاخته بود .ســرالیی تیوپ
را میکــرد زیر رویی .بنــد چرمیاش
را میکشــید .علی آقا ســگ پز سگ
نمیپخت .گاو میترکاند .دیزی سنگی

میپخت .دکان داشــت .نان و پنیر و
ســیبزمینی کبابی و نهایتش دیزی
بزباش.با دوغ دست ساز علی آقا .جیگر
خنک کن .علی آقا دیزی دســت خلق
اله میداد .آخر بازارچه .کنار خندق.
گوشــتها دیرپز بود .همه میگفتند
علی آقا ســگ پز .چون گوشــتهای
دیزی ســنگی علی آقا سگپز ،سگپز
بود،یعنی سفت بود .خوب نمیپخت.
علی آقا ســگپز بعدها کــه مرد جای
دکانش یک قهوخانه ســبز شــد.قهوه
خانه به ســبک علــی آقا .آقا شــعاع
میچرخاندش حاال .همان ته بازار .اما
دیگر خندق نیســت .جای خندق یک
هتل سنتی ساخته شــده .کاروانسرا.
آخر بازارچه.
از کنار کاروانســرا داالن ورودی قهوه
خانه اســت .وارد که میشــوی تا آخر
سرســرا ،پــر از عتیقهجــات کهنه و
آویزان از طاق و روی طاقچه .انگار موزه
باســتانی شــده دکان قدیمی علی آقا

دیالوگ

سگپز .جایی برای نشان دادن میراث
فرهنگــی ناملمــوس .از عکسهــای
لوطیان بازار تا معرکه بگیران بســاط
پهنکن عهد باســتان .فانوس و کوزه
سنگی و خنجر و ســپر .آقا شعاع هم
پیر شــده حاال ..دیگر جان ندارد انگار.
چــای و قلیــان میدهد دســت همه
بیکارههــا و باکارهها .اخم کــرده .داد
میزنه سر آن پســر“ :پ ببر اون چایی
رو برا آقا”
از پشــت ســتون یکنفــر صدایش را
بلند کرده اســت :به ســامتیه اونیکه
بی کسه و ناکس نیســت ....دود همه
جا را گرفته اســت .قل قل آب و نفس
گوشت را نوازش می دهد :به سالمتی
اونی که باخت تا رفیقش برنده باشه!...
به ســامتیه اونیکــه کــه درون داره
می ســوزه اما ترجیح میده لبهاشــو
بدوزه؛ ...به سالمتی کســی که وقتی
بردم گفت  :اون رفیق منه ،وقتی باختم
گفت  :من رفیقشم......

روح علی آقا ســگ پز شــاد .گاوها را
می ترکاند و بــرای مــا بادکنک گاو
مــی آورد ،.عین صخره بــود؛ محکم،
کوهســتانی بود البد ،گل سنگ بود و
اســتغاثهاش را وقت حاجت رو به شاه
خراسان میکرد و آرام میگرفت .علی
آقا دیگر نیســت تا ماست  ٩شاهی و
ریحان  ٥عباســی دست خلق
اله بدهد .اما شــعاع پســر
علی آقا هست .چای و قلیان
می دهــد .دوســیب؛ موز؛
نعنا پرتقال؛ با چــای دو نفره
و سه نفره.
شــاگردش با همان دستمالی
کــه میــز را تمیــز می کنــد
استکان کمر باریک و نلبکی را خشک
می کند .امــا این مهم نیســت .مهم
دکان علی آقا ست که جایی در میراث
فرهنگ ناملمــوس این شــهر دارد.
میراثی که استنشــاق بوی مطبوع
و نامطبوعــش جزیــی از تاریخ

کوچه و بازار این شــهر است .به همان
اندازه خیلی از چیزهای دیگر.

از پشت ستون یکنفر صدایش را بلند کرده است :به سالمتیه اونیکه بی کسه و ناکس نیست ....دود همه جا را گرفته است .قل قل آب و نفس گوشت را نوازش می دهد :به سالمتی اونی که باخت تا
رفیقش برنده باشه! ...به سالمتیه اونیکه که درون داره می سوزه اما ترجیح میده لبهاشو بدوزه؛ ...به سالمتی کسی که وقتی بردم گفت  :اون رفیق منه ،وقتی باختم گفت  :من رفیقشم......
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