قبض و بسط های جریان اصالح طلبی در گفت وگو با صادق زیباکالم:

جریانتصادفی

همراه با دوصفحه ویژه نامه نمایشگاه صنعت سنگ اصفهان
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وقتی بیش از نیاز  ،تشکل صنفی ایجاد
می شود  ،تکثر تشــکل های صنفی  ،به
بی حاصل شدن تالش جمعی می انجامد.

ظرفیتهای
اصفهان
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اصفهــان از دیرباز محل ســکونت
اقوام و ادیان الهــی گوناگون بوده
است .طبق نظریه مورخین و منابع
تاریخی یکی از دالیلی که...

خروج مسکن از رکود در گفت و گو با معاون معماری و شهرسازی:

نشانه های رونق

08

بی ثباتی
قوانینسنگی

آیا تاکنون به این فکر کرده اید که شــهر را معماران و متخصصان می ســازند یا ســرمایه گذاران و کارفرمایان ؟ اگر این
اصل بدیهی را بپذیریم که مدیریت شــهری وظیفه دارد تا با تصویب و اجرای قوانین ،راه را بر توسعه و گسترش صحیح
شــهر هموار ســازد اما ســرمایه گذار بدون توجه به این قوانین از طراح و معمار خود بخواهد تا براســاس آنچه نظرش
را جلب کرده بنایی در یک بافت ویژه بســازد و ســازه ای ناهمگون را به شــهر تحمیل کند ،آن گاه تکلیف چیســت؟
سیدجمالالدین صمصامشریعت ،ایراد کار را از دانشگاه ها می گیرد و معتقد است که کیفیت آموزش در دانشگاه های ما پائین
آمده و دیگر مانند گذشته ،سختگیریها و مطالعات عمیق دیده نمیشود...

جای خالی
مشوق های صادراتی

نمایشگاه
اهرم توسعه صادرات

رئیس انجمن سنگ اصفهان با اشاره
به قوانین ناپایداری که سد راه صنعت
سنگ اســت ،گفت :متأســفانه این
صنعت درگیر مسائلی چون ...

02

سید عبدالوهاب ســهل آبادی،
همواره بر مشــارکت و همکاری
منســجم و گروهــی فعــاالن
بخش ســنگ بــرای رقابت در
بازارهــای جهانی تأکیــد دارد.
رئیــس خانــه صنعــت،
معــدن و تجــارت ایــران ،اعتقــاد دارد کــه مــا
می توانیم بعــد از نفت ،نگاه ویژه ای به صنعت ســنگ
داشته باشیم چرا که از نظر...

نمایشگاه صنعت سنگ ،معادن و
صنایع وابســته اصفهان امسال در
سیزدهمین دوره خود قرار دارد .به
پشتوانه موفقیت دوره های گذشته
این نمایشــگاه و تالش های بین
المللی ،در این دوره شــاهد حضور
بیش از  30شــرکت خارجی هستیم؛ حضور این شرکت ها
ابعاد بین المللی نمایشگاه سنگ اصفهان را تقویت کرده و
همان طور که مبرهن است...

04

04

0۵

گام های بلند
صادرات

محمدحسینادیب:

اضافه بر ظرفیت

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

0۵

بیش از نیم قــرن از عمر صنعت فوالد
کشور میگذرد و با توجه به بهرهمندی
از منابعی چون گاز طبیعی و سنگ آهن
و  ...میتوان مدعی ...
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دیدگاه

تصفیه پساب ازمهم ترین پروژه هاست

شهرداران جهان اسالم استقبال کردند؛

شهردارمنطقه  ۶اصفهان گفت :خط انتقال پساب از سپاهان شهر تا کمربندی جنوب
نیز با هزینه ای بالغ بر حدود  ۱۲میلیارد و  ۳۰۰میلیون ریال در دست اجراست که تا
دوماه دیگر تکمیل می شود .منصور نجفی ،افزود :اجرای طرح تصفیه و انتقال پساب
سپاهان شهراز مهم ترین پروژه های این منطقه در سال جاری است .نجفی ادامه داد:
خط انتقال پساب حد فاصل مخزن از شهرک شهید کشوری به مخزن فلزی هزار دره
نیز در دست اجراست.

شبکه شهرهای دانش محور
راه اندازی شودمی شود

نوسان:در اجالس جهانی شهرداران جهان
اسالم ،شهردار اصفهان پیشنهاد راه اندازی
شبکه شهرهای دانش محور را در جهان
اسالم اعالم کرد که مورد استقبال
شهرداران قرار گرفت.
مهدی جمالینژاد ،در نشست تخصصی
این اجالس ،گفت :راهاندازی شبکه شهرهای نوآور و دانش
محور اسالمی را پیشنهاد میدهم .این اقدام فرصتی برای
تبادل نظر شهرهای اسالمی و نزدیکی سران شهرهای
اسالمی میشود .وی با اشاره به اینکه ایجاد این دبیرخانه
همبستگی دانشی این شهرها را در پی خواهد داشت عنوان
کرد :این اقدام سبب میشود دیپلماسی قوی دانشی در دل
دیپلماسی شهری شکل گیرد.
شهردار اصفهان با اذعان به اینکه امروزه نمیتوان تحوالت
نوظهور جهان را نادیده انگاشت ،گفت :این درحالی است
که عدهای معتقدند جهانی شدن وادی خطرناکی است و نباید
آن را دنبال کرد.
گروه دیگری نیز روند جهانی شدن را جبری و قطعی
تلقی می کنند و از آن به قطعیت سخن به میان میآورند.
شهردار اصفهان عنوان کرد :مراکز علمی ،طرح ریزی
شالوده و پنیان شهرها را برعهده دارند .شهردار اصفهان
خاطر نشان کرد :باید خوانش مجددی از روابط فیمابین
داشته باشیم تا بازگشتی به هویت و گفتمان مشترک
صورت گیرد.

سیگنالهای خروج مسکن از رکود در گفت و گو با معاون معماری و شهرسازی اصفهان:

نشانه های رونق

مدیر منطقه  ۴شهرداری اصفهان:

پردیس شرق
زیباترین نقطه اصفهان می شود

نوسان :مدیر منطقه  ۴شهرداری اصفهان
اعالم کرد :فاز اول پردیس شرق اصفهان که
تا چند هفته آینده مورد بهره برداری قرار می
گیرد ،به یکی از زیباترین نقاط شهر اصفهان
تبدیل خواهد شد .محمد هویدا اظهارکرد :در
فاز اول پردیس شرق ،توافق با معارضان انجام و
مشکالت حقوقی آن برطرف شده است.
وی با اشاره به اینکه به پردیس شرق اصفهان با مساحت  ۳۰۰هکتار،
کوه نخودی را نیز در برخواهد گرفت ،افزود :با توجه به استقبال زیاد
شهروندان از کوه صفه ،نیاز بود جایگزینی برای آن تعریف شود .مدیر
منطقه  ۴شهرداری اصفهان اظهارکرد :فاز اول پردیس شرق اصفهان
شامل درختکاری ،فضای سبز و تأسیسات زیربنایی آماده شده و تا
چند هفته آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد؛ بنابراین این نقطه
به یکی از زیباترین نقاط شهر اصفهان تبدیل خواهد شد .وی ادامه داد:
فاز دوم آن با وسعت  ۴۰هکتار که بیشتر فضای سبز خواهد بود ،بیش
از  ۸۰درصد پیشرفت داشته و فاز های بعدی آن هم با توجه به شرایط
مالی منطقه تکمیل می شود.
هویدا با اشاره به ساخت پردیس هنر در شرق اصفهان یادآور شد:
پردیس هنر در آینده پاتوق خوب فرهنگی و هنری برای نخبگان،
فرهیختگان و هنرمندان شهر اصفهان خواهد بود .وی با بیان اینکه
در شرق اصفهان طی سال های گذشته اتفاقات بسیار بزرگ و
ارزشمندی رقم خورده است ،گفت :تکمیل خیابان بازارچه ،خیابان
داروسازی ،خیابان سروستان از جمله پروژه هایی است که در این
نقطه از شهر محقق شد.
مدیر منطقه  ۴شهرداری اصفهان اضافه کرد :عملیات عمرانی میدان
شهدای هسته ای که یکی از اَبَرپروژه های شهر اصفهان به شمار
می رود و شامل خیابان های سلمان فارسی ،خیابان ارغوانیه ،خیابان
روشن دشت و میدان شهدای هسته ای است ،آغاز و در سال  ۹۶مورد
بهره برداری قرار می گیرد .وی ادامه داد :این پروژه مورد مطالبه بیش
از  ۴دهه مردم بوده و قرار است وسعت فعلی  ۸هزار مترمربعی میدان
شهدای هسته ای ،به  ۴۰هزار مترمربع افزایش یابد.
هویدا تصریح کرد :در شرق اصفهان پروژه های باغ تندرستی ،باغ
جوان ،نمایشگاه بزرگ اصفهان و روشنایی بلوار رضوان ،پروژه های
ریز و درشتی هستند که بخشی از آن ها به پایان رسیده و بخشی دیگر
در حال اتمام است و البته تمام این پروژه ها در سال جاری تقدیم
شهروندان می شود.

نوسان :باتوجهبهرکودشدیدبخش
ساختمان در کشــور ،ارزیابی شما از
وضعیتاینصنعتدراصفهانچیست؟
متأسفانه آمارهای ســال 95بیانگر کاهش
میزان متراژ صــدور پروانه ســاختمان به
نسبت سال  94اســت؛ البته درچند ماهه
آخر ســال  95به خصوص در شــب عید
آمار صدور پروانه ســاخت افزایش یافت و
حتی این موضوع تا انتهــای فروردین ماه
نیز ادامه یافت؛ به گونهای کــه آمار صدور
پروانه ساخت در فروردین امسال نسبت به
مدت مشابه ســال قبل ،میزانی از افزایش
را نشــان می دهد .به عقیده بنــده بعد از
انتخابات و به خصوص از نیمه دوم امســال
مســکن آرام آرام از رکود خارج خواهد شد.
نوسان :یعنی سیگنالهای خروج
صنعت ســاختمان از رکــود ،قابل
مشاهدهاست؟
بله.دردوماههپایانیسالگذشتهوفروردین
امســال آمار صدور پروانه ساخت نسبت به
مدتمشابهسالقبلرشدداشت؛بدینمعنا
که افراد نیازمند به مسکن ،وارد بازار شدهاند.
همچنینبعدازچندینسالرکوددرساخت
و ساز ،انبوه سازان ،آرام آرام وارد کار شدهاند.
در این فضا انبوهسازان ،ســاخت و ساز را در
هرچند طی چهار سال گذشته مسکن ارزان نشده؛
اماقیمتهابهکفخودرسیدهاند.بنابراینسیگنال
هایخروجازرکودقابلمشاهدهاست.

مناطقی که هزینههای اخذ پروانه ساخت
آن ها همانند مناطق  15 ،14 ،2و  10کمتر
است ،آغاز و اقدام به تولید مسکن کردهاند و
محصولی به بازار ارائــه میدهند که با توان
خریدمردمهماهنگاست.ازطرفیافزایش
سقف وام مسکن تا 200میلیون تومان برای
زوجین می تواند در خرید مسکن تأثیرگذار
باشــد .معموالً افزایش ســقف وام مسکن
به دنبال سیاست خروج مســکن از رکود و
باالرفتن قدرت خرید مردم اعمال میشود.
همچنیــن از دید بــازار و نظــام عرضه و
تقاضا ،با وجود کاهش نرخ رشــد جمعیت
هنوز تعداد زیادی نیازمند مســکن ارزان
قیمت و باکیفیت هســتند .توجه داشــته
باشــید که هرچند طی چهار سال گذشته
مســکن ارزان نشــده؛ اما قیمتها به کف
خود رســیده اند .بنابراین ســیگنال های
خــروج از رکــود قابل مشــاهده اســت.
نوســان :آیا ممکن اســت بعد
از انتخابــات شــاهد نوعی جهش
در قیمــت مســکن باشــیم؟
به عنوان یک شهرساز پیشبینی میکنم
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افزایشقیمتمسکن،جهشیهمانندچند
سالگذشتهکهسهبرابرشد،نخواهدداشت.
طی سالهای گذشته عواملی چون افزایش
ســه برابری نرخ ارز ،موجب گرانی مصالح
ساختمانی و افزایش دستمزدها شد .در این
شــرایط با کاهش ارزش سپردههای بانکی
به یک سوم ،دارایی مردم از بانک خارج و به
سمت خرید مِلک و ایجاد بازار کاذب رفت .با
اینحالدیگرایناتفاقرخنخواهدداد.
نوســان :حتی افزایش سقف وام
مسکن،موجبگرانیمِلکنخواهدشد؟
به طور معمول افزایش وام مسکن در گرانی
ملکبیتأثیرنیست.امانهتأثیریکهموجب
دو تا سه برابری قیمتها شود .پیش بینی
می شود به اندازه تورم و تا حدود  10درصد
گران بشود .بنابراین ما جهش شدید قیمت
نداریم؛ چرا کــه مردم توان خریــد ندارند.
معتقدم که با شــیب مالیمی شاهد رونق
نسبیخواهیمبود.
نوسان:ســال گذشــته از سوی
وزارت راه و شهرســازی و به خصوص
آقای غالمی مدیرکل ایــن اداره در
اصفهان انتقاداتی نســبت به تراکم
فروشی در شهرداری اصفهان مطرح
شد .نظر شــما در این باره چیست؟
این تخلفات مربوط به زمانی است که خود
این آقایان و مدیران در شــهرداری بخش
عمده ای از مجوزها ،تراکمها و ارتفاعات را به
صورتسلیقهایصادرمیکردند.همچنین
بخش عمدهای نیز در طرحی تحت عنوان
"طرح جامع ارتفاعات" با امضای خود آقای
غالمیبهمناطقابالغشدواکثراینجریانات
مربوطبههمانزماناست.امااکنونآنهابه
کارخودانتقادمیکنند.بااینحالشهرداری
امروز به عنوان کارفرمای طرح تفصیلی در
چارچوبقانونعملمیکند.
نوسان:میخواهمواردبحثدیگری
بشوم؛خیلیهااینایرادرابهشهرهایی
با هویت تاریخــی مانند اصفهان می
گیرند که معماری و شهرســازی آن
متناســب با هویت تاریخی این شهر
نیست .در پاسخ به این ایراد باید گفت
معماران هســتند که بی هویتی را به
دنبال فشار و تأکید ســرمایه گذار و
سازنده به ساختمان های اصفهان وارد
می کنند و از آن ها درخواست طراحی
نمای نامتناسب دارند؛ حتی می گویند
کهسازندهدریکگوشهدنیاساختمانی
دیده و از ما مــی خواهد که عین آن را
برایش طراحی کنیم .بــا این اوصاف
به نظر شــما ،امروز شهرهایی مانند

اصفهان را معماران و متخصصین می
سازندویاسرمایهگذارانوسازندگان؟
به هرحال دنیا به ســمت جهانی شــدن
حرکت مــی کند .برخــی از کشــورها به
استقبال جهانی شــدن می روند و برخی
دیگر ســعی دارند هویت و فرهنگ خود را
حفظ کنند و مخالف با روند جهانی شــدن
حرکت می کنند .هرچند کــه خواه ناخواه
همه از ایــن موضوع تأثیر مــی پذیرند .در
این میان ،شــبکه های ارتباطی و تبادالت
اطالعاتی و رســانهای نیز همانند گذشته
های دور نیســت .در این بیــن ،اینکه انبوه
ساز بســازبفروش و ســازنده ،الگویی را در
نقطهایمشاهدهوبعدبرایاجرابهمهندس
معمار خــود تحمیل کنــد ،وجــود دارد.
من ایراد کار را از دانشگاه ها می گیرم .اینکه
دانشگاههای ما از کیفیت آموزشی پائینی
برخوردارنــد و ســختگیریها و مطالعات
عمیق گذشته دیگر دیده نمیشود .پیش
از این رشــته معماری تنها در سه دانشگاه
تدریس میشد و در شهرســتانها وجود
نداشت .همچنین زمانی تعداد مهندسان
معمار ما در کالنشــهر اصفهان دو رقمی
بود ،اما امروز با انبوهی از فارغالتحصیالن
مواجه هستیم که با مباحث عمیق معماری
آشــنایی چندانی ندارند .با ایــن حال آن
ها از ســایتهای مختلــف طرحهایی را
کپیبرداریمیکنندکهتناسبوسنخیتی
با اقلیم ،معماری و شهرســازی اسالمی-
ایرانــی و اصفهانــی و همچنین مباحثی
چون محرومیت ،ریزگردهــا گردغبارها و
 ...در جنس نما ندارد .به اعتقاد بنده مقصر
اصلی ،کاهش ســطح علمی و توانمندی
معماران است .ما اگر تصویر ساختمانهای
امروزی اصفهان را در خارج کشــور نشان
دهیم مشخص نیست که این اثر در ایران و
شهر تاریخی اصفهان ســاخته شده است.
طرحهایمعماریمابایدبهگونهایباشدکه
اوالًبیانگرمعماریاسالمیودرثانیمعماری
ایرانیوالبتهمعماریسبکاصفهانباشد.
نوسان :ایرادی به شهرسازی گرفته
می شــود که این نهاد با تحمیل نمای
شصتدرصدآجر،دستمعماروطراح
را می بندد و او را ملزم به کاری
می کند که نه دوست دارد و نه
هویت آن چنانی دارد؛ آیا با آن
موافقهستید؟
زمانــی با
توجــه به
ضوابططرح
تفضیلــی

ساختمانهای بَر خیابان ملزم به نمای آجر
بودند و ما اقدام بــه تولید آجر کِرمی رنگ و
معمولیکردیموبهنوعیشاهدهماهنگیو
یک رنگی در نمای شهری بودیم .اما با تنوع
و تعدد مصالــح و کپیبرداریها وضعیت
بدتر و خرابتر شــد و امــروز آجرهایی در
نما دیده میشــود که هویت آجر ندارد و به
نوعی سرامیک هســتند .حتی نوع پخت
و رنــگ آن بــا آجرهای ســنتی متفاوت
اســت .با این حــال اگر معمــار و طراح ما
خواهان تنــوع در ن ِما باشــد میتواند از دو
نوع آجر با رنگهای نزدیک به هم استفاده
کند .مطابــق ضوابط طــرح تفضیلی باید
ممنوعیت استفاده از شیشههای رفلکس
و نماهای کامپوزیت و اســتفاده  60درصد
نمــای ســاختمان از آجر اعمال شــود.
نوسان :آیا قرار نیست این سیاست
تغییرکند؟
تغییــر این سیاســت مســتلزم تغییر در
طرح تفصیلی اســت .در کمیته ســیما و
منظر شــهری ،نماهای بَر خیابــان از 20
متر بررسی میشــوند؛ همچنین سیستم
شهرنما در معاونت برنامه ریزی راه اندازی
شده و مردم با مشــاهده تصویر هر خیابان
و کوچ هپَسکوچــه میتواننــد ،طــرح
هماهنگ با بافت را برای نما ،طراحی کنند.
نوسان :بهنظرمیرسداینکهخالف
بسازیم و بعد جریمه اش را بپردازیم
به جمالت مرســوم بین سازندگان و
واسطه ها تبدیل شده است .واقع ًا تا
چه زمانی قرار است این روند در شهر
اصفهانادامهداشتهباشد؟
ما راهکارهای مناســبی بــرای جلوگیری
از این رونــد برنامه ریزی کــرده ایم .اینکه
گشت فنی ســاختمان با حضور نیروهای
مهنــدس و متخصص در اصفهــان وجود
دارد کــه ناظر در صورت مشــاهده تخلف
از طریــق تبلتــی کــه در اختیــار دارد
پرونده ســاختمان را بررســی مــی کند.
هر کســی نمیتواند با خیال راحت خالف کند و
جریمه خود را پرداخت کند .سال گذشته حدود
 27درصد آراء در کمیســیون ماده  ، 100رأی به
تخریب بود.

البته با توجه به دامنه وســیع شــهر این
تخلفات ممکن اســت در روزهای تعطیل
و نیمه های شب انجام شود .بعضاً در مقابل
ساختمان پارچه برزنتی کشیده می شود
که بعد از برداشتن با خالف سازی آن روبرو
می شــویم .با این حال ،مرجع رسیدگی به
این موارد کمیســیون ماده 100است و هر
کسی نمیتواند با خیال راحت خالف کند
و جریمه خود را پرداخت کند .در بسیاری
موارد رأی تخریب صادر شــده است .سال
گذشــته حدود  27درصد آراء کمیسیون
مــاده  ،100رأی بــه تخریــب بــود.
همچنیــن بــرای درصد قابــل توجهی
نیــز رأی تبدیــل صــادر شــد.

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

حسین راغفر  /عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

نوسان :مدیر منطقه  14شهرداری اصفهان
معتقد است طرح توسعه حرم زینبیه
توسعه گردشگری اصفهان را به همراه دارد.
علی شمسی ،افزود :احداث میدان شهری در
شمال شهر اصفهان به عنوان سومين فضای
بزرگ شهری بعد از میدان امام علی(ع) در
دستور کار این منطقه است .وی افزود :احداث اين میدان شهری در
مجاورت حرم حضرت زینب(س) محرک توسعه اي برای منطقه 14
که از مناطق کمتر توسعه یافته شهر اصفهان است ،ايجاد می کند.
مدیر منطقه  14شهرداری اصفهان ادامه داد :چهار هکتار از سومین
میدان بزرگ شهری اصفهان ،در اختیار اوقاف و  15هکتار در اختیار
شهرداری است که در چند قطعه عملیات خود را آغاز کرده است.
شمسی با اشاره به اینکه هفته گذشته خیابان ضلع جنوبی
حرم زینبیه افتتاح شد ،تصریح کرد :تا پایان سال  96دسترسی ها
به سمت ضلع جنوبی میدان آزاد می شود تا عبور و مرور شهروندان
روان تر انجام شود.

گروه شهری آیـا تاکنـون بـه این فکـر کرده ایـد که شـهر را معمـاران و متخصصان می سـازند یا سـرمایه گـذاران و
کارفرمایـان ؟ اگـر ایـن اصـل بدیهی را بپذیریـم که مدیریت شـهری وظیفـه دارد تا با تصویـب و اجرای
گفت وگو
قوانیـن ،راه را بـر توسـعه و گسـترش صحیـح شـهر هموار سـازد اما سـرمایه گـذار بدون توجـه به این
قوانیـن از طـراح و معمـار خود بخواهد تا براسـاس آنچه نظرش را جلـب کرده بنایی در یک بافت ویژه بسـازد و سـازه ای
ناهمگون را به شـهر تحمیل کند ،آن گاه تکلیف چیسـت؟ سـیدجمالالدین صمصامشـریعت ،ایراد کار را از دانشـگاه ها
مـی گیـرد و معتقد اسـت که کیفیت آمـوزش در دانشـگاه های مـا پائین آمـده و دیگر مانند گذشـته ،سـختگیریها و
مطالعات عمیق دیده نمیشود .گفت و گوی ما را با معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان می خوانید.

سرمقاله

وعدههای یارانهای
تحقق پذیر نیست

ت مسکن در بازار به کف خود رسیده است
قیم 

محرکی برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته اصفهان؛

حرم زینبیه
عامل توسعه گردشگری

شهرک صنایع چوبی احداث می شود

مدیرعامل سازمان میادین شــهرداری اصفهان گفت :در ســال جاری شهرک صنایع
چوبی ،صنایع دســتی وگردشــگری با اعتباری حدود  ۳هزار میلیــارد تومان احداث
می شود .اصغرکشاورز ،افزود :در همین راستا نمایشگاه و شهرک صنایع چوبی ،صنایع
دستی و گردشگری در منطقه  ۱۲در خیابان عطاالملک در زمینی به مساحت  ۲۴هکتار
احداث می شود.وی با اشــاره به اینکه این پروژه با اعتباری حدود  ۳هزار میلیارد تومان
احداث می شود ،ادامه داد :در این نمایشگاه نیز  ۲۰۰کارگاه مبل سازی وجود دارد.

متأســفانه این روزها وعدههایی درباره
افزایــش یارانهها مطرح میشــود که
عالوه بر آسیب رســاندن به اقتصاد ما
تحقق پذیر نیســت .با نگاهی به منابع
مالی موجود مشــخص میشود دولتی
که  ۷۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دارد
و  ۵۰۰هزار میلیــارد تومان باید صرف
تأمیــن پروژههای عمرانــی خود کند،
نمیتواند این افزایش یارانهای را که وعده
میدهد ،عملی کند .عالوه بر این ،تجربه
بسیاری از کشورها نشان داده است این
گونهسیاستهایبازتوزیعیکهبهشکل
پرداختیارانههاینقدیبهخانوادههایی
که توانایــی کار کردن ندارنــد ،انجام
میشود ،آسیب رسان است چون افراد
جامعه به چنیــن پرداختهایی عادت
میکنند و بعد از آن دیگر ســاماندهی
وضعیت به این راحتی میســر نیست؛
به ویژه آنکه در شــرایطی قرار بگیریم
که مانند اقتصاد ایران شبکه اطالعاتی
دقیقی وجود نداشته باشد و فرصتهای
بســیاری برای تقلب و ارائــه اطالعات
نادرستنیزوجودداشتهباشد.
تجربه کشــور ما در زمینــه پرداخت
یارانهها و نحوه اجرایــی آن با انتقادات
گســتردهای روبرو بود .متأســفانه در
کشور ما در سالهای متوالی یارانههای
نقدی به همه اقشــار جامعه پرداخت
شــد وعالوه بر ایجاد تورم مشخص شد
که فقرا و دهکهای پایین جامعه بیش
از دیگران تحت فشــار قرار گرفتند؛ به
دنبال اجرای این طــرح ،بخش مهمی
از منابع مالی کشــور که میتوانســت
منجر به ایجاد اشتغال شــود از دست
رفت .ایــن پرداختهــا نتایجی مانند
افزایشبیکاریداشت.
نکته مهمی که باید بــر آن تأکید کنم
این است که اص ً
ال منابع افزایش یارانهها
در کشــور وجود ندارد .دولت ،پیشتر
اذعان کرده بود که آخر هر ماه که وقت
پرداخت یارانههــا فرا میرســد ماتم
میگیرد که چگونه میتواند این وجوه
را تأمین کند .چنین موضوعی نشــان
میدهد که برای تأمین منابع یارانهها از
منابعمالیدیگریاستفادهشدهاستکه
میتوانست صرف افزایش رفاه جامعه و
اشتغال در کشور شود؛ در حالی که این
منابع عم ً
ال هدر رفته و از بخشهایی که
به آن نیاز داشته دریغ شده است.
بنابراین تأکید میکنــم که تحقق این
وعدههــای انتخاباتی دربــاره یارانهها
غیرممکن هســتند و کارکرد سیاسی
دارند و این باعث تأسف است .متأسفانه
عدهای داعیه کمک به حل مشــکالت
مــردم را دارند ولــی بــه مصالح ملی
بیتوجه هستند و فقط بر ظرفیتهای
فقــر ،ناکامیها و مصیبتهــای مردم
ســرمایهگذاری میکنند .میبینند که
مردم نسبت به چه مسائلی حساس اند
و از همان اســتفاده سیاسی میکنند.
البته شــرایطی که اکنون بــا آن روبرو
هستیم محصول سیاســتهای غلط
دولتهای گذشته اســت که وضعیت
نابسامان امروز را به وجود آورده و منجر
به آن شده که بستری برای دادن چنین
وعدههای سیاســی فراهم شــود .این
وعده ها ضمن اینکه امکان پذیر نیست،
در صورت تحقق ،مشــکالت زیادی را
بــرای اقتصاد ما ایجــاد میکند و فقط
منجر به افزایش انتظارات جامعه شده
ن و درگیــری را
و زمینــه ی بحــرا 
درجامعهفراهممیکند.
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ورود اقتصاد به دعوا ممنوع

وزير اقتصادي و دارايي با بيان اينكه حل مسائل اقتصادي نيازمند حمايت سياسي همه
نيروهايمؤثردرعرصهاجتماعيايراناست،گفت:اقتصادازبسياريازمناسباتاجتماعي
تأثير ميگيرد .اينكه حل مسائل اقتصادي ،در بسياري از نقاط جهان پيچيده و دشوار است
به همين موضوع برميگردد .طيبنيا ،افزود :اقتصاد با بسياري از ابعاد اجتماعي رابطه
دوسويه دارد و اگر حاشيههاي سياسي كنترل نشود ،متن اقتصادي آسيب خواهد ديد .به
هميندليلبايدبااجماعمليبريكدركمشتركازاولويتمسائلاقتصادياستوارگردد.

پروفسور چارلز هندی:

واسطهها
ناپدیدمیشوند

تأمیناعتباربرایقطارسریعالسیر

راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در كالنشهرها؛

استاندار اصفهان بر تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای محور اصفهام-قم-تهران به مبلغ
 ۲.۵میلیارد یورو ،تأکید کرد .وی با اشــاره به جایگاه این طرح در توسعه شهر اصفهان بر
تدوین برنامه زمان بندی دقیق به منظور تسریع در عملیات اجرایی این ابر پروژه ،تأکید
کرد .رسول زرگرپور ،درخصوص پیشنهاد اعضای جلسه در خصوص سه کریدور ایستگاه
شهر اصفهان ،اظهار داشت :الزم است پس از بررسی دقیق و کارشناسی شده توسط مشاور
طرحدراینخصوصدرجلسهآیندهجهتتصمیمگیرینهاییارائهشود.

دولت محلي
بخش خصوصی؛شهروندان

قبض و بسط های جریان اصالح طلبی در گفت وگو با صادق زیباکالم:

جریان تصادفی

هر شکل دیگر اصالح طلبی توسط نسل جدید طرد خواهد شد

نوسان:اســطوره مدیریــت جهان و
متفکر تأثیرگذار مدیریت اروپایی گفت:
اگر تمام تالش خود را در کاری که در آن
بهترین هستید صرف کرده و خوشحالی
فعال داشته باشید ،توانایی شما به ثمر
نشستهوبهنتیجهخواهیدرسید.
پروفســور چارلز هندی در ســمینار
آموزشــی مهارتهای ضــروری برای
مواجهه بــا چالشهــای جدید عصر
دیجیتال در اتــاق بازرگانی اصفهان ،با
بیان اینکه هر شخص درون خود دارای
هســتهای طالیی اســت ،افزود :در هر
زمینهای کــه دارای اســتعداد و عالقه
هستید آن مورد هســته طالیی درون
شما محسوب میشود و اگر پرورش یابد،
زندگی شما جذاب شــده و به موفقیت
میرسید .وی یکی از ویژگیهای رهبر
خوب برای مدیریت یک شرکت بزرگ
را آگاهی از اهــداف آینده و برنامه ریزی
برای آن عنوان کرد و افــزود :به زودی
رایانههایــی که حاوی طیف وســیعی
از اطالعات هســتند ،هر آنچه را مکرر
اتفاق میافتد سریعتر از انسانها به ثمر
خواهندرساند.
هندی گفت :خبر ناخوشــایندی نیز
در راه اســت و آن اینکه روال قدرت در
جوامع ما در حال به هــم ریختن بوده
و واســطهها در همه بخشهــا اعم از
تجارت ،اجتماع و  ...در حال ناپدید شدن
هســتند .وی تصریح کرد :متأســفانه
میانگین ســنی افرادی که اخبار گوش
میدهند به  ۶۷سال رسیده و این امری
خطرناک اســت ،زیرا افراد تنها اخباری
که برایشان خوشــایند است را از طریق
شبکههای مجازی گوش داده و نظرات
مخالف و دالیل آن را نمیشــنوند .در
این حالــت اطالعات ،درســت از کنار
انســانها عبور کــرده در صورتی که
آنهارانشنیدهاند.
این اســطوره جهانی مدیریــت با بیان
اینکــه در آیندهای نزدیک ،مشــاغلی
چون مترجمی و بانکــداری نیز از بین
خواهند رفت ،افزود :دنیا در حال تغییر
است و شما با یک سازمان me.com
میتوانید نویســنده ،بانکــدار و تاجر
خود باشــید و در این حالت با استفاده
از اینترنت واســطهها را حــذف کرده و
گوگل ،فیس بوک و ...میتوانند افراد را
به هم ارتباط دهند .وی با اظهار خوش
بینی نسبت به آینده ،گفت :در عصری
که در آن افراد با هر کس که میخواهند
میتوانند ارتباط داشته باشند ،پتانسیل
مطلوبی برای ایجاد تجارتهای جدید
وجود خواهد داشت .اگر سازمان را یک
کِرم ابریشم تصور کنیم ،هشتاد درصد
کارکنانی که در بدن ه این سازمان فعالیت
میکنند به دلیل اینکــه فقط مجری
دســتورات مافوق خود هستند از شغل
خود ناراضیاند ،اما اگر افراد در سر کرم
ابریشم قرار بگیرند و به دنبال پیدا کردن
غذا باشند ،آنگاه دارای هدفی هستند و با
اتفاقاتسازماندرگیرخواهندشد.
هندی بــا بیان اینکه مســیر بالندگی
این کرم ابریشــم در نهایت بــه پروانه
شدن ختم میشــود ،تصریح کرد :در
حال حاضر در عصر اقتصــاد پروانهای
هســتیم و آنگاه که این کــرم به پروانه
بدل شــود ،تجارتهــای متفاوتی به
وجود میآید .در نهایت ســازمانهایی
کــه بــرای کارمنــدان خــود احترام
قائل بــوده و بــرای آن هــا حقوقی در
نظر میگیرنــد ،موفق خواهنــد بود.

گروه اندیشه بـه صراحت کالم شـناخته می شـود .بدون هیچ مالحظه ای حرفـش را می زند و حتی از گرایش سیاسـی
خـود به آسـانی انتقـاد می کند .صـادق زیبـاکالم ،اسـتاد علوم سیاسـی دانشـگاه تهـران ،گرچه خود
گفت وگو
ی اصالحطلبانـه و آزادیخواه دارد؛ امـا انتقادات تندی به جریـان اصالحـات دارد و آن را فاقد
گرایـش هـا 
یک مانیفیسـت مشـخص می داند .دکتـر با صراحت اصالح طلبـی را زاییده یک حاملگی ناخواسـته قلمـداد می کند که
در دوران بیسـت سـاله عمر خود دسـت به اشتباهات فاحشـی زده اسـت .اما در نهایت معتقد اسـت که انتخابات ریاست
جمهـوری باقی مانده جمهوریت و دموکراسـی در ایران اسـت و تنها کسـانی در بلندمدت ،ب ِرند اصالح طلبـی بر روی آنها
َحک می شـود که دموکراسـی خواه باشـند .آسـتانه انتخابـات فرصتی برای گفـت وگو با این اسـتاد صریح البیـان بود.

گشـــایی کننـــد ،خاتمـــی را جلـــو انداختنـــد.
بنابرایــن در ایــن ش ـرایط نبایــد از ایــن جریــان
توقـــع و انتظـــار زیـــادی داشـــت.بایـــد دیـــد
چگونـــه احمـــدی نـــژاد 17میلیـــون رای آورد
و یـــا اینکـــه 10میلیـــون آرای کســـب شـــده
آق ــای هاش ــمی رفس ــجانی از لح ــاظ جامع ــه
شناس ــی مرب ــوطب ــه چ ــه افــرادی ب ــود .رأی
ثاب ــت اص ــول گرای ــان بی ــن 8ت ــا 10میلی ــون
نفـــر و رأی ثابـــت اصـــاح طلبـــان بیـــن10
تـــا 15میلیـــون نفـــر اســـت و بقیـــه آرای مـــا
از ایـــن 40میلیـــون نفـــر ،آرای خاکســـتری
هســـتند و حتـــی اعتقـــادیبـــه رأی دادن،
ندارنـــد و در یـــک تصمیـــم آنـــی رأی مـــی
دهن ــد .متأس ــفانه هی ــچ دانش ــگاهی ب ــر روی
ایـــن پدیـــده کار نکـــرده اســـت کـــه چـــرا
عـــده ای در دقیقـــهنـــود ،پـــای صنـــدوق
ه ــای انتخاب ــات حاض ــر م ــی ش ــوند .آی ــا م ــی
ش ــود گف ــت ک ــه ای ــن رأی دهن ــدگان بالق ــوه
اصـــاح طلـــب هســـتند؟.

متأسفانه هیچ دانشگاهی بر روی این پدیده کار
نکرده اســت که چرا عده ای در دقیقه نود ،پای
صندوق های انتخابات حاضر می شوند.

نوس ــان :آق ــای زیب ــاکالم؛ بس ــیاری
از کارشناس ــان معتقدن ــد ام ــروز آرای ــی
کـــه اصالحـــات توســـط مـــردم بدســـت
مـــی آورد ،از تـــرس آمـــدن گـــروه
اصـــول گراســـت! امـــا آنچـــه در ذهـــن
جوانـــان و تحـــول خواهـــان وجـــود
دارد ایـــن اســـت کـــه چـــرا اصـــاح
طلب ــان علیرغ ــم مش ــکالت پی ــش روی
خ ــود ،فاق ــد ی ــک مانیفس ــت و برنام ــه
مشـــخص بـــرای برخـــی مســـائل روز
جامعـــه همچـــون بیـــکاری ،اشـــتغال و
معیشـــت مـــردم هســـتند؟
ای ــن ح ــرف درس ــتی اس ــت؛ اص ــاح طلب ــی
بایـــد برنامـــه ای داشـــته باشـــد کـــه اگـــر
مـــا در قالـــب ریاســـت جمهـــوری دوبـــاره
قـــدرت بگیریـــم ،بایـــد مشـــخص باشـــد
کـــه بـــرای دانشـــگاه هـــا ،قـــوه قضائیـــه،
سیاســـت خارجـــی ،آمـــوزش و پـــروش
و  ...خـــود چـــه نقشـــه راهـــی داریـــم .اگـــر
هـــم بـــه فـــرض بعـــد از گرفتـــن جایـــگاه
قـــوه مجریـــه بـــه هـــر دلیـــل نتوانیـــم ایـــن
برنام ــه ه ــا را پی ــاده کنی ــم حداق ــل امیده ــا
و آرزوهـــای خـــود را بـــه مـــردم اعـــام
کنیـــم .امـــا آنچـــه بســـیاری بـــه آن توجـــه
ندارن ــد ،اساس ـاً مرب ــوط ب ــه چگونگ ــی ش ــکل
گیـــری جریـــان اصالحـــات در ایـــران اســـت.

هر کســی که اصالح طلب باشــد اگر خود را با
خواسته اصلی اصالح طلبی وفق ندهد ،به مرور
طرد و کنار گذاشته می شود.
نوســـان :یعنـــی معتقدیـــد
کـــه ایـــن جریـــان از همـــان آغـــاز
فاقـــد یـــک مانیفیســـت و مرامنامـــه
مشـــخص بـــود؟
از نیم ــه دوم س ــال 75ی ــک ع ــده از دوس ــتان
چـــپگـــرا ( روحانیـــون مبـــارز ســـازمان
مجاهدی ــن انق ــاب و فع ــاالن دفت ــر تحکی ــم
وحـــدت) ایـــن ســـؤال را مطـــرحکردنـــد
کـــهبـــرای انتخابـــات دوم خـــرداد 76چـــه
بایـــد کـــرد و آیـــا اساســـاًبایـــد در انتخابـــات
شـــرکت کـــرد؟ اگـــر شـــرکت کنیـــم ،چـــه
کســـی مـــی توانـــد نامـــزد ایـــن جریـــان
بشـــود؟ در ایـــن میـــان پیشـــنهاد نامـــزدی
جری ــان چ ــپ ب ــه موس ــوی خوئین ــی ه ــا داده
شـــد کـــه وی نپذیرفـــت .بعـــد از آن عبـــداهلل
ن ــوری ،میرحس ــین موس ــوی و برخ ــی دیگ ــر
دس ــت رد ب ــه ای ــن پیش ــنهاد زدن ــد .ســرانجام
ایـــن پیشـــنهاد شـــبی در یـــک اســـتخربـــه
محمدخاتمــی داده شــد .خاتمــی ابت ـدا قبــول
نک ــرد ام ــا درنهای ــتب ــا اص ـراربی ــش از ان ـدازه
برخــی ماننــد تــاج زاده وبه ـزادنبــوی،پذیرفت
کـــه کاندیـــدای جریـــان چـــپ باشـــد .البتـــه

تـــا نـــوروز ســـال 76مـــا تصـــور مـــی کردیـــم
تنه ــا ب ــا گرفت ــن چه ــار میلی ــون رأی بــرای
ایـــن جریـــان ،حفـــظ آبـــرو مـــی کنیـــم و
حتـــی بـــاور نداشـــتیمکـــه 20میلیـــون رأی
در دوم خــرداد 76کســب کنیــم .جریــان چــپ
هشـــت ســـال هیـــچ تریبونـــی بـــرای حـــرف
زدن نداشــت و مــا تنهــا مــی خواســتیم جایــی
بــرای گفتگ ــو داش ــته باش ــیم .البت ــه اولی ــن
عالئ ــم و نش ــانه های ــی ک ــه نس ــبت ب ــه ای ــن
جریـــان دریافـــت کردیـــم بعـــد از تعطیـــات
ن ــوروز 76در دانش ــگاه ه ــا ب ــود .ب ــا ای ــن ح ــال
تنه ــا نگران ــی م ــا در فروردی ــن 76ای ــنب ــود
ک ــه آق ــای خاتم ــی از جری ــان انتخاب ــات ج ــا
نزن ــد .یک ــی از ش ــاهکارهای خاتم ــی ای ــنب ــود
کـــه در جریـــان تبلیغـــات انتخاباتـــی خیلـــی
ق ــوی عم ــل ک ــرد و ب ــا تم ــام مش ــکالتپ ــا
پ ــس نکش ــید .در نیم ــه دوم اردیبهش ــته ــم
تصــور مــی کردیــم تنهــا بــاالی 5میلیــون رأی
داشــته باشــیم .از ســوی دیگــر جریــان رقیــب
یعنـــی آقـــای ناطـــق نـــوری همـــه چیـــز را
بـــرای خـــود تمـــام شـــده مـــی دانســـت و
حتـــی اســـتانداران خـــود را تعییـــن کـــرده
ب ــود .ت ــا اینک ــه ف ــردای انتخاب ــات دوم خ ــرداد
 ،76همـــه چیـــز بـــه نفـــع مـــا تمـــام شـــد.
ام ــا م ــا در ای ــن م ــدت ب ــه تنه ــا چی ــزی ک ــه
فک ــرنک ــردهبودی ــم و آمادگ ــی آن رانداش ــتیم،
تشــکیل قــوه مجریــه بــود .متأســفانه مــا هیچ
ط ــرح وبرنام ــه ای نداش ــتیم .از س ــوی دیگ ــر
جبه ــه راس ــت نی ــز در ش ــوک ای ــن شکس ــت
قـــرار داشـــت .تردیـــد نکنیـــد کـــه جریـــان
اصالح ــات ،زایی ــده ی ــک حاملگ ــی ناخواس ــته
ب ــودک ــه پ ــدر و م ــادرش بــرای تول ــدک ــودک
خـــود برنامـــه ریـــزی نکـــرده بودنـــد .ایـــن
رونـــد در تمـــام ســـالهـــای اخیـــر ،از دوم
خ ــرداد 76ت ــا دوم خ ــرداد 96نی ــز همچن ــان
ادامـــه دارد .مـــا در ایـــن ســـالهـــابســـیار
دچ ــار اعوج ــاج و قب ــض و بس ــط ه ــای ش ــدید
ش ــده ای ــم .ب ــه دلی ــل اینک ــه بــرای ک ــودک
ناخواســـته اصالحـــات ،برنامـــه ای نداشـــتیم.
و البتـــههنـــوز بـــه دنبـــال واکسیناســـیون و
شـــیر خشـــک آن هســـتیم و مـــی خواهیـــم
ای ــن جری ــان از بی ــن ن ــرود .م ــا اص ــاح طلب ــان
اشـــتباهات فاحشـــی همچـــون زدن آقـــای
هاش ــمی رفس ــنجانی را داش ــتیم .همچنی ــن
در مجلـــس ششـــم بـــر ســـر اصـــاح الیحـــه
مطبوعـــات بـــا وجـــود مخالفـــت مقـــام
معظـــم رهبـــری ،پافشـــاری کردیـــم کـــه در
نهای ــت در اردیبهش ــت 87منج ــر ب ــه بس ــته
شـــدن فلـــه ای تمـــام روزنامـــه هـــا شـــد.بـــه
اعتق ــاد م ــن علیرغ ــم مخالف ــت وحش ــتناک
اصولگرایـــان ،همیـــن کـــه تـــا بـــه امـــروز
اصالح ــات توانس ــته روی پ ــای خ ــود بایس ــتد،
معج ــزه اس ــت؛ ای ــن هم ــان حمای ــت الی ــه
هـــا و اقشـــار تحصیلکـــرده اســـت .جریـــان

اصالح ــات ک ــم ک ــم در ح ــال ج ــدی ش ــدن
اســـت و انتظـــارات از آن بـــه مـــرور زمـــان
تحقـــق پیـــدا مـــی کنـــد.
نوســـان :بـــا ایـــن حـــال امـــروز
شـــاهد تشـــتت آرا در جریـــان
اصـــاح طلبـــی هســـتیم و حتـــی
وقتـــی نســـل جـــوان مـــی پرســـند
کـــه چـــه چیـــزی را مـــی خواهیـــد
اصـــاح کنیـــد و رهبـــران اصـــاح
طلـــب پاســـخ ســـاده ای بـــه ایـــن
ســـؤال ندارنـــد .دلیـــل ایـــن اتفـــاق
چیســـت؟
اصالحـــات و اصـــاح طلبـــی یعنـــی تـــاش
در تحق ــق دوب ــاره اه ــداف انق ــاب اس ــامی
ســـال 57اســـت .امـــروز انقـــاب اســـامی
تنهـــا بـــر ریـــل آمریـــکا ســـتیزی و غـــرب
ســـتیزی حرکـــت مـــی کنـــد و ایـــن ســـیر
هنـــوز ادامـــه دارد .ایـــن موجـــب شـــده از
اهـــداف دموکراتیـــک انقـــاب اســـامی
یعنـــی نبـــود زندانـــی سیاســـی ،آزادی بیـــان
و اندیشـــه ،انتخابـــات آزاد و  ...دور شـــویم.
تاریـــخ اصالحـــات بـــه تحـــوالت سیاســـی
و اجتماعـــی ایـــران بعـــد از انقـــاب گـــره
خـــورده اســـت.
نوس ــان :در یک ــی از نوش ــته هایت ــان
ایـــن گونـــه مطـــرح شـــد کـــه توســـعه
اقتصـــاد آقـــای رفســـنجانی ،توســـعه
سیاســـی آقـــای خاتمـــی و بعـــد از ایـــن
شـــرایط ،فـــردی بـــه نـــام احمـــدی
نـــژاد رئیـــس جمهـــور ایـــران مـــی
شـــود و جامعـــه را ایـــن گونـــه بـــه
پیـــش مـــی بـــرد .چطـــور رفســـنجانی،
خاتمـــی بـــا یـــک تفکـــر غیـــر از
شـــرایط جامعـــه بـــه وجـــود آمـــد و
ام ــروز م ــا در ای ــن نقط ــه ق ــرار داری ــم؟
مـــا یـــک جامعـــه عقـــب افتـــاده هســـتیم.
عق ــب ماندگ ــی تنه ــا تولی ــد پی ــکان و پرای ــد
نیســـت .در یـــک مملکتـــی در ســـال1376
آقـــای خاتمـــیبـــا 20میلیـــون رای رئیـــس
جمه ــور و هش ــت س ــال بع ــد احم ــدی نــژاد
بـــا 17میلیـــون رای ،رئیـــس جمهـــور ایـــران
م ــی ش ــود .متأس ــفانه در م ــورد بدیه ــی تری ــن
و ابتدایـــی تریـــن مســـائلی کـــه در کشـــور
اتف ــاق م ــی افت ــد ،کار و تحقی ــق نم ــی ش ــود.
ب ــه اعتق ــاد م ــن نم ــود عق ــب ماندگ ــی در ای ــن
اس ــت ک ــه تاکن ــون هی ــچ دانش ــگاهی ،در ای ــن
مـــورد تحقیـــق نکـــرده اســـت کـــه چطـــور
م ــی ش ــود دو نف ــر ک ــه نقط ــه مقاب ــل ه ــم در
رفت ــار ،خن ــده ،ش ــادی ،تفک ــر ،جه ــان بین ــی
و  ...هس ــتند ،جایگزی ــن همدیگ ــر م ــی ش ــوند.
ب ــا صراح ــت معتق ــدم ک ــه کل جری ــان اص ــاح
طل ــب ک ــه ام ــروز مع ــروف اس ــت ،تصادف ــی
شـــکل گرفتـــه و یـــک عـــده بـــرای اینکـــه
در تریبونـــی بـــرای مـــدت چنـــد مـــاه عقـــده

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

نوســـان:باایـــنوجـــودبـــهنظـــر
مـــیرســـدکـــهجریـــاناصالحـــات
نیـــازبـــهنوعـــیاصالحـــاتازدرون
دارد؛آیـــاشـــمابـــهایـــن اصالحـــات
دردلاص ــاحطلب ــاناعتق ــادداری ــد؟
ب ــه اعتق ــاد بن ــده انق ــاب اس ــامی ب ــر اس ــاس
دموکراســـی خواهـــی شـــکل گرفـــت .نســـل
جوانـــان امـــروز مـــی گوینـــد چـــرا انقـــاب
کردیـــد؟ وقتـــی بـــه آن هـــا مـــی گوییـــم
کـــه مـــا خواهـــان آزادی ،حاکمیـــت قانـــون
و همچنیـــن خواســـتار نداشـــتن زندانـــی
سیاســـی بودیـــم ،بـــا تعجـــب بـــه مـــا نـــگاه
مـــی کننـــد؛ چـــرا کـــه تنهـــا چیـــزی کـــه از
انق ــاب ش ــنیده ان ــد ،آمری ــکا س ــتیزی اس ــت.
م ــن معتق ــدم ک ــه ه ــر کس ــی ک ــه اص ــاح
طل ــب باش ــد اگ ــر خ ــود را ب ــا خواس ــته اصل ــی
اص ــاح طلب ــی وق ــف نده ــد ،ب ــه م ــرور ط ــرد
و کن ــار گذاش ــته م ــی ش ــود .آق ــای هاش ــمی
نیـــز از نقطـــه ای آرام آرامبـــه ســـمت مـــردم
کشـــیده شـــد و پذیرفتـــه شـــد .نمـــود ایـــن
پذیرفت ــه ش ــدن در مراس ــم در تش ــییع جن ــازه
وی ،قاب ــل لم ــس ب ــود .معتق ــدم ه ــر کس ــی
بای ــد تکلی ــف خ ــود را ب ــه نس ــبت دموکراس ــی
خواهـــی روشـــن کنـــد .فقـــط کســـانی در
بلندمـــدت ب ِرنـــد اصـــاح طلبـــی بـــر روی
آن هـــا حـــک مـــی شـــود کـــه دموکراســـی
خــواه باش ــند و ب ــه م ــرور ه ــر ش ــکل دیگ ــر
اصـــاح طلبـــی توســـط نســـل جدیـــد و یـــا
دهـــه 70و 80طـــرد خواهـــد شـــد .آینـــده
ایـــران درگـــرو دموکراســـی خواهـــی اســـت و
تنهــا جریانــات و چهــره هایــی در آینــده ای ـران
رشـــد مـــی کننـــد و باقـــی مـــی ماننـــدکـــه
خواه ــان دموکراس ــی باش ــند .دموکراس ــیب ــه
گون ــه ای نیس ــت ک ــه انــواع مختل ــف داش ــته
باشــد و تنها یــک مــدل دارد و آن انتخابــات آزاد،
آزادیبی ــان و آزادی اندیش ــه،همانن ــد آنچ ــه در
کشـــورهای فرانســـه،هنـــد ،نـــروژ و ژاپـــن و ...
ش ــکل گرفت ــه اس ــت .دموکراس ــی در آین ــده
ایـــران هیـــچ تضـــادی بـــا اســـام نخواهـــد
داش ــت .معتق ــدم دموکراس ــی س ــیلی اس ــت
ک ــه اروپ ــا ،ژاپ ــن ،هن ــد و آفریق ــای جنوب ــی
را فراگرفتـــه و در حـــال
گســـترش اســـت.
ایـــن اتفاقـــات در
ترکیـــه ،پاکســـتان
و مصـــر نیـــز در
حـــال رخ دادن
اســـت.

امروزه مدیریت رشد شهری به يكي از
مهمترین چالشهای كشورهاي جهان
در قرن حاضر تبدیل شده؛ به گونهاي كه
سياستگذاريهاي نامشخص و يا مديريت
غيراصولي و گسترش و رشد نامتوازن و
برنامهریزی نشده ،بسياري از كالن شهرهاي
جهان را با مسائلي مانند تجمع و انباشت آالیندهها ،مشکالت
مختلف زیست محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیربنایی روبرو كرده
است .قرن بیست و یکم را قرن شهرها و شهرنشینی نامیدهاند که بر
اساس گزارشهای سازمان ملل روند انتقال از جوامع روستایی به
جامعه شهری به سرعت در حال افزایش بوده و در طول دهه آینده
به ویژه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تداوم مییابد .برای
اولین بار در تاریخ بشری و در سال  2008بیش از نیمی از جمعیت
جهان در مناطق شهری زندگی میکردند و امروزه  3/3میلیارد نفر
در شهرها زندگی و پیش بینی میشود تا سال  2030این تعداد به
حدود  5میلیاردنفر افزایش یابد .پیش بینیها برای تغییر محل زندگی
در جهان با توجه به آمارهای منتشر شده توسط بخش جمعیت امور
اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحدد به صورت نمودار زیر است:
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گزارش

دیدگاه

بنابراین و با توجه به روند شتابان شهرنشینی در جهان و خصوصاً
کشورهای در حال توسعه مانند ایران الزم است مدیریت کالنشهرها
با رویکردی توام با آینده نگری نسبت به تغییرات آتی آگاه باشند.
برخی از مهم ترین ویژگیهایی که خصوصاً در کالنشهرها ميتوانند
به عنوان تهديدهايي جدي براي مفاهیم مرتبط با دانش ،سیاست و
اقتصاد شوند در ادامه ذکر شده كه برخی از این شاخصها هم میتواند
منشأ ایجاد ریسک و خطرات جدی و البته منافع بالقوه برای توسعه
منطقهای و جهانی باشد .اهداف آینده برای مدیریت شهری باید به
ایجاد نظامی از شاخصهای شهری در قالب كنترل آسيبهاي ناشي
از اين مؤلفه ها برای نظارت و هدایت توسعه کالنشهر همراه باشد.
تراکم يكي از مهم ترين مباحث در موضوعات شهري است.
کالنشهرها دارای باالترین تراکم جمعیتی ،انباشت داراییهای
صنعتی و تولیدی و وجود زیرساختهای اجتماعی و فنی هستند.
این تراکم جمعیتی میتواند منجر به انباشت ثروت و منابع مالی
شود و باعث خواهد شد تا مناطق شهری و کالنشهرها به سرعت به
مراکز تصمیمات سیاسی و اقتصادی تبدیل شده كه ميتواند در
نوع خود آسيبهاي متعدد اجتماعي و اقتصادي و امنيتي سياسي
را به دنبال داشته باشد.
کالنشهرها شاهد باالترین سطح رشد پویا در ابعاد مکانی و جمعیتی،
تغییر کاربری زمین و استفاده از زمین برای اهدافی است که بعضاً
ممکن است مغایر با اهداف برنامهریزیهای بلند مدت شهری باشند.
همچنين در اکثر انباشتهای جمعیتی و کالنشهرها ،برنامه ریزی
شهری و وجود زیرساختهای عمومی فقط تا حدی میتوانند هدایت
توسعهی شهری را به منظور دستیابی به ساختار مناسب و پایدار بر
عهده بگیرند .گسترش شهرها غالباً پیش از موضوع توسعه شهری و
ارائه امکانات عمومی رخ میدهد.
بر خالف برنامهریزیهای معمولی توسعه شهری در کالنشهرها
خارج از قانون و با فقدان برنامه ریزی استفاده از زمین رخ داده است.
موضوع سکونتگاههای غیررسمی و ساخت و سازهای غیرقانونی
توسط مهاجران در حاشیه شهرها از این نمونه است .توسعه و گسترش
شهرها با افزایش فقر شهری همراه است .تقریباً یک چهارم از جمعیت
کشورهای در حال توسعه حدود  1/2میلیارد نفر در شرایط فقر مطلق
با درآمد کمتر از یک دالر در روز زندگيميكنند .امروزه يك شهروند
مناطق فقيرنشين شيكاگو شرايط زندگي به مراتب بهتري از حدود
 80درصد ساکنان برخي كالنشهرها در کشورهای در حال توسعه
دارد .به عنوان مثال در كلكته ،مدرس ،بمبئی و دهلی بیش از 50
درصد ساکنان در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند و اختالف
اجتماعی و اقتصادی رو به رشد در کالنشهرها و عدم انسجام اجتماعی
به عنوان يك بحران جدی در آينده محسوب ميشود.
كالنشهرها بسيار مستعد آسيبپذيري در مقابل بالیای طبیعی و
بالياي با منشأ انساني هستند .واضح است که بخش عمدهای از اين
صدمات در کشورهای در حال توسعه و با تأثیر شديد بر مردم فقیر و
كم درآمد رخ ميدهد.
در نهايت نظام حكمراني شهري تركيبي از دولت محلي ،بخش
خصوصی و شهروندان است و شامل مسئولیتهاي بخش عمومي
و مشارکت مردمي خواهد بود .یکی از بزرگترین چالشهای
کالنشهرها به قابليتهاي اعمال حکمرانی مربوط ميشود.
تجربه نشان داده است که در شهرهاي كنوني امکان استفاده
از رويههاي صرفاً با جهتگیری متمركز و با استراتژیهاي
اعمال تصميمات از باال به پائین به دلیل وجود تعامالت بسیار
پویا و بسیار پیچیده در کالنشهرها و همچنین با محیط اطراف،
بسيار محدود شده و نيازمند برنامهریزی فضایی ،عدم تمرکز و
فرایندهای برنامه ریزی نوآورانه با مشارکت جمعي مردم است.
بنابراين به نظر ميرسد با توجه به مجموعه مؤلفههاي محيطي در
كالنشهر ،باید سنجههايي در قالب مؤلفههاي اجتماعي ،اقتصادي و
زيست محيطي تعريف شوند تا به مثابه دماسنج ،وضعيت ساختاري
شهر را مورد كنترل و بررسي قرار دهند.
ادامه در شماره بعد
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یادداشت

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تأکید کرد:

جایخالیمشوقهایصادراتی

نمایشگاهسنگواستانداردهاییکنمایشگاهبینالمللی؛

نمایشگاه؛ اهرم توسعه صادرات
رسول محققیان  /مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

یابد و بر این اساس اتاق بازرگانی نیز فعالیت
هایی را برنامه ریزی کرده است .سهل آبادی
افــزود :اســتاندار اصفهان نیز در شــورای
گفتگوی دولت و بخــش خصوصی ،مصوبه
ای ،تصویب کــرد که هیئتی متشــکل از
تولیدکنندگان سنگ ،مسئوالن استانداری
و ماشین ســازان پیگیری های الزم را برای
نوسازی ماشین آالت ســنگ انجام داده و
راهکارهای مناسب را اتخاذ کنند.
وی همچنین با تأکید بر ضــرورت حضور
در نمایشگاه های بین المللی سنگ ،ادامه
داد :متأســفانه حضور در این نمایشــگاه
ها برای فعاالن ســنگ ،پرهزینه اســت و
جا دارد بخش هــای متولی صــادرات در
دولت مشوق ها و تســهیالتی در این راستا
برای حمل و نقل و اجاره محل نمایشــگاه
به مجموعــه تولیدکننــدگان ارائه دهند.
رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایــع ،معادن و
کشــاورزی اســتان اصفهان در خصوص
اینکه چرا در بخش ســنگ سرمایه گذاری

نمی شــود ،گفت :بــه طور قطــع یکی از
اقداماتی که در صنعت ســنگ باید مطالعه
شود ،بحث صادرات این صنعت و به دست
آوردن بازارهای جهانی است .به این ترتیب
سرمایه گذاری در این صنعت به سود دهی
الزم خواهد رسید .سهل آبادی در خصوص
حمایت دولــت از صنعت ســنگ و یا ارائه
مشــوق های صادراتی در این بخش ،گفت:
دولت در ارائه مشــوق هــای صادراتی در
تمام زمینه ها ضعیف عمل کرده اســت .اما
اینکه از دولت انتظار داشته باشیم که در به
روزرسانی ماشــین آالت و یا بازاریابی به ما
کمک کند ،انتظار بیهوده ای بوده و تاکنون
نقشی در این زمینه نداشته است .وی اضافه
کرد :متأســفانه تولیدکنندگان ما امروز از
زمان و تکنولوژی های جدید دنیا دور افتاده
اند و ما باید به هر نحو خود را به قدرت های
این صنعت در دنیا برسانیم.
رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایــع ،معادن و
کشــاورزی اســتان اصفهــان در ادامه به

مشکالت معادن ســنگ پرداخت و گفت:
یکی از مشــکالت ما در بخش معادن ،کم
بودن بنیه اقتصادی آن هاســت؛ از ســوی
دیگر زیرســاخت های معدنی نیز در کشور
ضعیف هســتند .به گونه ای که معادن ما
جاده های دسترسی مناســب ،برق و سایر
امکانات الزم را ندارند و با ماشین آالت بسیار
قدیمی کار می کنند .وی با تأکید بر اینکه
از ســوی دیگر بازار فراوری سنگ نیز رونق
ندارد ،تصریح کرد :اغلب باطله های معادن
امروز بر روی زمین مانده اند و ما روش های
نوین و جدید برای بازیابی باطله های سنگ
نداریم و به همین دلیل صنعت سنگ ما روز
به روز در حال ضعیف شدن است .به اعتقاد
سهل آبادی ،باید تشکلی در اتاق بازرگانی
ایجاد شــود و تمــام فعاالن ایــن عرصه از
صادرکننــدگان ،ســازندگان ،معدنکاران،
کارخانه داران ســنگبری و فــراوری در آن
حضور یابند تا به مرور زمان مشــکالت این
صنعت برطرف شود.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت عنوان کرد:

برندسازیدرصنعتسنگ

مزیت های نمایشگاه بین المللی سنگ چین؛

"شویتو"؛ قلب تولید سنگ چین

نوســان :چین به عنوان مقصــد اول صادرات
سنگ ســاختمانی ایران ،فرصت های بی شماری
را برای فعاالن ،متخصصان و کارشناســان صنعت
سنگ ایران در خود دارد.
شــکی نیســت کــه معتبرتریــن راه ورود بــه
این بــازار شــرکت در رویدادهای بیــن المللی
ســنگ ســاختمانی این کشــور اســت .نمایشــگاه بین المللی سنگ
"شــویتو" به عنــوان یکــی از برجســته ترین نمایشــگاه هــای این
صنعت هرســاله میزبــان غرفه داران متعددی از کشــور ایران اســت.
ایــن نمایشــگاه بــا قــرار گرفتــن در قلــب تولیــد ســنگ چین و
مجــاورت بــا  1200مرکــز تجــاری کــوپ ســنگ ســاختمانی و
نیــز بیــش از  10000کارخانــه فــرآوری ســنگ توانســته اســت
ســاالنه بیــش از  45000بازدیدکننــده متخصــص و خریــدار
سنگ را به خود جذب کند.
همچنین شهر شــویتو با قرار گرفتن در مرکز مثلث تولید سنگ چین و
با در دست داشــتن  60درصد صادرات سنگ چین و 15درصد صادرات
ســنگ جهان به عنوان مرکز تجارت ســنگ چین شــناخته می شــود
که با دارا بودن مراکز تخصصی فــروش متعدد جهت واردات و صادرات
سنگ کوپ ،در آخرین دوره برگزار شــده از نمایشگاه بین المللی سنگ
شویتو میزبان بیش از  862شرکت از کشــورهای ایران ،ایتالیا ،برزیل،
ترکیه ،پرتغال ،اسپانیا ،مصر و هند بوده است.
از ایــن رو فعاالن ،معــدن داران و تولیدکنندگان ســنگ ســاختمانی
ایران ،امسال نیز همچون ســال های گذشــته با حضور در این رویداد
بی نظیر می توانند بــه بازارهای بین المللی ســنگ ســاختمانی وارد
شــده و از فرصــت فراهم شــده کمال اســتفاده را داشــته باشــند.
برای کســب اطالعات بیشــتر به وب ســایت بخش خارجی شــرکت
نمایشــگاه اصفهان مراجعه کــرده و یا با شــماره 031-32612557
تماس حاصل فرمایید.

نوسان :ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی
مناسبازجملهکشورهایصاحبنامدرزمینه
تولیدسنگهایساختمانیاست.وجودذخایر
بسیار مناسب و متنوع سنگ های ساختمانی
شاملمرمریت،تراورتن،چینیوگرانیتموجب
شده از این کشــور به عنوان یکی از بزرگترین
تولیدکنندگانسنگهایساختمانییادشود.
وسعتوپراکندگیمعادنسنگبهقدریاست
که در بیشتر استان های کشور می توان ردپای
آن را در استان هایی همچون اصفهان ،مرکزی،
لرستان ،فارس ،آذربایجان و خراسان به عنوان
عمدهترینتولیدکنندگانسنگجستجوکرد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
اصفهان با اشــاره به اینکه ایــن صنعت با بهره
گیریازمزیتهایرقابتیهمچونذخایرغنی
ومتنوعسنگخاموموقعیتجغرافیاییمناسب
درتالشاستمحصوالتیباکیفیتباالتولیدو
دربازارهایداخلیوخارجیعرضهکنند،معتقد
است :فعاالن صنعت بر این باورند حفظ محیط
زیست ،اشتغالزایی و مشارکت در تقویت بنیان
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دبیر کمیسیون معادن اتاق
اصفهان تأکید کرد:

ریسکباالیسرمایه
گذاری در معادن

گروه صنعت /گزارش

نمایشگاه صنعت سنگ ،معادن و صنایع وابسته اصفهان امسال در سیزدهمین
دوره خود قرار دارد .به پشــتوانه موفقیت دوره های گذشــته این نمایشگاه و
تالش های بین المللی ،در این دوره شاهد حضور بیش از  30شرکت خارجی
هســتیم؛ حضور این شرکت ها ابعاد بین المللی نمایشــگاه سنگ اصفهان را
تقویت کرده و مشارکت کنندگان داخلی را نیز با موقعیتی فراتر از نمایشگاه
سال های گذشته روبرو ســاخته اســت .همان طور که مبرهن است حضور
مستقیم شرکت های بین المللی نقش بی بدیلی در توسعه ارتباطات خارجی
شرکت های داخلی ،تقویت بسترهای صادراتی ،افزایش توان داخلی و آشنایی
تولیدکنندگان با فناوری ها و تکنولوژی هــای روز جهان دارد؛ انتقال دانش و
فناوری که یکی از مهم ترین اهداف برگزاری نمایشــگاه های تخصصی است
نیز در چنین شرایطی به خوبی اتفاق می افتد.
در صنعت نمایشــگاهی ،برای آشــنایی صنعتگران کشــور با فنــاوری ها،
محصوالت ،خدمات و دستاوردهای روز دنیا حتماً الزم نیست که صنعتگران
به دیگر کشورها سفر کنند؛ البته سفر به کشــورها و آشنایی با بازار آن ها نیز
زمینه ساز بسیاری دیگری از جهش های اقتصادی است .اما راه دیگر ،حضور
در نمایشگاه هایی است که شــرکت های خارجی در آن حضور یافته و برای
یافتن ابعاد و ویژگی های بازار ایران به این نمایشــگاه ها آمده اند .شــرکت
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در طول سال ها و دوره های گذشته
تالش کرده تا این زمینه را مهیا ســاخته و سال به سال گسترش دهد؛ چراکه
معتقدیم نمایشــگاه ،به عنوان اهرم توســعه صادرات می تواند زمینه ســاز
بسیاری از تبادالت بین المللی و جهانی باشد.
یکی دیگر از ویژگــی های این دوره که نمایشــگاه ســنگ اصفهــان را به
نمایشگاهی کامل از حیث اســتانداردهای جهانی تبدیل کرده است ،برنامه
های جانبی آن اســت؛ در این دوره برگزاری همایش "ســنگ و چالش های
صادراتی" با حضور اعضای کمیســیون های مربوطه ،اقتصاد دانان برجسته
و اساتید دانشــگاه و برگزاری جلسه هم اندیشــی بین مهمانان و مشارکت
کنندگان خارجی نمایشــگاه از جمله فرصت هایی اســت کــه در دل این
نمایشــگاه و فارغ از فضای غرفه ها و ســالن های تجاری ،پیش بینی شده تا
عالوه بر تقویت ابعــاد علمی نمایشــگاه ،گردش اطالعات میان مشــارکت
کنندگان خارجی و صنعتگران داخلی به خوبی اتفاق بیفتد.
حجم قابل توجه بازدیدکنندگان متخصص در سال های گذشته ،یکی دیگر
از ویژگی هایی اســت که این نمایشــگاه را به یکی از برترین نمایشگاه های
رسته خود در ایران تبدیل کرده اســت .امیدواریم با برگزاری دور بعدی این
نمایشگاه در محل دایمی نمایشگاه های اســتان که هم اکنون در قالب پروژه
نمایشگاه بزرگ اصفهان در حال ساخت است بتوان استانداردهای فیزیکی و
خدماتی را نیز به این نمایشــگاه اضافه کرد تا به واقع یک نمایشگاه تمام عیار
با معیارهای بین المللی را شاهد باشیم .با توجه به لزوم توسعه تولید و اشتغال
با رویکرد اقتصاد مقاومتی که دغدغه مهم کشــور در شــرایط فعلی اســت،
امید آن داریم برگزاری این نمایشــگاه بتواند بازار داخلی و صادراتی صنعت
سنگ را از مشــکالت موجود رهانده ،و روز به روز به توســعه و تعالی نزدیک
تر کند؛ برگزاری نمایشــگاه ،دغدغه و وظیفه شــرکت نمایشــگاه ها است
اما بهره برداری و کســب داده و اطالعات کاربردی و به کار بســتن آن ها به
بخش خصوصی صاحبان صنایع و متولیان دولتی بر مــی گردد .به این امید
که این نمایشــگاه اثرات قابل قبولی را بر صنعت ســنگ اســتان و در نهایت
کشور بر جای بگذارد.

نوسان:ســید عبدالوهاب سهل آبادی،
همواره بر مشــارکت و همکاری منسجم و
گروهی فعاالن بخش سنگ برای رقابت در
بازارهای جهانی تأکیــد دارد .رئیس خانه
صنعت ،معدن و تجــارت ایران ،اعتقاد دارد
که ما می توانیم بعد از نفــت ،نگاه ویژه ای
به صنعت ســنگ داشته باشــیم چرا که از
نظر تعداد ،نوع و تنوع رنگ  ،ســنگ ایران
از کیفیت باالیی برخوردار اســت و همواره
جایگاه باالیی در دنیا داشته است.
رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایــع ،معادن و
کشــاورزی اصفهان ،اما با انتقــاد از اینکه
علیرغم تمام پتانســیل ها ،متأسفانه ما در
بازارهای جهانی جایــگاه چندان خوبی در
صنعت ســنگ نداریم ،تأکید کرد :شــاید
یکی از مهم ترین دالیل این امر ،کم توجهی
به فراوری ســنگ در زمینه به روزرســانی
تجهیزات و ماشــین آالن این صنعت است.
وی با تأکید بر اینکه متأســفانه واحدهای
ســنگبری بــه روز
صنعتی مــا در بخش
ُ
نیستند و به همین دلیل نتوانسته اند جایگاه
شایسته خود را در بازارهای جهانی به دست
آورند ،تصریح کــرد :با این حــال معتقدم
صنعت سنگ ما می تواند در زمینه صادرات،
جایگزین نفت شــود که این نیازمند توجه
خاص بوده و باید بخــش خصوصی در این
زمینه با جدیت بیشــتری وارد عمل شود.
رئیس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معادن
و کشــاورزی اصفهان بــا انتقــاد از اینکه
شــاهد واردات سنگ هســتیم و این یکی
از مشــکالت عمــده امــروز ایــن صنعت
اســت ،ادامه داد :به اعتقاد بنــده رایزنان
اقتصادی ما در ســفارتخانه ها باید جایگاه
و بــازار ،و نوع و تنوع ســنگ هــای ایرانی
را بــه دنیــا معرفــی کننــد و در این بین
ســنگبری نیز با تمــام توان در
واحدهای
ُ
نمایشــگاه های بین المللی حضــور یابند.
وی با اعتقاد بر اینکه در ابتدا باید نوســازی
سنگبری در دستور
در ماشین آالت صنعت
ُ
کار قرار گیرد ،تصریح کــرد :ما باید تولید را
به گونهای داشته باشــیم که بتوانیم با دنیا
رقابت کمی و کیفی کنیــم ..بنابراین الزم
است تا نوسازی واحدهای فرسوده اولویت

گزارش

هایاقتصادیکشورازمهمتریناهدافصنعت
به شمار می رود.اسرافیل احمدیه با بیان اینکه
این صنعت در نظر دارد با ارتقاء سطح علمی و
فنیمنابعانسانی،استفادهازتکنولوژیروزدنیا
و تدوین استراتژی صادرات محور ،جایگاه خود
رادرسطحملیوبینالمللیارتقادهد،افزود:در
صنعت سنگ های ساختمانی تالش می شود
با استفاده از فرصت های جدید ،پتانسیل های
موجودوافزایشنوآوری،توسعهصنعتوصنایع
وابســته به ارمغان آورده و سودآوری مناسبی
حاصلشود.
به گفته وی ،اســتان اصفهان با داشتن تعداد
 336معدن سنگ تزئینی با ســرمایه گذاری
 2460میلیارد ریال ذخیره قطعی ،حدود400
هزار تن و میزان اســتخراج اسمی 76میلیون
تن و اشتغال  5324نفر به عنوان قطب سنگ
تزئینی کشور شناخته شده است و همچنبن
در دو بخش معدن و فراوری فعالیت می کند و
محصوالت خود را به دو صــورت خام و فراوری
شدهبرایاستفادهدرصنایعمختلفبهخصوص

ســاختمان عرضه می کند .وی گفت :در حال
حاضر  1053واحد فعال سنگ با سرمایه 586
میلیون و 864ریال با اشتغالزایی 112092نفر
دراستاناصفهانفعالهستند.بهگفتهاحمدیه،
سهم تعداد واحدهای فعال سنگ از واحدهای
فعال صنعت استان 11.5درصد ،سهم اشتغال
آن ها 5درصد و سهم سرمایه واحدها 2درصد
است.وی همچنین با اشاره به  464طرح نیمه
تمام صنعت سنگ در استان اصفهان طی سال
جاری،ادامهداد:اینواحدهاباسرمایه 6میلیارد
و 616میلیون و 27ریال و اشــتغال 8583نفر
در دست اقدام هستند که ســهم آن ها از طرح
هاینیمهتمامصنعتیاستان 7.6درصد،سهم
سرمایه آن ها 2درصد و سهم اشتغال آن ها4.5
درصداست.ویبابیاناینکهباتوجهبهپتانسیل
های باالی صنعت ســنگ ،استفاده مطلوب از
این ظرفیت می تواند جایگاه مناسبی در سطح
جهانیبرایکشوربهارمغانآورد،تأکیدکرد:به
نظرمیرسدکهعدمبرنامهریزیوتوجهبهنیاز
بازارهای جهانی موجب فاصله صنعت سنگ با

رقبایقدرتمندجهانیشدهاست.ویباتأکیدبر
اینکهبهرهوریمناسبازنهادههاوبهکارگیری
استانداردهایجهانیبرایایجادبرندهایمعتبر
بین المللی در سنگ ،چشــم انداز این صنعت
در کشور و استان اصفهان در افق 1404است،
کمی ،تولید
گفت :براین اســاس هدف گذاری ّ
صنعتسنگتاافق 1404بایدبه 36.5میلیون
مترمربع برســد .وی در خصوص راهکارهای
مناسب برای افزایش صادرات در حوزه صنعت
سنگ ،گفت :اجرای سیاست های حمایتی از
صادرکنندگانسنگ،تولیدمحصوالتمطابق
با استانداردها و کیفیت مورد نیاز بازارهای بین
المللی ،ایجاد امکانات زیربنایــی (جاده ،انرژی
و تأمین آب) برای کارخانه های تولید ســنگ،
تحقیقاتفنیوعلمیوهمچنینآموزشهای
حرفه ای در ســطح دانشگاهی ،جذب سرمایه
های خارجی به خصوص در بخش معدن ،بهره
گیری از مدرن ترین تجهیزات و ماشین آالت،
تشــکیل اتحادیه صادرکنندگان مواد معدنی
برای حمایت و منجمد کردن شــرکت های
عضو در زمینه صادرات و رقابت در بازار ســنگ
هایطبیعی،کاهشخامفروشیوایجادتمرکز
بر تولید سنگ فراوری شده ،ادغام کارگاه های
کوچکمحلیبایکدیگروتشکیلیکمجموعه
تولیدیواحدوتحتنظرانجمنسنگازجمله
راهکارهایتوسعهصادراتصنعتسنگاست.
بهاعتقاداحمدیه،توسعهشبکههایتأمینمواد
اولیه از بازارهای منطقه ای و بین المللی ،بهبود
کیفیتمحصولوافزایشبهرهوریتولیددرحد
استانداردهایجهانی،توسعهمنابعنیرویانسانی
متخصص و افزایش دانش و توان فنی مدیران
بخشوافزایشتعامالتبینالمللیبرایتوسعه
حضور در بازارهای هدف بین المللی و افزایش
سهمتولیدصنعتسنگهایساختمانیازتولید
ناخالص داخلی ،تأســیس صندوق غیردولتی
ضمانت صادرات و همــکاری با دولت در تهیه
و تدوین لوایح ،قوانین و مقررات مرتبط با مواد
معدنی ،فراوری و صنایع معدنــی و  ...از جمله
راهبردهایاجراییتوسعهصنعتسنگاست

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

نوســان :بــه عقیده شــهریار
شــعبانی ریــسک پذیــری باالی
ســرمایه گذاری در معــادن و عدم
حمایــت هــای مناســب دولتی،
نگرش منفی نسبت به معدن کاری
بــه ویژه ســنگ های ســاختمانی
وجود برخی بخشــنامه ها و تبصره
های خلق الســاعه و تفسیر به رأی
قوانیــن و عــدم وجود تســهیالت
بانکــی با نرخ بهــره پائیــن از مهم
ترین چالش های اساســی در مسیر
سرمایه گذاری حوزه معدن و سنگ
ساختمانی است.
دبیر کمیســیون معــادن و صنایع
معدنی اتــاق بازرگانــی اصفهان به
ضعــف امکانات و زیرســاخت های
الزم از جملــه مشــکالت مربوط به
راه ها ،حمــل و نقــل و حامل های
انرژی در بخش معدن اشــاره کرد و
گفت :عدم وجود اقدامات زیربنایی
و اکتشــافات بنیادی کــه نیازمند
حمایت هــای دولتــی و همکاری
سازمان زمین شناسی کشور بوده و
همچنین عدم اجرای صحیح برخی
قوانیــن از جمله حقــوق دولتی ،از
دیگــر چالــش های بخــش معدن
اســت .شــعبانی ادامه داد :سنگ
های ســاختمانی با وجــود تنوع و
گســتردگی در نــوع و رنــگ که از
مزایای مهــم جغرافیایــی ایران به
شــمار می رود ،می توانند پتانسیل
باالیــی در ســبد صادراتی کشــور
داشته باشــند .وی با اشاره به اینکه
به عنوان مثال یک مترمربع ســنگ
فراوری شده ،از مرمریت های رایج،
برخی الیم استون ها و گرانیت ها با
استانداردها و بسته بندی صادراتی
حــدود  55کیلوگــرم وزن ،برابر با
فــوب بندرعباس حــدود  30دالر
قیمت دارد ،بیان داشت :این سنگ
ها در قیاس با نفت خــام ،از ارزش
بســیار باالیی برخوردارنــد چرا که
هر بشــکه نفت خام بــا وزن حدود
 190کیلوگرم ،بهایی در حدود 45
دالر دارد که با توجه به بورکراســی
عریــض و طویل و هزینــه های باال
سری آن ،بهای تمام شــده نفت را
افزایش می دهد.
شــعبانی ،تصریح کرد :بــا در نظر
گرفتن این محاســبات برای حدود
 190کیلوگرم ســنگ ســاختمانی
حدود  105دالر و بــرای نفت تنها
 45دالر دریافت مــی کنیم .وی با
تأکید بر اینکه فرســودگی ماشین
آالت فرآوری سنگ های ساختمانی
در معادن و کارخانجات یکی از مهم
ترین مشــکالتی است که این روزها
دامن گیر این صنعت شــده اســت
تأکید کرد :گلــوگاه اصلی صادرات
نبــود فرهنــگ تولیــد صادراتی و
کوچک بودن مقیــاس حجم تولید
است که موجب شده تولیدکنندگان
داخلی توان تأمین ســنگ موردنیاز
پروژه هــای خارجــی را نداشــته
باشــند.دبیر کمیســیون معــادن
و صنایــع معدنــی اتــاق بازرگانی
اصفهان ،با انتقــاد از اینکه علیرغم
تــاش هــای پراکنده فــردی در
راستای جذب سرمایه های خارجی
در بخش فراوری ،همچنان این مهم
محقق نشــده اســت ،تصریح کرد:
شاید نبود یک اســتراتژی صادراتی
هدفمند ،تعدد انجمن ها و تشــکل
های صنفی و یا حداقل نبود همدلی
بین آن ها از مهــم ترین عوامل عدم
جذب سرمایه گذار اســت .به گفته
شــعبان یاما نقش حاکمیتی دولت
در اصالح زیرســاخت ها ،کمک به
نوســازی ناوگان ماشــین آالت با
تخصیص تســهیالت کم بهره بانکی
ایجاد مشــوق های بانکی ،برقراری
ارتباطــات بیــن المللــی و ایجاد
ثبات و امنیت شغلی ،مورد نیاز این
قشر زحمت کش و بی ادعاست.
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در یادداشت اختصاصی محمدحسین ادیب تأکید شد:

گزارش

اضافهبرظرفیت

رئیس انجمن سنگ اصفهان
مطرح کرد:

بیثباتیقوانینسنگی

کمیسیون معادن و صنایع معدنی در یک نگاه؛

عملکرد کمیسیون معادن و
کمیته های تخصصی

بیش از ظرفیت اقتصاد ایران صادرکننده سنگ وجود دارد
محمد حسین ادیب /پژوهشگر ریسک

احمد خوروش /رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی

معامالت مسکن ،واکنشی به افزایش قیمت
مســکن در ســال  90و  91بود که بیش از
قدرتخریدمردمافزایشیافتهبود.دربخش
صنایعساختمانینیزبیشازظرفیتاقتصاد
ایران،سرمایهگذاریشد؛درصنعتسیمان
بیش از  70میلیون تن ظرفیت نصب شده
اســت ،درحالی که مصرف داخلی تنها 40
میلیون تن اســت و میزان مازاد ،باید صادر
شود.
در بخش فوالد ،در سال گذشته  6میلیون
تن فوالد مازاد تولید و صادر شــد؛ در بخش
کاشینیزظرفیتتولیددوبرابرمصرفاست
و اختالف باید صادر شود .در بخش صنعت
سنگ نیز ظرفیت موجود بســیار بیش از
مصرف داخلی اســت و مازاد ظرفیت باید
صادرشود.اماصادرات دوپیششرطدارد:
مزیــت قیمتــی و بازاریابــی مناســب
کاالیی قابل صادرکردن اســت که از منظر
قیمتی با قیمت های جهانــی قابل رقابت
باشــد .لذا صادرات فوالد ،سیمان ،کاشی و
سنگ باید قابل رقابت با قیمت های جهانی
باشد .بخشــی از رکود حاکم در این چهار
بخش به سبب گران اداره شــدن واحد ها

در ایران نســبت به جهان خارج اســت.اما
مهم ترین علت گران اداره شدن ،استفاده از
تکنولوژی قدیمی است ،هزینه خط کشی
معابر تهــران  400میلیارد تومان اســت.
اما با تکنولوژی نانو ،هزینه خط کشی به یک
پانزدهم کاهش می یابــد و طول عمر خط
کشی نیز  5برابر شــیوه موجود خواهد بود.
لذا خط کشــی با تکنــوژی قدیمی غیر
اقتصادی است .اســتفاده از تکنولوژی روز،
رمز داشتن مزیت قیمتی در صادرات است،
اگر فراوری ســنگ در ایران بــا تکنولوژی
قدیمی انجام شــود صادرات ،ماهیتی غیر
اقتصادی پیــدا می کند.در حــوزه صنایع
ساختمانی ،مشکل این نیست که بیش از
ظرفیتاقتصادایرانسنگهایساختمانی
تولید می شود .بلکه سنگ مازاد باید صادر
شــود مشــروط بر اینکه با تکنولوژی روز
فراوری شده تا مزیت صادراتی داشته باشد.
اما تنها داشتن مزیت قیمتی برای صادرات
سنگ کافی نیست؛ عالوه بر مزیت قیمتی،
نباید بیــش از ظرفیت ،تاجــر وارد بخش
صادرات سنگ شود.همه پسته ایران ،باید
حداکثر توسط پنج شــرکت صادر شود .در

غیر این صــورت رقابت برای صــادرات ،به
سقوط قیمت پسته می انجامد و این ،روند
صادرات پســته را غیر اقتصادی می کند.
مهم تریــن عامل ضربه خــوردن صادرات
فرش ایران ،تعدد صادر کننــده بود .رقابت
بیــن صادرکننــدگان ،مهم تریــن عامل
تضغیف صادرات فرش بود .در امر صادرات
ســنگ نیز حداکثر باید این امر در اختیار
پنج نفر باشد .امروز بیش از ظرفیت اقتصاد
ایران صادرکننده ســنگ وجود دارد .بیش
از ظرفیت اقتصاد ایران بانک تأســیس شد
و رقابت بین بانک ها برای جذب سپرده به
افزایش سنگین سود سپرده منجر گردید
به گونه ای که سود سپرده از بازدهی اقتصاد
عبورکردهاست.
تعدد بازرگان و فعال اقتصــادی در بخش
صادرات مهم ترین عامل تضعیف صادرات
است  .این نکته در همه امور صادق است؛ اگر
بیش از نیاز اقتصاد تشکل های صنفی ایجاد
شود تکثر تشکل صنفی برای یک رشته ،به
بی حاصل شدن تالش جمعی می انجامد.
تعدد تشــکل های صنفــی در اصفهان در
برخیازامورعاملعدمموفقیتاست.

ايجاد تحول در صنعت سنگ ،مستلزم کارشناسی دقيق و شبكه سازي بين المللي است؛

توسعهصادرات

جمشيد مواليي /عضو هيئت مديره انجمن سنگ ايران و انجمن صنفي معدن داران استان اصفهان

نوسان :رئیس انجمن سنگ اصفهان با
اشاره به قوانین ناپایداری که سد راه صنعت
سنگ است ،گفت :متأسفانه این صنعت
درگیر مســائلی چون مالیات و مالیات بر
ارزشافزودهشدهکهاینمسائلدرمجموع
موجب ســرمایه گذاری نامطمئن در این
حوزه گردیده اســت به گونه ای که امروز
شاهدبیثباتیدرصنعتسنگهستیم.
رضا احمدی بــا تأکید بر اینکــه به دلیل
عدم ثبات در قوانیــن معدنی خارجی ها
تمایلی به سرمایه گذاری در ایران ندارند،
افزود :زمانی جلوی صــادرات گرفته می
شــود و یا عوارض صادراتــی افزایش می
یابد کــه در این شــرایط ســرمایه گذار
نمی تواندبررویخریدو سرمایهگذاریدر
حوزه معدن و سنگ ایران حساب باز کند.
وی در خصوص انتقاداتی که نسبت به خام
فروشــی در حوزه معدن می شود ،گفت:
خام فروشــی در حوزه معدن خود نوعی
صنعت محسوب می شود و خوشبختانه
معادن تا حدودی از بخش فراوری جلوتر
هستند چرا که ماشین آالت فراوری سنگ
بــه نوعــی فرســوده بــوده و نیازمند
نوسازیوبازسازیاست.
به گفته رئیس انجمن ســنگ اصفهان،
در صورت نوسازی ماشــین آالت فراوری
ســنگ ،جلوگیری از خام فروشی ایرادی
ایجاد نخواهد کــرد چرا کــه کوپه های
ســنگ خام ،جذب بازار فــراوری خواهد
شد اما اگر ماشــین آالت این بخش به روز
نشــود مقابله با خام فروشــی خود نوعی
عارضه در حــوزه معدن ایجــاد می کند.
وی همچنین با تأکید بــر اینکه صنعت
سنگ در ایران از پتانسیل باالیی برخوردار
است ،گفت :امروز صادرات یک متر مربع
سنگ برابر با صادرات سه بشکه نفت است؛
این در حالی است که سنگ همانند نفت
جنبه سیاسی نداشــته و تحت فشارهای
بین المللی قرار نمــی گیرد؛ همچنین به
دلیل پراکندگــی آن در کشــور موجب
اشتغال محلی در مناطق مختلف می شود.
وی با تأکید بــر اینکه حــدود  50درصد
ســنگ های ایرانی در دنیا بی نظیر است،
تصریح کرد :ایران در ســال  95نسبت به
پنج سال گذشته در بخش فراوری سنگ
حدود  60درصد رشــد صادرات داشــته
که ســهم اصفهان از این آمار باالســت.
احمدی در خصوص فرســودگی ماشین
آالت صنعــت ســنگ در کشــور ،بیان
داشــت :در حال حاضر با ماشــین آالت
فعلی نیاز داخلی تأمین می شــود اما اگر
هدف مــا صادرات اســت باید دســتگاه
ها و تجهیــزات خــود را بــه روز کنیم.
رئیس انجمن ســنگ اصفهان با اشاره به
اینکه زنجیره سنگ کشــور کامل است
و امروز در بخش معــدن  50درصد کوپه
استخراجی صادر می شود ،اظهار داشت:
بقیــه تولیدات معــدن وارد بــازار داخل
می شود و یا مازاد است و این نشان می دهد
مادربخشمعدنتوانستیمتاحدودیروی
پایخودفعالیتکنیم.
رئیس انجمن ســنگ اصفهان با انتقاد بر
اینکه ما در بازار ســنگ ســرمایه گذاری
هدفمنــدی نکردیم ،گفــت :در صنعت
ســنگ امروز به بن بســت رســیده ایم
و محصــوالت مــا روی زمیــن مانده و
تولیدات ما استانداردهای جهانی را ندارد.
وی بــا تأکید بــر اینکه در حــال حاضر
تمام دنیــا از جملــه آمریکا ،اســترالیا،
انگلیــس و  ...خواهــان ســنگ ایرانی
هســتند ،گفت :متأســفانه بــا توجه به
اینکه بانک هــای ایرانی هنوز به شــبکه
بین المللــی به طور کامل متصل نشــده
اند ،امــروز بــازار هدف صادرات ســنگ
ایرانی تنها کشــورهای حاشــیه خلیج
فــارس ،ارمنســتان و تاجیکســتان به
دلیل تبادالت آســان مالی و پولی است.
رئیس انجمن ســنگ اصفهان بــا بیان
اینکه بــه عنوان مثال ســنگ الشــتر
اصفهان قابلیــت صادراتی باالیــی دارد،
افزود :متأســفانه ترکیه این ســنگ را از
ایران بــا نرخ 20دالر خریــداری می کند
و بــا توجه به داشــتن شــرایط صادارتی
خود ،همین ســنگ را در استرالیا متری
 60تــا  70دالر به فــروش می رســاند.
.

اگرورودسرمایهبهیکبخش،بیشازظرفیت
آنبخشباشدحبابتشکیلمیشود.حباب
بهاینمعناستکهقیمتهادرآنبخشبیش
از معدل قدرت خرید مردم در آن بخش رشد
می کند .وقتی قیمت در یک بخش بیش از
قدرتخریدمیانگینجامعهرشدکند،درآن
بخشتقاضاکاهشمییابد.کاهشتقاضابه
اینمعناستکهعرضهبیشازتقاضامیشود؛
وقتیعرضهبیشازتقاضاشودابتدامعامالت
کاهشیافتهوپسازمدتیقیمتهاتاسطح
قدرتخریدمتعارفجامعهسقوطمیکند؛
در این حالت قیمت آن قدر کاهش می یابد
تا با سطح قدرت خرید جامعه منطبق شود.
"استیگلیز"،برندهجایزهنوبلدررشتهاقتصاد،
مینویسد:اقتصادجهان،بهگونهطراحیشده
کهمقصدنهاییپساندازدرجهاندربسیاری
ازمواردآمریکاستواینباعثمیشودتابیش
از ظرفیت اقتصاد آمریکا پول وارد این کشور
شــود .وقتی به یک اقتصاد بیش از ظرفیت
جذبآن،پولتزریقشود،حبابتشکیلمی
شود و این حباب دیر یا زود می ترکد ،از سال
 2001تاکنوندوباردراقتصادآمریکا،حباب
ها ترکیده است .دو بخشــی که که حباب را
جذب می کند ،مسکن و سهام است .در سال
 2008درآمریکاقیمتسهامبهنصفکاهش
یافتوقیمتمسکندرششایالتیکهقیمت
به شدت حبابی شده بود به یک سوم کاهش
یافت.درایرانبیشازظرفیتبخشمسکندر
اینبخشسرمایهگذاریشد.طبقهمتوسط
شهری ،قشــرهای برخوردار و شرکت های
بزرگ بیش از ظرفیت پــول وارد این بخش
کردند .ورود سرمایه به میزان بیش از قدرت
جذب ،باعث ایجاد حباب در بخش مسکن
شد .قیمت مسکن در سال  90و  91بیش از
قدرتخریدقشرضعیفومتوسطبودوزمانی
که چنین وضعیتی بر اقتصاد حاکم شــود،
معامالتبهشدتکاهشپیدامیکند.
در ایران 27میلیون واحد مســکونی وجود
دارد که انشــعاب برق خانگــی آن ها فعال
است .در سال گذشته فقط  756هزار واحد
مسکونی به فروش رفته است که معادل2.7
درصد از واحد های مســکونی فعال کشور
می باشــد و البته در تهــران 70درصد و در
شهرستانها 40درصدازواحدهایمسکونی
معاملهشدهواحدهایمشارکتیهستندکه
در واقع فروش حقیقی نیستند .یعنی آنچه
به راستی فروش رفته ،رقمی بسیار کمتر از
 756هزار واحد است .این کاهش سنگین

نوســان :صنعت سنگ كشــور شامل
 ١٧٠٠معــدن و حــدود  ٦٠٠٠واحــد
فراوري اســت كه اشــتغال حدود ٣٥٠
هزار نفر را در اقصي نقاط كشــور تأمين
مي كنــد .اين رشــته صنعتــي از نظر
اقتصادي و اجتماعــي داراي ظرفيت ها
ي مهم و حساسي اســت و ايجاد تحول
در آن و كســب ارزش افزوده افزون تر،
مستلزم کارشناسی دقيق و بسترسازي
و زير ســاخت هاي الزم و شبكه سازي
بين المللي به منظور توســعه بازارهاي
هدف است .مضاف برآن سرمايه گذاري
سخت افزاري و نرم افزاري وسيعي براي
توانمندســازي معادن و صنايع داخلي

اسـتان اصفهـان بـا در اختیـار داشـتن
معـادن غنـی و صنایـع معدنـی بـزرگ و
همچنیـن متخصصـان خبـره در ایـن امـر
یکـی از غنـی تریـن و سـرآمدترین اسـتان
هـای کشـور در بخـش معـدن بـه شـمار مـی
آیـد .اشـتغال و ارزش بـاالی تولیـدات معدنـی
اسـتان در کنـار توسـعه گـرا بـودن بخـش معـدن در سـطح کالن و
وجـود بسـته هـای مناسـب توسـعه در ایـن حـوزه ایجـاب مـی کـرد
کمیسـیونی مسـتقل از صنایـع اتـاق بـه ایـن امـر و مشـکالت ایـن
حـوزه بپـردازد کـه نهایتـاً بـا عنایـت و تصمیـم ترکیـب جدیـد
هیئـت نماینـدگان و سیاسـت اتـاق ایـن مهـم اتفـاق افتـاد و در
شـهریورماه  1394کمیسـیون معـادن و صنایـع معدنـی شـکل
گرفـت؛ از آن تاریـخ تاکنـون کمیسـیون معـادن بـا عنایـت بـه
وظیفـه ذاتـی اتـاق بازرگانـی بـه عنـوان پارلمـان بخـش خصوصـی
و در راسـتای ظرفیـت هـای قانونـی خـود و بـا اسـتفاده از قوانیـن
موجـود ،تمامـی سـعی خـود را در راسـتای بهبـود فضـای کسـب و
کار در حـوزه معـادن و صنایـع وابسـته بـه کار بـرده و بـاز هـم
تلاش خواهـد کـرد بـا ایجـاد وفـاق و همدلـی بیـن سـازمان هـای
مرتبـط و تعامـل بـا آن هـا و کمـک بـه تصمیـم سـازی و تمـاس بـا
تصمیـم گیـران ایـن حـوزه تمامـی تلاش هـای خـود را در جهـت
رفـع مشـکالت و اصلاح رونـد موجـود و احقـاق حـق بخـش معدنـی
اسـتان و بـا نگاهـی کالن تـر و تأسـی از سـند چشـم انـداز توسـعه
 1404معـادن کشـور را داشـته باشـد کـه در این راسـتا چهـار کمیته
تخصصـی و چندیـن کارگـروه اجرایـی ضربتـی ذیـل کمیسـیون
تشکیل شده است .
اهم فعالیت های کمیسـیون معادن و صنایع معدنی:
* برگـزاری همایـش رویکـرد صـادرات محـور صنعـت سـنگ بـا
حضـور جامعـه معدنـی و صنایـع معدنـی اسـتان و پایـه ریـزی بـرای
تعامـل بـا هلدینـگ  IMMایتالیـا در اردیبهشـت مـاه  95کـه در
نهایـت منجـر بـه امضـای تفاهـم نامه مـا بیـن هلدینـگ و کمیسـیون
معـادن و صنایـع معدنـی اتـاق بازرگانـی اصفهـان در شـاخه هـای
آموزشـی ،مشـارکت هـای نمایشـگاهی ،تبـادل محصـوالت ،خدمـات
و تکنولـوژی ماشـین آالت میـان دو کشـور در آذر مـاه شـد .
*برگـزاری همایـش قوانیـن و مقـررات معدنـی بـا حضـور مدیـران
ارشـد وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت بـه همـراه مقامـات و مدیران
کل اسـتانی بـه منظـور تشـریح قوانیـن حـوزه معـدن و صنایـع
معدنـی همـراه با اهـدای کتـاب چـاپ شـده در مجموعـه کمیسـیون
بـا همیـن عنـوان بـه شـرکت کننـدگان در همایـش و نیـز برگـزاری
ششـمین جلسـه کمیسـیون در بعدازظهـر همـان روز بـا محوریـت
تعاملات میـان سـازمان صمـت اسـتان ،ادارات کل منابـع طبیعـی
و آبخیـزداری ،حفاظـت از محیـط زیسـت و سـازمان نظـام مهندسـی
معـدن اسـتان و تشـکیل کارگروهـی اجرایـی بـرای حـل مسـائل
و مشـکالت معـدن دارن و اقـدام بـه معرفـی تعـدادی از مـوارد بـه
کارگـروه تعامـل سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان شـد .
*تشـکیل کارگـروه احقـاق حقـوق دولتـی و بازگشـت منابـع
اسـتانی بـه مناطـق و ارگان هایـی کـه در قانـون تعریـف شـده
اسـت بـه میزبانـی کمیسـیون معـادن و صنایـع معدنـی بـه
طرفیـت سـازمان صمـت اسـتان ،ادارات کل منابـع طبیعـی
و آبخیـزداری ،حفاظـت از محیـط زیسـت ،جهـاد کشـاورزی
و سـازمان نظـام مهندسـی معـدن اسـتان ،کـه ضمـن معرفـی
تعـدادی از معـدن دارانـی کـه در زمینـه حقـوق دولتـی بـه
مشـکل برخـورده انـد ،طـرح موضـوع و کار کارشناسـی بـرای
شـورای گفتگـوی دولـت و بخـش خصوصـی انجـام گرفـت .
*طراحـی و تدوین پروپـوزال بانـک جامـع اطالعاتی معـادن و صنایع
معدنـی اسـتان با هـدف معرفـی محصـوالت و مـواد معدنی بـه جامعه
هـدف تـا حـد ارتقـای آن بـه بازارهـای بیـن المللـی و نیـز تعریـف
شـرایطی بـرای بـروز بـودن کلیـه آمارهـای مربـوط بـه ایـن حـوزه
*تشـکیل کارگـروه تعامل بـا سـازمان صنعت ،معـدن و تجـارت برای
پیگیـری مسـائل و مشـکالت بهـره بـرداران و مکتشـفین معدنـی
اسـتان
*برگـزاری مراسـم یکسـالگی کمیسـیون و جشـن اسـتقالل آن بـه
همـراه تشـکیل نشسـتی در خصـوص حـل مسـائل و مشـکالت
مالـی و اقتصـادی معـدن داران بـا حضـور جمعـی از مدیـران ارشـد
بانکـی اسـتان و نیـز ارجـاع برخـی از مـوارد ایـن چنینـی بـه بانـک
هـای مربوطـه بـا مقدمـه سـازی و امضـای تفاهـم نامـه ای بـرای
همـکاری هـای بیشـتر و معرفـی اعضـا بـه بانـک هـای عامـل.
*اعـزام هیئـت هـای کارشناسـی و متخصـص بـه نمایشـگاه صنعـت
سـنگ ورونـای ایتالیـا بـه همـراه بازدیـد از تعـدادی معـادن فعـال،
واحدهـای فـراوری سـنگ سـاختمانی و کارخانجـات سـاخت و
تولیـد تجهیـزات فـراوری در ایتالیـا ،نمایشـگاه دسـتاوردهای
معدنـی و صنایـع معدنـی در شـیامن چیـن و شـرکت در نمایشـگاه
سـرمایه گـذاری کیـش اینوکـس  2016بـه همـراه ارائـه چنـد طـرح
سـرمایه گـذاری معدنـی و صنایـع معدنـی و برگـزاری جلسـات
بحـث و تبـادل نظـر کـه در حاشـیه نمایشـگاه انجـام گرفـت .
*برگـزاری همایـش وفـاق و همدلـی نوشـداروی بـن بسـت کنونـی
بـا حضـور جنـاب آقـای دکتـر مهـدی کرباسـیان معـاون محتـرم
وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت و رئیـس هیـات عامـل ایمیـدرو،
جنـاب آقـای دکتـر جعفـر سـرقینی معـاون محتـرم امـور معـادن و
صنایـع معدنـی وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت و مدیـران کل
اکتشـافات و بهـره بـرداری وزارت بـا هـدف وحـدت رویـه و اتحـاد
تشـکلی کـه بـا اسـتقبال تعـداد کثیـری از جامعـه معدنـی اسـتان و
کشـور مواجـه شـد  .همچنیـن مراسـم تقدیـر و تشـکر از همسـران
دلسـوز و فـداکار پیشکسـوتان عرصـه معـدن و صنایـع معدنـی و
نیـز دو بانـوی معـدن کار پیشکسـوت در خلال همایـش اجـرا شـد.
در بعـد از ظهـر روز همایـش نیـز نهمیـن جلسـه کمیسـیون بـا
ترکیـب مهمانـان فـوق در سـالن اجتماعـات اتـاق بازرگانـی اصفهان
برگـزار و جمعـی از بهـره بـرداران و مکتشـفین اسـتانی بـا حضـور
در جلسـه بـه بیـان مسـائل ،مشـکالت و نظـرات خـود پرداختنـد .

مورد نياز است كه پيش نياز اصلي تحقق
اين هدف مهم اســت .اين امر مستلزم
يــك طــرح اســتراتژيك و دراز مدت
براي آمايش صنعت ســنگ است؛ طبعاً
اســتفاده از تجربيات موفق كشورهاي
پيشرو و احتراز از اشتباهات و تجربيات
ناموفق نيــز تضمين كننــده موفقيت
طرح خواهد بود .بدون شــك اقدامات
غیرکارشناســی و احساســی لطمــات
ســنگیني را به اقتصاد کشــور خصوصاً
اقتصاد بخش معــدن وارد خواهد کرد.
كارشناســان خبــره صنعــت ســنگ
معتقدند كه با توجه بــه جميع جهات،
علــي الخصوص تنــوع و حجــم باالي

ذخاير معدني كشــور كه بسياري از آن
ها منحصر به فرد مي باشــد ،در صورت
اجراي يك برنامه آمايشــي استراتژيك
در اين صنعت با نگاه و تكيــه بر برنامه
توسعه صادرات ،كسب ســهم بازار بين
المللي به ميزان بيش از دو ميليارد دالر
در سال در يك بازه زماني بين شش تا ده
سال دور از دسترس نيست.اما ملزومات
اين برنامه توســعه اي كه منجر به ايجاد
اشتغال پايدار براي بيش از ششصد هزار
نفر و نيز ايجاد يك درآمد ارزي پايدار و
درون زا با ارزش افزوده باال براي كشــور
خواهد شد نيز بايد مد نظر برنامه ريزان
قرار گيرد.ادامه سياست هاي اقتصادي

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

براي كنترل تورم در كنــار اصالح نظام
بانكي براي كاهش هزينه هاي ســرمايه
گذاري و تثبيت آن به صورت سيستمي،
اصالح قوانين مرتبط با اين بخش شامل
تأميــن اجتماعــي ،قانــون كار ،قانون
معــادن ،تنقيح و حــذف قوانين و آئين
نامه هاي دســت و پاگير و مخل توليد و
اصالح قوانين متداخل ،تســهيل فرايند
كســب و كار و توجه به تســهيل فرايند
صــادرات و واردات كاال و بهبود فضاي
كســب و كار در داخل و خارج از كشور
از طريق ايجاد و توسعه روابط اقتصادي
پايــدار با كشــورها از ملزومــات اصلي
موفقيت هر برنامه برای توسعه صادرات
خواهد بود.طبعــاً كار آفرينان در داخل
كشــور نيز بايد خود را با اين نگاه جديد
هماهنگ كنند و بتوانند با انجام سرمايه
گذاري هاي سخت افزاري و نرم افزاري،
آموزش و توســعه منابع انساني ،ايجاد و
توسعه شــبكه هاي صادراتي ،خود را با
اين تحوالت هماهنگ سازند.بايد بدانیم
که ديگر از اين پس نبايد منتظر توسعه
و رونق بازار داخل باشــیم ،بلكه تنها راه
توســعه پايدار ،از طريق توسعه صادرات
ممكن خواهد بــود .در اين ارتباط دولت
بايد با اتخاذ سياســت هــاي حمايتي با
توانمند سازي بخش خصوصي ،حمايت
از برنامه هاي آمايشــي صنعت ســنگ
از طريق ايجاد نمايشــگاه ها و شــبكه
هاي صادراتي و حمايــت همه جانبه از
شــركت هاي صادراتي به اجراي موفق
اين برنامه كمك كند.
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دیدگاه

نقدمنصفانهازوظایفنمایندگانمجلس

اتاق شیشهای یا پستوی تاریک

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اســامی گفت :نقد منصفانه دولت یکی از
وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسالمی محســوب می شود .زهرا سعیدی
گفت :همه دولت ها وظیفه اجرای دقیق قانون را بر عهــده دارند و باید اجرای قانون
را در اولویت کارهای خود قرار دهند .سعیدی با بیان اینکه سلیقه ای عمل کردن به
قانون در همه دولت ها رایج بوده ،گفت  :هر دولتی که ســر کار می آید باید عمل به
قانون را در سرلوحه کارهای خود قرار دهد.

مدیریتشهری

آرزو فاطمی/پژوهشگر و فعال اجتماعی

مدیریــت شــهری در ایــران از چالــش هــای
متعددی رنــج می بــرد .چالش هایی کــه موجب
شده شــهرها و شــهروندان با کالف پیچیده ای از
مشــکالت روبرو شــوند .باز کردن هر یــک از گره
هــای ایــن کالف پیچیــده نیازمنــد درک عمیق
مدیران شــهری از مســائل اجتماعی ،اســتفاده از
رویکرد تخصصی و تعهد به منافع مردم اســت .ســخن گفتــن درباره همه
ی مشــکالت از حوصله این نوشــته خارج اســت .اما در این فرصت سعی
می کنم به یکی از مهم ترین این مســائل اشــاره ای کوتاه داشــته باشــم.
پدیده فســاد در حوزه مدیریت شــهری در ایران یکــی از پدیدههای قابل
تأمل و نگران کننده اســت .خبرهای رســانهها از پرونده های مالی اعضای
شوراها و شــهرداریها در برخی شــهرهای کشور نشــان میدهد که باید
مســئله فســاد را جدی گرفت؛ چنانکه در اصفهان نیز در گذشته با چنین
خبرهایی روبــرو بودهایم .امــا برمال شــدن پروندههای فســاد بیش از هر
چیز نشان دهنده چیست؟
دســتگیری و محاکمه متهمان ،حلقه آخر مبارزه با فســاد است .رها کردن
علتها و تمرکــز بر آخرین حلقه نمیتواند شــهرهای ما را از چنبره فســاد
نجات دهد .زیرا به قول معروف پیشــگیری بهتر از درمان است .تجربه برخی
کشــورهای توســعه یافته نشــان میدهد که یکی از مهمترین روشهای
کنترل فساد ،شــفافیت اســت .جریان آزاد گردش اطالعات ،انضباط مالی و
اداری و محترم شمردن حق شهروندان برای دسترسی به جزئیات اطالعات
یکی از مؤثرترین راههای پیشــگیری از وقوع جرم است؛ زیرا با تاباندن نور بر
اتاقهای تاریک ،فرآیندهای بیمار رفته رفته جای خودشان را به فرآیندهای
استاندارد میدهند .برای فهم بهتر اهمیت شفافیت دستکم میتوان به یک
نمونه اشاره کرد .شهرداریها در سراســر کشور یکی از نهادهایی هستند که
بیشــترین حجم کارهای عمرانی را در مقام کارفرما انجــام میدهند .خطر
لغزش در سازمانی مانند شــهرداری با این حجم از طرح عمرانی و فرهنگی
طبیعتاً زیاد است .در این شرایط شفافیت در انعقاد قراردادها میتواند یکی از
راحتترین و کم هزینهترین راههای پیشگیری از فساد باشد .مدیریت شهری
اصفهان در طول سالهای گذشته میتوانست به اســتناد قوانین باالدستی
مصوبهای را بگذارد که بر اساس آن نام تمامی برندگان مناقصهها و مزایدهها
در یک سامانه به اطالع مردم اصفهان برسد .یکی از برنامههای اصلی مدیریت
شهری باید بر مبارزه با فساد استوار شود .این برنامه باید شفاف ،عملیاتی ،ناظر
به قوانین ،سنجش پذیر و قابل مطالبه توسط مردم باشد .در چنین شرایطی
است که شعار تکراری اتاق شیشهای محقق میشود.
در فصل دوم قانون ارتقاء ســامت و مبارزه با فســاد نیز اشاره شده است که
«کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویبنامهها ،دســتورالعملها ،بخشنامهها،
رویهها ،تصمیمــات مرتبط با حقوق شــهروندی نظیــر فرآیندهای کاری
و زمانبندی انجام کارها ،اســتانداردها ،معیار و شــاخص هــای مورد عمل،
مأموریتها ،شرح وظایف دســتگاهها و واحدهای مربوط ،همچنین مراحل
مختلف اخــذ مجوزها ،موافقتهای اصولی ،مفاصا حســابها ،تســهیالت
اعطائی ،نقشههای تفصیلی شــهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در
پروانههای ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها ،عوارض و حقوق دولت،
مراحل مربوط به واردات و صادرات کاال» بایستی به اطالع مردم رسانده شود.
همچنین بر اســاس همین قانون باید متن قراردادهــای مربوط به معامالت
متوسط و باالتر ،موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه ،مزایده،
ترک تشــریفات و غیره منعقد میگردد و همچنین اســناد و ضمایم آن ها و
هرگونه الحاق ،اصالح ،فســخ ،ابطال و خاتمه قرارداد پیــش از موعد و تغییر
آن و نیز کلیه پرداختها ،به پایگاه اطالعات قراردادها وارد گردد .وقتی قانون
اینقدر صراحت دارد و دست مدیریت شــهری را برای نزدیک شدن هر چه
بیشتر به مردم باز گذاشته این ســؤال پیش میآید که به راستی چرا تاکنون
چنین نشده است؟ و منافع چه کسانی اجازه نمیدهد که شفافیت به معنای
واقعی محقق شود؟پیشگیری از بروز فساد از سویی نیازمند یک شورای آگاه و
توانمند است و از سوی دیگر جامعه و تشکلهای مدنی ،هم باید که حساسیت
الزم را در این حوزه از خودشــان نشــان دهند .تقویت مطبوعات مســتقل
بهعنوان رکن چهارم دموکراسی یکی دیگر از راههایی است که میتواند ایده
مدیریت شفاف را محقق کند .باید باور کنیم که شــهرهای ما امروز بیش از
هر چیز به شــفافیت نیاز دارند .ما باید باور کنیم که توسعه منهای شفافیت
و کنترل فساد ،کاری عبث است و شــهرهای ما را بیشتر به سمت آشفتگی
اجتماعی رهنمون میسازد.

خبر

امیر وهوشي:

خطر ریسک را بپذیرید

نوســان:یک عضو هیئت مدیره شرکتهای
کافه بــازار ،دیجــی کاال و دیوار گفــت :برای
باورهایتان پاک باخته باشــید و خطر ریسک را
بپذیرید ،تا مورد حمايت ســهامداران و اعضای
تیم خود قرار گيرد.
امیر وهوشــی ،افزود :ترکیب صبر و کارآفرینی
اســت که میتواند شکســت را قابل تحمل کند .وی در ادامه افزود:
تا خود شــما برای باورهایتان پاک باخته نباشــید و خطر ریسک را
نپذیرید ،نباید انتظار داشــته باشــید که ســهام داران و اعضای تیم
شما حاضر شوند پا به پای شما بجنگند و حامی شما باشند.
ایــن کارآفریــن نمونــه ،داســتان شــكلگيري موفقيتهــاي
خــود را مربوط بــه ایــده مهنــدس رهنما دانســت و گفــت :در
ســال  ،۷۸ایــده راهانــدازی یــک پايــگاه اطالعاتمحور بــه نام
رهنمــا داتکام ،در ذهــن مهنــدس رهنما شــکل گرفــت كه به
وســيله آن افــراد ميتوانســتند برای رســیدن به محتــوای مورد
نظرشــان راهنمایــی شــوند .وی افــزود :رهنمــا در همان ســال
کار را بــا افــرادی که میشناســد به طــور جدی شــروع میکند.
بــا مشــاهده پیشــرفت در کار ،تصمیم گرفته ميشــود کــه ادامه
فعاليت بــه ســمت تجــارت الکترونیک بــرود و با فــروش کتاب،
موســیقی ،گل و كاالهاي ديگر ،کســب درآمد شــود .در نیمه دوم
ســال  ۸۵ایده پیامــک فرســتادن از روی وب امتحان میشــود و
ارســال پیامــک بــه خــارج از کشــور ،فــال حافــظ و اخبــار
به سرویسها اضافه میشود.
به گفته وهوشــي ،اين شركت از زمان شــروع فعاليتها تا به حال با
موفقیتها و شکســتهایی در زمينههاي مرتبط روبرو بوده است و
امروز نيز مدیریت شــرکت رهنما تجارت الکترونیک و سرویسهای
گوشیهای همراه را به عهده دارد.

تالشهای قند کامیاب ،به نتیجه نرسید

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت :مالک کارخانه قند کامیاب اصرار زیادی به
راهاندازی کارخانه و جبران بدهیها داشت اما با تأکید بانک ،این کارخانه تعطیل و به
تصرف بانک درآمد .مصطفی رناسی افزود :مالک کارخانه اصرار زیادی به راهاندازی
کارخانه و جبران بدهیها داشــت اما با تأکید بانک ،این کارخانه تعطیل و به تصرف
بانک درآمد .شایان ذکر اســت ،قند کامیاب از هفت ماه گذشــته به دلیل فشار این
بانکی تعطیل و  ۳۰۰کارگر این شرکت ب ه طور کامل بیکار شدهاند.

المان های معماری شهری در گفت و گو با ایمان امین الری؛

هویت؛ تفکر؛ خالقیت

گروه بازرگانی ایمـان امیـن الری معتقد اسـت یکـی از چالش هـای معماری امروز  ،کشـمکش بیـن قوانین
گفت وگو و خواسـته کارفرمایانـی اسـت که تحت تأثیـر آنچه می بیننـد  ،سـلیقه و انتظاراتی متفاوت
از معمـار خـود دارند و این مسـئله سـبب گردیـده تا معمـاری معاصر اصفهـان از هویت خـود فاصله گرفته
و توسـط سـرمایه داران بـه کلکسـیونی از معمـاری نامتناسـب تبدیـل شـود  .سـوم اردیبهشـت مـاه،
بزرگداشـت شـیخ بهایـی و روز معمار ،بهانه ای بـرای گفتگو با یکی از فینالیسـت های جایزه معماری آسـیا
و دارنـده جوایـز مختلـف در بخـش معمـاری داخلـی ایـران بـود ،تـا جویـای نظـر وی در رابطه بـا فضای
معماری و چالش های جاری آن در شهر اصفهان باشیم.

نوســان :بســیاری معتقدند که
معماری مدرن در شــهرهایی مانند
اصفهان نتوانسته اســت توانمندی و
جایگاه درست خود را نشــان دهد .از
دیدگاه شما چه عواملی باعث این عدم
موفقیتبودهاست؟
ما زمانی متوجه یک معماری خوب میشویم
که مردم بــا آن معمــاری عکسهایی برای
صفحات اجتماعی خود بگیرند  .در اصفهان
مردم و گردشگران با پلها و معماری گذشته
این شهر عکسهای بسیاری ثبت می کنند
این درحالی است که در معماری جدید شهر،
بناهاوساختمانهاییکهاحساسارزشمندی
خاصی داشته باشند کمتر به چشم می خورد.
برایمثالدرتهرانپلطبیعتهمانندمیدان
آزادی و در کنار سایر بناهای ارزشمند شهر به
یکی از جاذبه های شهری بدل شده و به عنوان
یکی از نقاط شهری تاثیرگذار تهران شناخته
می شود .اصفهان نیز پتانسیلهای متعددی
در معماری و شهرسازی معاصردارد ؛ اما از این
ظرفیت ها به خوبی بهره گرفته نشده است .
البتهطیاینسالهایکسریفضاهایمعاصر
خوب مانند تاالر فرشــچیان نیز در اصفهان
احداث گردیده که معمار آن سعی کرده آن را
همگون با بافت فرهنگی و اجتماعی اصفهان
زمانی که دور بنای فرهنگی تاالر فرشچیان حصار
و نردهکشی انجام می شــود ،نشان می دهد که
شاید طراح نتوانســته ایده خود را برای مدیران
شهری به خوبی بیان و تفسیر کند.

بناکندامازمانیکهفضاهاییاینچنینبابهره
برداریهاینادرستاقتصادیروبرو میشوند
شــاهد از رونق افتادن این مراکز خواهیم بود.
نورپردازینامناسبدرکناربازشدنمغازههای
متفرقه(مانندفروشگاهمانتوفروشیو)...اینبنا
را از فرم فرهنگی آن خارج کرده اســت و این

درحالی است که ما در شهر اصفهان با کمبود
بناهای فرهنگی روبرو هستیم  .به جای اینکه
تاالر فرشچیان مکانی برای گالری های هنری
ومرکزیبرایتئاترزندهوپویایاصفهانباشد
به مرکزی برای خرید و داد و ستدهای روزمره
تبدیل شده است  .ایده معمار تاالر فرشچیان
این بوده که مــردم در حالی که کنار رودخانه
زاینده رود قدم میزنند  ،ناخواسته به سمت
این بنا برای دیدن تئاتر و برنامه های فرهنگی
جذب شوند اما متأسفانه این اتفاق نمی افتد.
زمانی که دور بنای فرهنگی تاالر فرشــچیان
حصار و نردهکشی انجام می شود ،نشان می
دهد که شاید طراح نتوانسته ایده خود را برای
مدیرانشهریبهخوبیبیانوتفسیرکند.
از دیگر نمونه های معماری شاخص در کالن
شــهرهای بزرگ دنیا فرودگاه ها هســتند.
فرودگاه در تمام شهرهای پرگردشگر دنیا به
عنوان اولین ورودی شــهر ،بخشی از هویت و
فرهنگ آن محسوب میشوند اما متأسفانه
در اصفهان به فضای معماری فرودگاهی هیچ
توجهی نشده اســت ،این امر به ویژه در سالن
پروازهای خارجی ایــن مجموعه کام ً
ال قابل
مشاهدهاست.
از سوی دیگر احساس می شود که بیشترین
تمرکز امروز شــهرداری ها  ،بر روی کوچه و
پس کوچههای مناطق باالی شــهر و تأکید
بر اســتفاده از نمای آجری برای نشان دادن
هویت معماری شــهری اصفهان اســت .از
دیدگاه من  ،سیاست به کارگیری نمای آجر
آسان ترین راه حلی بوده که مدیریت شهری
اصفهان برای اتصال معماری معاصر با گذشته
انتخاب کرده اســت .ما تنها به پوسته بسنده
کرده ایم و از هویت و غنای درونی بازمانده ایم .
بنده معتقدم که تکرار گذشته اتفاق خوبی را
برایشهرسازیاصفهانرقمنخواهدزد.
نوســان :به نظر می رسد معماری

مدرن در اصفهان حتی در نقاط جدید
و تازه ساز شهر نیز نتوانسته نمودی از
هویت فرهنگی اصفهان را تصویر کند.
برای نشان دادن هویت شهر فرهنگی
و تاریخی اصفهان چــه فرمولی باید
در شهرسازی این شــهر لحاظ شود؟
متأسفانهماهویتراگمکردهایمودنبالتکرار
کالبد هستیم .مسئولین بخشهای مختلف
از روی یک نوشــته برای معمــاری تصمیم
میگیرند در حالی که معماری همانند دستور
غذا،فرمولندارد .
در پوســته بیرونی شــهری اصفهــان  ،یک
معماری بیهویت با طول عمر کم طراحی و
پیاده شده اســت در حالی که معماری خوب
آن معماری اســت که بعد از 10یا 20ســال
هنوز جذابیت داشته باشد؛ البته شهرسازی
نیز هنــوز نتوانســته الگویی برای داشــتن
معماری معاصر و متفاوت با گذشته ارائه دهد.
برای حفظ هویت بایســتی اتفاقات متفاوتی
بیفتد  ،امروز فشــار تنها بر روی انتخاب نوع
و درصد مواد نما اســت در حالی که در یکی از
بدنههای اصلی و مهم شهر(همچون چهارباغ
بــاال) کلکســیونی از معماریهای مختلف
و نامتناسب ســاخته می شــود و این عدم
تجانس اســت که به بافت لطمه می زند .من
معتقدم که باید بر روی مسیرهای اصلی شهر
حساســیت ویژه ا ی به وجود بیاید .زمانی که
قوانین شفاف وجود داشته باشد و موضوعی
به نام جریمه دادن نتواند استثنایی ایجاد کند
می توان انتظار اتفاقات بهتر را در شهر داشت .
نوسان:یعنیمایکالگویمتناسببا
معماریاصفهاننداریم؟
دقیقاً همین گونه اســت  ،متأسفانه معماری
معاصر ما بیشــتر از معماران  ،توســط نظام
سرمایهداریحاکمبرشهرشکلگرفتهاستو
معمار بیشتر وسیله ای برای تحقق بخشیدن
به خواســتههای تجاری کارفرما شده است.
نوســان :تصور نمیکنید این ضعف
جامعه معمــاری بوده که نتوانســته
خود را به بدنه مدیریت شهری اصفهان
تحمیلکند؟
به نظر من ابتدا باید در سیســتم آموزشی بر
روی ایــن کار تمرکز کنیم و از ســوی دیگر
شهرداری و شهرســازی اجازه کپی و تکرار
ســاختمان ها را ندهد  .البته معماران نیز در
این کار اثرگذارنــد  ،معماران قدیم طی مدت
طوالنی تعداد اندکی کار آماده می کردند در
حالی که معماران امروز طی یک سال تعداد
زیــادی کار ارائه می دهند که یقینــاً زمان و
دقت کمی بــرای آن صرف گردیده اســت .
نوسان :اقدامات شهرداری اصفهان
را چگونــه ارزیابی می کنیــد ؛ آیا در
توسعه شهر به نقاط پیرامونی و ایجاد
شــهرک های اطراف موفق بوده ایم ؟

بهنظرمنشهرداریاصفهاندرایجادمعماری
یکنواخت نســبت به ســایر کالن شهرهای
ایران موفق تر بــوده و تالش های زیادی برای
تحقق این موضوع شــده است ،اما یقیناً برای
رسیدن به ســطح مطلوب ،کارهای بسیاری
هســت که می توان با حمایت های بیشــتر
و همدلی انجام داد  ،شــهرک هایی همانند
بهارستان که در اطراف اصفهان ساخته شده
اند اگر مطابق با استانداردهای روز دنیا بودند
شاید امروز شاهد گســترش  ،توسعه بیشتر
و صحیح تری از آن ها بودیم و با توســعه آن
ها دیگر نیازی به تخریب  ،نوســازی و عریض
کردن فضای بافت های تاریخی شــهر نبود .
امروز دوره ای است که فضای شهری" قدرت
 ،هویت  ،تفکر و خالقیت" را القا می کند ،در
همین راستا شــاهد این هســتیم که مردم
اصفهان بــرای گذراندن اوقــات فراغت خود
فضاهایجدیدومدرنمانندسیتیسنتررابه
بافتقدیمترجیحمیدهندوایننشاندهنده
نیازبهرسیدگیبیشتربهبافتشهراست.
نکته مهم دیگر که بایســتی مد نظــر قرار
گیرد این اســت که در اغلب شهرهای مهم
دنیا وقتی به مقوله ســاخت در بافت وارد می
شــویم  ،طراحی و احیا را از طریق مسابقه به
طراحان و معماران خبره واگــذار می کنند
و روابط شــخصی و غیــر حرفــه ای در این
میان جایگاهــی نــدارد .رعایــت ضوابط
شهرســازی و عــدم وجــود روابــط غیر
حرفــه ای بــه ویــژه در معابــر اصلــی ما
بایــد بســیار ســختگیرانه اجــرا گردند .
نوســان :چرا ایده در اجرا به نتیجه
مطلوبنمیرسد؟
ایرانیــان افــراد خالقــی هســتند؛ اما در
ســالهای اخیر اعتماد به نفــس آن ها کم
شده اســت .اســتفاده از افراد متخصص و
جوان در حوزه شهرســازی بسیار مهم است

رعایت ضوابط شهرســازی و عدم وجود روابط
غیر حرفه ای بــه ویژه در معابــر اصلی ما باید
بسیار سختگیرانه اجرا گردند.

تا بــه طرح هــای جدید عالقمند باشــند
و از اجرای درســت آن هــا حمایت کنند.
البته توجه داشته باشــید که ما از فضاهای
موجود شــهر نیز به خوبی بهره برداری نمی
کنیم .یک ســری فضای آماده و رها شده در
شــهر وجود دارد که نیاز به رسیدگی دارند
این درحالی اســت که همچنــان به دنبال
ساخت بناهای جدیدی هســتیم که بعضاً
هیچ جذابیت و تناســبی با فضای شــهری
ما ندارد؛ مث ً
ال مقابل هتل عباســی محوطه
فروش کتاب  ،فضایی است که به فراموشی
ســپرده شــده اســت و نیــاز اســت
که احیا گــردد و پــر از رفت و آمد شــود،
بنــده اعتقــاد دارم کــه بایــد در معماری
معاصــر اتفاقــات ارزشــمندی هماننــد
گذشــته رخ دهد و به قول زنده یاد "هادی
میرمیران" ،کالبد گذشــته را تکرار نکنیم
از گذشــته هویتش را نگه داریم و متناسب
با نیازهــای معاصر به خلق فضــا بپردازیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

روند واگذاری به بخش خصوصی اصالح شود

نوســان :نماینده اصفهان در مجلس
شــورای اســامی ،با تأکید بــر اینکه
هم اکنــون در بخش صنعــت ،معدن،
کشــاورزی و خدمــات گردشــگری
بخش خصوصــی واقعی وجــود دارد،
گفت :بایــد روند واگــذاری بنگاه های
دولتی بــه بخــش خصوصــی اصالح
شــود .حمیدرضا فوالدگر ،خاطرنشان
کــرد :دولــت تمایــل دارد زودتــر به
درآمــد حاصــل از واگذاری بنــگاه ها
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دســت پیدا کند و از آن برای پرداخت
دیــون خود ،اســتفاده کنــد؛ از این رو
بســیاری از بنگاه های بزرگ را به جای
بنگاه های کوچک که کارایی بیشــتری
در بهبود فضای کسب و کار و توانمندی
بخش خصوصی دارند؛ در قالب ر ّد دیون
واگذار کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
خاطرنشــان کرد :تجربــه روس ها در
واگذاری بنگاه های دولتی این است که

آن ها کار را با واگذاری بنگاه های بزرگ
شروع کردند و چندســال ناموفق بودند
و کم کــم روش خود را اصــاح کردند.
وی تصریح کرد :چینــی ها ابتدا با
مدیریت بخــش خصوصی ،بنگاه
های کوچک خود را تبدیل به بنگاه
های بزرگ کــرده و بخش خصوصی
را توانمند کردند و ســپس در اقتصاد
بــه آن ســهم دادنــد و ابتــدا کار
را از واگذاری شروع نکردند.

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

گزارش
کورشخسروی،دبیرجشنواره
ملیشیخبهایی:

بزرگترین کمک دولت تک
رقمی شدن نرخ تورم بود

نوســان :دبیــر جشــنواره ملی
فــن آفرینی شــیخ بهایــی گفت:
تــک رقمی شــدن نرخ تــورم در
دولت یازدهــم منجر بــه افزایش
حضور ســرمایه گذاران و حامیان
کارآفرینــی و کســب و کار در
جشنواره ملی شیخ بهایی شد.
دکتــر کــورش خســروی ،گفت:
بزرگتریــن کمکــی کــه دولــت
یازدهم به رونق و توسعه جشنواره
شیخ بهایی کرد ،کاهش نرخ تورم
و تک رقمــی کــردن آن بود .وی
افزود :زمانی که نرخ تورم باال باشد
بیشــتر ســرمایه گذاران ،سرمایه
خود را در فعالیــت هایی وارد می
کنند کــه با تــورم ،افزایش قیمت
پیدا می کنــد اما زمانــی که نرخ
تورم پائین بیاید ،ســرمایه گذاران
پول خود را جایی ســرمایه گذاری
می کنند که به صورت مولد باشد.
خســروی تأکید کرد :تــک رقمی
شــدن نرخ تــورم ،فرصــت های
کاذب سرمایه گذاری را از بین برد
و به ســمت ســرمایه گذاری های
واقعی ســوق داد به طوری که در
 ۲ســال اخیر با افزایش اســتقبال
ســرمایه گذاران مواجه شــدیم.
وی تصریح کرد :بنــا بر اعالم بانک
مرکزی ایران ،نرخ تورم در ســال
 ۱۳۹۵بــه  ۹درصد رســید .نرخ
تورم در ســال  ۹۲و پیش از روی
کار آمدن دولت یازدهم به ۳۴٫۷
درصد رسیده بود.
دبیر جشــنواره ملی فــن آفرینی
شــیخ بهایی ،همچنین با اشاره به
اینکه امســال  ۹۰فرصت سرمایه
گذاری از میــان  ۸۰۰طرح و پس
از  ۶ماه داوری در این جشــنواره
ارائه شــد ،افزود :هر یــک از این
فرصت هــا دارای ارزش اقتصادی
منحصــر به فــردی اســت و می
تواند بر روی تک تــک مردم تأثیر
بگذارد .خســروی تصریح کرد :در
جشنواره ســیزدهم شــیخ بهایی
برای برقراری عدالت و دسترســی
همــه ایرانی هــا به فرصــت های
ســرمایه گذاری ،امکان دسترسی
آنالین از طریــق اینترنت به برنامه
ها و فرصت های ســرمایه گذاری
جشنواره فراهم گردید .وی اظهار
خیــر حامی
کــرد :امســال ّ ۲۵۰
کارآفرینــی ۱۲۰ ،ســرمایه گذار
نمایندگان  ۵۰دانشــگاه ســرمایه
گــذار و کارآفریــن ۱۵۰ ،تــن از
فعاالن بــازار ســرمایه و  ۳۰تن از
تاجران در جشنواره شــیخ بهایی
حضور داشتند.
شــایان ذکر است ،ســیزدهمین
جشــنواره ملی فن آفرینی شــیخ
بهایی به عنــوان بزرگترین رویداد
کارآفرینی کشــور با هدف ترویج
و توســعه فن آفرینــی ،خالقیت و
نــوآوری ،معرفی فــن آفرینان به
عنــوان موتــور حرکت و توســعه
اقتصاد دانش بنیان و ایجاد فضای
تعامل در میان فعاالن عرصه های
مختلف فن آفرینی به مدت دو روز
در مجموعه سیتی ســنتر اصفهان
برگزار گردید.
جشــنواره ملــی شــیخ بهایی از
سوی شــهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهــان و بــا حمایــت معاونت
علمی و فناوری ریاســت جمهوری
و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
برگزار می شود.
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انتقال آب به فوالد سفیددشت توجیه اقتصادی دارد

نعیم امامی ،گفت :طرح انتقال آب چغاخور به سفیددشت توجیه پذیر و موجب رشد
اقتصادی در استان خواهد شد .وی گفت :اشتغال زایی مستقیم برای  ۸۰۰نفر و
غیرمستقیم برای  ۷هزار نفر و ارزآوری یک هزار میلیارد ریالی با ارزش افزوده یکصد
میلیارد ریال طی سه سال از جمله مزایای این طرح است .رئیس سازمان صنعت
چهارمحال و بختیاری ،تصریح کرد :تمام سودی که از تولید فوالد یک میلیون تنی
حاصل می شود ،صرف آبادانی استان و به خصوص شهرستان بروجن می شود. .

گزارش

راهاندازی پارک تخصصی در حوزه فوالد

وزیر نیرو بر اهمیت تصفیه پساب های شهری تأکید کرد:

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،گفت :شرکت فوالد مبارکه در راهاندازی
و شکل گیری این شهرک نقش بسزایی داشته است .مهدی کشمیری افزود :فوالد
مبارکه می تواند با حضور فعاالنه خود ،نقش ویژهای را در رشد و توسعه شرکت های
خصوصی فعال در عرصه فوالد مستقر در این شهرک داشته باشد .وی ایده راهاندازی
پارک تخصصی در حوزه فوالد را مطرح کرد و گفت :با مساعدت فوالد مبارکه و
راهاندازی این پارک ،توسعه قابل توجهی در عرصه فوالد کشور ایجاد می شود.

خدمتیماندگار
با مشارکت فوالد مبارکه

گزارش
مدير عامل گروه فوالد مبارکه:

مشعلبزرگترينكارخانه
گندله سازي شرق روشن شد

نوســان :با پايان يافتن عمليات
نصب تجهيزات و تزريق گاز به خط
لوله كارخانه گندله سازي  ٥ميليون
تني فوالد مباركه در منطقه معدني
ســنگان ،مشــعل هاي ايــن طرح
عظيم صنعتي كه اولين و بزرگترين
كارخانه گندله ســازي شرق كشور
مي باشد در فرخنده روز مبعث نبي
مكرم اسالم(ص) روشن و مرحله راه
اندازي گرم كارخانه آغاز شد.
مدير عامل گروه فــوالد مبارکه در
اين رابطــه تصريح کــرد :کارخانه
پنــج میلیون تنــی ســنگان که با
ســرمايه گذاري فــوالد مباركه ،در
منطقه معدنی ســنگان احداث شد
پس از طی مراحل ســاخت و نصب
تجهيزات اکنون با روشــن شــدن
مشعل کوره گندله سازي به عنوان
یکی از مهم تریــن تأمين کنندگان
نیاز واحــد های فوالدی کشــور به
گندله ،آماده بهره برداري گرديد.
بهرام سبحاني میزان سرمایه گذاری
در منطقه ســنگان را حدود ۲۵هزار
میلیارد ریال اعالم و تصريح کرد :از
اين ميزان  ۱۱هــزار و  ۵۰۰میلیارد
ريــال آن مربوط به بخــش گندله
سازی و زیر ســاخت های مربوطه
بوده و مابقی مربوط به پروژه فرآوری
ســنگ آهن به ظرفیــت  ۵میلیون
تن و زیر ســاخت های مورد نیاز آن
می باشــد که امیدواریم با همکاری
مســئولین ،این بخش نیــز تا پایان
سال جاری به بهره برداری برسد.
دکتــر ســبحاني وضعیــت تأمین
زیر ســاخت هاي ايــن کارخانه را
با توجه به توافقات صــورت گرفته
مطلوب اعالم کرد و گفــت :میزان
پیشــرفت فیزیکی پروژه کنسانتره
سازی حدود ۵۰درصد است.
وي در بخــش ديگري از ســخنان
خود با اشــاره به اهميت اشــتغال
زايي در شرايط فعلي کشور تصريح
کرد :از ايــن حيث میزان اشــتغال
زایی ســنگان در دوران راه اندازی
و بهره بــرداری به طور مســتقیم و
غیر مســتقیم حــدود  ۳۰۰۰نفر
بوده اســت که  ۵۰درصد آن متعلق
به واحد گندله ســازی می باشــد.
مديــر عامل گــروه فــوالد مبارکه
اســتفاده از دانش فني و توانمندي
موجــود در شــرکت هــاي داخلي
در ســاخت اين کارخانــه را يکي از
ويژگــي هاي بــارز پروژه دانســت
و در ايــن خصــوص افــزود :فوالد
مبارکه با اتــکا به دانش خــود و با
حمایت همــه جانبــه از پیمانکار
داخلی ،توانمندي و دانش مهندسی
ســاخت و نصب تجهیزات ساخت
کارخانه گندله ســازی را توســط
نیروهــای مجرب داخل کشــور به
منصه ظهور رساند و با توجه به بومی
ســازی صورت گرفته ،قدم بزرگی
در اجراي سیاســت هــاي اقتصاد
مقاومتی برداشت.
وي در ادامــه بــه اهميــت ارتقاي
روحيه خودباوري نزد کارشناســان
کشور اشاره و خاطر نشــان کرد :از
اثرات مثبت این خود باوری و کسب
دانش می توان ،اجرای ســریع اين
پروژه نســبت به پروژه های مشابه
در منطقه ســنگان را بیان نمود که
طبعاً این موفقیت داخلی در ســایه
تعهد و تخصص همــه ارکان پروژه و
حمایت های بی دریغ همه دلسوزان
ايران اسالمي به دســت آمده است.

راهکارهای افزایش صادرات محصوالت فوالدی؛

گام های بلند صادرات

چگونه مزیت های نسبی فوالد ایران عامل افزایش صادرات خواهد شد؟
گروه صنعت بیــش از نیــم قــرن از عمــر صنعــت فــوالد کشــور میگــذرد و بــا توجــه بــه بهرهمنــدی از منابعــی چــون گاز طبیعــی و ســنگ آهــن و  ...میتــوان مدعــی
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شــد کــه کشــور مــا در فوالدســازی دارای مزیــت نســبی اســت؛ امــا بــرای توســعه صــادرات محصــوالت فــوالد بایــد بتوانیم ایــن مزیــت نســبی را به یک
مزیــت رقابتــی تبدیــل کنیــم تــا بتوانیــم بهعنــوان یــک صنعــت پیشــرفته خــود را در ســطح بینالمللــی معرفــی کنیــم .از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی
در صنعــت فــوالد کــه در داخــل بــا مــازاد تولیــد و رکــود بــرای مصــرف داخلــی مواجــه اســت ،صــادرات بیشــتر ،راهــکاری اســت کــه تولیدکننــدگان داخلــی فــوالد باید
بــه آن بیندیشــند تــا بتواننــد چــرخ واحدهــای تولیــدی خــود را بچرخاننــد .هرچنــد در ســال  ۱۳۹۵صــادرات فــوالد تــا مــرز شــش میلیــون تُــن نیــز رســید ،امــا بــرای
صادرات بیشتر باید بتوان گامهای بلندتری برداشت.

زیرساختهای صادرات را
مهیاکنیم.
توجه به کیفیت محصول از
یکسو و ایجاد زیرساختهای
تخصصی برای صادرات از سوی
دیگر میتواند در زمینه صادرات
فوالد از عوامل مهم بهشمار آید.
مدیرعامل شرکت فوالد سفید
دشتچهارمحالوبختیاریمعتقد
است:یکیازمهمترینموضوعاتی
که در زمینه صادرات باید به آن
توجه داشته باشیم این است که
بتوانیم محصوالت با ارزشافزوده
باالتولیدکنیم؛چراکهدرصادرات
مهم ترین اصل ،رقابتپذیر بودن
بزاده در
کاالست .محمود اربا 
ادامه خاطرنشان کرد :با افزایش
کیفیت کاال با این روند می توانیم
در رقابت جهانی سهم بیشتری را
از بازار را به خود اختصاص دهیم.
وی با اشاره به زیرساختهایی
که برای صادرات فوالد نیاز است،
عنوان کرد :موضوع دیگر بحث
اسکلهها و زیرساختها برای
صادرات است .چرا که وضعیت
راهآهن ،بنادر و اسکلهها در کشور
آن قدر مجهز نیستند که بتوانیم
در زمینه فوالد با ظرفیت باال
صادرات داشته باشیم .بنابراین با
توجه به چنین زیرساختهایی
در کشور به نسبت سایر کشورها
هزینههای حمل و نقل باالست.
از اینرو ضروری است که
برای صادرات بیشتر بتوانیم
زیرساختهایتخصصیرا ایجاد
وتوسعهبدهیم.
تخممرغهایمان رادر یک
سبد نگذاریم.
یکی از موضوعات قابل توجه
درصادراتفوالد،عالوهبرکیفیت،
موضوعسرمایهگذاریدربازارهای
موازی و مختلف است دراینباره
مدیرعامل فوالد هرمزگان
اظهارکرد:مهمترین موضوع حائز
اهمیت برای گسترش بازارهای
صادراتی ،افزایش کیفیت است.
به عبارتی،کیفیت محصول باید
به اندازهای مطلوب باشد که بتوان
آن را در بازار صادراتی عرضه کرد.
اما فرزاد ارزانی با تاکید بر اینکه

رقابتپذیریمحصوالتصادراتی
باید در اولویت نخست قرار گیرد،
یادآور شد :از آنجایی که مهمترین
مسئله در بازار صادراتی بحث
رقابت است ،بنابراین نباید بر یک
بازارتمرکزکرد،بلکهرویبازارهای
موازیهمزمانبایدسرمایهگذاری
نمود .وی در ادامه تأکید کرد :باید
بتوان محصوالت مختلف را به
کشورهای مختلف صادر کرد که
اگر بخشی از بازار با مشکل مواجه
شد ،بهطور کلی بازار صادراتی ما
با مشکل روبرو نشود .مدیرعامل
فوالد هرمزگان همچنین با اشاره
به نحوه قراردادهایی که در زمینه
صادرات تأثیرگذار خواهد بود،
عنوانکرد:اگردرعقدقراردادهای
خود بتوانیم هرچه بیشتر به
سمت قراردادهای بلندمدت
پیش برویم ،بهتر خواهد بود ،چرا
که این قراردادهای بلندمدت
هستندکهتواناییتسخیربازارهای
بلندمدت را دارند و همچنین
با این وجود است که میتوانیم
خط تولید و مواد اولیه خود را برای
عرضه در این بازارها تنظیم کنیم.
ارزانی در ادامه خاطرنشان کرد:
اگر برنامه بلندمدت با کیفیت
تولید نیز همراه باشد ،بدون شک
مشتریهای بیشتری را میتوان
جذبکردوبازاررابهتصاحبخود
درآورد .از اینرو برای ماندگاری
مشتری بایدبه سمت چنین
سرمایهگذاریهای پیش رفت.
وی همچنین به نیاز بازار جهانی
اشارهکردوافزود:ازسویدیگرباید
بتوانیم براساس نیاز بازار جهانی،
محصوالتجدیدتولیدکنیمونیاز
بازاررادراینزمینهبشناسیم.
چراکه در بازار صادراتی جهانی
ممکن است به محصوالتی
نیاز باشد که هر کشوری نتواند
آن را تولید کند ،بنابراین باید
بتوان محصول جدید برحسب
نیاز مشتری به بازار عرضه کرد.
مدیرعاملفوالدهرمزگانباتأکید
بر این موضوع که در بازارهای
صادراتی حضور با قدرت در بازار،
یک اصل مسلم است ،گفت :ورود
مقطعیبهیکبازار،منجربهیافتن
مشتری وفادار نمیشود .اما وضع

قوانین داخلی ما در بازارمیتواند
بسیارتأثیرگذارباشد،یعنیقوانین
کشور باید بلندمدت ،فراگیر و
حامی صادرکننده باشد .ارزانی در
ادامه افزود :به عبارت دیگر نباید
قوانین به این شکل باشد که در
یک مقطعی مجوز صادرات داده
شود و در یک مقطع دیگر این
مجوزدادهنشودیامحدودیتهایی
رابرایآنایجادکند.دراینصورت
وفاداریمشتریهاکمخواهدشد
ودربلندمدت سبب سلباعتماد
مشتری خواهد شد .وی در ادامه
عنوان کرد :از سوی دیگر تعامل
خوببامشترینیزمیتواندبسیار
تأثیرگذارباشد.
در بازار حضور مستمرداشته
باشیم.
حضور دائم در بازار ،سیاستهای
دولت و سفارتخانهها و همچنین
سیاستهای تشویقی برای
صادرکنندگانمیتوانددرصادرات
بیشتر فوالد تأثیرگذار باشد.
سیدرضا شهرستانی دبیر و عضو
هیئتمدیره انجمن فوالد ایران
در اینباره عنوان کرد :برای
گسترشصادراتفوالدکهبامازاد
آن روبرو هستیم ،باید چند اقدام
اساسی انجام داد .شهرستانی در
ادامه خاطرنشان کرد :نخستین
اصلدرزمینهصادراتایناستکه
ماتصمیمجدیدرزمینهصادرات
و در دست گرفتن بازار داشته
باشیم؛چراکهسالهاطولخواهد
کشید که ایجاد اعتبار و رضایت
مشتریصورتگیرد،امااگرزمانی
در بازار باشیم و زمانی نباشیم،
این اعتبار ما را از بین خواهد برد و
سبب میشود که مشتری خود را
ازدستبدهیم؛یااگرمشتریپیدا
کردهباشیمواوبارویکردنهچندان
محکممواجهشود،ازمامیگریزد
و دیگر هیچ گاه برنخواهد گشت.
چون مشتری برای آن محصول
برنامهریزی،سرمایهگذاریوهزینه
کرده است و ترجیح میدهد که
فروشندهثابتیداشتهباشد.بنابراین
میطلبدکهبرایصادراتوحضور
مستمردربازارسیاستبلندمدت
داشتهباشیم.

دبیر و عضو هیئتمدیره انجمن
فوالد ایران در ادامه با اشاره به سایر
نکاتیکهمارابهصادراتبیشتری
رهنمون خواهد کرد ،گفت :نکته
بعدی این است که برای صادرات
به صادرکنندگان ارزشافزوده
پرداخت نمیشود؛ درحالیکه
اکنونخودچینبامشوقهاییکه
به صادرکنندگان فوالدمیدهد،
قیمت محصول نهایی را ارزانتر از
محصولنیمهنهاییمانندبلیتبه
بازار ارائه کرده است .شهرستانی
تأکید کرد :اگر چین چنین
صادراتی را در پیش نگیرد باید
واحدهای تولیدی خود را تعطیل
کند؛ بنابراین ارائه مشوقهای
مناسبی برای صادرکنندگان،
بسیار حائز اهمیت است .وی در
ادامه به اهمیت سفارتخانهها در
زمینه صادرات اشاره کرد و گفت:
برایصادراتبیشتر،بایدرویههای
نمایشگاههاوجذبتولیدکنندگان
وصادراتبسیارمهماستوحتی
واحد خاصی برای این امر دارند.
اما در سفارتخانههای ما هرچند
اینواحدهابهصورتاسمیوجود
دارند اما در عمل کار خاصی انجام
نمیدهند.دبیروعضوهیئتمدیره
انجمنفوالدایرانتأکیدکرد:باید
ازصادرکنندهحمایتشودوانتقال
پول و سایر اقدامات مربوط به آن
ب هراحتی انجام گیرد و بیشتر این
اتفاقاتازطریقسفارتخانههاروی
بدهد که در سفارتخانههای ما
چندانمعمولنیست.
بازرگانی و برپایی نمایشگاهها و
جذب تولیدکنندگان و صادرات
بسیار مهم است و حتی واحد
خاصی برای این امر دارند .اما در
سفارتخانههای ما هرچند این
واحدها به صورت اسمی وجود
دارند اما در عمل کار خاصی
انجام نمیدهند .دبیر و عضو
هیئتمدیره انجمن فوالد ایران
تأکید کرد :باید ازصادرکننده
حمایت شود و انتقال پول و سایر
اقدامات مربوط به آن بهراحتی
انجام گیرد و بیشتر این اتفاقات
از طریق سفارتخانهها روی بدهد
که در سفارتخانههای ما چندان
معمولنیست.

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

محمود ارباب زاده :وضعیت راهآهن ،بنادر
و اسکلهها در کشور آن قدر مجهز نیستند
که بتوانیم در زمینه فــوالد با ظرفیت باال
صادرات داشــته باشــیم .ضروری است
که برای صادرات بیشــتر زیرساختهای
تخصصی را توسعه دهیم.

فرزاد ارزانی :نبایــد قوانین به این
شــکل باشــد که در یک مقطعی
مجــوز صــادرات داده شــود و
در یک مقطــع دیگر ایــن مجوز
داده نشــود یــا محدودیتهایی
برای آن ایجاد شود.

رضا شهرستانی :برای صادرات بیشتر
باید رویههای ســفارتخانه ما تغییر
کند .در ســفارتخانههای ما هرچند
این واحدها به صورت اســمی وجود
دارند اما در عمــل کار خاصی انجام
نمیدهند.

نوســان :حمید چیت چیان در جریان بازدید از پروژه های منطقه
جنوب غرب اصفهان و بهره برداری از تصفیه خانه و شــبکه فاضالب
شهرهای ورنامخواست و ســده لنجان و کلنگ زنی پروژه های مشابه
در شــهرهای زیباشــهر و دیزیچه که با مشارکت و ســرمایه گذاری
شرکت فوالد مبارکه به اجرا درآمد ،اظهار کرد :مسئله آب برای کشور
ما که متوســط بارش در آن فقط یک سوم متوســط بارش دنیاست،
بســیار مهم و حائز اهمیــت بوده و این نشــان دهنده آن اســت که
کشــور ما از حیث منابع آب در مضیقه و محدودیت اســت؛ بنابراین
مسئولیت شرعی ،ملی ،قانونی و انســانی همه ماست که وظیفه خود
در رابطه با این موضوع بســنجیم و بدانیم که چگونه مصرف ،تولید و
توزیع می کنیم؛ چراکه اگــر خدای نکرده این موضــوع مورد غفلت
قرار گیرد ،تبعات بســیار نگــران کننده ای برای مردم و نســل های
آینده ما به همراه خواهد داشت.
وزیــر نیــرو ،افــزود :مــردم اصفهــان بــا گوشــت و پوســت
خــود احســاس کــرده انــد کــه وضعیتــی بحرانــی در
موضــوع آب در ایــن اســتان و کشــور برقــرار اســت
و خشــک شــدن رودخانه هــا ،تــاالب هــا و پائین رفتن ســطح
آب هــای زیرزمینــی همــه از جملــه مشــکالت موجود اســت.
وی افــزود :مشــکل مــا فقــط مشــکل کمیــت نیســت،
بلکــه شــاید حتــی مهــم تــر از مســئله کمیــت آب ،موضــوع
کیفیــت آن باشــد .یعنــی ممکــن اســت در بعضــی از مناطــق
کشــور مــا آب داشــته باشــیم ،امــا بــه دلیــل پائیــن آمــدن
کیفیت آن نتوانیم از آن اســتفاده کنیم .اگر به مســئله کیفیت آب
توجه نشــود ،واقعاً مشــکالت و گرفتاری های متعدد و گسترده ای
دامن گیر کشور خواهد شد.
وزیــر نیــرو شــیوع آلودگــی در آب را عاملــی در
راســتای ایجــاد بحــران بــرای ســامت انســان عنــوان
کــرد و گفــت :آب آلــوده درصورتــی کــه مــورد اســتفاده
دام و گیاهان قرار گیرد باعث تهدید ســامت انســان ها خواهد شد
و زنجیره ای از مشکالت را به وجود می آورد.
وی تصریح کرد :من می توانم به جرأت بیان کنم که بزرگترین طرح
های زیســت محیطی کشــور همین پروژه های فاضالبی اســت که
توسط وزارت نیرو در اقصی نقاط کشور در حال اجرا است ،به گونه ای
کــه اگــر تمــام تصفیــه خانــه هایــی کــه از ســال  ۱۳۵۷تــا
ســال  ،۹۲در کشــور ســاخته شــده انــد را جمــع بزنیــد و
تقســیم کنیــد بــه ایــن  ۳۵ســال ،مــی بینیــم کــه بــه طور
متوســط در هرســال  ۵تصفیــه خانــه جدیــد ســاخته شــده
و وارد مدار شــده اســت .این در حالی است که از ســال  ۹۲به بعد
این رقم به  ۱۱تصفیه خانه در ســال افزایش یافته اســت و ظرفیت
تصفیه خانه ها هم بیش از دو برابر شده است .
چیت چیان اضافه کرد :طرح های توســعه ای در این زمینه شــتاب
خوبی پیداکــرده ،به طــوری که عــاوه بــر فعالیت هــای داخلی
وزارتخانه ،وزارت نیرو اســتفاده از ظرفیت های سایر سازمان ها را نیز
بــه گونــه ای مدیریــت کــرده کــه بتــوان در یــک هــم
افزایــی از ظرفیــت هــای کلیــه ســازمان هــا در ایــن
مســیر بهــره منــد شــد و در همیــن فراینــد مــی بینیــد
که این حرکت ارزشــمند توســط شــرکت فوالد مبارکه انجام شده
که قابل تقدیر است.
وی در ادامــه خدمات فــوالد مبارکــه در زمینه محیط زیســت را
تحســین کرد و گفت :به دلیل محدودیت هایی که در استان اصفهان
در مورد منابــع آب وجــود دارد ،آب موجود در فــوالد مبارکه مورد
تصفیه قرار می گیرد و دوباره به چرخه مصــرف بازمی گردد که این
امر می تواند جایگزین بســیار خوبی برای اســتفاده از آب خام باشد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد :در اینجا جا دارد از شرکت فوالد مبارکه که
این سرمایه گذاری ارزشمند را انجام داده و با راه اندازی این پروژه هم
آب برای فعالیت های صنعتی خود تأمین کرده و هم مشــکل جدی
مردم این شهرستان را مرتفع نموده ،تقدیر و تشکر نمود.
طــرح پســاب شــهری حاصــل زحمــات فــوالد مبارکــه
در ادامه این مراســم زهرا ســعیدی نماینده مردم شهرستان مبارکه
در مجلس شــورای اســامی با تأکید بر اهمیت پروژه احداث شبکه
جمــع آوری و تصفیه پســاب های شــهری و نقش آن در ســامت
جامعه و محیط زیســت ،از اقدامات شــرکت فــوالد مبارکه در این
زمینه قدردانی کرد و گفت :از همان آغاز که وظیفه حمایت از حقوق
مردم شــریف مبارکه بر عهده اینجانب در مجلس شــورای اسالمی
گذاشته شــد ،یکی از دغدغه های ما اجرا و تکمیل پروژه های جمع
آوری پساب های شهری شهرستان مبارکه بود.
وی افــزود :بــه همیــن منظــور طــی اولیــن جلســه ای کــه با
دکتر ســبحانی مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه داشــتیم ،با جدیت
هرچه تمام تر و با همکاری بســیار ارزشــمند مدیریت فوالدمبارکه
این مهــم را در دســتور کار قراردادیم و بــه عنوان اولیــن مطالبه
در حیطه کاری خود همین جمع آوری و تصفیه پســاب های شهری
شــهرهای مجاور زاینده رود را با مدیرعامل فوالدمبارکه مورد بحث و
گفتگو قرار دادیم.ســعیدی گفت :انصافاً مدیریت فوالد مبارکه برای
اجرای طرح های جمع آوری پســاب زحمات بســیار زیادی کشید.
وی اظهار امیدواری کرد :پروژه جمع آوری و تصفیه پساب شهرهای
طالخونچه نیز با همکاری وزارت نیرو و مسئوالن منطقه همانند سایر
پروژه ها اجرایی گردد.
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کشکول

صادرات شیر از اصفهان به اوراسیا

مدیرکل دامپزشکیاصفهان از صادرات شیر از این اســتان به بازارهای صادراتی منطقه
اوراسیا خبرداد .شهرام موحدی گفت :با حمایت این اداره کل ،یک شرکت اصفهانی ،موفق
بهراهیابیبهبازارهایصادراتیمنطقهاوراسیابهویژهکشورروسیهشد.مدیرکلدامپزشکی
اصفهان،افزود:باتوجهبهاینکهکشورروسیهبهعنوانپنجمیناقتصادبزرگدنیاباجمعیت
بیش از  144میلیون نفر در همسایگی ایران فرصتهای تجاری اشباع نشده فراوانی دارد
ایرانتوانستهبازاروسیعیرابرایپذیرشمحصوالتخوددراینکشورایجادکند.

درباره انتخابات پیش رو

وزیر علوم ،تحقیقات و فنــاوری گفت :در طول فعالیت دولــت تاکنون بیش از 500
میلیون دالر محصوالت شرکت های دانش بنیان به سایر کشورهای جهان صادر شده
است .محمد فرهادی ،با اشــاره به حمایت از  40پارک علمی و فناوری کشور و صدور
مجوز برای بیش از سه هزار و  500شرکت و مؤسسه دانش بنیان ،تأکید کرد :بسیاری
از این مجموعه ها از تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و
فن آفرینی استفاده کردند.

نگاره

جامعه

استارت آپ؛ آغازی برای خلق کردن

رویدادکارآفرینییااستارتاپطبقتعاریف
به یک شرکت یا یک مشــارکت و یا یک
سازمان موقت گفته میشود که در جهت
جستجوی راهحلی برای یک مدل کسب
حسین قلعریز وکار ،قابل توســعه و تکرارپذیر راهاندازی
میشود .این شــرکتها تازه ایجاد شده و در فاز توسعه و تحقیق
برای بازاریابی قرار دارند .فازی که شاید برخی از بنگاههای بزرگ
اقتصادیحاضربهریسکبررویآنانباشندوشرکتهایمتوسط
وکوچک()SMEتوجهچندانیبهآنندارند.
استارتآپفرصتبدیلیبرایجوانانخالقونوآوراستکهمسیر
دشوارکارآفرینیرابهجایمسیرکارمندیدرزندگیخودانتخاب
کنندوبابهرهگیریازتجربهمنتورها()Mentorبتوانندریسک
کارخودراکاهشدهند.برگزاریمتعدداینرویداددرسطحکشور
نشانازعالقهجوانانبرایرشدوتوسعهدرفضایاقتصادیاست
اســتارت آپ همواره بهعنوان یک پدیده با چالشهای داخلی
و خارجی روبروســت.در ادامه به بررسی چالشهای پیش روی
رویدادهایکارآفرینیمیپردازیم.
اول؛ استارت آپ همانند ســایر بخشهای اقتصادی ،اجتماعی
،فرهنگیوورزشیاصفهانباچالش() Teamworkingپائین
بودن روحیه کارگروهی در بین اعضای گروه روبروست.اســتارت
آپ فرصتی مناســب برای تمرین کارگروهی است ولی به دلیل
آشنانبودنشرکتکنندگانباادبیاتکارگروهیبخشیازانرژی
برگزارکنندگاناینرویدادهاصرفآموزشکارگروهیمیشود.
دوم؛ یکی دیگر از چالشهای اساســی جوانان برای فعالیت در

استارت آپ ها ،عدم باور خانواده ها به آنان است.اغلب خانوادهها
استارت آپ را فرصتی برای کاریابی جوانان خود نمیدانند بلکه
کارمند شدن در یک شــرکت بزرگ را کار مناسب برای جوانان
خود تلقی میکنند.این نــگاه در فضای اقتصادی اصفهان باعث
ت خلق ایدههای نو شده و همواره اکوسیستم
از دست رفتن فرص 
کارآفرینی استان را با تهدید روبرو ساخته است.اصفهان با یدک
کشیدن صنعتیترین استان کشــور و وجود شرکتهای بزرگ
تولیدیفوالدوپاالیشنفتبایستیاکوسیستمکارآفرینیبهتری
نسبت به سایر استانها برای جوانان خود فراهم کند.نگاه درونزا
بهتوانمندیهایداخلیوایمانداشتنبهجوانانمیتواندفضای
کسبوکاراستانبانرخبیکاری15درصدرابهبودبخشد.
سوم؛ کمهمتی و پشتکار اندک جوانان شرکتکننده در استارت
آپ ها سومین چالش این رویداد در اصفهان است.جوانانی که با
برخورد به دو مانع از پیگیری طرحهای پیشنهادی خود دلسرد
شدهوحاضربهکارمندشدندریکشرکتمیشوند.
چهارم؛حضورکمرنگمنتوردراستارتآپهایکیازچالشهای
این رویداد اســت .در سالهای اخیر منتورینگ به عنصر مهمی
در رشد و توسعه شغلی ،دانشــگاهی ،تجاری و برخی از مشاغل
دیگر تبدیلشده اســت .حضور این منتور ها یا تسهیل گران در
رویدادهایکارآفرینیوحمایتمعنویازجوانانمیتواندفضای
اقتصادی اصفهان را متحول ســازد .برخــی از فعاالن اقتصادی
اصفهان باوجود مشغله بسیار توانســتند در این موضوع به یاری
استارت آپ ها بیایند تا حداقل اقداماتی که باعث شکست آنان
میشودراگوشزدکنند.

نوستالژی

اصفهان از دیرباز محل سکونت
اقوام و ادیان الهی گوناگون بوده
است .طبق نظریه مورخین و منابع
تاریخی یکی از دالیلی که شاه
بهرام کاردان
عباس صفوی خواستار کوچ ارامنه
از زادگاهشان در شمال غرب فالت ایران به اصفهان
شد ،ایجاد تامل میان اقوام و ادیان گوناگون در این
شهر بود تا این شهر با حضور تمامی اقوام و ادیان الهی
جهان به معنا و آرمان واقعی خود که "نصف جهان"
است دست یابد.
از سوی دیگر درطراحی و ساخت میدان نقش
جهان ،و در هر یک از اضالع ،نماد یکی از جنبه های
اجتماعی که عامل تکامل انسان قلمداد می شود ،قرار
گرفته است .در یک سو فرهنگ وهنر ،در سوی دیگر
اقتصاد ،یک سو سیاست و قدرت و سوی دیگر دیانت
و وحدانیت قرار گرفته تا در مرکز میدان نیز شور و
نشاط و تعامل اجتماعی را تصویر گر باشد .موضوعی
که در کنار زندگی هویت های گوناگون مردم این شهر
باعث شگفتی جهانگردانی بوده که همواره به این شهر
سفر می کنند .گردشگرانی که همگی به توسعه این
شهر آن هم زمانی که صحبت از توسعه پایدار و تعامل
میان شهروندان و حاکمیت مانند امروز در جهان برقرار
نبوده ،شهادت می دهند .شاید همین شیوه مدیریت
و نقش آفرینی سازه های شهری بود که روحیه مردم
اصفهان را پویا و فعال کرده ،آنچنان که هر اصفهانی
در خود جهانی از نظم ،نشاط ،قدرت ،تواضع،

هنر و دنیا دوستی را به همراه دارد.اما اکنون با گذشت
سال ها ،دهه ها و سده ها ،در اثر بی توجه ای مردم
و مسئولین ،به ذات و اصالت شهرشان ،اصفهان را به
خوابی عمیق فرو برده است .بابد دست جنباند و با
برنامه هایی درست این شهر را بیدار و از ظرفیت های
فرهنگی آن استفاده کرد.
یکی از مسایل مهم که باید در این مورد اجرایی
کرد ،نامگذاری میدانی در شهر بنام حضرت عیسی
مسیح(ع) و سایر پیامبران ادیان الهی مانند زردتشی
ها و کلیمیانی است که پیروان آنها از گذشته در
این شهر با صلح و صفا زندگی می کرده اند .به نظر
می رسد این نامگذاری اولویت باالیی دارد؛ چرا که
این گونه نامگذاری ها ،هرچند نمادین ،اما نشانه ای
برای شناخت و پیوند میان ادیان الهی ،استمرار زندگی
پیروان آنها در کنارهم و پی بردن به اصالت شهر است تا
اگر تازه واردی به شهر آمد و علت این نام گذاری را جویا
شد به او بگویم که بخاطر حضور ادیان مختلف در شهر
این موضوع روی داده است.
از سوی دیگر با ارج گذاری به آیین ها مذهبی و
عبادتگاه های ادیان الهی که یکی از مشهورترین آن ها
کلیسای وانگ است تامل سازنده تری میان این ادیان
برقرار سازیم و از این فرصتی که از گذشته در شهر
ما وجود دارد برای برقراری صلح ادیان در جهان بهره
بجویم.
به امید صبحی که هم اصفهان و اصفهانی ها از خواب
زمستاتی بلند شوند.

توسعه

زمین های بالتکلیف شهری
زمین های بایر و بالتکلیف درون
محدوده قانونی شهرها همواره منبع
تولید ریزگردهای درون شهری بوده
اند .البته این مسئله در همه شهرهای
ایران وجود داشته و برنامه ویژه ای برای
این منظور در نظر گرفته نشده است.
گاها در شهرهای میانی و حتی کالنشهرها شروع پروژه های
بزرگ شهری که با چالش های تامین اعتبار مواجه شده اند،
خود این تخریب ها و تملک سبب ایجاد اراضی با شرایط
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ناهید زمانی

دو قطبی نسلی در انتخابات شورای شهر

برگریزان

ظرفیت های اصفهان

نوشن السادات گلستانه

اول :هــر چنــد بــاز هــم بایــد از ایــن لفظ
منسوخ و دســتمالی شــده ،اســتفاده کرد اما
به نظرم انتخابــات در این دوره ،واقعــاً تعیین
کننده و سرنوشــت ســاز است .شــما را به خدا
نگوییــد این هــا همه شــان مثل هم هســتند!
نفیسه قانیان
ایــن تفکر از آدم هایی که صبح تا شــب سرشــان تــوی تلگرام و
اینترنت است ،بعید اســت .نگویید همه شان ســر و پا یک کرباس
اند و از یک قماش؛
اگر می پرســید روحانی چه کار کرد ،الاقل جوابش را هم کنکاش
گوش شــنیدن و توان درک پاسخش را هم داشــته باشید.
کنید.
ِ
جهانگیــری در مناظره و در برنامــه ضبط شــده اش بارها از این
لفظ اســتفاده کرد" .دولت ،ماشــین اقتصاد را از تــه دره بیرون
آورده و این ماشــین ،قرار اســت دوباره در مســیر قــرار گیرد".
هوشــمندانه از لفظ آواربرداری و تمثیل عامیانه پالســکو استفاده
کرد تا دوباره یادمان بیاید ســاختن ،ســخت و ویران کردن آسان
است .ســاختن ســال ها طول می کشــد؛ اما برای خراب کردن و
ویرانه تحویل دادن ،چند ماه هم کافی است.
چه برســد به هشــت ســال! این مثال ها را زد تا بــه عامه مردم
بگویــد دولت روحانــی چگونه و در چــه وضعیتــی کار را تحویل
گرفتــه و در پایــان چهــار ســال ،چگونــه تحویل داده اســت.
این که گفته شــد انتخابات ایــن دوره ،انتخاب بین بــد و بدتر یا
این جنــاح و آن جناح نیســت ،بلکــه انتخابات بیــن راه و بیراهه
اســت را به شــدت قبول دارم .برای خود من انتخابــات در ایران
همیشــه بیش از آن که انتخاب بین دو جناح باشــد ،انتخاب بین
تفکر و دیدگاه بوده است.
مــن بــه تفکــر آدم هــا رأی داده ام و مــی دهم و یــک چیز را
خــوب می دانــم؛ رأی اشــتباه مــا در ایــن دوره ،ممکن اســت
خســرانی بــه کشــور تحمیــل کنــد کــه دیگــر حتــی فرصت
آواربــرداری اش به دســت ندهــد .به نظــرم رأی بــه روحانی،
بدیهــی تریــن تصمیم سیاســی در وضعیــت امروز ایران اســت.
نمی گویــم روحانــی ،معجزه گــر بــوده و تحول آفرینــی کرده
اما تحول را کلید زده است.
دوم :روحانی چه کرد؟ این سؤالی اســت که همه آن ها که توان،
جرأت و یا انصاف تحلیل ندارند ،می پرســند.
سؤالشان را می پرســند و از شــنیدن جواب ،طفره می روند .آمار
حضور گردشــگران خارجــی ،هیأت هــای مذاکره کننــده ،آمار
مربوط به حجم ســرمایه گذاری ها ،افزایش صــادرات غیر نفتی،
تغییر تراز تجــاری ایران از منفی به مثبت ،توســعه گردشــگری
و از همــه مهم تــر تغییــر گفتمان ملی ایــران با جهان ،بخشــی
از دســتاوردهای دولت روحانی اســت .روحانــی و تیمش ،زبان
گفتمــان جهانی و مذاکره را بلــد بودند ،ادبیــات تعامل جهانی را
می شــناختند و از این شــناخت برای اتفاقی تاریخی به نام توافق
هســته ای اســتفاده کردند .ظریف" ،دشــمن قابل احترام" طرف
مقابل لقب گرفت و به جای ســم پاشــی علیه ایران ،دیپلماســی
لبخند را به کار بســت .اعتماد بــه زنان در حوزه هــای مدیریتی
و اجرایی و زمینه ســازی حضور آنان بیرون از فضاهای شــعاری،
ایجــاد فرهنگ عذرخواهــی میان مســووالن و اهمیــت واقعی و
محســوس به فرهنگ و هنر هــم بُن مایه دولــت روحانی و تیمش
اســت .در مقابل اینها ،عده ای حرف از رکود می زنند و می گویند
" سفره مردم و قدرت خریدشــان" تغییری نکرده است.
در این مورد به نظــر اقتصاد دانــان و متخصصین ،رجــوع کنید.
به زبان ســاده ،روحانی تورم را برطرف کرده و اوضــاع بازار را به
ثبات رسانده است.
در یــک نمونــه واضح ،در ایــن چند ســال خبــری از صف های
طوالنی و چند برابر شــدن یک شــبه قیمــت ها ،نبــود .طبیعی
اســت که مرحله بعــد ،حذف رکود اســت .اما بــرای ورود به این
مرحله ،بایــد بــه روحانــی فرصــت داد؛ او راه را همــوار کرده
و حاال وقــت گام برداشــتن در این راه اســت .فلســفه شــعار "
نیمه راهیــم ،به عقب بــاز نمی گردیــم" هم دقیقاً همین اســت.
رأی به روحانی ،یک تصمیم فراجناحی است.
سوم :من عــاوه بر کار رســانه ای مستقل ،در شــرکت نمایشگاه
اصفهــان کار می کنــم؛ به عنــوان مســوول رســانه و در واقع،
خبرنگار ؛ کســی که هر هفته مجبور اســت ،وضعیــت یک صنف
و یک صنعت را رصــد کند و حرف هایشــان را بشــنود ،به اندازه
همین تجربه عینــی می توانم گواهی دهم که در این چهار ســال،
صنعتگــران بخش هــای مختلف از کشــاورزی تا فــوالد و نفت،
از نســاجی و ســنگ تا گردشــگری و  ،...چقــدر از وضعیت رو به
بهبود صنعــت خود راضی بودند و چقــدر از حرکت های دولت در
این مســیر ،خرســند؛ نمی گویند همه چیز ،ســنگ تمام است و
اوضاع ،گل و بلبل اما امیدوارند و خــوش بین به آینده .ترس های
گذشــته را ندارند و بیشــتر از همیشه ،احســاس امنیت می کنند.
این ها حرف های بخش خصوصی اســت؛ کســانی که اگر انتقادی
باشــد با همــان لحن مســتقل و صراحتــی که وامــدار هیچ کس
نیســت ،ســخن می گوینــد .هجوم شــرکت هــای خارجی ،پس
از برجــام و تغییر واضــح نگاه آنان بــرای کار با ایران هــم تجربه
ملموس دیگر من اســت در فضای نمایشــگاه؛ چیزی که می توانم
بگویم به عینه شــاهد آن بــوده ام؛ نمایشــگاهی ها مــی گویند،
نمایشــگاه آیینه واقعی فضای کسب و کار است.
بنابرایــن با این مالک می تــوان عملکرد دولــت را محک زد .این
ها چیزهایی اســت که می تواند اقتصاد را رونق دهــد ،بیکاری را
برطرف کند ،رفاه و آســایش و آرامش بیاورد و بــه ایران ،فرصت
خودش بــودن را بدهــد .امیدواریم؛ به قــول روحانــی ،امید که
می توانیم داشته باشیم!
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مذکور شده و خود منبع افزایش ریزگردها خواهد شد .با
توجه به عدم مدیریت شهری مناسب و عدم وجود برنامه
برای اراضی مذکور ،این امر سبب تقویت منابع تولید ریزگرد
خواهد شد .یکی از رویکرد های منطقی جهت کنترل این
مسئله بهره مندی از شهرسازی تاکتیکال برای شناسایی
و اقدام عملی با هزینه کم می باشد .البته حوزه تاثیرگذاری
اینگونه اراضی صرفا به مباحث زیست محیطی ختم
نمی شود؛ بلکه درحوزه منظر شهری و توازن کاربری اراضی
وبسیاری موارد دیگر نیز دارای مسائل متعددی هستند.

سيتيسنتر؛
نماد تجارت و فرهنگ

من ســيوانكا داناپالــو ،نماينده ي كميســر
عالي ســازمان ملل در امــور پناهندگان در
ايران هستم.
از دعوت شــما و توضيحات كامــل در مورد
سيوانكا داناپالو مجموعه ی سیتی سنتر بســيار سپاسگزارم.
بعد از ظهر بســيار عالي را در شهر زیبای شــما سپري كردم.
از نظر من اينجا يك مركز بســيار مدرن اســت كه با استفاده
از تكنولــوژي هــاي بســيار پيشــرفته از جملــه شــهربازي
سرپوشــيده ي مدرن مردم و تمام اعضــای خانواده را در يك
مكان گردهم مي آورد.
اينجا در لغت يك مركز خريد اســت ولــي در واقعيت چيزي
فراتر از آن مي باشد.
در اين مكان فرهنــگ ،تجــارت ،امكانات و نــوآوري تلفيق
شده اســت .مورد ديگري كه مرا بســيار تحت تأثير قرار داد،
كاربرد جنبــه هاي مختلــف پايداري در اين مجموعه اســت.
انرژي هــاي تجديد پذير زيــادي در اين مجموعه اســتفاده
شده و بازيافت قســمت عمده ي خط مشي اين سازمان است.
با توجه بــه اينكه ايــن منطقه با كمبود آب مواجه اســت ولي
حتي يك قطــره آب از اصفهان و يا مناطق اطراف در ســاخت
و ساز اين مكان اســتفاده نشده و من بســيار تحت تأثير قرار
گرفتم وقتي متوجه شــدم كــه آب مورد نيــاز اينجا از طريق
تصفيه و بازيافت فاضالب تأمين شــده است.
فكر ميكنــم كه اينجا يــك نمونه ي بســيار پيشــرفته براي
اين اســت كه مــردم یک جامعــه چگونــه مي تواننــد براي
تفريــح و همچنين نه تنها اســتقاده از كاالهــاي تجاري بلكه
براي يادگيــري  ،اشــاعه و تحســين فرهنگ در يــك مكان
گرد هم آيند.
اســتيو جابز فرد بســيار مهمي اســت و در بســياري از نقاط
جهان به عنوان يك نماد ياد ميشــود ولي من ميتوانم اســتيو
جابز را با آقاي صرامي مقايســه مي كنم.
بعضي افراد هســتند كــه نميخواهند با اســتيو جابز مقايســه
شــوند بلكه اســتيو جابز اســت كه بايد با آن ها مقايسه شود.
دليل اين مقايسه در اين است كه ايشــان تجارت را با ابتكار،
خالقيت و نوآوري بســيار تلفيق كرده و به هميــن علت اينجا
فقط يك مركــز تجــاري و صرفاً بر پايــه ي اقتصاد نيســت.
خالقيت و هنر بســيار در اين مركز به چشــم مي خورد مانند
ايــن موزه اي كــه در آن هســتيم گنجينــه  ،تاريــخ  ،هنر و
كارهاي زيباي هنرمندان اصفهانــي در آن به نمايش درآمده
است.
همچنين آقاي صرامــي اين فرصت را بــراي هنرمندان بومي
فراهم كرده و آن ها را پرورش مي دهد تــا كارهاي خود را به
معرض نمايش و فروش بگذارند.
فرصتي كــه هيچ جــاي ديگر نمــي توانســتند پيــدا كنند.

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

سفرنامه

تجارت رؤیا
ادامه شماره قبل
یــک پیامــد
بهروز نصرآزادانی ساده و بدیهی
این امر ،نبود بازاریابی احساســی،
ادبی و دهان به دهان برای شــهر ما
در بین مردمان کشــورهای دیگر به
منظور جذب گردشگران دیگر است.
چرا که اين گردشــگران هستند كه
دربــاره تجربههــای بهیادماندنــی
خــود متنهايي نوشــته و همراه با
عکسها و تصاویر خاطرهانگیزشان
منتشــر میکنند تا به تبلیغات شهر
ما کمــک کنند .آن ها هســتند که
درباره زمان و مکان وقوع «داستان
های شخصیشــان» در ســفرهای
خود مطالبــي را مینویســند و به
اشتراک میگذارند.
امروزه در گردشــگری میبینیم که
افراد عادی به ســمت اين میروند
که بــه عنــوان انســانهایی خالق
در پي خلق و کســب تجربه رویایی
از جذابیــت های فرهنگی باشــند.
مطالعات مختلــف در زمینه عکس
برداری گردشــگران نشان میدهد
که زاويــه ديد آن ها این اســت که
چگونــه جاذبه های گردشــگری را
به صحنــه هایی برای قــاب بندی
داســتان های شــخصی خودشان
تبدیل کنند .چون عکــس ها براي
این گرفته می شــوند تــا آگاهانه،
خاطراتی برای آینده آن ها بسازند.
انگیــزه اصلــی در عکســبرداری
گردشــگر ،پیوند لذت از زمان حال
با لذتهــاي آینده از راه بازســازی
خاطرات اســت .اما بین عکسها و
فیلمهایی که در حیــن رویدادهای
گردشگری در شــهرهای پیشرفته
گرفتــه میشــود بــا عکسهــا
و فیلمهایــی کــه در فضاهــای
گردشگری ما گرفته میشود تفاوت
بسیاری وجود دارد.
شــاید ذکــر مثالهايــي اهمیت و
جایــگاه ایــن موضوع را روشــنتر
کند .در برخی مناطق گردشــگری،
مــردم را بــه ســمت چشــمهای
میکشانند تا در آن سکهای انداخته
و چشــمانتظار بــرآورده شــدن
آرزوهایشــان با بازگشــت به همان
مکان شوند.
البتــه بحــث مــا بررســي جايگاه
خرافي آن نيســت ،بلكــه طراحی
تجربه،کنــش نماديــن و خلــق
داستانی اســت که برای گردشگران
انجام میدهند تا باعــث جذب آن
ها شوند؛ باالخره مردم دنیا هر یک
شیوه و سنت خاصی برای برآوردن
آرزوهای خود دارند یــا در فوارهی
تــروی ،ایتالیــا ،توريســتها یک
ســکه مياندازند ،و داستانسرايي
و توضيحــات توســط راهنماهــا
ارائه میشود.
حتی شــیوه آن نیز داستان سرایانه
میشود« ،این کار را حتماً در حالی
که پشــت به فواره ایستادهاید انجام
دهید و آن را از روی شانهی چپتان
پرت کنید» ،یا پرتاپ ســه ســکه
باعــث ازدواج زودهنگام شــما ،یا
تحکیم روابط زناشــویی میشود!یا
دوباره به همین مــکان باز خواهید
گشت!و»....
ادامه در شماره بعد

