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هفته انهم

هر سه شنبه یک نوسان
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محسن رنانی معتقد است که باید جریان اندیشیدن در کشور را رونق بدهیم؛

فلسفه  توسعه نیافتگی

گره روی گره
اصفهان و فوالد دو مفهوم غیر قابل تفکیک هستند 
که جدا کردن آن ها، هویت هر یــک از این مفاهیم 
را ناقص می کند. اصفهانی ها 50 ســال اســت که با 
تأسیس ذوب آهن، پایتخت فوالد ایران نام گرفتند 
و پیشــرفت آن ها در این 5 دهه به قــدری بوده که 
اکنــون تولید فوالد خام در این اســتان، بــا اتکا به 
تولیدات دو شرکت بزرگ ذوب آهن و فوالد مبارکه 
و چند شرکت متوســط دیگر، به بیش از 60 درصد 
تولید فوالد کل کشور می رسد. اما چرا مدیران ارشد 
اســتان، رویدادهای این صنعت پراهمیت  اصفهان 
را جدی نمی گیرند؟ به نظر می رســد صنعت فوالد 
ایران در شــهر پایتخت خود نیز با کم اقبالی روبرو 
شــده اســت! ظرفیت های خاص صنعت فوالد در 

اصفهان تنها به...
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گزارش

راه های رفته و نرفته
چراغ حضــور خبرنــگاران نوجوان، در جشــنواره 
بین المللی فیلم کودک و نوجوان از دوره بیســت و 
ششم روشــن شد. درســت وقتی که سعید ساکت، 
مدیر روابط عمومی ستاد اجرایی بیست و ششمین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، 
19 شهریور ســال 1391 اعالم کرد: »در این دوره 
از جشنواره، با هدف مشارکت گسترده تر کودکان و 
نوجوانان و استفاده از ظرفیت های نوجوانان در یکی 
از مهم ترین حوزه ها یعنــی انعکاس اخبار، از حضور 
خبرنگاران نوجوان بهره می بریم و تمامی متولدین 
ســال های 13۷5 تا 13۷9 که معدل آخرین سال 
تحصیلشــان حداقل 1۸ باشــد و عالقه مند به امور 
رســانه ای باشــند، مجاز به ثبت نــام در این بخش 

هستند«....
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گزارش

درگاه بسته
آیا  پرتال سرمایه گذاری اصفهان نیازهای سرمایه گذاران را مرتفع کرده است؟؛
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  نوسان: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان 
گفت: با پیگیري هاي انجام شده از سوی سازمان براي رفع مشکالت 
تامین سوخت ناوگان دیزلي، سهمیه این ناوگان به روند قبلي بازگشت.
 مهدي خضري با بیان اینکه یکي از مطالبات رانندگان حذف مالحظات 
منطقه اي عرضه سوخت بود، اظهار کرد: خوشبختانه با تصمیم گیري 
بر اساس تصمیم  سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي کشور و 
کارگروه راهبري سیستم جامع پیمایش این مشکل حل شد و از این 

پس توزیع با عنوان جدول سراسري اعمال خواهد شد. 
وي ادامه داد: روند اعمال و اجراي کاهش سهمیه پایه ناوگان که از 
خرداد ماه براي گروه هاي ظرفیتي باالي 30 تن اعمال شده بود نیز 
متوقف شد و از اول شهریورماه به مقدار تخصیصي قبل باز مي گردد.

مدیرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان اصفهان روند رسیدگي 
به مطالبات رانندگان در حوزه اختیارات این سازمان را مطلوب ارزیابي 
کرد و گفت: بخشي از مطالبات رانندگان در حوزه اختیارات سازمان 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  حوزه  در  بخشي  اي،  جاده  نقل  و  حمل 
اجتماعي و بخشي در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
 وي با بیان اینکه یکي از خواسته هاي رانندگان تخصیص و پرداخت 
جلسه  پنجمین  در  کرد:  اظهار  برکیلومتربود،  تن  اساس  بر  کرایه 
کارگروه ارزیابي و برآورد و نرخ تن – کیلومتر حمل و نقل جاده اي 
کاال، با حضور مسئوالن سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و 
نماینده کانون سراسري انجمن هاي صنفي کارفرمایي کامیون داران 
کشور، روش محاسبه تن کیلومتر نهایي شده و به صورت پایلوت در 

محور تهران- بندرعباس اجرایي خواهد شد.
خضری گفت: تشدید نظارت بر شرکت هاي حمل بار نیز به عنوان 
یکي از دغدغه هاي رانندگان در دستور کار تمام کارکنان مربوطه 

قرار گرفته است. 
تعمیرات و الستیک در حال  قیمت قطعات،  اینکه  بر  تاکید  با  وي 
ابراز  است،  شده  تبدیل  قشر  این  اصلي  مطالبات  از  یکي  به  حاضر 
امیدواري کرد: وزارت صنعت، معدن وتجارت براي حل این مشکالت 

چاره اندیشی کند.

رییس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه راندمان آبیاری 
در ایران 30 تا 50 درصد است، گفت: در دنیا استفاده از کاال با میزان مصرف پایین 
آب توصیه می شود. احمدرضا طاهری، با بیان اینکه متوسط بارش ساالنه در کشور 
400 میلیارد مترمکعب و تبخیر 2۷0 میلیارد مترمکعب است، افزود: تنها 130 
میلیارد مترمکعب منابع آبی قابل بهره برداری و 94 میلیارد مترمکعب آب های 

سطحی و 3۸ میلیارد مترمکعب آب های زیر زمینی است.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت: معتقد هستم که اصفهان 
تا زاینده رود را داشته باشد، سقوط نخواهد کرد، همان طور که در کل تاریخ با هیچ 

حمله ای اصفهان سقوط نکرد؛ اما اصفهان بدون زاینده رود سقوط خواهد کرد.
اسفندیار امینی با اشاره به این موضوع که با هر آب آوردنی پیکره طبیعی را به حالت 
اولیه برمی گردانیم، افزود: از جایی به خطا رفتیم که دستگاه های تخصصی ما 

اکوسیستم و طبیعت بی جان را در نظر گرفتند.

 رشد فزاینده دالر در سال جاری 
و بازدهی باالی ۱۲۰ درصدی آن 
باعث شــد تا بار دیگر همچون 
تجربه تلخ سال ۹۱، سرمایه ها به 
سمت بازارهای ارز و طال سرازیر 
شوند و ذهنیت خرید همگانی 
دالر بــرای فرار ذوب شــدن 
سرمایه ها، افکار جامعه را احاطه 
کند و سرمایه های سرگردان به 

سمت این بازارها سرازیر شوند.
رسیدن قیمت دالر از مانیتور گوشی ها 
و رایانه ها به کف خیابان اتفاق شــومی 
بود که التهاب در بازارها را به اوج رساند 
و همه اجناس مرتبــط و غیر مرتبط 
به دالر را از خود متأثر ســاخت. در این 
بین، دخالت های بی هدف دولت و بانک 
مرکزی در روند بازار و اجرای طرح هایی 
همچون تزریق گسترده دالر یارانه ای به 
صرافی های دولتی، پیش فروش سکه 
1.4 میلیون تومانی و نهایتاً خلق دالر 
نیمایی نه تنهــا دردی را دوا نکرد بلکه 
بر عطش مردم برای حضور در بازار ارز و 
تحریک تقاضای سفته بازی در این بازار 

نیز اضافه کرد.
هر کــدام از این سیاســت های غلط 
کافی بود تــا چالش ارزی ناشــی از 
تحریم به بحرانی عمیق تبدیل شود و 
در این بین نقدینگی هزار و 500 هزار 
میلیارد تومانی نیز مزید بر علت شــد 
تا بحران ارزی در کلیه بازارها فراگیر 
شــود و موج جدیدی از تورم، اقتصاد 

ایران را فرا بگیرد.
بررسی قیمت اقالم کاالیی و خصوصا 
کاالهای ســرمایه ای در طی 5 ماهه 
ابتدایی سال 9۷ نشــان می دهد که 
قیمت هــا در اغلب بازارهــا بیش از 
100 درصد رشــد را تجربه کرده اند 
و نوسانات شــدید قیمتی باعث شده 
تا مــواد اولیه تولید بــه صورت قطره 
چکانــی در بازارهــا عرضه شــود و 
قســمت عمده فعالیت های صنفی و 
تولیدی با اخالل جدی مواجه شوند.

ترکش های این اتفاقات در ناآرامی های 
صنفی هفته گذشته در شاهپور جدید، 
کوچه یخچال و سایر صنوف مشاهده 
شــد. با وجود این که برخــی اتفاقات 
اخیر بــازار ارز را به دالیــل برون زایی 
نظیر خروج ترامپ از برجام، بازگشت 
تحریم ها، کارشکنی امارات در بستن 
گیت هــای ورود ارز یــا انحصارگری 
چند صرافی در جمــع آوری دالرهای 
صادراتی نســبت می دهند اما به زعم 
کارشناسان اقتصادی و فعاالن بخش 
خصوصــی، اتفاقــات پیش آمــده از 
مدت ها قبــل قابل پیش بینــی بود و 
دالیل مذکور، صرفاً نقش کاتالیزور را 
در این فرآیند ایفا کــرده و دلیل اصلی 
بروز این تنش های ارزی، سیاست های 
سرکوبگرانه دولت در کنترل ارز در طی 
5 ســال اخیر و البته روند فزاینده چاپ 
پول و خلق نقدینگی توسط این نهاد بوده 
اســت.از منظر تاریخی نیز، بحران های 
این چنینی در ســال های دور و در دهه 
۷0 و 90 میالدی و البتــه هم اکنون در 
ونزوئال مصادیق فراوانی داشته اند و این 
در حالی اســت که کشــورهای مذکور 
هیچ یک به دلیل تحریم یــا دالیل این 
چنینی، به دام این بالیا گرفتار نشده اند.

به هر روی، دالر به هر دلیلی و لو علمی یا 
غیرعلمی صعودی شد و در مدتی کوتاه 
توانســت بازدهی چند برابر سود بانکی
در صفحــه ۸ ادامــه   نصیب      

مدیرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان اصفهان خبر داد:

بازگشت سهميه سوخت ناوگان دیزلی 

اصفهان بدون زاینده رود سقوط می کندراندمان آبیاری حدود 50 درصد است
گزارش

سرمقاله

در  فوالد  صنعت  خاص  ظرفیت های 
اصفهان تنها به دو بنگاه بزرگ باال دستی 
محدود نمی شود و صدها واحد نورد سرد، 
ریخته گری،  پروفیل،  لوله  تولیدکننده 
تراشکاری و صنایع پایین دستی فوالدی 
نیز در این استان در حال فعالیت هستند 
استان  صنعتی ترین  به  را  اصفهان  که 

کشور تبدیل کرده اند.
اهمیت  نشان دهنده  مورد،  همین چند 
استان  فوالدی ترین  عنوان  به  اصفهان 
کشور در این صنعت اشتغال زا در کشور 
است. از این رو، رویداد فوالدی اصفهان در 
هفته گذشته این بار نیز همچون دفعات 
قبل با استقبال فعاالن صنعت فوالد همراه 
شد و مهمانان مهمی از جمله معاون وزیر 
ایمیدرو  عامل  هیأت  رئیس  و  صنعت 
با حضور در این نمایشگاه بر اهمیت آن 

صحه گذاشتند.

* ترافیکی که جای خالی داشت
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه به دلیل 
همچون  مهمی  سخنرانان  ترافیک 
سبحانی  بهرام  زاده،  یزدی  منصور 

حضور  با  بسیار  کرباسیان  مهدی  و 
گسترده مخاطبان همراه شد؛ اما در این 
بین، اتفاقی که بیش از هر چیزی باعث 

البته  و  جلسه  در  حاضرین  دلسردی 
حضور  عدم  نمایشگاهی  شد؛  فعاالن 
معاون  حضور  و  مهرعلیزاده  محسن 
اقتصادی وی به عنوان سخنران در این 
مراسم بود. استانداری که مدتی است عدم 
حضورش در مراسم های مهم، شائبه هایی 
را به همراه داشته و انتظار می رود هر چه 
زودتر صحت یا عدم صحت این شایعات را 
مشخص کند. محمدعلی شجاعی اگر چه 
صحبت های با اهمیتی در خصوص لزوم 
متخصص  انسانی  سرمایه های  پرورش 
و  دانشگاه  بین  ارتباطی  حلقه  ایجاد  و 
صنعت ایراد کرد؛ اما حاضرین در جلسه 
افتتاحیه انتظار داشتند، استاندار در این 
جایگاه حاضر شود و به مهم ترین رویداد 
صنعتی استان، توجه بیشتری نشان دهد 
و در خصوص مشکالت آن ها نیز چند 

جمله ای را به زبان آورد.
اتاق  رییس  بازهم صندلی  بین  این  در 
بازرگانی نیز خالی بود. به نظر می رسد 
اختالف ریشه دار در راس مدیریت استان، 
اصفهان  نمایشگاه  چشم  به  را  دودش 
می دهد تا عرصه گاه بزرگترین رویداد 
شهر اصفهان از ارائه دیدگاههای رییس 
پارلمان بخش خصوصی شهر نیز محروم 

باشد.
فوالد  نمایشگاه  افتتاحیه  های  صندلی 
ناصر  داشت؛  خالی  جای  بازهم  البته 
اول  رئیس  نایب  الرگانی،   موسوی 
سعیدی  زهرا  اقتصادی؛  کمیسیون 
مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی، 

ترین  اقتصادی  فوالدگر،  حمیدرضا 
نماینده اصفهان در سنوات متعدد، و در 
مجموع هیچیک از نمایندگان اصفهان نیز 
در این جمع حضور نیافتند؛ این نبودن 
شهر  دوساالنه  رویداد  مهمترین  در  ها 
پایتخت فوالد و ریخته گری ایران جای 

تعجب و تاسف فراوانی دارد.
آن  تبع  به  و  کشور  فوالد  صنعت 
به  روزها  این  اصفهانی،  فوالدسازان 
ناشی  مشکالت  و  تحریم  شرایط  دلیل 
از نوسانات ارزی، بیش از پیش به کمک 
هستند  نیازمند  دولتی ها  حمایت  و 
و  استاندار  حضور  که  روست  این  از  و 
دیدگاههای  ارائه  و  مجلس  نمایندگان 
بخش خصوصی در چنین نمایشگاه هایی 

می تواند گره ای از کار آن ها باز کند.

* صنعت فوالد و چالش های پیش روی
وضعیت صنعت اصفهان در همه حوزه ها 
گالیه  از  را  این  نیست؛  خوب  چندان 
های مطرح شده در جشن سالیانه روز 
صنعت و معدن استان می توان به عینه 
مشاهده کرد. در این بین صنعت فوالد 
روی خود  پیش  زیادی  نیز چالش های 
دارد. نمایندگان محترم مجلس و استاندار 
دوست داشتنی این شهر، اگر در فکر رفع 
گلوگاه های اقتصادی اصفهان و جلوگیری 
اجتماعی-اقتصادی  بحران های  وقوع  از 
در سطح این استان هستند، باید توجه 
بیشتری نسبت به چنین صنایعی از خود 
فوالد  پایین دستی  صنایع  دهد.  نشان 

در  اغلب  که  ریخته گری ها  خصوصاً  و 
منطقه پر التهاب شاهپور جدید نیز ساکن 
هستند با مشکل قطعی برق، مالیات و 
بیمه مواجه اند و حیات شغلی سهم باالیی 
از این کارگاه ها که موتور اصلی اشتغال 
در منطقه شاهپور نیز به شمار می آیند 
به رفع این مشکالت بستگی دارد. این 
واحدهای کوچک و متوسط بعضاً هنوز 
در  تسهیالت سرمایه  دریافت  به  موفق 
گردش سال گذشته نیز نشده اند و با دو 
برابر شدن نرخ ارز، نیاز آن ها برای تأمین 

مالی تولید دو چندان شده است.
در بنگاه های بزرگ نظیر فوالد مبارکه و 
ذوب آهن این مشکالت با وضوح بیشتری 
به چشم می خورد و چالش اصلی این دو 
شرکت در سه ماه اخیر، مسأله نرخ گذاری 
دستوری محصوالت توسط وزارت صنعت 
و ایجاد رانت گسترده برای واسطه ها در 
بورس کاال بود؛ مسأله ای که واکنش های 
فعاالن  و  سهامداران  بین  در  را  زیادی 
فوالدی برانگیخت و رسانه های اقتصادی 
را مجبور به واکنش به این رانت دهی 

عظیم کرد.
فوالدی ها  است؛  روشن  کاماًل  مسأله 
در طی سه ماه اخیر موظف شدند که 
هزار  دالر 4  نرخ  با  را  خود  محصوالت 
و  کنند  قیمت گذاری  تومانی   200 و 
خریداران آن که عمدتاً دالالن بازار فلزات 
بودند با فروش آن با نرخ دالر 10 هزار 
تومانی، سودی سرشار از آن خود کردند 
و در تعریفی کاماًل روشن، سود از جیب 
هزاران سهامداران و کارگران فوالدی به 

جیب اندک دالالن این حوزه رفت.
این شکاف قیمتی در هفته های اخیر به 

حدی بود که قیمت قراضه از ورق فوالد 
این  رفت؛  فراتر  کاال  بورس  در  مبارکه 
یعنی زحمات این کارخانه برای تبدیل 
قراضه به ورق فوالدی به میزان صفر ریال 
برای دالالن صرفه  و  قیمت گذاری شد 
داشت که ورق را از بورس کاال خریده و 
به عنوان قراضه به عراق و افغانستان صادر 

کنند.
ارزی  جدید  بسته  در  دولت  چه  اگر 
صادراتی  دالرهای  بزرگ  ابهام  خود 
این شرکت ها را رفع کرد و اجازه داد که 
این دالرها در بازار ثانویه کشف قیمت 
شوند اما ابهام قیمت گذاری بورس کاال 
همچنان به قوت خود باقی است و انتظار 
می رود استاندار و نمایندگان محترم نیز 
به دفاع از حق 30 هزار کارگر فوالدی 
رابطه  این  در  مشخصی  موضع  استان، 
اتخاذ کنند و پارلمان بخش خصوصی نیز 

دیدگاههای خود را ارائه کند.

همگرایی مدیران ارشد استانی الزامی برای برگزاری رویدادهای بزرگ اقتصادی؛

گره روی گره

صنایع پایین دستی فوالد و خصوصاً ریخته گری ها که 
اغلب در منطقه پر التهاب شاهپور جدید نیز ساکن 
هستند با مشکل قطعی برق، مالیات و بیمه مواجه اند 
و حیات شغلی آنها به رفع این مشکالت بستگی دارد

Trading

صنعت اصفهان به دلیل مشکالت متعدد نیاز به حمایت مداوم مدیران استانی و نمایندگان مجلس دارد

اصفهان و فوالد دو مفهوم غیر قابل تفکیک هستند که جدا کردن آن ها، هویت هر یک از 
پایتخت  آهن،  ذوب  تأسیس  با  که  است  سال   5۰ اصفهانی ها  می کند.  ناقص  را  مفاهیم  این 
فوالد ایران نام گرفتند و پیشرفت آن ها در این 5 دهه به قدری بوده که اکنون تولید فوالد خام در این 
استان، با اتکا به تولیدات دو شرکت بزرگ ذوب آهن و فوالد مبارکه و چند شرکت متوسط دیگر، به بیش 
از 6۰ درصد تولید فوالد کل کشور می رسد. اما چرا مدیران ارشد استان، رویدادهای این صنعت پراهمیت  
اقبالی  با کم  ایران در شهر پایتخت خود نیز  اصفهان را جدی نمی گیرند؟ به نظر می رسد صنعت فوالد 

روبرو شده است!

گزارش
گروه  بازرگانی

بازار سرمایه
 جذاب ترین بازار 

 نوسان:   رییس کل دادگستری استان 
اصفهان گفت: دو کارخانــه بزرگ تولید 
کاشی در اصفهان با حمایت های قضایی 

به چرخه تولید بازگشت.
احمد خسروی وفا اظهار کرد: در راستای 
اجرای یکی از سیاســت های قوه قضاییه 
مبنی بر حمایت قضایی از سرمایه گذاری، 
دادگستری استان با تشــکیل ستادی با 
همین عنوان و با همکاری اطاق بازرگانی، 
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و تولیدی 
در معــرض خطــر و آســیب را زیر چتر 

حمایتی خود قرار داده و اقدامات الزم را به 
منظور حمایت همه جانبه و حل و فصل 

مشکالت آنها معمول داشته است. 
وی افزود: دو کارخانه بزرگ تولید کاشــی 
در اصفهان از جمله این بنگاه های تولیدی 
بود که در ســال 1391 پس از واگذاری به 
بخش خصوصی دچار بحــران اقتصادی و 
تعطیلی شــده و همین امر باعث شده بود 
تا تعداد زیادی کارگر ایــن دو کارخانه با 

بیکاری و مشکالت مواجه شوند.
رییس کل دادگستری اســتان اصفهان 

گفت: با ورود دســتگاه  قضایی اســتان 
مراتب در دســتور کار قــرار گرفت و با 
انجام بازدیدهای مکرر مسئوالن قضایی 
و نظارت مســتمر بر دایره اجرای احکام 
مدنــی و مدیریت صحیــح پرونده های 
مطروحــه و جریانی آن و انجــام تعامل 
خــاص در این خصوص و نیــز تصویب و 
اجــرای مصوبات متعدد شــورای تأمین 
و کمیســیون کارگری اســتان از تبدیل 
مشــکالت ایــن دو کاشــی بــه بحران 

جلوگیری بعمل آمد. 

با تشکیل ستادی حمایت قضایی از سرمایه گذار اتفاق افتاد؛

بازگشت دو کارخانه ورشکسته کاشی  

بزرگان فوالدساز طی سه ماه اخیر موظف شدند 
که محصوالت خود را با نــرخ دالر 4۲۰۰ تومانی 
قیمت گذاری کنند و خریــداران آن که عمدتًا 
دالالن بازار فلز بودند با فروش آن با نرخ دالر ۱۰ 

هزار تومانی، سودی سرشار از آن خود کردند

رییس مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی استان اصفهان:

فرونشست زمين ؛مشکل اصلی اصفهان
  نوسان: رییس مرکز تحقیقات 
استان  شهرسازی  و  مسکن 
فرونشست  موضوع  اصفهان 
زمین در دشت های این استان 
را به اندازه گسل ها جدی دانست 
کنار خطر گسل ها،  و گفت: در 
استان  فعلی  اصلی  مشکل 
فرونشست  موضوع  اصفهان، 
زمین در دشت هایی مانند دشت 

برخوار، اصفهان یا دامنه دشت گلپایگان است.
در  ها  گسل  شناسایی  "موضوع  اینکه  خصوص  در  حجتی  حسین 
اصفهان تا به حال چه اقدامات و پیشرفت هایی داشته است؟" گفت: 
سه شهر نایین، کاشان و شهرضا گسل های جدی و بزرگی دارند. در 
محل شهرضا به سمیرم ادامه گسل زاگرس هست و در منطقه نایین 

گسل نایین و در کاشان هم بحث خود را در این زمینه دارد.
وی افزود: براساس قراردادهایی که با دانشگاه های معتبر کشور داشتیم، 
همه گسل های استان توسط تجهیزات ماهواره ای مشخص شده و 
همچنین بحث پهنه بندی لرزه ای شهرهای کاشان و نایین و شهرضا 

را در برنامه داریم.
ادامه  در  اصفهان  استان  شهرسازی  و  مسکن  تحقیقات  مرکز  رییس 
با اشاره به خطر فرونشست زمین در دشت های اصفهان و شهرهای 
استان،  فعلی  اصلی  مشکل  ها،  گسل  خطر  کنار  کرد:  اظهار  اطراف، 
یا  بلخار، اصفهان  مانند دشت  موضوع فرونشست زمین در دشت ها 
دامنه دشت گلپایگان است که برنامه هایی برای آن ها در نظر گرفته 
شده است. مثال دشت برخوار قرار است مجهز به نصب جی پی آر اس 
و مانیتورینگ و پاالیش روزانه یا ماهانه شود. وی در پاسخ به این سوال 
که  "چه اقداماتی در خصوص ممنوعیت ساخت و  ساز در گسل های 
شناسایی شده در نظر گرفته شده است؟" افزود: اساسا شناسایی محل 
های گسل صورت گرفته است، اما متاسفانه در شناسایی گسل دشت 
اصفهان داده های ماهواره ای نشان داده که مناطق پایدار وجود دارد 
و گسل قم زفره و گسل کاله قاضی نیز در قسمت شرقی اصفهان قراد 
دارد که در دستور کار است. با بهره گیری از مطالعات زمین شناسی 

سنجش از راه دور در مورد آن انجام شود.
حجتی در پاسخ به سوالی مبنی بر موانعی که در راستای انجام اقدامات 
درخصوص گسل ها و حواشی آن ها وجود دارد، گفت: بعد از شناسایی 
گسل ها در هر حال باید در شورای عالی شهرسازی مصوباتی داشته 
باشیم که در حریم گسل ها ساخت و ساز صورت نگیرد و سمت و سوی 

توسعه شهری به سمت این گسل ها نباشد
برای  اقدامات  ترین  "اصلی  که  این سوال  به  پاسخ  در  وی هم چنین 
چه  در  روزها  این  اصفهان  استان  به  ای  حومه  نقل  و  حمل  توسعه 
و  توسعه شهرهای جدید  اظهار کرد: در موضوع  قرار دارد"،  مراحلی 
توسعه ناوگان حومه ای در اصفهان می توانیم از تصمیم گیری ها درباره 
بهارستان صحبت  و  فوالدشهر، مجلسی  نام های  به  سه شهر جدید 
کنیم. موضوعی که این روزها در ارتباط  با حمل و نقل عمومی این 
شهرها با شهر اصفهان مطرح است، راه اندازی قطار شهری و حومه ای 
است که توسط آن بتوانیم این شهرها را به شهر اصفهان وصل کنیم.
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نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از اینکه در زمینه توسعه گردشگری 
حالل موفق نبوده ایم، توجه به این صنعت را راهکار توسعه و رشد گردشگری دانست 
و گفت: توسعه گردشگری بهبود اشتغال، ارز آوری و ارزش افزوده را به دنبال می آورد. 
فاطمه ذوالقدر، یادآور شد: هر چند با وجود یک و نیم میلیارد مسلمان و حدود 60 کشور 
اسالمی در دنیا به سهولت می توانستیم از ابزار گردشگری حالل جهت درآمدزایی 
استفاده کنیم، اما متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم از این ظرفیت به درستی بهره ببریم.

تمامی پروژه ها و طرح های کلید استان باید برای خود پیوسترسانه ای داشته باشند. 
محسن مهرعلیزاده در آیین پاسداشت روز خبرنگار، با اعالم این خبر افزود: یکی از 
اساسی ترین مایه های زنده بودن، امیِد دموکراسی و حق مردم گردش آزاد اطالعات 
است. استاندار اصفهان افزود: من از دستگاه های مختلف خواسته ام و استانداری هم 
ستاد مرکزی ایجاد کرده تا تمام مراکز به پیوست رسانه ای مجهز شوند تا راه ارتباط با 
صاحبان رسانه آزاد شود و بتوانیم همکاری صمیمانه خود را با جامعه خبرنگار ادامه دهیم.

  نوسان:  اســتاد اقتصاد دانشگاه 
اصفهــان با بیــان اینکه اما بســته 
ارزی فعلی دولت در صورت اجرای 
درســت، مــی تواند موفق باشــد، 
گفت: در حال حاضر کاهش قیمت 
ارز مطرح نیســت و تنهــا به ثبات 
رســیدن قیمت آن مطرح است تا 
این حباب آرام آرام تخلیه شده، اما 
نباید انتظار داشت که قیمت ها یک 

مرتبه بشکند و پایین بیاید.
کمیل طیبی در پاسخ به این سوال 
که بسته ارزی پیشنهادی دولت چه 
تاثیری در کاهش تبعات تحریم ها 
دارد و آیا می تواند نقش موثری در 
رفع نابسامانی های اقتصادی داشته 
باشد، اظهار کرد: این بسته با هدف 
نظــم دادن به بــازار و جلوگیری از 
نوســان های نرخ ارز و ســکه تهیه 
شده و چنانچه کارکرد خوبی داشته 
باشد، می تواند تاثیر مثبتی در بازار 
داشــته و موجب تثبیت قیمت ها 
شــود. وی تاکید کرد: نظــم بازار و 
قیمت ها از طریــق مبادی عرضه و 
تقاضا تعیین می شود و این مسئله 
می تواند بــه وضعیت ارزی ســر و 

سامان دهد. 
این اقتصاددان بــا بیان کاهش نرخ 
برخــی از اجناس بعــد از اعالم این 
بسته ارزی، گفت: این مسئله تاثیر 
روانی مهمی بر بازار دارد و نشان می 
دهد که به دنبال ایجاد نظم اســت، 
اما چندان کنترل شــونده نیست. 
اگر ماهیت این بسته محدودکننده 
باشــد اثر روانی بدی در بازار ایجاد 

خواهد کرد. 
وی با اشاره به بســته ارزی قبلی و 
ناکامی دولت در اجــرای آن، اظهار 
کرد: بسته ارزی قبلی قابلیت اجرای 
کمتری داشــت و دیر اجرا شد و در 
نهایت زمینه رانت خواری و فساد را 
فراهم کرد. آن بسته شرایط کنترل 
کننده ای داشت، تعیین قیمت آن 
بر اساس واقعیت های بازار نبود و به 
خوبی مدیریت نشد، اما بسته فعلی 
در صورتی که به درســتی مدیریت 

شود، می تواند موفق باشد.
طیبــی در خصوص قدرت بســته 
ارزی فعلی در کنتــرل قیمت ارز و 
بهبود اوضاع، گفــت: در حال حاضر 
کاهــش قیمت ارز مطرح نیســت، 
بلکه بحث به ثبات رســیدن قیمت 
آن مطرح اســت و اگر قیمت آن به 
ثبات برســد، این حبــاب آرام آرام 
تخلیه شــده و موجــب ایجاد ثبات 

می شود. 
اما انتظار هم نباید داشت که قیمت 

ها یک مرتبه بشکند و پایین بیاید. 
وی در پاسخ به این سوال که چقدر 
می تــوان به خارج کردن ســرمایه 
های ســرگردان از بازار ارز و طال و 
سوق دادن آن ها به ســمت تولید 
امیدوار بــود، اظهار کــرد: این یک 
پروســه بلندمدت اســت. بهترین 
شــرایط این است که ســرمایه ها 
به ســمت تولید ســوق داده شود، 
اما این امر بــه ابزارهای خاص خود 
احتیاج دارد. ابزارهایی مانند اینکه 
در بازار نفتی و پول نباید انزوا ایجاد 
شــود و سیســتم بانکی باید تامین 
کننده منابع ســرمایه گذاری باشد. 
هم چنیــن این مســئله بــه صبر و 
حوصله جامعه و حمایتگری دولت 

نیاز دارد.

به هر عنوان، کودکی چه در حد یک معنا 
و چه به قامت یک دوره خاص از زندگی، 
نقشی مهم را در ساختار آینده جامعه ایفا 
می کند. ازاین رو نقش کودکی در توسعه 
برمبنای کودکی در  توسعه  تئوری  یا  و 
سال های گذشته از سوی برخی دیگر از 
نیز  اجتماعی  علوم  حوزه  صاحب نظران 
جدی گرفته شده است. متن حاضر، دیدگاه 
و  جامعه شناس  فاضلی،  نعمت اهلل  دکتر 
پژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتماعی، در 
مورد چیستی  کودکی و چگونگی  توسعه 

برمبنای آن را نشان می دهد.
پیش  از اینکه بخواهیم در مورد تئوری 
توسعه بر مبنای کودکی صحبت کنیم 
»کودکی«،  مفهوم  سه  میان  باید  ابتدا 
شویم.  قائل  تمایز  »بچه«  و  »فرزندی« 
»بچه« یک مفهوم زیست شناسی است. 
در تمام طول تاریخ بچه ها برای ابقای نسل 
انسان ها و حتی حیوان ها متولد می شوند؛ 
اما فرزند یک مفهوم اجتماعی است که به 
رابطه میان اوالد و والدین گفته می شود. 
عدم استقالل فرزندان را می توان مهم ترین 
ویژگی آن دانست زیرا والدین در این رابطه 
نهفته ای  مالکیت  احساس  نوعی  دچار 
هستند که خود را ملزم به انجام کارهایی 
برای فرزندان شان می کنند.کارهایی مانند 

روحی،آموزش  و  جسمی   مراقبت های 
خارجی  زبان های  از  گوناگون  مهارت ها 
که  ورزش هایی  و  هنرها  انواع  تا  گرفته 
 به گمان شان آینده فرزندان شان را تامین 
آغاز  همین جا  از  نیز  بحران ها  می کند. 
اجازه  رفتارهایی  چنین  زیرا  می شود 
کودکی  به  فرزندی  گفتمان  نمی دهد 

تبدیل شود.
درحالی که کودکی گفتمان دیگری است 
که زمان شکل گیری آن لحظه تاریخی 
انسان  به معنای  انسان  بود زیرا  خواهد 
بودن اش از ارزش ذاتی و وجودی برخوردار 
می شود که وجود آن وابسته به شخص یا 

چیز خاصی نیست.

*کودکی در توسعه جامعه امروز
توضیح  می توانیم  مقدمه  این  با  اکنون 
کودکی  نقش  دهیم  توضیح  می توانیم 
و  چیست  ما  امروز  جامعه  توسعه  در 
مذکور  تئوری  برمبنای  می شود  آیا 
جامعه را توسعه دهیم. به عقیده من سه 
اقتصادی  نگاه  روانشاسی گرایی،  بحران 
نگاه  و  کودکان  روی  سرمایه گذاری  و 
عملی شدن  موانع  زیست شناسی گرایی 
این تئوری در جامعه ما هستند که در 
زیر توضیح آن را خواهم داد.همانگونه که 
اولین  را  روانشناسی گرایی  بحران  گفتم 
مانع برای این موضوع می توان دانست. در 
این بحران که ریشه آن را در نظریات فروید 
می توان جست وجو کرد کودکی یک دوره 
سنی فرض می شود که اساس و بنیان 
زندگی انسان ها سخت به آن وابسته است 
و سایر دوره های زندگی مانند بزرگ سالی 

و کهن سالی را نادیده گرفته می شود.
مبادا  اینکه  ترس  از  والدین  ازاین رو 
فرزندانشان در کودکی دچار آسیب های 
کشف  استعدادهایشان  بشنوند؛  روانی 
نشده بماند و در بزرگسالی فرد ناموفقی 
بشود؛ سرمایه های خود را در کلینک ها 
به  می دهند.  هدر  مشاوره ای  مراکز  و 
اندازه  بیش از  رشد  شاهد  همین دلیل 
کلینک های روانشناسی در شهر و تبدیل 
آنها به دکانی برای درآمدزایی بسیاری از 

روانشان هستیم.
از سوی دیگر فروید، روان انسان را یک 
سازه عصب شناسی فرض می کند درحالی 
که روان  انسان یک سازه عصب شناختی و 
جامعه شناختی است که در طول زندگی 
شکل  افراد  سایر  با  تامل  و  اجتماعی 

می گیرد. 
کودکی  در  که  بودند  افراد  از  بسیاری 
زندگی سختی را داشتند اما در بزرگی 
بوده اند  هم  بسیاری  شده اند؛  موفق 
کودکی خوبی را داشته اند اما بزرگسالی 

افراد ناموفقی بوده اند.
پس اولین خطا این است که کودکی را یک 
دوره سنی فرض کنیم و عوامل اجتماعی 
و سایر دوره ها را برای تکامل انسان نادیده 

بگیریم؛ این یک فاجعه است! 

روی  سرمایه گذاری  دوم؛  *خطای 
کودکان

روی  سرمایه گذاری  دوم  خطای  اما 
زبان  با  بخواهیم  اگر  ما  است.  کودکان 
بزنیم  کودکی حرف  مورد  در  اقتصادی 
یعنی  است.  بزرگ  فاجعه  و  خطا  یک 
اینکه بگویم اگر امروز 100 تومان برای 
فرزندان مان هزینه کنیم فردا 1000 تومان 
گیرمان خواهد آمد، در چنین شرایطی 
انسان فی نفسه ارزش ندارد و با گفتمان 
اقتصادی عقالنیت انسانی را نقد می کنیم.
نگاه کنید در چند دهه گذشته بیشتر ما 
فرزندانمان را تشویق کردیم در رشته هایی 
ادامه  مهندسی  و  پزشکی،حقوق  مانند 
تحصیل دهند؛ نه برای اینکه این رشته ها 
برای  نیاز جامعه  مورد  و  خوب هستند 
اینکه این رشته ها درآمدزا هستد. چنین 
با چنین  نگاهی قاجعه است. جامعه ای 
رویکرد جامعه عصبی و بیماری خواهد 
بود؛ جامعه ای فاقد شاعر، فیلسوف و جامعه 
شناس است و افراد آن هیچ رضایتی از 
همانطور  سوم  اما خطای  ندارند.و  خود 
که گفتم نگاه تاریخی و یا به عبارت دیگر 
مورد  در  که  است  زیست شناسی گرایی 
کودکی در جامعه ما رایج است. به این معنا 
که ما کودکی را یک دوره خاص از زندگی 
با  حتی  کودکی  که  درحالی  می دانیم؛ 

بزرگساالن نیز می تواند همراه باشد.
از  برخی  اعتقاد  به  مورد  این  در 
صاحب نظران کودکی حتی در گذشته و در 
دوره پیش آ معاصر ما نیز وجود نداشت. در 
آن دوره کودک بزرگسالی با سن کم بود. 
به همین دلیل در کمترین زمان ممکن 
و در سن کم باید آماده انجام کار و تولید 
می شد این موضوع را افرادی که در روستا 
بزرگ شده اند فارغ از ثروت مند بود یا 
گفت  می کنند.باید  درک  خوب  نبودن 
کودکی در جامعه ما یک مفهوم سوخته 
است. درگذشته از این جهت که کودکان 
خیلی زود باید آماده تولید می شدند یک 
مفهوم سوخته بود؛ اکنون نیز تحت تاثیر 
با  شهری  سازکار  و  فرویدی  آموزه های 
تعریف کودکی به عنوان یک رده سنی، 
سرمایه گذاری بر آن و بهره وری اقتصادی 

درحال نابود کردن این مفهوم هستیم.
بنابراین در چنین فضایی ما نمی توانیم 
جلو  را  کودکی  برمبنای  توسعه  تئوری 
موفقیت  آرمان  که  جامعه ای  در  ببریم. 
جای کمال را گرفته، اشیا جای آدم ها و 
پول قدرتمندتر از خداوند است ما چگونه 

می توانیم از کودکی صحبت کنیم.

برمبنای  توسعه  جلورفت  عدم   *
کودکی!

نادیده  هم  را  مذکور  موارد  اگر  حتی 
نمی توانیم  به عقیده من  بازهم  بگیریم 
ببریم؛  جلو  را  کودکی  برمبنای  توسعه 
زیرا مسائل ما پیچیده تر از آن است که 
پیش  تئوری  این  مبنای  بر  بخواهیم 
برویم. مسائلی چون جنیست، چالش های 
نظام  و  قدرت  ساختار  زیست محیطی، 
بین الملل همگی مواردی هستند که بر این 

مبنا با مشکل روبرو خواهند شد.

می توانیم  چگونه  ما  شما  به نظر 
طور  به  که  را  جنسیتی  نابرابری های 
دوانده  ریشه  جامعه مان  در  تاریخی 
است، حل کنیم. یا چالش های گسترده 
چالش  یک  به  امروز  که  محیط زست 
بنیادین تبدیل شده است. دریاچه ارومیه 
برای  آبی  شده اند؛  خشک  زاینده رود  و 
راهکارهایی  با  و  است  نمانده  آبادانی 
این  از  نمی توان  هم  صرفه جویی  چون 
چالش  دیگر  سوی  کرد.از  عبور  بحران 
ساختار  به  معطوف  که  داریم  را  قدرت 
سیاسی ما است.  ساختاری که مبتنی بر 
دین و الهامیت است و خوانش خودش از 
کودکی را داراست. خوانشی که خانواده را 
می فهمد، فرزند را می فهمد اما کودک و 

کودکی را نمی فهمد.
که  بین الملل  نظام  مورد  در  همچنین 
مناسبات و بحران های آن خارج از اراده 
این آدم ها است.مانند بحران خاورمیانه یا 
مسله برجام.در حال حاضر این نظام گرفتار 
دیوانه ای چون ترامپ شده است که نه تنها 
به ما رحم نمی کند که به مردم خودش 
هم رحم نمی کند.بااین وجود این تئوری 
فرصتی را به ما می دهد تا توسعه را تنها از 
منظر اقتصادی نگاه نکرده و از مناظر دیگر 
نیز به آن توجه کنیم؛ بی تردید همچنان 

باید بازهم در این مورد سخن گفت.

کودکی؛ حلقه مفقود توسعه 

پیوست رسانه ای الزامی می شودتوسعه ناموفق گردشگری حالل
گزارش

 گزارش

think

آیا کودکی را باید صرفا یک دوره خاص از زندگی دانست؛
ثبات بازار مهمتر از 

کاهش بهای ارز 

اولین خطا این اســت کــه کودکی را یــک دوره 
ســنی فرض کنیم و عوامــل اجتماعی و ســایر 
دوره هــا را برای تکامل انســان نادیــده بگیریم

در جامعه ای کــه آرمان موفقیت جــای کمال را 
گرفته، اشــیا جای آدم ها و پــول قدرتمندتر از 
خداوند اســت ما چگونه می توانیــم از کودکی 

صحبت کنیم

دکتر فاضلی معتقد است که عوامل متعددی باعث عدم موفقیت توسعه برمبنای کودکی هستند

اولیـن بار دکتر محسـن رنانـی در نامه ای خطـاب به اولیای کـودکان نوشـت: در ایران روشـنفکران ما 
یکصد سـال اسـت، به خطـا، تمامی تالش هـای اصالحی خـود را به حوزه سیاسـت معطـوف کرده اند. 
در حالـی که سیاسـتمداران، کودکان نسـل پیشـین بوده انـد که در فضـای اجتماعی اسـتبدادی و در 
خانواده هایـی فاقـد روحیه مشـارکت و مدارا شـکل گرفته انـد و اکنون نیز بـا موعظه و مبـارزه تغییر 
نمی کننـد. رنانـی در ادامـه تاکیـد می کند کـه کودکان در نظام آموزش رسـمی ما، رسـماً ضد توسـعه 
بـار مـی آینـد و البته ما بزرگسـاالن کم سـواد، ناصبور، خسـته و فرسـوده نیـز در تغییـر کودکانمان 

بسـیار کم توانیم. امـا نمی تـوان ناامیدانه نشسـت و کاری نکرد. 
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  نوسان:اســتاد برجســته اقتصــاد، یکی از دالیــل اصلی 
توسعه نیافتگی در ایران معاصر را توسعه نیافتگی فلسفه در ایران 
در طول تاریخ گذشته و به طور خاص توســعه نیافتگی فلسفه 
در دوران پس از مشــروطیت می داند و معتقد است حرکت رو به 
جلوی توسعه، مستلزم توسعه فلسفه  غیرحکومتی و برخاسته از 
دل جامعه و متکی بر مسئولیت  پذیری شخصی فیلسوفان است.

محسن رنانی در سلسله نشست های فلسفه و علوم با موضوع از »فلسفه 
توسعه تا توسعه فلســفه« با طرح این پرســش که چه کسانی در حوزه 
توســعه کم کاری کرده اند، گفت: باید روند تغییر تطور مفهوم سعادت را 
طی قرون گذشــته تا اکنون که به مفهوم توسعه رسیده ایم، بررسی و در 
ادامه چرایی لزوم توسعه فلسفه برای دســتیابی به توسعه ملی را مورد 

بحث قرار دهیم.
وی با تاکید بر اینکه تخصصی در فلسفه ندارد اما روی مسئله رابطه میان 
فلسفه و توسعه بسیار اندیشیده، افزود: با مطالعه تاریخ فلسفه، می توان 

توسعه نیافتگی در کشورمان را از منظر تحوالت فکری ریشه یابی کرد. 
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان معتقد اســت: فیلسوفان باید جریان 
اندیشیدن را در کشــور رونق ببخشــند. به باور وی، جمهوری اسالمی 
با رهبری یک فیلســوف و فقیه تاسیس شــده و هدفش تامین سعادت 
دنیوی و اخروی شــهروندانش بود. در واقع سوال پایه ای همه انقالب ها، 
همه متفکرین، انقالبیون و رهبران سیاســی پاســخگویی به چگونگی 
رسیدن به ســعادت بوده و البته پاســخ ها طی قرون متمادی متفاوت 
بوده اند. این استاد دانشــگاه گفت: در قرون جدید )قرن 15 و 16 به بعد( 
تحولی در حوزه اندیشــه به وجود می آید. در این قــرون حرکت اولیه از 
فیلسوفان آغاز شد و بعد در بســتر جامعه به عالمان سرایت کرد، آنگاه از 
عالمان به فناوران و صنعتگران رســید و بعد به زندگــی عملی مردم وارد 
شــد و این ســیر تحول از قرن 16 به بعد به گونه ای بود کــه یک مرتبه 
فیلسوفانی که تا پیش از آن خیر را در مسائلی چون اخالق، فلسفه و آزادی 
می دیدند، یک باره خیر را بر ثروت بنا می کنند، یعنی می گویند کشــوری 
به خیر و فضیلت و سعادت می رسد که ثروت بیشتری داشته باشد، یعنی 
داستان ســعادت در این قرن کامال زمینی می شــود و سعادت به »قدرت 
حفظ وجود« و قدرت تولید منابع حیاتی برای زندگی ترجمه می شــود.

وی ادامه داد: در قرن 1۸ و 19 دیگر  فلسفه کامال شکل زمینی می گیرد 
و حول مسائل ملموس اجتماعی چرخیده و فلسفه، مسئله محور می شد. 
در این قرون کم کم رد پای »سعادت« از فلسفه کم رنگ می شود. دکارت 
در مباحث خود اشاره ای به »سعادت«  نمی کند و مسئله فیلسوفی مثل 

آدام اسمیت، چگونگی تولید »ثروت ملل« می شود.
 مسائل فیلســوفان از موضوع ســعادت به ســوی موضوعات زمینی و 
ملموس و مورد نیاز جامعه می چرخد.  بنابراین در قرون جدید فیلسوفان 
از آســمان به زمین آمدند و مسئله شــان به نیازهای زمینی انســان و 
شــیوه های تولید ثروت معطوف می شــود. از این تاریخ مسائل فلسفی 
همچون آزادی، عدالت، سعادت و... تعاریف زمینی و ملموس و کاربردی 
پیدا می کنند. با چنین مقدمات فکری است که ما در قرن 20 به آرامی با 

مفهومی به نام توسعه روبه رو می  شویم.
این اســتاد اقتصاد گفت: در طول تاریــخ بارها راجع به ســعادت فکر 
کردیم، گاه فکر کردیم برای تامین ســعادت احتیاج به عدالت اســت، 
گاه فکر کردیم احتیاج به آزادی ســت و برای رسیدن به آزادی و عدالت 
چقدر خون ریختیم! ولی همچنان به ســعادت نرسیدیم. به همین دلیل 
به تدریج اجماع نانوشــته ای پدید آمد کــه آن آرزوهایی که در 25 قرن 
گذشــته دنبالش بودیم، اکنون عمال با تحوالتی کــه دارد رخ می دهد، 
اسمش توســعه اســت، یعنی در عمل مفاهیمی چون مطلوبیت، لذت، 
رضایت، آرامش و آســایش را جایگزین فضیلت و خیــر کردیم. وی در 
مورد توسعه با استناد به کتاب »توســعه به مثابه آزادی« نوشته آمارتیا 
ســن، برنده جایزه نوبل اقتصادی، دو مفهوم قابلیــت و فرصت را عنوان 
کرده و ادامه داد: توســعه تحوالتی در جامعــه رخ می دهد که همزمان 
قابلیت و فرصت آدم ها را بــاال ببرد. قابلیت، ترجمــه دیگری از عدالت 
است. سیاســت هایی مربوط به تقویت قابلیت ها و توانایی های گروه های 
آســیب پذیر، در واقع نوعی تحقق عملی عدالت اســت و سیاست های 
مربوط به تامین فرصت های برابرتر برای همه شــهروندان به ویژه برای 
اقلیت ها، در واقــع همان تحقق عملی آزادی اســت! امروز هر جامعه ای 
به سمت حذف دو دسته محدودیت ها و بخت آزمایی های طبیعی )مثل 
مقاوم ســازی جامعه در مقابل حوادث طبیعی( و اجتماعی )مثل مقاوم 
شدن در مورد مســائلی مثل تورم یا ناامنی( برود، در مسیر توسعه گام 
برمی دارد. وی اضافه کرد: توسعه یک نقطه نیست و در واقع سیری است 
بی انتها و کشــورها باید بر همین اساس یعنی براســاس روند حرکت و 
فرایند تحول شان با هم مقایسه شوند نه براســاس جایگاه و نقطه ای که 
اکنون در آن ایستاده اند. توسعه امری جهانی است و همه کشورها در این 
فرآیند به هم کمک می کنند. این نیست که مثال تعدادی کشور، توسعه 
را خلق کرده اند و دیگران تماشا کرده اند. همه کشورها اعم از پیشرفته و 

عقب مانده به توسعه جهانی کمک کرده اند.
 رنانی افــزود: نمی توانیم از چیزی به نام توســعه غربــی صحبت کنیم. 
توســعه یک پدیده بشــری و جهانی اســت و همه مــا در پیدایش آن 
مشارکت داشته ایم. مثال در توسعه صنعتی یک قرن اخیر، ما چقدر نخبه 
به غرب فرســتادیم یا چقدر نفت ارزان به غرب دادیم؟ بدون نخبه هایی 
که کشورهایی نظیر ما به غرب دادند و بدون منابع اولیه ارزانی که دیگر 
کشــورهای جهان برای غرب تامین کردند، توســعه ای که در غرب رخ 
داد، رخ نمی داد. بنابراین همه ما در پیدایش توسعه مدرن در غرب و در 
واقع در جهان، مشارکت کرده ایم. توسعه پدیده ای است که کل کاروان 

بشریت دارد به تحقق آن یاری می رساند.

باید جریان اندیشیدن در کشور را رونق بدهیم؛

فلسفه توسعه نيافتگی
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مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان گفت: علیرغم اینکه 
امسال میزان آبیاری درختان تا 30 درصد کاهش پیدا کرد، اما با تمهیدات انجام شده 
خزان زودرس درختان کنترل و به کمتر از ســال گذشته رسید. فروغ مرتضایی نژاد، 
اظهار کرد: از ســال 90 که زاینده رود به رودخانه ای فصلی تبدیل شــده، بیشترین 
درختان با کمبود آب دچار نوعی تنش شــده اند، از این رو طی پنج ســال اخیر در 

مردادماه خزان زودرس و ریزش برگ درختان را شاهد بودیم.

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان گفت: تمام دارندگان خودروهای سواری و وانت دوکابین 
به غیر از خودروهای تاکسی مشمول اجرای طرح بسته تشویقی عوارض خودرو خواهند شد.
نادر آخونــدی، با بیان اینکه اعطای شــارژ هدیه اصفهان کارت شــامل شــهروندانی می 
شــود که  عوارض خود را پرداخت کنند، افزود: با توجه به درخواســت مکرر شــهروندان 
در خصوص اجرای طرح بســته تشویقی خودرو به پیشنهاد شــهرداری اصفهان و تصویب 
شورای اســالمی شــهر از اول تیرماه این طرح آغاز می شود و تا31 شــهریورماه ادامه دارد.

   نوسان:  در بســته جدیــد تشویقی 
ساخت و ساز شــهرداری اصفهان، در 
صورت پرداخت 50 درصد از بدهی بابت 
ارزش افزوده حاصل از اجرای طرح های 
عمرانی شهرداری، عوارض زیربنا، پذیره 
و جرایم مربوط به آراء کمیســیون های 
ماده 100 قانون به صورت نقدی، زمینه 
تقسیط ســه ماهه برای مابقی بدهی 

فراهم خواهد شد
مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان با 
تشریح جزییات بسته تشویقی ساخت و 
ساز شهرداری، گفت: در بسته تشویقی 
ســاخت و ســاز شــهرداری اصفهان، 
مطالبات شهروندان بابت عوارض ارزش 
افزوده تجــاری، اداری، صنعتی، تراکم 
مسکونی و ... به صورت قسطی همراه با 

تخفیف دریافت خواهد شد.
نادر آخوندي، اضافه کرد: مقرر شــده 
است مطالبات شــهرداری بابت اجاره 
بها، فــروش اموال و برخــی از عوارض 
شــهرداری در چارچوب دستورالعمل 
جدیدی کــه مطابق با آن تســهیالت 
ویژه ای برای بدهــکاران در نظر گرفته 

شده است، وصول شود. 
وی ادامه داد: مطابق با دســتور العمل 
جدید، در صورتی که شهروند معادل 30 
درصد از بدهی خود بابت عوارض ارزش 
افزوده تجــاری، اداری، صنعتی، تراکم 
مسکونی و تفکیک اراضی را به صورت 
نقدی پرداخت کند، عالوه بر تقســیط 
مابقــی بدهــی، مشــمول 20 درصد 

تخفیف نیز خواهد شد.
آخوندي، تصریــح کرد: صدور ســند 
تسویه حســاب بدهی، همچنین اجازه 
انجام معامله، صدور گواهــی پایان کار 
ســاختمان، پاسخ اســتعالم به مراجع 
قانونــی و نظایر آن منوط بــه پرداخت 
کامل اقســاط بدهی و تســویه حساب 
قطعی دیون متقاضی خواهد بود. از این 
رو اعطای هدایای یاد شــده، مســتلزم 
تعهد پرداخت اقســاط ماهانه در موعد 
مقرر توسط متقاضی است و در صورت 
عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت، مبالغ 

اهدایی، باز ستانده خواهد شد.
مدیر امــور درآمد شــهرداری اصفهان، 
ادامه داد: طبق این مصوبــه در صورت 
پرداخت 50 درصد از بدهی بابت ارزش 
افزوده حاصل از اجرای طرح های عمرانی 
شهرداری، عوارض زیربنا، پذیره و جرایم 
مربوط به آراء کمیسیون های ماده 100 
قانون به صورت نقدی، زمینه تقسیط سه 
ماهه برای مابقی بدهی فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: عوارض ســاالنه فعاالن 
اقتصادی )کسب و پیشــه( و همچنین 
صدور پروانه کســب که باید ســاالنه از 
سوی صاحبان شــغل پرداخت شود، در 
صورت پرداخت حداقل 50 درصد مبلغ 
به صورت نقدی، مابقی مبلغ تا 6 ماهه اول 
سال آتی مهلت پرداخت خواهد داشت.

مدیر امــور درآمد شــهرداری اصفهان،  
در عین حــال تصریح کرد:  در بســته 
جدید شــرایط متنوعی برای تقسیط 
بدهی شــهروندان در نظر گرفته شده 
که شــهروندان می توانند برای کســب 
اطالعات بیشــتر ازتخفیف هــای ارائه 
شــده به مناطق 15 گانه شــهرداری 
اصفهان مراجعه کنند.شایان ذکر است؛ 
الیحه شــرایط جدید تقسیط مطالبات 
شهرداری اصفهان در شــورای محترم 
اسالمی شهر اصفهان مورد بررسی قرار 
گرفت و ســرانجام به موجب مفاد ماده 
۷3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت و اصالح مــاده 32 آیین نامه مالی 

شهرداری ها تصویب شد.

* دور بیست و ششم
بعد از انجام ثبت نام و برگزاری آزمون گزینش 
خبرنگاران نوجوان در دور بیست و ششم، 
2۸ نفر که موفق به عبور از مرحله مصاحبه 
حضوری شده بودند، به مدت 20 ساعت 
و  نویسندگان  مجرب ترین  آموزش  تحت 
روزنامه نگاران سینمایی و هنری شهر اصفهان 
قرار گرفتند و آماده گزارش جشنواره شدند.

با پایان این دوره از جشنواره، سعید ساکت 
در گفتگویی که 19 شهریورماه 1392 با 
خبرگزاری ایمنا داشت، از اشتغال چند تن از 
این خبرنگاران در رسانه های اصفهان خبر داد. 
دیگر خبرنگاران نوجوان دوره بیست و ششم 
نیز به خانه رفتند و به امید برپایی دور بیست 
و هفتم جشنواره در اصفهان؛ روزها را شمردند 
تا اینکه فراخوان ثبت نام خبرنگاران نوجوان 

دور بیست و هفتم جشنواره منتشر شد.

*دور بیست و هفتم
ابتدا قرار بود 2۷  این فراخوان،  بر اساس 
نوجوان از بین متولدین سال های 13۷6 تا 
13۸2 پس از شرکت در آزمون و کسب تراز 
قبولی به عنوان خبرنگار نوجوان انتخاب شده 
و نسبت به پوشش رسانه ای جشنواره اقدام 
کنند اما استقبال عالقه مندان به شرکت در 
این بخش، موجب شد 45 خبرنگار نوجوان 
برای گزارش رویدادهای جشنواره بیست و 
هفتم تائید شوند. در بین این افراد، 11 نفر از 

خبرنگاران نوجوان دوره بیست و ششم حضور 
داشتند و آن ها نیز مرحله آزمون و آموزش را 

یک بار دیگر تجربه کردند. 
به گفته مدیر روابط عمومی ستاد اجرایی 
دور بیست و هفتم جشنواره، حضور دوباره 
این خبرنگاران نوجوان اتفاق مبارکی بود که 
نشان از ایجاد انگیزه در بین نوجوانان برای 
پیگیری اخبار جشنواره در طول سال داشت. 
در دوره بیست و هفتم، برای نخستین بار 
هماهنگی هایی با رسانه ها انجام شده بود تا 
اخبار و مطالب تولیدی خبرنگاران نوجوان 
عالوه بر سایت و بولتن جشنواره، در صفحات 

ویژه رسانه های استانی نیز منعکس شود.

* دوره بیست و هشتم
درباره حضور و وجود خبرنگاران نوجوان در 

بیست و هشتمین دوره از جشنواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان اطالعاتی در دسترس نیست.

* دور بیست و نهم
اگرچه از سال 1390 و به موجب امضای 
یک تفاهم نامه، برای برگزاری دوره 5 ساله 
برنامه ریزی شده  اصفهان  در  جشنواره 
بود، از سال 94 و هم زمان با آغاز برگزاری 
به  تغییراتی  نهم جشنواره،  و  بیست  دور 
وجود آمد که عده ای علت اصلی آن را تغییر 
شهردار اصفهان اعالم کردند و با ملغی کردن 
تفاهم نامه پنج ساله، میزبانی بیست و نهمین 
دوره جشنواره را به همدان سپردند. سپردن 
این میزبانی به همدان، همان و دو ساله شدن 
برای  اصفهانی  نوجوان  خبرنگاران  انتظار 

شرکت در این جشنواره همان.

* دور سی ام
بازگشت جشنواره فیلم کودک و نوجوان به 
خانه خود، در دور سی ام، موجب شد که همه 
دست اندرکاران برگزاری این جشنواره، قدر 
آن را بیشتر بدانند و برای اثبات توانایی هایی 
اصفهان در میزبانی، تحوالتی در کیفیت 
برنامه های مختلف جشنواره ایجاد کنند. 
بخش خبرنگاران نوجوان نیز از این قاعده 
مستثنی نبود و با انتشار فراخوان آن، از 
نوجوانان 11 تا 16 ساله دعوت شده بود تا 
برای شرکت در این دوره از جشنواره ثبت نام 
کنند. در این دوره برای نخستین بار، سهمیه 
ویژه ای یز برای فرزندان شهدای مدافع حرم 

و معلوالن در نظر گرفته شده بود.
معاون  که  رادیویی  گفتگویی  اساس  بر 
و  کودکان  فیلم های  بین المللی  جشنواره 
نوجوانان اصفهان ۷ تیرماه 96 با برنامه "کوبه" 
داشته، روند انتخاب 30 خبرنگار نوجوانی که 
نام آن ها در سایت جشنواره ذکر نشده بود، به 
این شرح اعالم شده است: ابتدا پرسشنامه ها 
و مصاحبه هایی درباره مسائل رسانه ای و 
شناخت مسائل سینما، برای 1۸3 داوطلب 
تهیه و انجام شد و بعد از دو مرحله آزمون این 

تعداد خبرنگار انتخاب شدند.
احد میکائیل زاده در همین گفتگو پیرامون 
شیوه آموزش این خبرنگاران می گوید: تا قبل 
از برگزاری جشنواره، کارگاه های آموزشی 
برای این افراد برگزار می شود که مقدمه ای 
و خبری کسب  رسانه ای  مسائل  باب  در 
کنند. این کارگاه ها در حوزه خبرنویسی، 
تحلیل محتوا و... آموزش های مقدماتی را به 
خبرنگاران جوانان ارائه می کنند و ازآنجاکه 

فیلم ها را امسال با دو رویکرد کودک و نوجوان 
بررسی می کنیم آموزش ها در دو کارگاه ارائه 
می شوند. وی درباره سرنوشت خبرنگاران 
نوجوان پس از پایان جشنواره نیز خاطرنشان 
می کند: خیلی از افرادی که در ستاد جشنواره 
اصفهان یا تهران کمک می کنند در دوره های 
گذشته به صورت داور یا خبرنگار کودک و 
نوجوان حضورداشته اند لذا قطعاً این تعداد 
بعد از پایان جشنواره رها نمی شوند و از آن ها 

استفاده خواهد شد.
علی زاهدی، مدیر امور رسانه و اطالع رسانی 
فیلم های  بین المللی  جشنواره  سی امین 
تیرماه 1396  نیز 4  نوجوانان  و  کودکان 
ویژگی های بخش خبرنگاران نوجوان این 
دوره از جشنواره را چنین اعالم می کند: 
»خبرنگاران نوجوان دوره سی ام جشنواره، 
در پنج گروه شش نفره قرار می گیرند و هر 
یک از این گروه های خبری متشکل از یک 
عوامل  و  صدابردار  گزارشگر،  تصویربردار، 
خبر است که به صورت نیمه حرفه ای شروع 
به تهیه گزارش می کنند و گزارش های آن ها 
از طریق رسانه های گروهی و مجازی پخش 
خواهد شد. شش تن از فرزندان شهدای 
مدافع حرم نیز در این گروه های خبری حضور 
دارند و نام آن تیم خبری نیز به نام پدر آن 

فرزند شهید شناخته می شود.«
صدیقه ذبیحی، مسئول آموزش خبرنگاران 
نوجوان سی امین دوره جشنواره بین المللی 
سرنوشت  درباره  نوجوان،  و  کودک  فیلم 
نوجوانان خبرنگار پس از پایان این دوره از 
جشنواره به نوسان گفت: 30 خبرنگار نوجوان 
دور سی ام جشنواره، چهار مصاحبه تصویری 
با شبکه دو سیما و برنامه »رخداد« داشتند 
و مطالب نوشتاری و تصویری بسیار خوبی 
نیز تولید کردند که در رسانه های مختلف از 
آن ها استفاده شد. در این دوره برای نخستین 
بار، لباس متحدالشکل و کارت خبرنگاری 
برای این عزیزان تهیه شده بود و بعد از پایان 
جشنواره عالوه بر اینکه در مراسمی ویژه 
از آن ها تجلیل به عمل آمد، حدود 10 نفر از 
برترین آن ها انتخاب شدند تا در دوره های 

تکمیلی آموزشی شرکت کنند. 
ستونی ثابت در خبرگزاری ایمنا به مطالب 
این خبرنگاران اختصاص یافت و آن ها در 
مختلف  برنامه های  اختتامیه  و  افتتاحیه 
می کردند  پیدا  اصفهان حضور  شهرداری 
تا از چشم و زبان خود رویدادهای شهری 
را گزارش کنند. پس از بازگشایی مدارس، 
خبرنگاران نوجوان فقط در شیفت عصر، 

روابط عمومی شهرداری اصفهان را همراهی 
ادامه  همچنان  همکاری  این  می کردند. 
داشت و 16 مهرماه سال 96 در روز جهانی 
کودک، آن ها با دکتر نوروزی، شهردار اصفهان 
نیز دیدار کردند.  بعد از مدتی، اداره کل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
به صورت  تنها  پس  این   از  که  کرد  اعالم 
مقطعی از خبرنگاران نوجوان استفاده خواهد 
کرد. این سیاست باعث بروز واکنش هایی نیز 
شد؛ مادر کیارش کامیابی، یکی از خبرنگاران 
نوجوانی که جزو 10 خبرنگار برتر جشنواره 
سی ام بوده به نوسان می گوید: پسر 14 ساله 
من، تمام تابستان سال گذشته درگیر آزمون 
و کالس های جشنواره سی ام بود. بعد از اتمام 
جشنواره نیز کالس ها را ادامه داد و به عنوان 
خبرنگار افتخاری شهرداری اصفهان کارت 
خبرنگاری دریافت کرد. مریم اسماعیلی، 
تاکید دارد که سلیقه، در انتخاب خبرنگاران 
نوجوان دخیل بوده وگرنه به لحاظ فنی 

توانمندی کیارش، اثبات شده بود. 

*دور سی و یکم
دائمی شدن میزبانی اصفهان از جشنواره 
را  نوجوان  و  کودک  فیلم  بین المللی 
که  دانست  دالیلی  از  یکی  بتوان  شاید 
برگزارکنندگان دور سی و یکم جشنواره 
در  بیشتر  سخت گیری های  اعمال  به  را 
جذب خبرنگاران نوجوان واداشت. انتخاب 
مرحله ای  اکنون سه  نوجوان،  خبرنگاران 
آن،  آزمون  آخرین  نهایی  نتیجه  و  شده 
درست ۸ روز قبل از برگزاری جشنواره سی 

و یکم اعالم می شود. 
و  اجرایی سی  قائم مقام  دهدشتی،  عادل 
یکمین جشنواره بین المللی فیلم کودک 
خبرنگاران  انتخاب  تمایز  وجه  نوجوان  و 

نوجوان این دوره از جشنواره را چنین شرح 
داده است: در این جشنواره سعی شده تا از 
مشارکت اقشار مختلف کودکان و نوجوانان 
و  نابینایان  جسمی،  معلوالن  ازجمله 
کم شنوایان و ناشنوایان استفاده شود. اولین 
مرحله آزمون کتبی این جشنواره با حضور 
بخش  در  ساله  تا 16  داوطلب 13   200
خبرنگاران برگزارشده و در مرحله دوم، پس 
داوطلب  حضوری، 33  مصاحبه  انجام  از 
برگزیده شده اند. برگزیدگان این مرحله، یک 
ماه آموزش های الزم را فرا خواهند گرفت 
و در مرحله نهایی انتخاب داوطلبان، 15 
داوطلب برای حضور در بخش خبرنگاران 

جشنواره گزینش می شوند.
با  نوجوان  خبرنگاران  بخش  تردید،  بی 
هدف استفاده از ظرفیت های نوجوانان در 
حوزه خبر پایه ریزی شده و طی شش سال 
گذشته فراز و نشیب های زیادی را پشت سر 
گذاشته است. ضروری است که مسئوالن هر 
دوره از جشنواره با توجه به حساسیت های 
خاص این دوره سنی و وقت و هزینه ای که 
برای آموزش و گزینش این نوجوانان صرف 
می شود، به بهره گیری از توانمندی های همه 
این نوجوانان که به نوعی فرزندان جشنواره 
بین المللی فیلم کودک و نوجوان به شمار می 
روند، جدی تر بیندیشند و خاطرات خوب آنها 

را به یک دوره خاص محدود نکنند.

عوارض خود را بدهید و هدیه بگیریددرختان در برابر گرما مقاوم شدند
گزارش

گزارش

   نوسان: بیســت پروژه در دولتخانه صفوی در دست انجام است 
تا با اجرای آنها وضعیت موجود این محدوده بر اســاس مدارک 
و مستندات تاریخی ســاماندهی می شــوند. پیاده راه سازی 
چهارباغ عباســی از مهم ترین پروژه های این محور است که به 
گفته مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
در بازســازی این محور قرار نیســت در الیه های تاریخی دوره 
صفویه، قاجاریه و دوره پهلوی دخل و تصرفی پدید آید. "حسین 
جعفری" در عین حال تاکید دارد که منظور از گذشــته چهارباغ 
گذشته ای است که بسیاری از آن مربوط به دوران معاصر و بخشی 
از آن تاریخی  اســت اما آنچه بیشــتر در خاطرات شهروندان 
تداعی می شود مربوط به زمانی است که سینماها، نقره فروشان و 
رستوران ها در آن فعال بوده اند. آنچه می خوانید اقتباسی از گفت 

گوی مفصل وی با خبرگزاری ایمناست؛
در طول سال های گذشته، طرح هایی برای احیاء مجموعه دولتخانه صفویه تهیه 
شده است؛ از جمله این طرح ها پیاده راه سازی چهارباغ عباسی حدفاصل میدان 
انقالب تا میدان امام حســین)ع( به طول حدود یک و یک دهم کیلومتر بوده و 

مطالعات آن در بخش مسایل شهرسازی، مطالعات فرهنگی و تاریخی است.
طرح در بخش چهارباغ عباســی تنها محدود به کف ســازی نبوده است؛ بلکه 
حدفاصل خیابان شمس آبادی و باغ گلدسته نیز مطالعات انجام شده است. کف 
ســازی چهارباغ تنها بخشــی از اقدامات در خصوص احیای دولت خانه است. 
بخشی از مطالعات مربوط یه بدنه ســازی چهارباغ پیش از انقالب انجام شده و 
بعد از انقالب ادامه یافته است. در سال های اخیر نیز مشاوران مختلف مطالعاتی 
بر روی محور چهارباغ انجــام داده اند. در مجموع مطالعات زیــادی در ارتباط 
با چهارباغ وجود داشته و انجام شــده، نکته حائز اهمیت این است که مجموعه 
اقداماتی کــه در محورهای تاریخی و فرهنگی صــورت می گیرد، با هماهنگی 
کامل میراث فرهنگی انجام می شود. اگر در بسیاری از نقاط شهر ارزیابی انجام 
شود، بسیاری از طرح های اجرای در فضاهای شهر مثل میدان امام )ره( توسط 
کارشناسان تهیه شده است.در پروسه  پیاده راه ســازی میدان امام )ره( از افراد 
کارشناس در سطوح مختلف دانشگاهی استفاده و طرح های پیشنهادی توسط 
میراث فرهنگی، معاونت شهرسازی و ســایر مراجع ذی ربط مطالعه و سپس به 
شورای سیاست گذاری شهرداری ارسال و در نهایت با تایید و تصویب مطالعات، 
فازهای یک و دو اجرا شد. وقتی به اسناد و سفرنامه ها مراجعه می کنیم بخشی 
از مطالعات، موجود اما کافی نیست. بی شک در گذشته مطالعات زیادی توسط 
تیم های باستان شناسی و متخصصان میراث در چهارباغ انجام شده و امروز ادامه 
پیدا کرده است، در واقع می توان گفت یکی از زمان بر ترین مطالعات در این حوزه 
مطالعات باستان شناسی بوده است. با وجود ایستگاه های مترو که در میدان امام 
حسین)ع( و میدان انقالب طراحی شــد، تیم های دیگری به این جمع اضافه و 
باستان شناسی ها کامل تر انجام شد تا چنانچه عملیات اجرایی با الیه های تاریخی 

برخورد کرد از آنها محافظت شود.
پروژه پیاده راه سازی چهارباغ چندین سال درگیر ایستگاه های مترو بود؛ البته 
مردم از کسبه تا ساکنان، صاحبان هتل ها و رستوران ها این چند سال صبورانه 
همکاری کردند تا اینکه عملیات احداث ایســتگاه های متــرو در قالب برنامه 
زمانبندی شده، به اتمام رسید. قرار بر این نبود که اقدامات عمرانی و کف سازی 
چهارباغ در دو مرحله انجام شود، قرار بود ایستگاه های مترو زمانی که رو به اتمام 
است، کف سازی ها نیز انجام شود و همزمان با بهره برداری از ایستگاه های مترو 

کف سازی ها نیز به اتمام برسد که خوشبختانه این کار انجام شد.
تالش شهرداری اتمام کف سازی چهارباغ در کوتاه ترین زمان ممکن بود؛ از این 
رو برنامه ای به صورت موازی همزمان با احداث ایســتگاه های مترو در چهارباغ 
انجام شد. اقدامات انجام شده در چهارباغ به خصوص در بخش کف سازی در دو 
مرحله تعریف شد، یک فاز مسیر سواره بود که با جمع آوری آسفالت خیابان انجام 
شد. با توجه به اینکه اسنادی به دست آمده بود که در قدیم در این محور بیشتر 
کشاورزی انجام شده است، تیم های باستان شناسی همکاری کرده و در نهایت به 
برخی آبراهه های عرضی، مادی ها و انهار که از چهارباغ عبور کرده بود، دست پیدا 
کردیم. این مادی ها و انهار الیروبی و بخش های مخروبه آن مرمت و بازسازی شد، 

البته در برخی نقاط مادی ها و انهار از باالدست کامال مسدود شده بود.
شورای شــهر و شــهرداری اصفهان تاکید دارند که برای رفاه حال شهروندان و 
کســبه پیاده روها در اختیار مردم قرار گیرد. نگرانی هایــی درباره محور میانی 
چهارباغ عباســی به دلیل وجود آبراهه ها و حوض های قدیمی وجود دارد، البته 
در کاوش های انجام شده با مجوز میراث فرهنگی نیز مستنداتی به دست آمده که 
طی پنج دهه قبل لوله آب 1000 یا کابل های برق فشار قوی از از وسط چهارباغ 
عبور کرده که آنها شناســایی شده و در صدد هستیم مســتندات تاریخی را با 
همکاری میراث فرهنگی کامل کنیم.اگر الزم باشد، باستان شناسی ها در محور 
میانی ادامه پیدا خواهد کرد، اما قرار نیست که در الیه های تاریخی دوره صفویه، 
قاجاریه و دوره پهلوی دخــل و تصرفی صورت گیرد. خاک بــرداری به صورت 
الیه رویی انجام شده و هیچ دخل و تصرفی در الیه های تاریخی حتی در مراحل 
اجرای پروژه انجام نخواهد شد. اگر پروژه ای در محور میانی انجام و حوض ها احیاء 
شود، قرار نیست الیه های تاریخی از بین برود. در حقیقت شناسایی مسیرهای 
باستان شناسی بیشتر برای مستندسازی است تا این مستندات و اسناد به دست 
آمده را در قالب کتاب منتشر کنیم. در حال حاضر پروژه چهارباغ با سرعت خوبی 
در حال انجام است،  شــهرداری بر خود واجب می داند در اولین فرصت ممکن 
مشکالتی که برای مردم به ویژه کسبه و ساکنان به وجود آمده است را برطرف 
کند.در مســیر اجرای پروژه پیاده راه سازی چهارباغ شــبکه های تأسیساتی 
فرســوده مثل آب و فاضالب و مخابرات که در آینده مشکالتی ایجاد می کرد، با 
تالش شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان و شرکت مخابرات استان اصفهان 
نوسازی شد و اصالحاتی در بسیاری از شبکه ها و اتصاالت قدیمی انجام شد و در 
حال حاضر شبکه فرسوده تاسیساتی در چهارباغ نداریم. تمام تالش این است که 
کارها به ویژه در محور میانی با دقت پیش رود تا شهریور ماه و در آستانه برگزاری 
جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان بسیاری از شهروندان هنگام مراجعه به 
سینماهای چهارباغ بتوانند از چهارباغ استفاده کنند و ارتباط مردم با سینماها به 

خوبی برقرار شود.

دولتخانه صفوی چگونه احیا می شود؟؛

در مسير پياده راه چهارباغ

اولین مرحله آزمون کتبی با حضور ۲۰۰ داوطلب ۱۳ تا 
۱6 ساله در بخش خبرنگاران برگزارشده و در مرحله 
دوم، پس از انجام مصاحبه حضــوری، ۳۳ داوطلب 

برگزیده شده اند

citizen

مطالبات، قسطی و 
با تخفیف دریافت می شوند

 جزییات بسته تشویقی؛

انتخاب خبرنگاران نوجوان، اکنون سه مرحله ای شده 
و نتیجه نهایی آخرین آزمون آن، درست 8 روز قبل از 

برگزاری جشنواره سی و یکم اعالم می شود

چــراغ حضــور خبرنــگاران نوجــوان، در جشــنواره بین المللــی فیلــم کــودک و نوجــوان از دوره بیســت و ششــم روشــن شــد. 
گزارش

گروه شهری
درســت وقتــی کــه ســعید ســاکت، مدیــر روابــط عمومــی ســتاد اجرایــی بیســت و ششــمین جشــنواره بین المللــی فیلم هــای 
کــودکان و نوجوانــان، ۱۹ شــهریور ســال ۱۳۹۱ اعــالم کــرد: »در ایــن دوره از جشــنواره، بــا هــدف مشــارکت گســترده تر کــودکان 
و نوجوانــان و اســتفاده از ظرفیت هــای نوجوانــان در یکــی از مهم تریــن حوزه هــا یعنــی انعــکاس اخبــار، از حضــور خبرنــگاران 
نوجــوان بهــره می بریــم و تمامــی متولدیــن ســال های ۱۳۷5 تــا ۱۳۷۹ کــه معــدل آخریــن ســال تحصیلشــان حداقــل ۱8 باشــد 

و عالقه مند به امور رسانه ای باشند، مجاز به ثبت نام در این بخش هستند«.

نگاهی به حضور خبرنگاران نوجوان در ادوار مختلف جشنواره بين المللی فيلم کودک و نوجوان؛

راه های  رفته و نرفته
جشنواره کودک؛ بستری برای تربیت و بلوغ خبرنگاران نوجوان
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   نوســان:  نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اســالمی خواستار 
توجه جدی مســئوالن برای تکمیل 
پروژه نمایشگاه بین المللی بزرگ شد 
و گفت: نمایندگان استان اصفهان در 
مجلس برای دریافــت بودجه ملی به 
منظور تکمیل این پروژه مهم استانی با 

دولتمردان رایزنی خواهند کرد.
ناهیــد تاج الدین در بازدیــد از پروژه 
در حال ساخت شــهرک نمایشگاهی 
اصفهان به عنوان نخســتین شهرک 
نمایشگاهی کشــور، با تاکید بر لزوم 
همدلــی مســئوالن در تکمیل این 
پروژه بزرگ، افزود: تکمیل و راه اندازی 
شــهرک نمایشــگاهی اصفهان تاثیر 
قابل توجهی بر رونق و توسعه اقتصاد 
این اســتان و منطقه مرکزی کشــور 
خواهــد داشــت. وی با بیــان اینکه 
توجه بــه توانمندی هــای داخلی در 
حوزه هــای مختلف اقتصــادی نظیر 
صنعت، معــدن، تجــارت، اصناف و 
کســب و کارهــای مختلف شــرایط 
مطلوبی برای برون رفت از رکود و رونق 
اقتصادی ایجاد خواهد کرد، اظهار کرد: 
نمایشــگاه ها عرصه ای بــرای معرفی 
کاالهای تولید شــده هستند و نقش 
بسیار موثری در شناساندن شرکت ها 
و برندســازی بازارهای هدف بر عهده 
دارند؛ بــر این مبنا، تکمیل شــهرک 
نمایشگاهی اصفهان گام بسیار بلندی 
در راســتای بهبود وضعیت اقتصادی 

این استان خواهد بود.
نماینده مــردم اصفهــان در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه طی یک 
سال اخیر، فعالیت های بسیار مطلوبی 
برای تکمیل پروژه نمایشــگاه بزرگ 
اصفهان صورت گرفته است، ادامه داد: 
با وجود تمام تالش های صورت گرفته، 
این پــروژه نیازمند تزریــق اعتبارات 

مالی است.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان نیز در این 
بازدید با اشــاره به تالش هــای انجام 
شــده برای تکمیل پروژه نمایشــگاه 
بین المللی بزرگ، گفت: در آغاز دوره 
مدیریتی جدید نمایشــگاه اصفهان، 
این پروژه از حدود 25 درصد پیشرفت 
فیزیکــی برخوردار بــود و بدهی های 
سنگینی را نیز بر دوش می کشید، اما 
با برنامه ریزی های ویژه، روند ســاخت 

پروژه دوباره از سر گرفته شد.
علــی یارمحمدیان، تصریــح کرد: در 
صورتی که با همت همگانی بقیه اعتبار 
مورد نیاز این پروژه تامین شود، قابلیت 
بهره برداری مقدماتی از این نمایشگاه 
تا پایان امســال وجود خواهد داشت 
و از اصفهان از ســال آینده در شهرک 
نمایشگاهی میزبان هیئت های تجاری 

خواهد بود.

قاســمعلی جباری، گفت: برخی از شرکت های اســتان اصفهان سالهاست در کنیا 
مشغول فعالیت هستند و با مسایل از جمله حمل و نقل و انتقال وجوه بین بانک های 
دو کشور روبرو هستند.عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان خواستار ارایه تسهیل 
ویژه از سوی سازمان توســعه تجارت ایران برای شرکت کنندگان در نمایشگاه های 
کنیا شد و گفت: برخی از شرکت های استان اصفهان در نمایشگاه های کنیا شرکت 
کردند و به دلیل شرایط سیاســی نتوانســته اند به موفقیت های دست پیدا کنند.

رییس هیات مدیره انجمن قیر اصفهان گفت: شــرکت تعاونی قیر اصفهان با هدف 
تامین خوراک تولیدکنندگان تشکیل می شود. معماریان اضافه کرد: این انجمن طی 
پنج سال فعالیت خود تالش کرده تا مســایل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان قیر و 
صنایع وابسته را دنبال کند و در این راستا بیش از 120 نامه به سازمان های مسئول 
ارسال کرده است. وی افزود: این شرکت تعاونی می تواند حداقل عرضه قیر استان را 

بین فعاالن این بخش تقسیم کند و زمینه صادرات را نیز فراهم کند. 

تعاونی قیر اصفهان تشکیل می شودتسهیالت ویژه برای تجارت با کنیا

گزارش

گزارش

 نوسان:  زهرا اخوان نسب، گفت: صنایع کوچک 
در عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشــور تحول 
ایجاد کرده و در جهت توسعه، پیشرفت و گسترش 
عدالت نقش مهمی ایفا می نمایند، رئیس شــورای 
عالی بانوان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان 
ضمن گرامیداشــت این روز، یکی از ضروریات مهم 
در دنیا را توسعه اینگونه صنایع برشــمرد و عنوان کرد: بیست ویکم مرداد 
ماه؛ فرصت مغتنمی جهت به تصویر کشیدن جایگاه واقعی صنایع کوچک 
و متوســط و ارج نهادن به ارزش های معنوی و اجتماعی تالشگران در این 
عرصه اقتصادی است تا با انســجام و اتحاد در راستای ارتقا و احیای صنایع 
کوچک و متوســط بتوان  گامی راســخ در جهت بهبود وضعیت این صنایع 
برداشــت. وی تاکید کرد: دغدغه های جامعه امروز ایجــاب می کند تا با 

رویکردی نوین به صنایع کوچک پرداخته شود.

 نوســان:  ســفیر ایــران در کنیــا از ظرفیت  
صــادرات 1۸0 میلیــون دالری ایــران بــه کنیا 
خبر داد و گفت: کنیــا دروازه ورود شــرق آفریقا 
اســت که با صادرات به این کشــور مــی توان به 
بازار شــرق این قــاره وارد شــد. هــادی فرجوند 
در ســمینار آشــنایی بــا بــازار کنیا بــا تاکید 
بر اینکــه هیچ محدودیتــی در تعامــل اقتصــادی ایران با کنیــا وجود 
ندارد، افزود: نداشــتن شــناخت از بــازار کنیا مهمتریــن چالش پیش 
روی شــرکت های ایرانی بــرای حضور بلندمدت در این کشــور اســت. 
وی با اشاره به دریافت دو درصد کارمزد بانک توســعه صادرات برای جابه 
جایی وجوه نقد بین کنیا و ایــران، گفت: بانک های کنیا بــرای این جا به 
جایی 25 صدم درصد کارمزد دریافت می کنند در حالیکه  صادرکننده باید 

ارز حاصله را در بانک به نرخ 4200 تومان تبدیل کند.

 نوسان: رییس اتاق بازرگانی ایران و سویس با 
تاکید بر اینکه رکود اقتصادی مانع رقابت کاالی 
داخلی در تجارت جهانی می شــود، گفت: تنها 
20 درصد از مشکالت اقتصادی وابسته به تحریم 
ها بوده و بقیه مربوط به مســائل داخلی اســت. 
شــریف نظام مافی، اضافه کرد: فرود پنج فروند 
هواپیما در فرودگاه مهرآباد، نشان دهنده عدم همکاری اروپا با آمریکا 
اســت. وی با بیان اینکه در حال حاضر اروپا به دنبــال روزنه ای برای 
همکاری با ایران است، افزود: شــرکت های سویسی نیز با وجود شرایط 
سخت، ســعی در پیدا کردن راهی برای همکاری با کشور هستند. وی 
با تاکید بر اینکه ۸0 درصد مشکالت اقتصادی کشور، مربوط به مسائل 
داخلی و تنها 20 درصد آن وابسته به تحریم هاست، گفت: البته تحریم 
ها اثرات گســترده ای دارند و موجب انســداد عرصه رقابت می شود. 

 نوسان: مدیرعامل شرکت ذوب آهن با اشاره به 
اینکه گفته می شــود ذوب آهن صنعت آب بری 
اســت، گفت: مصرف آب این شــرکت از ثانیه ای 
یک متر مربع به 0.33 متر مربع رســیده اســت.
منصور یــزدی زاده اظهار کرد: امــروز ذوب آهن 
افتخار تولید ریل را دارد و استانداردهای روز اروپا 

را در ساخت این محصول مدنظر قرار داده است. 
وی با اشاره به اقدامات محیط زیســتی افزود: اقدامات الزم انجام شده تا 
بتوانیم از آخرین تکنولوژی های کاهنده آالیندگی بهره بریم. یزدی زاده 
با اشاره به مصرف آب این شــرکت گفت: پیش از این در هر ثانیه یک متر 
مربع آب مصرف میشــد اما امروزه با توجه به توسعه کارخانه مصرف آب 
ما 0.33 ثانیه شده است، مصرف آب این شــرکت از مصرف کشاورزی به 

مراتب کمتر است.

صنایع کوچک؛ مولد اشتغال و توسعهمصرف آب ذوب آهن از کشاورزی کمتر استتحریم باعث انسداد رقابت کارمزد بانک های ایرانی تعدیل شود
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اعتبار ملی
 برای تکمیل نمایشگاه 

تاج الدین خبر داد:

capital

استاد پیشین اقتصاد دانشگاه اصفهان: 

پرتال سرمایه گذاری اصفهان، سرانجام روز 
19 تیر ماه امسال، با حضور اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رییس جمهور و محمد شریعتمداری، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی و گفته 
برای  الزم  مجوزهای  درگاه  این  در  که  شد 
محیط زیست، صنعت و معدن و بسیاری دیگر، 
به صورت بی نام صادر شده است. به محض 
اینکه فرد برای طرحی بخواهد سرمایه گذاری 
نام سرمایه گذار صادر  به  مجوزها  این  کند، 
 100 نخست  گام  در  همچنین  می شود؛ 
شد. خواهد  عملیاتی  سرمایه گذاری  طرح 

* اخذ مجوز در چند دقیقه
به اعتقاد مهرعلیزاده، استفاده از پرتال سرمایه 
روند  کردن  کوتاه  برای  فرآیندی  گذاری، 
سرمایه گذاری است؛ همان عاملی که پیش از 
این باعث طوالنی شدن مسیر سرمایه گذاری 
و منجر به سرمایه گریزی از این استان شده 
بود. وی درباره این درگاه، گفت: پس از اینکه 

سرمایه گذار، در پرتال سرمایه گذاری کرد، 
صالحیت اجرایی و مالی وی، بررسی می شود 
و به سرعت اجرای پروژه آغاز خواهد شد. تمام 
مجوزهای پروژه ها در سایت موجود است و 
پس از ثبت نام سرمایه گذار، عنوان پروژه 
به نام وی صادر خواهد شد.به گفته استاندار 
اصفهان، طراحی و اجرای این پرتال شش ماه 
زمان برد: " زمانی صدور مجوزها، چند سال به 
طول می انجامید اما در این پرتال اخذ مجوز 
به چند دقیقه رسیده است. باید این پرتال 
بیشتر معرفی شود و مسیر سرمایه گریزی از 
استان، به سرمایه پذیری تبدیل شود. پس از 

این، تحولی را در استان شاهد خواهیم بود که در 
سطح ملی موثر خواهد بود. منظور من از تحول 
طراحی این سایت نیست بلکه تحول فکری 
است، این تحول یعنی اینکه دیگر به نفت وابسته 
نباشیم و بدانیم زمانی خوشبخت هستیم که به 
قابلیت های اصلی خود بازگشته ایم". به اعتقاد 
آقای استاندار، نباید سنجیدن اهلیت سرمایه 
گذار، به سدی در راه این پرتال تبدیل شود.

* حذف بروکراسی های اداری!
محمدعلی شجاعی، معاون استاندار اصفهان 
نیز در مراسم رونمایی از این درگاه، با تاکید 
بر اینکه امروز بروکراسی سنگین اداری در 
اصفهان شکسته شده است، تصریح کرد 
که با ایجاد پرتال سرمایه گذاری اصفهان، 
مجوزهای الزم برای سرمایه گذاری در مدت 
چند دقیقه صادر می شود.وی با بیان اینکه 
به زودی تمامی پروژه های استان را با مجوز 
داد،  خواهیم  قرار  سرمایه گذار  اختیار  در 
افزود: امروز با این پروژه، بروکراسی اداری را 
نه کوتاه، بلکه حذف کرده ایم و سرمایه گذار 
دیگر گالیه و شکایتی نخواهد داشت: "اکنون 
سرمایه گذاران به راحتی می توانند در اصفهان 
سرمایه گذاری کنند و روزی می رسد که مجوز 
تمام طرح های دارای توجیه اقتصادی از این 
محل، صادر خواهد شد".با این وجود فعاالن 
اقتصادی استان هنوز از بروکراسی اداری و 
شرایط سخت سرمایه گذاری در اصفهان می 
گویند؛ تاجایی که هفته گذشته اعضای هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در نشست 
خبری خود از اجرایی نشدن پنجره واحد 

سرمایه گذاری استان به شدت گالیه کردند! 

* میز مقابل میز
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره 

به بروکراسی سخت اداری در استان، گفت: 
پیشنهاد اتاق برای این مساله این بود که در 
گام نخست میز مقابل میز باشد؛ به نحوی که 
هر کس به یک اداره مراجعه می کند با شخص 
طرف نباشد بلکه یک میز برای پاسخگویی 

کامل ایجاد شود.
مصطفی روناسی با اشاره به سنگ اندازی 
سرمایه گذاران،   مقابل  در  کارمندان  های 
افزود: در مرحله بعد با باید ارتباط دادن این 
میزها، پنجره واحد شکل گیرد، اما ایجاد 
پنجره واحد به صورت اتفاقی به نتیجه مورد 
نظر نخواهد رسید.رئیس کمیسیون سرمایه 
گذاری خارجی اتاق بازرگانی اصفهان نیز 
با بیان اینکه پیرامون پنجره واحد سرمایه 
بخش  سوی  از  بسیاری  مطالعات  گذاری 
خصوصی و دولتی انجام شد، تاکید کرد: 
شرایط موجود چندان ایجاب نمی کرد که 
سرمایه گذار بخش خصوصی وارد کار شود و 
در بخش دولتی نیز به دالیلی موفق به سرمایه 
گذاری نبودیم. قاسمعلی جباری با بیان اینکه 
اصفهان  استان  در  گذاری  سرمایه  مسیر 
همچنان منفی است، گفت: بروکراسی اداری 
در استان اصفهان عامل فرار سرمایه هاست و 
حتی افرادی که قصد سرمایه گذاری داشتند 
به دالیل موجود از این کار منصرف شده اند؛ 
فراری که باعث افزایش نرخ بیکاری در استان 
نیز شده است. وی با انتقاد بر اینکه عملکرد 
سازمان امور مالیاتی به نحوی است که به 
اگر  گفت:  ندارد،  اعتماد  اقتصادی  فعاالن 
فعاالن اقتصادی تمام اسناد خود را به درستی 
رد کنند کسی آنها را تشویق نمی کند؛ اما 
اگر سندی دارای اشتباه باشد به هر دلیل 
تمام زندگی آنها از بین می رود؛ متاسفانه به 
دلیل عدم اعتماد به فعاالن اقتصادی سرمایه 
گذاری در استان انجام نمی شود در حالیکه 

نیازمند ایجاد عدالت مالیاتی هستیم.

* پنجره واحد مفهومی ندارد!
اما  اصفهان،  بازرگانی  اتاق  پیشین  رییس 
اعتقاد دیگری دارد. به گفته رسول رنجبران، 
اگر ما انواع و اقسام پنجره ها را ایجاد کنیم و 
به افزایش سرعت سرمایه گذاری و دادن 
باشیم، در اصل پنجره  مجوزها بی توجه 
اگر  حتی  داشت.  نخواهد  مفهومی  واحد 
یک ساختمان در اصفهان ایجاد شود که در 
آنجا تمام افرادی که مجوز صادر می کنند 
با اختیار تام حضور داشته باشند اما در عمل 
به سوال سرمایه گذار جواب مثبت ندهند، 
مفهوم پنجره واحد بی معنا خواهد بود و این 
هیات  است.عضو  اصفهان  کنونی  شرایط 
نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تاکید می 
کند: متاسفانه در استان اصفهان هر نهاد و 
دستگاهی جزیره ای عمل می کنند و با توجه 
به منافع خود تصمیم گیری می کنند که این 
امر مورد موافقت دیگر دستگاه ها نیست و 
در اصل هنوز پنجره واحد سرمایه گذاری در 
استان ایجاد نشده است. وی اضافه می کند: 
اگر مدت زمان ارائه مجوزات سرمایه گذاری 
قبال دو سال بود و اکنون به 15 روز کاهش 
می یافت؛ می توان ادعای تحقق پنجره واحد 
را داشت؛ اما متاسفانه فرایند گرفتن مجوزها 
همچنان طوالنی و فرسوده است تا جایی که 
سرمایه گذاران از سرمایه گذاری منصرف می 
شوند.به اعتقاد رنجبران، شاید مدیریت استان 
از نظر فیزیکی اقداماتی را انجام و درگاهی را 
رونمایی کرده، اما در اصل کاری از پیش نرفته 
است؛ اما تاکید می کند: متاسفانه این رونمایی 
ها در ایران مرسوم است و مدیران دولتی به 
اپیدمی رونمایی های بی حاصل گرفتارند، 
هرچند که خود اتاق بازرگانی نیز در این بحث 

چاالک نیست.
این فعال اقتصادی، تاکید می کند: در این 
پروتال حدود100 پروژه متوسط، کوچک 
و بزرگ برای جذب سرمایه گذار خارجی 
مشخص شده وحتی ممانعتی برای سرمایه 
گذاران داخلی نیز وجود ندارد؛ در این پرتال 
مطالعات فنی و اقتصادی پروژه ها تقریبا 
انجام شده که می تواند در اختیار سرمایه 

گذاران قرار گیرد. اما ایراد بزرگ این است 
که فعاالن و سرمایه گذاران بخش خصوصی 
هنوز معتقدند که فرایند اخذ مجوزات سرمایه 
گذاری باید کوتاه تر شود و سرمایه گذار در 
پنجره واحد باید در کمتر از پنج روز جواب 
نهایی خود را دریافت کند.به نظر می رسد، 
استان  در  نابجا  های  فرهنگ سختگیری 
را نمی توان با یک رونمایی درگاه و صدور 
بخشنامه مرتفع کرد و این کار نیازمند فرهنگ 
سازی بلندمدت است. کارمندان و مدیران 
استان باید به جای سنگ اندازی، مشکالت 
سرمایه گذاران را حل کنند، موضوعی که 

هرگز در اصفهان محقق نشده است. 

آیا پرتال سرمایه گذاری اصفهان نيازهای سرمایه گذاران را مرتفع کرده است؟؛

درگاه بسته
پنجره ای که هنوز به روی سرمایه  گذاران باز نیست!

فعاالن اقتصادی، اصفهان را سرمایه گریزترین استان کشور می شناسند و می گویند طی پانزده سال گذشته، 
بسیاری از اصفهانی ها با کوچ سرمایه های خود در استان های مختلفی چون خراسان، مرکزی، کرج، تهران و ... 
سرمایه گذاری کرده اند. اما زمانیکه محسن مهرعلیزاده بر مسند مدیریت استان اصفهان قرار گرفت، همراه از 
بروکراسی شدید اداری به عنوان عامل مهم فرار سرمایه گذاران از اصفهان گالیه کرد و حتی آن را  "ام االمراض" 
اصفهان نامید؛ و بارها و بارها مدیران اصفهانی را به دلیل این مشکل شماتت کرد. به نظر می رسد که راهکارهای 
استاندار جدید، ایجاد درگاه سرمایه گذاری اصفهان است که پیش از این نیز اتاق بازرگانی اصفهان از آن با عنوان 
پنجره واحد سرمایه گذاری نام برده بود. اما این بستر تا چه اندازه نیازهای سرمایه گذاران را مرتفع کرده؟ و آیا می تواند عاملی برای 

تسریع در روند بوراکراسی های اداری و جلوگیری از خروج سرمایه ها از استان باشد؟

گزارش
گروه بازرگانی

   نوسان: استاد پیشین اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: بسته جدید 
ارزی نسبت به سیاست های پیشین دولت یک پله علمی تر شده و 
جای تقدیر دارد و باید از آن دفاع کرد، اما سیاست ارزی کشور نیازمند 

قانون است.
عبدالحسین ساسان، در خصوص تاثیر بسته جدید ارزی دولت برای 
مدیریت تحریم ها، اظهار کرد: باید توجه داشت که بحث تحریم جدای 
از ارز است، چرا که سوریه عالوه بر جنگ در تحریم بود، اما توانسته بود 
بهای ارز و نرخ پول خود را ثابت نگه دارد، بنابراین هیچ ارتباط منطقی بین 
تحریم ها و افزایش قیمت هایی که در بحث ارز ایجاد شد، وجود ندارد. 
وی افزود: در حقیقت ریشه اصلی افزایش نرخ ارز و گرانی ها، عمدتا 
نقدینگی کشور است و از سوی دیگر احساس ناامنی از سوی مردم، 

موجب افزایش قیمت ها شده است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ارز باید در ایران به جایگاه اصلی خود 
بازگردد، تصریح کرد: در حقیقت مردم کشور به غیر از سفر نیاز به ارز 
ندارند؛ متاسفانه در ایران مردم از ارز به عنوان قلک و گاوصندوقی 
برای ذخیره سرمایه هایشان استفاده می کنند که این روش باید اصالح 
شود، از سوی دیگر عواملی همچون چاپ اسکناس و تولید نقدینگی 

در کشور نیز باید کنترل شود. 
وی با بیان اینکه مسائل پولی، ارزی و بانکی مستقل از ارز باید بررسی 
شود، خاطر نشان کرد: افزایش قیمت ارز هیچ ارتباطی با تحریم و یا 
حتی وقوع جنگ احتمالی ندارد و مردم باید با این موضوع آشنا شوند.  

ساسان با بیان اینکه هجوم بی رویه برای خرید ارز راهکاری نادرست 
است که قیمت ارز را با نوسان بسیاری افزایش داد، افزود: از سوی دیگر 
دولت با افزایش نقدینگی و تالش مداوم در ثابت نگه داشتن نرخ ارز 

موجب افزایش بی رویه قیمت آن شد. 
وی با تاکید بر اینکه مردم باید از طریق رسانه ها آموزش ببینند که 
نگران نوسانات نرخ ارز نباشد، تصریح کرد: مردم باید بدانند که قیمت 
ارز باید نوسان معقول داشته باشد و اگر قیمت ارز همواره ثابت باشد، 

به معنی مرگ اقتصاد است. 
این اقتصاددان افزود: عرضه و تقاضای صحیح در بازار، باید موجب 
نوسان روزانه قیمت ارز شود، اما این تغییر قیمت نباید افسارگسیخته 
و نامعقول باشد. وی در خصوص بسته جدید ارزی دولت، اظهار کرد: 
این بسته نسبت به سیاست های پیشین دولت یک پله علمی تر شده و 
جای تقدیر دارد و باید از آن دفاع کرد، اما سیاست ارزی کشور نیازمند 
قانون است تا در این قانون با جلوگیری از اشتباهات موجود، اجازه 

تخلیه منابع ارزی گرفته شود. 
ساسان در پاسخ به این پرسش که آیا بسته جدید ارزی می تواند 
راهگشای مشکالت ارزی در کشور باشد، گفت: در واقع نسخه برخورد 
واحدی برای مردم وجود ندارد، اما شواهد حاکی از این است که مردم 
به این بسته جدید امید بسته اند و می توان انتظار داشت پول هایی که 
در دوره های قبل به ارز تبدیل کرده اند را به چرخه بازار بازگردانند. 
وی با تاکید بر اینکه احتمال ثبات اقتصاد به مرور وجود دارد، ابراز 
امیدواری کرد: در صورت ادامه دار شدن این روند، حدود 30 میلیارد 
دالر ارز گرفته شده که وارد بانک ها نشده است و به مرور به چرخه 

عرضه باز می گردد.
استاد سابق اقتصاد دانشگاه اصفهان هم چنین افزود: مردم هوشمند 
هستند و زمانی که ریال خود را به دالر تبدیل می کنند به معنی 
این است که نگران بی ارزش شدن سرمایه های ریالی خود هستند؛ 
کار مردم درست است و نمی توان آن ها را شماتت کرد. این رفتار 

خردمندانه است چرا که جامعه به شهروند خردمند نیاز دارد.
 وی در خصوص ایرادات بسته جدید ارزی دولت، تصریح کرد: تنها 
مشکل بسته جدید ارزی رسمیت شناختن ارز ترجیحی است که 
راهکاری نادرست است و موجب افزایش فساد خواهد شد.در واقع 
بیشتر از آنکه نگران عرضه و تقاضا باشیم باید نگران رواج فساد باشیم، 

چرا که ارز چند نرخی افزایش رانت و فریب دولت را به همراه دارد.
ساسان راه اصلی برای جلوگیری از فساد ارزی را اعالم ارز تک نرخی 
از سوی دولت اعالم کرد و گفت: دولت برای کاهش فساد و اختالف 
طبقاتی باید گمرکات را برای کاالهای اساسی و سود بازرگانی را صفر 
کند و ای کاش روزی قانونی داشته باشیم که اجازه چند نرخی شدن 

ارز را از بین ببرد. 

سياست ارزی
 نيازمند قانون است 

اميدواری مردم به بسته جدید

فرهنگ ســختگیری های نابجا در استان را نمی 
توان با یک رونمایی و صدور بخشنامه مرتفع کرد

مدیران دولتــی بــه اپیدمــی رونمایی های 
بی حاصــل گرفتارنــد؛ هرچند که خــود اتاق 
بازرگانــی نیز در ایــن بحث چاالک نیســت
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شتابدهند دیموند اصفهان، مستقر در دانشگاه صنعتی اقدام به برگزاری اولین دورهمی 
DMOND Meetups  نمود. این دورهمی در سالن کارآفرینی ساختمان نوآوری با 
حضور تمامی متخصصین، کارآفرینان و عالقه مندان به حوزه تیم سازی این رویداد با هدف 
آگاهی از فعالیت استارتاپ ها در حوزه تیم سازی و به اشتراک گذاری ایده های خالقانه در 
قالب یک دورهمی غیر رسمی و برای ایجاد بستری برای یک ارتباط سازنده و بلندمدت 
مابین افراد شرکت کننده برگزار گردید. هومن هوشیار مربیگری این دوره را بر عهده داشت.

مدیریــت نــوآوری و تجاری ســازی فناوری دانشــگاه صنعتــی اصفهان بــا همکاری 
شــتابدهنده هاب اصفهان چهارمیــن ایکاب با موضوع بازی ســازی را بــا هدف آمورش 
بازی ســازی، ایجاد خالقیت در بوجود آوردن یک کســب وکار و تقویت کار تیمی برگزار 
می کند. این رویداد ۸0 ســاعت آموزش دارد که شــامل 60 ســاعت آموزش کامل بازی 
ســازی، 10 ســاعت آموزش گرافیک بازی، 10 ســاعت آموزش های راه اندازی کســب 
و کار وکسب درآمد از ساخت بازی، و همچنین ســاخت حداقل 5 بازی مختلف می باشد . 

برگزاری چهارمین ایکاب با موضوع بازی سازیDMOND Meetups  با موضوع تیم سازی
دیدگاه

دستمزد خود را به 
دالر دریافت کنید؛

صادرات خدمات 
مهندسی

حدود چند مــاه پیش بود کــه برای 
راه اندازی کسب و کاری جدید، اقدام به 
خرید یک دامنه کردم. یک هفته ای از 
خرید دامنه گذشته بود که با یک شماره 
ناشــناس و کمی عجیب با من تماس 
گرفته شد. پشت خط فردی بود که من 
متوجه نمی شدم با چه زبانی صحبت 
می کند. تنــد تند و جویــده جویده، 
بــا صدایی کم رنگ، پشــت ســر هم 
مطالبی را بیان می کرد. یکی دوباری به 
انگلیسی گفتم که من متوجه صحبت 
هایش نمی شوم. ولی او بی توجه ادامه 
می داد. خواستم تماس را قطع کنم که 
بین کلماتش یک دفعه اسم دامینم را 
شنیدم . همان دامنه ای که هفته پیش 

خریده بودم. 
تعجب کردم و توجهم جلب شد. بیشتر 
به کلماتش دقت کردم تا متوجه شدم 
با لهجه ی غلیظ هندی، دارد انگلیسی 
صحبت می کند. چنــد باری صدایش 
کردم تا لحظــه ای مکث کــرد و از او 
درخواست کردم که شمرده تر کلمات 
را بیان کند. او هم از ابتدا همه حرفایش 

را سر صبر بازگو کرد. 
پیشنهاد داشــت که شرکتشان برای 
دامنه ای که تازه خریــده ام، یک وب 
ســایت طراحی کند. حتما وبســایت 
who.is را مــدام رصد مــی کنند تا 
مشــتریان بالقوه ای که تازه دامنه ای 
خریده اند و نیاز به طراحی وبســایت 
دارند را شناسایی کنند. ابتدا گفتم که 
خودمان طراحی وبسایت هم انجام می 
دهیم اما بعد به ذهنم رسید که فرصت 
خوبی است تا با آنها و تحوه تعامل بدون 
مرزشان بیشتر آشنا بشــوم. از طرفی 
حدس می زدم شــاید شرکتشان در 
هندوستان نباشــد و مثال یک شرکت 
هندی باشــند که خدمات اوپراتوری 
تلفن یک شــرکت اروپایی را به عهده 
دارند. پرس وجو کردم و متوجه شــدم 
که شرکت در شهر کلکته است. برایم 
خیلی عجیــب بود که یک شــرکت 
نرم افــزاری، گســتره ی جغرافیایی 
مشــتریانش را تا این حد گسترده در 
نظر گرفته است و به بازارهای محلی و 

منطقه ای خود بسنده نمی کند. 
با این ماجرا خواســتم بگویم بازارهای 
جهانی فقط روی کاغذ مهم نیست و در 
حوزه ی فناوری اطالعات بعضی کشور 
ها برنامه های جدی دارنــد. از طرفی 
امروز، افزایــش ارزش دالر به ریال هم 
نوید بخــش به صرفه بــودن صادرات 
است. صادرات خدمات مهندسی یعنی 
اینکه شــما دســتمزد خود را به دالر 
دریافت می کنید و اگر حق الزحمه ی 
ساعتی 10 دالر شــما تا سال گذشته 
40 هزارتومان ارزش داشــت، امسال 
ارزشــش تا 120 هزار تومان افزایش 
یافته اســت و این یعنی یک پروژه ی 
کوچک 1000 نفر ساعته درآمد قابل 

توجهی خواهد داشت. 
حوزه ی فنــاوری اطالعــات و به تبع 
آن حوزه ی کســب و کارهای نوپا و به 
 IT خصوص استارت آپ های حوزه ی
که بازارهای جهانــی را هدف قرار داده 
اند، فرصت مناسبی برای بهره برداری 

از این شرایط را دارند. 
هرچنــد دو چالش اساســی "ارایه ی 
خدمات با کیفیت جهانی" و همچنین 
"پیچیدگی تعامالت تجاری و مالی بین 
المللی" پیش روی شرکت ها و شرکت 
های نوپا ســت اما به نظر می رسد که 
صرفه ی اقتصادی ناشی از این شرایط 
ویژه ی ارزی، جذاب تر از آن اســت که 

به حل این چالش ها همت نگماریم.

 دیدگاه

Is fahan

* میثم زرگرپور؛ 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق 

سرمایه گذاری سیناتک 
نکته اول اینست که استارتاپ ها هم همچون 
از  بیشتر  حتی  و  اقتصادی  فعاالن  دیگر 
سایرین این نوسانات و بحران ها موجبات 
آسیب برایشان است و قطعا اگر ثبات در بازار 
باشد حتی با قیمت های باال کارشان راحت 
تر خواهد بود. تصور بنده بر اینست که این 
نوسانات اقتصادی سه تاثیر عمده بر زندگی 

استارتاپ ها خواهد داشت.
اول. بحران اقتصادی باعث کاهش خرید 
مردم میشود و بسیاری از استارتاپ ها که در 
حوزه آی تی هستند و در عرصه ارائه خدمات 
حضور دارند از فهرست اولویت مردم برای 
هزینه ها خارج میشوند و دچار بحران جذب 
مشتری می شوند. و بسیاری از استارتاپ 
ها که دست روی نیازهای اساسی تر مردم 
میکنند  کاری  کپی  صرفا  و  اند  گذاشته 
راحتتر جان سالم از این بحران به در می 
برند. دومین اثری که وضعیت موجود دارد 
اینست که استارتاپ ها هم درگیر  تورم 
و هزینه های باال میشوند چه هزینه های 
زیرساختی و چه هزینه های نیروی انسانی 
که باال خواهد رفت؛ به خصوص استارتاپ 
های آی تی یا استارتاپ هایی که در حوزه 
صنعت فعالیت میکنند و نیاز به مواد اولیه 
دارند و نرخ انها با دالر و ارز محاسبه میشود 
و هزینه هایشان افزایش پیدا می کند. اثر 
سومی که بحران و نوسانات موجود به نظر 
میاد در میان مدت بر روی مسئله جذب 

سرمایه روی استارتاپ ها اثر خواهد گذاشت 
و کسانی که سرمایه گذاری میکنند به دنیال 
ریسک کمتر و صرفه و بازده باالیی هستند . 
اگر سرمایه گذار بداند در بازار دیگری توجیه 
اقتصادی و بازده بیشتری خواهد دید در 
نتیجه وارد حوزه استارتاپ ها نمیشود و 
این خطر را من جدی میبینم که پول هایی 
که جسورانه برای سرمایه گذاری به سمت 
استارتاپ ها امده بودند کم کم به سمت بازار 
های دیگری حرکت کند. بازارهایی مثل طال 
و سکه و مسکن و خودرو که ممکن است 
اینها بازارهایی با ریسک کمتر و بازدهی 

بیشتر یا حتی مشابه باشند .
در نتیجه به نظر می آید که در یکی دو سال 
آینده با نوعی بحران در زمینه ی سرمایه 
گذاری استارتاپ ها رو به رو شویم.البته این 
موضوع بیشتر در مورد سرمایه گذرانی ست 
که با پول های شخصی وارد شدند و سرمایه 
گذرانی که با پول های شرکتی یا نهادی 
هستند و ماموریتی سرمایه گذاری میکنند 

کماکان در این بازار حضور خواهند داشت .
در مورد نقش استارتاپ ها در شرایط موجود 
می توان به دو موضوع اشاره نمود. اول اینکه 
استارتاپ ها حتما می توانند نقش ایفا کنند؛ 
چون به واسطه ذاتشان چابک تر هستند و 
ممکن است بتوانند کارهایی را سریع تر یا با 
هزینه ای کم تر یا به شکل نوآورانه تری حل 
کنند. در نتیجه قطعا می توانند نقش ایفا 
کنند. اگر که کاری که انجام می دهند حتما 
با طراحی درست از بیزینس مدل و شناخت 
دقیق اقتضائات بازار و پرهیز از کپی کاری 

باشد قطعا میتوانند نقش ایفا کنند و هم 
خودشان و هم جامعه از توانایی هایشان بهره 
مند گردند.نکته دومی که به نظر میرسد این 
است که اگر با یک مثال بخواهم توضیح دهم 
مثال یک پدری را در نظر بگیرید که کارمند 
است و حقوق ثابتی دارد و قیمت ها وقتی باال 
میروند ممکن است اولین کاری که می کند 
حذف کردن کتاب یا مثال شیر از سبد خرید 
زندگیش باشد. در نتیجه یکی از اتفاقاتی 
که در این زمینه پیش خواهد آمد اینست 
که سازمان های بزرگ یکی از اولین بودجه 
هایی که حذف خواهند کرد بودجه های 
نوآوری خواهد بود و این به آینده سازمان 
ها صدمه می زند. من هم همچون خیلی از 
بزرگان این حوزه این اعتقاد را دارم که یکی 
از راه های برون رفت از بحران های اقتصادی 
نه حذف بودجه های نوآوری که اتفاقا تمرکز 
بر  نواوری هست. استارتاپ ها به ذات نوآور 
هستند و به همین واسطه می توانند کارهایی 
را انجام بدهند که شاید سازمان های بزرگ 

به سادگی موفق به انجام آن کارها نشوند.

* پیمان کاظمی؛ 
مدیر شتابدهنده اکسل در اصفهان

مانند  هم  استارتاپها  بحرانی  شرایط  در 
بقیه کسب و کارها و شرکتها دچار چالش 
می شوند و افزایش هزینه ها و نبود ثبات و 
مدیریت لحظه ای باعث میشود که مدیریت 
این شرایط بسیار سختتر شود و استارتاپها 
که در شرایط معمولی و به ذات شرایط 
سختی دارند، با این شرایط دچار سختی 

دوچندانی می شوند و به سختی می توانند از 
این شرایط عبور کنند. استارتاپها از دو جنبه 
در این بحران دچار ضرر و سختی می شوند 
یکی افزایش هزینه های روزمره ، شرکت 
داری و توسعه محصول است و دوم هزینه 
جذب سرمایه است و از سوی استارتاپها 
سختتر می توانند جذب سرمایه کنند چرا 
که برای صاحبان سرمایه سودهای کوتاه 
مدت زیادی در اولیت و دسترس قرار خواهد 
گرفت و این باعث میشود که بجای سرمایه 
گذاری در کسب و کارهای نوپا، این سرمایه 
ها در ارز و مسکن و طال متمرکز شوند که 
نه تنها برای اقتصاد ملی خوب نیست بلکه 
مضر هم هست. بنابراین استارتاپها برای 
جذب سرمایه به مشکالت بیشتری برخورد 
خواهند کرد مخصوصا استارتاپهای مراحل 
اولیه که در مقابل افزایش هزینه شکننده تر 
هستند.وضع موجود باعث می گرد که آمار 
شکست استارتاپها بیشتر شود.اما اگر سوی 
دیگری به قضیه نگاه کنیم استارتاپهایی که 
از این بحران عبور کنند استارتاپهای قویتری 
هستند و احتماال تاثیر بزرگی بر اقتصاد آینده 
ایران خواهند داشت و رشد بیشتری خواهند 
کرد چرا که بنیه قویتر داشته اند و توانسته 
اند از این بحران عبور کنند و سرمایه گذارانی 
که در این استارتاپها سرمایه گذاری کنند 
احتماال سود بهتری نصیبشان خواهد شد 
و این امر منتج به آنست که سرمایه گذاری 
در آینده سهامدار یکی از کسب و کارهای 
قوی ایران باشند. در واقع تنوع سبد سرمایه 
گذاری شاید استراتژی خوبی برای سرمایه 
گذاران بزرگ باشد که بخشی از سرمایه 

شان را در استارتاپها سرمایه گذاری نمایند.
نهادهای دولتی و حاکمیتی در این شرایط 
می توانند نقش بسزایی در عبور استارتاپها 
از این بحران دارند.کمک دولتی نباید به 
شکل تصدی گری یا اعطای وام باشد چرا 
که در این شرایط می تواند آسیب بیشتری 
به آن ها بزند بلکه دولت باید با تغییرات 
قوانین فعالیت استارتاپها را تسهیل کند و 
موانع حرکتی آنها را کمتر نماید تا استارتاپها 
بتوانند تمرکز بیشتری بر روی محصول 
و بازار خود داشته باشند و ریسک مجوز و 
اتفاقات غیر منتظره ماننده فیلترینگ و غیره 
کاهش پیدا کنند تا استارتاپها بدانند با تالش 
و پشتکار و ارائه محصول خوب می توانند 
موفق شوند و همچنین بر روی زیرساخت 
دولت  توسط  بهبودهایی  نیاز  مورد  های 
ایجاد شود تا استارتاپها و کسب و کارهای نوپا 
بتوانند با هزینه های کمتر و دسترسی بیشتر 
به زیرساخت های بهتر بتوانند به جریان 
حرکتی خود سرعت ببخشند یا حداقل از 

سرعت حال آن ها کم نشود. 

در شرایط نوسانات اقتصادی و بحرانهای ارزی استارتاپها چه نقشی می توانند ایفا می کنند؟؛

دو ســئوال از دو کارآفریــن حــوزه اســتارت آپ، محــوری گفــت و گــوی ایــن هفتــه مــان بــود؛ اول آنکه بــا توجه 
گزارش

گروه کارآفرینی

بــه وضــع نوســانات اقتصــادی و بحرانهــای ارزی، پیــش بینی شــما از وضعیــت آینده اســتارتاپها چیســت؟ و دوم 
اینکــه اســتارتاپها چــه نقشــی را مــی تواننــد در وضعیــت موجــود بــه خوبــی ایفــا کننــد؟ پاســخگوی مــا میثم 
ــر  ــره صنــدوق ســرمایه گــذاری ســیناتک، و پیمــان کاظمــی؛ مدی ــات مدی ــور؛ مدیرعامــل و عضــو هی زرگرپ
شــتابدهنده اکســل در اصفهــان بودنــد؛ جایــی کــه هــر دو معتقدنــد کــه کــه یکــی از راه هــای بــرون رفــت از 

بحران های اقتصادی نه حذف بودجه های نوآوری که اتفاقا تمرکز بر  نوآوری هاست ؛

تمرکز بر نوآوری 
در یکی دو سال آینده با نوعی بحران در سرمایه گذاری بر روی استارتاپها رو برو می شویم!

 نوسان: دومین مدرسه کسب و کار 
تابستانی پویتک از  سی و یکم مرداد 
تا شانزدهم شهریور ماه سال جاری در 

اصفهان برگزار می شود. 
این رویداد که متشکل از کارگاه های 
تمرین  سازی،  تیم  فرآیند  آموزشی، 
تیمی و ساخت محصول اولیه و ارایه به 
سرمایه گذار است، با موضوع کسب و 
گردد. شرکت  برگزار می  نوپا  کارهای 

فارغ  و  دانشجویان  میان  از  کنندگان 
ی  حوزه  دو  در  متقاضی  التحصیالن 
و  کار"  و  کسب  "توسعه  تخصصی 
"توسعه نرم افزار" پس از بررسی اولیه، 

انتخاب می شوند. 
این رویداد با حمایت مرکز شتاب دهی و 
نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، سال گذشته برای اولین بار 

در اصفهان برگزار شد.

و  کسب  اولیه  مفاهیم  رویداد  این  در 
کار،  و  کسب  مدل  نظیر  نوپا  کارهای 
مدل های درآمدی، مدیریت چابک و کار 
تیمی، تفکر طراحی، طراحی محصول و 

رشد پایدار ارائه می شود. 
همچنین مباحث بازاریابی دیجیتال و 
بازاریابی محتوایی و نیز اصول ارائه به 
سرمایه گذار در سرفصل کارگاه ها قرار 

دارد. 

آموزش مفاهيم اوليه کسب و کار ارائه می شود
برگزاری دومین مدرسه کسب  و کار تابستانی پویتک در اصفهان؛

یکــی تکنولــوژی در شــرایط فعلــی 
اقتصــاد کشــور کــه پیــش بینــی آینــده 
ــه  ــن گزین ــت بهتری ــخت اس ــیار س بس
ــم  ــخ بزنی ــه  تاری ــری ب ــه س ــت ک اینس
ــی ممکــن اســت  و ببینیــم چــه چیزهای
ــی  ــال های ــا مث ــود. ب ــرار ش ــاره تک دوب
ــوز  ــه هن ــش ک ــال پی ــر س ــم: اواخ ــی کن ــروع م ــاده ش س
ــه  ــتانم ک ــی از دوس ــود از یک ــده ب ــروع نش ــات ارزی ش التهاب
ــنهاد  ــت پیش ــیدم. گف ــت پرس ــص داش ــه تخص ــن زمین در ای
میکنــم کــه برویــد و نوســانات بیــن ســال هــای فــالن و فــالن 

ــد. ــی نمایی را بررس
ــا  ــل خاصــی همیشــه در کشــور م ــه دالی ــد ب ــت کــرده ای ــروز دق ــا ام ت
ــا هــر خبــری منفــی در حــوزه اقتصــاد  ــرای تحریــم ی وقتــی تاریخــی ب
مشــخص مــی شــود، دقیقــا تــا یکــی دو روز قبــل از آن تاریــخ، اوضــاع بــه 
بدتریــن حالــت ممکــن مــی رســد و دقیقــا همــان روز موعــد یــا یکــی دو 
روز بعــدش حالــت مســاعدتر مــی شــود؟ !! بــرای ایــن شــرایط اصطالحــی 
کــه در بــورس شــنیده ام را بــه شــما نیــز مــی گویــم. بــه ایــن پدیــده مــی 
گوینــد: “پیــش خــور” جامعــه قبــل از اینکــه اتفاقــی بیوفتــد خودشــان 
را بــرای بدتریــن حالــت یــا برعکــس، بهتریــن حالــت بــرای خبــر هــای 
خــوب آمــاده مــی کننــد ولــی روز بعــد وقتــی مــی بیننــد ســاعت از 24 
شــب گذشــت و هنــوز نفــس مــی کشــند آرام مــی شــوند و بــازار آرامــش 

خــود را پیــدا مــی کنــد
بــا ایــن مثالهــا، حــاال اســتارتاپ هــا و کســب و کارهــای نوپــا چیــکاری 
ــی  ــد ول ــد بررســی کنن ــخ را بای ــر، تاری ــد ؟واضــح اســت دیگ ــد بکنن بای
بــا یــک نکتــه متفــاوت. آن هــم  اینکــه همــه تاریــخ در کتابهــا نیســت، 
اســتارتاپها بایــد برونــد پیــش پدربــزرگ هــا و مادربــزرگ هــا، و از آنجــا 
دنبــال تاریــخ بگردند.بعــد از ایــن کالس درس تاریخــی، میتواننــد خیلــی 
راحــت کســب و کار خودشــان را مطابــق شــرایطی تنظیــم کننــد کــه نــه 

تنهــا، متضــرر نشــوند بلکــه ســود هــم داشــته باشــید.
حــاال منظــور از تنظیــم چیســت ؟ تنظیــم کــردن کســب و کار نوپــا یعنی 
مثــال اگــه قرارســت کمپیــن تبلیغاتــی و شــعار تبلیغاتــی طراحــی کنیــد، 
بــا توجــه بــه رونــد هــای روز جامعــه بــا خالقیــت اســتارتاپی ایــن کار را  
انجــام دهید.مــا همیــن ســال پیــش تغییــر ارزش ریــال را تجربــه کردیــم، 
ــخ درس  ــان از آن تاری ــا و بنیاگذارانش ــتارتاپهای م ــک از اس ــدام ی ــا ک ام
هایــی بــه یــادگار دارند؟بزرگتریــن تجربــه ای کــه بــه عنــوان یــک مشــاور 
ســرمایه گــذاری در حــوزه کســب و کارهــای نوپــا و اســتارتاپ هــا کــه از 
آن تاریــخ بــه خاطــر دارم ایــن بــود کــه کاالهایــی در آن شــرایط بــا قیمت 
هــای نجومــی فــروش رفــت کــه در حالــت عــادی فروششــون غیــر ممکن 
بــود !!! یــک بــار دیگــر جملــه قبلــی را بخوانید.فکــر مــی کنیــد دلیــل این 
رخــداد تاریخــی چــه بــود؟ دلیــل ســاده ایــن اتفــاق ایــن بــود کــه مــردم 

بــه ایــن امــر کــه قیمــت هــای غیــر عــادی بشــنوند عــادت کردنــد.
مثــال قبــل از نوســانات قبلــی جامعــه محــدوده قیمتــی مشــخصی بــرای 
کاالیــی مصرفــی و آشــپزخانه ای همچــون قابلمــه در ذهــن داشــت و غیــر 
ممکــن بــود بــرای یــک قابلمــه بــا یــک ویژگــی خــاص بیشــتر از 1.5 برابر 
قیمــت عــرف پرداخــت کننــد ولــی وقتــی تغییــر محــدوده قیمــت هــا در 
زمــان خیلــی کمــی اتفــاق افتــاد ایــن چارچــوب ذهنــی از بیــن رفــت و 

حتــی اجنــاس لوکــس را طبقــه متوســط جامعــه مــی خریدنــد.
نکتــه ای کــه بایــد مدیــران اســتارتاپها بــه آن توجــه نماینــد اینســت کــه 
ــی در عــوض اکنــون  ــرخ ارز و رکــود نبــود ول ــه قبلــی؛ تغییــر ن در تجرب

ننقدینگــی زیــادی در جامعــه در دســت مــردم هســت.
مثــال هــای بســیار زیــاد دیگــری هــم هســت کــه بایــد درتاریــخ کشــور 
ــت  ــه جمعی ــم ک ــی دانی ــا م ــه م ــال هم ــرد، مث ــدا ک ــر پی ــای دیگ ه
ــی در  ــت، ول ــت اس ــال حرک ــالمندی در ح ــمت س ــه س ــورمان ب کش
تصمیــم گیــری ایــن یــک دلیــل تنهــا مــالک برنامــه ریــزی تیــم هــا 
ــتگی  ــای بازنشس ــدوق ه ــت صن ــر وضعی ــال حاظ ــد ، در ح ــد باش نبای
ــرای  کشــور چنــدان خــوب نیســت و شــاید نتواننــد زندگــی راحتــی ب

ــد!!! ــن کنن ــا تامی بازنشســته ه

* نشانه ها زیاد هست و راهکار بسیار
بگذاریــد روی همیــن مــورد، چنــد فرصــت و تهدیــد را واکاوی کوتاهــی 

داشــته باشــیم:
ــت  ــح اولوی ــش تفری ــر برای ــال دیگ ــد س ــالمند چن ــه س ــاید جامع 1-ش
ــا هزینــه پاییــن را طراحــی  نداشــته باشــد پــس مــی تــوان تفریحــات ب

نمــود.
2-شــاید جامعــه ســالمند نتوانــد هــر هفتــه فرزنــدان و نــوه هایشــان را به 
میهمانــی دعــوت کنــد پــس مــی تــوان نیــاز بــه کنار هــم بــودن خانــواده 

هــا را پوشــش داد.
3-شــاید تعــداد پرســتار کافــی بــرای مراقبت نداشــته باشــیم پــس گجت 

هــای ســالمتی را مــی تــوان بــرای آنهــا طراحــی کرد.
4-شاید ...

*از این شاید ها زیاد هست
پــس از ویژگــی هــای بــارز یــک کارآفریــن تبدیــل تهدیدهــا بــه فرصــت 
هــا بایــد باشــد.و امــا در خصــوص شــرایط جــذب ســرمایه، بــه نظــر مــی 
آیــد مــی تــوان صنــدوق هــا و شــرکت هــای ســرمایه گــذاری را بــه ســه 

دســته تقســیم نمــود.
1 - صنــدوق هــا و ســرمایه گــذاران کــه در شــرایط عــادی پولــی بــرای 
ســرمایه گــذاری نداشــتند و صرفــا اســم یــک ســرمایه گــذار را یــدک مــی 
کشــیدند در حــال حاضــر بــا گفتــن نامســاعد بــودن شــرایط اقتصــادی از 

پذیــرش طــرح خــوداری خواهنــد نمــود.
2- صنــدوق هایــی کــه تصــور مــی کننــد صرفــا بایــد روی طرحــی کــه 
ــل  ــد و دلی ــذاری کنن ــرمایه گ ــته س ــور نداش ــابهی در کش ــون مش تاکن
عــدم ســرمایه گــذاری خودشــان را بــه داشــتن نمونــه داخلــی اعــالم مــی 

نماینــد. ) تصــور بســیار غلــط(
3- صنــدوق هایــی کــه ســرمایه گــذاری انجــام مــی دادنــد و هنــوز هــم 
انجــام مــی دهنــد و اعتقــاد دارنــد هــر تهدیــدی رو مــی تــوان بــه فرصــت 

ــل نمود. تبدی
ــب و  ــا و کس ــتارتاپ ه ــرای اس ــنهادی ب ــم پیش ــا بخواهی ــر م ــال اگ ح
کارهــای نوپــا داشــته باشــم آن پیشــنهاد ایــن اســت کــه پــس از ســاختن 
کمینــه محصــول قابــل اســتفاده خــود بــا شناســایی بهتــر صنــدوق هــای 
ســرمایه گــذاری فعــال در کشــور،  بــه صنــدوق هایــی مراجعــه کننــد کــه 

ســابقه حداقــل 3 ســرمایه گــذاری در ســال را داشــته باشــند.

الزامات تبدیل تهدید به فرصت؛

استارت آپها و نوسانات تاریخی
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میثم زرگرپور: 
اســتارتاپ ها به ذات نوآور هســتند و به همین 
واســطه می توانند کارهایی را انجــام بدهند که 
شاید سازمان های بزرگ به سادگی موفق به انجام 

آن کارها نشوند

پیمان کاظمی:
استارتاپ ها از دو جنبه در این بحران دچار ضرر و 
سختی می شوند یکی افزایش هزینه های روزمره 
، شرکت داری و توسعه محصول است و دوم هزینه 

جذب سرمایه است 
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مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه اصفهان، محصوالت این شرکت را از تنوع بیشتر 
درمقایسه با قبل و قیمت آن را هم 35 درصد کمتر از قبل برشمرد و گفت: ورق 
های تولید شده قابل کاربرد در صنایع دریایی ، نفت و گاز و خودروسازی است. 
بهرام سبحانی افزود: با توجه به کاهش قیمت فوالد اما معادله ای شگفت انگیز در 
بازار در حال رقم خوردن است چرا که محصوالتی که با فوالد تولید می شود افزایش 

قیمت زیادی دارد .

در تیرماه امسال تحویل محصوالت فوالد مبارکه به بازار داخل نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رشدی 19 درصدی داشته که از این میان تحویل کالف گرم با رشد 
چشمگیر 54 درصدی همراه بوده است. روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه، با اعالم 
این خبر اضافه کرد؛ میزان تحویل کاال به بازار داخل در چهارماهۀ اول سال 9۷ با 
رشد ۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، همراه بوده که از این میان، میزان 

کالف گرم رشد 24 درصدی را نشان می دهد.

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه تاکید کرد:

فروش محصوالت از طریق بورس کاال

رشد 24 درصدی تحویل کالف گرم فوالدمبارکه آماده تامین نیاز بازار داخلی
گزارش

 نوسان: معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت با تاکید بــر اینکه زنجیره 
فوالد درحال اصالح شــدن اســت، 
گفت: تحریم ها روزی تمام می شود، اما 
نخستین نگرانی من این است که نباید 
در حوزه صادرات ســخت گیری هایی 

اعمال شود.
مهدی کرباســیان در مراسم افتتاح 
دهمین نمایشــگاه بین المللی فوالد 
و متالــوژی اصفهــان، بــا تاکید بر 
اینکه جامعه ســالم در گرو شفافیت 
و مبارزه با فســاد اســت، اظهار کرد: 
یکی از اساســی تریــن نعمت های 
سالمت اقتصادی، توسعه رسانه ها و 
مطبوعات آزاد است. وی با بیان اینکه 
بیش از 60 درصد تولید فوالد کشور 
به اســتان اصفهان تعلق دارد، افزود: 
این استان جایگاه ویژه ای در صنعت 
کشــور دارد و بــه طور کلی شــروع 

صنعت ایران از ذوب آهن است.
رییس هیات عامل ســازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با 
تاکید بر اینکه جایگاه فوالد در توسعه 
کشور باال و فوالد محور توسعه است، 
تصریح کرد: در ســال 96 تولید فوالد 
کشور با شکستن رکورد تاریخی خود، 
در مجموع 9 میلیارد دالر صادرات را 
در مجموعه زنجیره فــوالد و صنایع 
معدنی ثبت کرد و بیش از 22 درصد 
صادرات کشور مربوط به این حوزه بود. 
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین 
بخــش هــای تاثیرگــذار در اقتصاد 
مقاومتی فوالد اســت، اظهار کرد: در 
زنجیره فوالد، ســنگ آهن  و گاز که 
دو نعمت خدادادی اســت که از آنها 
ارزش افزوده ای حاصل می شــود و 
در کارخانجات مختلف در این چرخه 

اشتغال باالیی ایجاد می شود.
کرباســیان با تاکید بر اینکه جایگاه 
فوالد در ارزش آوری، تولید و اشتغال 
بســیار حائز اهمیت اســت، افزود:  تا 
سال 92  واردکننده گندله بودیم، اما 
امروز صادر کننده آهن اســفنجی و 
صادر کننده کنستانتره هستیم.  وی با 
بیان اینکه زنجیره فوالد درحال اصالح 
شدن است، گفت: در مبارکه در رابطه 
با حفظ محیط زیســت، صرفه جویی 
در آب و اســتفاده از پساب شهرها و ... 
اقدامات مناسبی صورت گرفته است 
که اینها نشان دهنده وجود سیاست 

های مناسب در فوالد است.
معاون وزیر صنعت با اشــاره به اینکه 
در دوماه گذشــته، نزدیــک بر 120 
درصد به تولید گندله و ۸0 درصد به 
تولید کنســتانتره اضافه شده است، 
تاکید کــرد: درحــال حاضر ظرفیت 
فوالد کشــور 31 میلیون تن است که 
تا پایان امسال امیدواریم که به رقم 35 
میلیون تن افزایش یابد. وی با تاکید بر 
اینکه بالخره تحریم ها نیز روزی تمام 
می شــود، افزود: نخستین نگرانی من 
این اســت که نباید در حوزه صادرات 
ســخت گیری هایی اعمال شود که 
موجب لطمه به بخش تولید شود، چرا 
که به دســت آوردن بازار این قسمت 
در جهان کار بســیار ســختی است. 
صادرات باالی هشت میلیون تن فوالد 

نشان از پیشرفت ما دارد.
رییس هیات عامل ســازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
تصریح کرد: تحریــم در آخر تمام می 
شود و ما باید با ایجاد سرمایه گذاری، 
اشتغال را توسعه دهیم و امیدواریم با 
کمک دولت و دیگر ســرمایه گذاران 

جایگاه فوالد در کشور بهبود یابد.

معاون وزیر صنعت:
در حوزه صادرات 
سخت گیری نکنیم

گزارش

تاه
 کو

بار
اخ

industry

هرگونه قیمت گذاری دستوری اشتباه است!

* شرایط فعلی مساعد نیست!
در  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
تالش  تمام  ما  گفت:  خبرنگاران  جمع 
خود را برای حل مشکل صنایع انجام می 
دهیم؛ چرا که قیمت ها باید برای مصرف 
کننده نهایی متاثر از مکانیسم عرضه و 
تقاضا باشد، طوری که به مصرف کننده 
فشاری وارد نشود و در عین حال تولید 
کننده از فروش محصول خود راضی باشد. 
متاسفانه باید گفت شرایط موجود به درد 

اقتصاد کشور نمی خورد.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: مهمترین 
تولیدکنندگان  به  شود  می  که  کمکی 
بتوانند  تا  کشور در شرایط تحریم کرد 
باشند؛  داشته  بهتری  صادرات  و  تولید 
حذف  هرگونه رانت و فساد اقتصادی  است. 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
اضافه کرد: با شرایط اخیر بازار فوالد که 
قیمت های به صورت دستوری تعیین 
شده است، نه سهامداران شرکت ها انگیزه 
ای برای ادامه سرمایه گذاری دارند و نه 
تولید کننده برای ادامه تولید! و در این 
میان گزارش هایی به دست ما رسیده 
که نقش دالالن در این مکانیزم رانت زا 

پررنگ بوده است.

وی  تاکید کرد: باید میانگین صادرات 
ساالنه در بخش فوالد در شرایط تحریم با 
توجه به نیاز و عرضه داخلی بیشتر شود  
که در این راستا نیازمند برنامه ریزی ها و 

اقداماتی هستیم.

* وجود رانت و فساد در اقتصاد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخ 
اصالح  تسنیم در خصوص  به خبرنگار 
قیمت ارز با توجه به بسته جدید ارزی و 
لزوم بازنگری در بخشنامه اخیر وزارت 
"صمت" در  قیمت گذاری کاال گفت: با 
توجه به اصالح قیمت ارز در بازار ثانویه 
و این که شرکت های تولیدی بخشی از 
محصول خود را صادر می کنند، باید به 
این موضوع توجه کرد که زمانی قیمت 
دستوری در داخل پذیرفته می شود که 
دستوری  نرخ  از  نهایی  مصرف کننده 
محصوالت منتفع شود. وی ادامه داد: به 
عبارتی عدم انتفاع مصرف کننده نهایی، 
از نرخ دستوری برای محصوالت بیانگر 
وجود رانت و فساد در اقتصاد است، حال 
آن که سهامدار و سرمایه گذار شرکت هم 
انگیزه ای برای ماندن و نگهداری سهم 
بنیادی ندارد و در بورس فروشنده می 

شود.
این عضو شورای عالی اقتصاد در برابر این 
پرسش که طبق قانون نظارت و کنترل 
بازار برعهده وزارت صمت است و اساسا 
ورود این وزارتخانه به قیمتگذاری اقدام 
غیرقانونی به نظر نمی رسد، توضیح داد: 

به هر حال قیمت گذاری طبق مقررات و 
مصوبات بر عهده وزارت صمت است، اما 
نه قیمتگذاری که به ضرر تولیدکننده و به 

نفع واسطه ها باشد.
وی گفت: به نظر ما این سیاست درستی 
نیست و هرگونه قیمت گذاری دستوری 
اشتباه است. اگر در اقتصاد  تولید کننده 
کاال مجبور به فروش با ارز 4200تومانی 
است، باید بدانیم که کاال با همین ارز به 
دست مصرف کننده نهایی می رسد، اما 
بررسی های اخیر نشان می دهد این اتفاق 
به طور کامل و دقیق رخ نداده است. یعنی 
هر خانواری هم باید کاالی مصرفی خود 
را با نرخ خوراک 4200 تومانی بتواند تهیه 
نماید و نباید شرایط به گونه ای باشد که به 
دلیل رانت فشار به مصرف کننده نهایی 

تحمیل شود و از سوی دیگر سود عاید 
تولید کننده هم نشود و در این میان دالل 

سود ببرد.
پورابراهیمی تاکید کرد: عرضه محصوالت 
به  منوط  دستوری،  قیمت  با  فوالدی 
بهره مندی بخش خصوصی از قیمت ها 
است؛ چرا که در غیر این صورت رانت و 
فساد اقتصادی در پی دارد و عالوه بر 
اینکه مانعی بر سر راه صادرات محسوب 

می شود. 
های  قیمت  این  بر  افزون  گفت:  وی 
دستوری و ایجاد رانت به افزایش هزینه 
شرکت ها نیز منجر می شود، این در حالی 
است که در شرایط تحریم نباید بخش 

تولید و صادرات با مانع روبرو شوند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
ادامه داد: برآورد می  شود حدود 30 هزار 
میلیارد تومان از تفاوت قیمت دستوری 
محصوالت  حوزه  در  توافقی  نرخ  با 
این  اگر  که  می شود  حاصل  فوالدی 
30 هزار میلیارد تومان به دست مصرف 
کننده نهایی برسد از نظر ما انجام این 
مهم، کمک شرکت های فوالدی به مردم 
و رعایت حقوق دولتی است که باید به 
درستی این مسیر ارزیابی شده و مورد 
تحقیق قرار گیرد ، اما بر مبنای گزارش ها 
ظاهرا بخشنامه اخیر صمت شرایط را به 

نفع واسطه ها رقم زده است.
اقتصادی مجلس در  رئیس کمیسیون 

پایان وعده داد: خانه ملت به سرعت وارد 
بررسی مقوله قیمت گذاری فوالد در بازار 
رسمی کاال می شود و در صورت لزوم از 
طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
بازنگری و  را مطرح و احتمال  موضوع 
تغییر مصوبات قیمت گذاری در سطوح 

عالی وجود دارد.

ورود مجلس به ماجرای قيمت گذاری دستوری محصوالت فوالدی؛

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: نماینــدگان مجلــس بــه ســرعت وارد بررســی مقولــه 
گزارش

گروه صنعت

قیمت گــذاری فــوالد در بــازار رســمی کاال مــی شــوند و در صــورت لــزوم از طریــق شــورای عالــی 
ــی  ــطوح عال ــذاری در س ــات قیمت گ ــر مصوب ــری و تغیی ــال بازنگ ــرح و احتم ــوع را مط ــادی موض ــی اقتص هماهنگ
وجــود دارد.هفتــه پیــش بــود کــه ســهامداران شــرکت هــای تولید کننــده فــوالدی و معدنــی در نامــه ای خطــاب به 
اســحاق جهانگیــری از قیمــت گــذاری دســتوری وزارت صمــت در صنعت فــوالد انتقــاد کــرده و آن را جفایــی در حق 
خــود و تولیــد کننــدگان دانســتند و ایــن کــه بــا عرضــه محصــول در بــازار کاال بــا دالر 4۲۰۰ تومانــی عمــال تنهــا 
دالالن منتفــع شــده انــد.در پــی ایــن نامــه نــگاری و اعتراضــات گســتره بــه بخشــنامه اخیــر وزارت صنعــت، معدن و 

تجارت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ورود مجلس به این ماجرا خبر داده است.

نقش پررنگ دالالن
 نوسان:معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه گفت: با توجه به 
صدور دستورالعمل وزارت صنعت معدن و تجارت پیرامون تنظیم 
بازار محصوالت فوالدی توافق با سندیکای لوله و پروفیل عملیاتی 

نیست.
سندیکای لوله و پرفیل در حالی با انتشار نامه ای از توافق تولیدکنندگان لوله و 
پروفیل و فوالد مبارکه در خصوص ارتقای سطح همکاری ها و بررسی شرایط 
بازار محصوالت فوالدی خبر داد که معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه، موارد 

مطرح شده را غیرعملیاتی دانست.
به  برای عرضه مستقیم محصوالت  توافق  این  در خصوص  اکبری  محمود 
تولیدکنندگان لوله و پروفیل براساس مفاد مندرج در این توافقنامه اظهار کرد: 
توافق فوالد مبارکه با سندیکای لوله و پروفیل مربوط به تاریخ 25 تیرماه سال 
جاری بوده و با توجه به صدور دستورالعمل وزارت صنعت معدن و تجارت 
پیرامون تنظیم بازار محصوالت فوالدی در تاریخ اول مردادماه امسال، این 
توافقنامه غیرعملیاتی بوده و اجرای احکام مندرج در دستورالعمل صادره توسط 
وزارت صمت حاکم بر فروش محصول در بازار فوالد است. وی افزود: فوالد 
مبارکه در فروش محصوالت خود از دستورالعمل تنظیم بازار فوالد که توسط 
وزارت صمت صادر شده، تبعیت می کند و توافق با سندیکای لوله و پروفیل 

مربوط به پیش از زمان صدور این دستوالعمل بوده و قابل اجرا نیست.
این مقام مسئول در خصوص خرید مستقیم مواد اولیه کارخانجات لوله و پروفیل 
از مجتمع فوالد مبارکه تصریح کرد: فروش مستقیم محصوالت تولیدی فوالد 
مبارکه به مصرف کنندگان محصوالت فوالدی کمافی السابق صرفاً از طریق 
بورس کاال امکان پذیر بوده و این مجتمع فوالدی غیر از این روش فروش 
نخواهد داشت؛ بطوریکه همانند گذشته تمام محصوالت تولیدی فوالد مبارکه 

روی میز فروش بورس کاال خواهد رفت.
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه تاکید کرد: البته موارد مندرج در توافق 
نامه با سندیکای لوله و پروفیل موضوع خاصی را در بر نمی گیرد؛ چراکه یکی از 
بند های مورد توافق برگزاری جلسات دوره ای سه ماهه و ماهانه جهت تعامل هر 
چه بیشتر و ارایه راهکار در جهت ارتقای سطح همکاری ها و بررسی موضوعات 
فی مابین بوده است که این جلسات بررسی و ارزیابی طبق شرایط قابل برگزاری 
است. مورد دیگر که در این توافق نامه آمده، ظرفیت سنجی کارخانجات لوله و 
پروفیل و اعالم مقدار تولید آن ها به فوالد مبارکه بوده که در خصوص این مورد 
نیز مشکلی برای ارزیابی ظرفیت های تولیدی کارخانجات لوله و پروفیل وجود 
ندارد. وی افزود: در خصوص بند آخر آن پیرامون فروش ال سی داخلی مدت 
دار 90 روزه توسط مجتمع فوالد مبارکه نیز باید گفت: با توجه به شرایط فعلی 
اقتصادی و توان بانک های کشور در ارایه اعتبارات اسنادی مدت دار، اجرای این 
بند در حال حاضر چندان امکان پذیر نیست؛ اما رایزنی ها با بانک های عامل 

همچنان ادامه خواهد داشت.
اکبری در خصوص ادعای سندیکای لوله و پروفیل پیرامون عرضه های قطره 
چکانی و گران فروشی ورق های گرم توسط فوالد مبارکه اظهار کرد: نکته 
حائز اهمیت این است که تقاضای واقعی محصوالت فوالدی بیش از میزان 
عرضه موجود نیست و بیشتر حجم تقاضایی که در حال حاضر در بازار مشاهده 
پایین  نیز  کاذب  تقاضای  این  دلیل  کرد:  تاکید  وی  است.  کاذب  می شود، 
بودن قیمت های معامله شده در بورس نسبت به بازار آزاد است؛ چراکه در 
بورس براساس مصوبه نهاد های باالدست، قیمت های پایه براساس نرخ مبنای 
ارز 4200 تومان محاسبه می شود که با رقابت خریداران قیمت معامله شده 
درصدی افزایش می یابد؛ با این حال، قیمت های معامله شده در بورس پایین تر 
از قیمت های بازار آزاد و قیمت های جهانی است که همین امر برخی سوداگران 
را برای کسب سود از محل این تفاوت نرخ پای میز معامالت بورس کشانده و 

تقاضا را به صورت کاذب افزایش می دهد.
اکبری ادامه داد: در این شرایط وقتی برای عرضه شمش فوالد خوزستان بیش 
از 3۷0 هزار تن تقاضا ثبت می شود، باید پرسید یک شبه چه اتفاقی در اقتصاد 
افتاده که ثبت این میزان تقاضا را سبب شده است. این در حالی است که 
علت بروز این رفتار صرفا تقاضای سوداگری بوده و واقعی نیست. چراکه در 
بورس دامنه ارائه تقاضا باز بوده و محدودیتی وجود ندارد؛ در این بین توجه به 
این نکته ضروری است که شفافیت معامالت بورس کاال به خوبی به مسووالن 
نشان می دهد که در سمت عرضه یا تقاضا چه رفتار هایی صورت می گیرد و این 

موضوع از مزایای تمرکز معامالت در بورس کاالست.
وی با ارائه آمار تولید، صادرات و واردات فوالد اظهار کرد: در سال گذشته 22 
میلیون تن فوالد در کشور تولید شده که از این میزان ۸ میلیون تن صادر شده 
و در مقابل 2 میلیون تن واردات داشتیم. به عبارت بهتر، تراز صادراتی فوالد 
در کشور 6 میلیون تن بیشتر از واردات بوده و تولید داخل مازاد بر نیاز کشور 
است؛ از این رو، ادعای کمبود محصول در کشور و یا عرضه کمتر از نیاز داخل، 

ادعایی بیش نیست.

 نوسان:  معاون تکنولوژی فوالد مبارکه، 
گفت: در ســال 1396 میــزان کاالهای 
بومی ســازی شــده از ۷36 قطعه در سال 
1395 به 910 قطعه افزایش یافته اســت.

منوچهر نیکفــر، ضمن مقایســۀ میزان 
بهره وری نیروی انســانی فــوالد مبارکه 
طــی ســالهای 1391 تــا 1396 اظهار 
کــرد: اگرچه در این شــاخص بــه نتایج 
مطلوبی دســت یافته ایم؛ اما نســبت به 
ســایر رقبا باید تــالش کنیم تــا در این 
حوزه نیز در ســال 139۷ با تولید 602 تن 
برای هر نفر به شــرایط بهتری برســیم.

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه با تأکید بر 
اینکه شــرکت فوالد مبارکه در شــاخص 
کاهش مصرف آب، در تمامی دنیا نســبت 
به سایر رقبا به عنوان یک الگو مطرح است، 
گفت: در حال حاضر مصــرف آب در فوالد 
مبارکه به ازای هر تــن تولید به 3.26  لیتر 
کاهش یافته است که البته می توان با کار و 
تالش بیشتر به شاخص های بهتری نیز در 
این زمینه دست یابیم. وی از کسب عنوان 
National Winner  در ارزیابی مدل 
تعالی کیفیت اروپا، واحــد نمونۀ کیفیت 
و اســتاندارد اســتانی و ملی، کسب رتبۀ 

یازدهم شرکت برتر دانشــی آسیا در کنار 
کارخانجات تویوتا و سامســونگ و ... برای 
اولین بار در خاورمیانه، دریافت لوح تقدیر 
از اولین جایزۀ مســئولیتهای اجتماعی در 
کشور، کسب رتبۀ اول در جایزۀ بهره وری 
در صنایع معدنی ایمیدرو، کسب تندیس 
طالیی حمایت از حقوق مصرفکنندگان، 
کســب رتبۀ اول در گروه فلزات اساســی 
و رتبۀ پنجــم در شــاخص ارزش افزوده 
در رتبه بندی 100 شــرکت برتر ایرانی به 
عنوان برخی از مهمترین دســتاوردهای 
شــرکت در ســال 1396 یــاد کــرد .

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه تشریح کرد:

دستاوردهای مطلوب در شاخص بهره وری

استراتژی فوالد مبارکه برای تأمین پایدار آب:

انتقال پساب به فوالد مبارکه
 نوسان: مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه، 
گفت: همکاری شرکت فوالد مبارکه و سازمان آب و 
فاضالب استان اصفهان منجر به بهبود رفاه و شرایط 

بهداشتی مردم منطقۀ پیرامونی شده است.
عباس اکبری، از شروع انتقال و تصفیۀ پساب شهر 
مبارکه و محلۀ صفائیه و شهر ورنامخواست و استفاده 
از آن جهت تأمین قسمتی از آب صنعتی موردنیاز خطوط تولید خبر داد و 
گفت: در راستای اهداف استراتژیک شرکت فوالد مبارکه مبنی بر تأمین 
پایدار آب موردنیاز شرکت و کاهش برداشت آب خام و همچنین در راستای 
مسئولیتهای اجتماعی و بهبود شرایط زیست محیطی و بهداشتی شهرهای 
منطقۀ پیرامونی، شامل شهرهای مبارکه، صفائیه، کرکوند، دیزیچه، زیباشهر، 
زرینشهر، ورنامخواست، سده و چمگردان به صورت بیع متقابل اولین بار 
در استان اصفهان منعقد و اجرائی شد.با بهره برداری کامل از این پروژهها 
نفر در شهرهای مجاور شرکت تحت پوشش  بر 2۸0 هزار  بالغ  جمعیتی 
سیستم جمع آوری و تصفیۀ فاضالبهای شهری قرار میگیرند و شرایط زیست 
محیطی و بهداشتی مردم و منطقه ارتقا مییابد و از طرف دیگر در بلندمدت 
30 درصد آب صنعتی موردنیاز شرکت از این طریق تأمین میگردد و نیاز به 

آب خام شرکت به همین میزان کاهش خواهد یافت.

قیمت دستوری؛ مانعی در مسیر صادرات

عرضه محصوالت فوالدی با قیمت دستوری، منوط به بهره مندی بخش خصوصی از 
قیمت ها است؛ چرا که در غیر این صورت رانت و فساد اقتصادی در پی دارد و مانعی 
بر سر راه صادرات محسوب می شــود. افزون بر این قیمت های دستوری عامل ایجاد 
رانت و افزایش هزینه شرکت ها نیز منجر می شوند؛ این در حالی است که در شرایط 
تحریم نباید بخش تولید و صادرات با مانع روبرو باشــند. برآورد می  شــود که حدود 
30 هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت دســتوری با نرخ توافقی در حوزه محصوالت 
فوالدی حاصل می شــود که اگر این 30 هزار میلیارد تومان به دست مصرف کننده 
نهایی برســد از نظر ما انجام این مهم، کمک شــرکت های فوالدی به مردم و رعایت 
حقوق دولتی اســت که باید به درستی این مسیر ارزیابی شــده و مورد تحقیق قرار 
گیرد، اما بر مبنای گزارش ها ظاهرا بخشنامه اخیر صمت شرایط را به نفع واسطه ها 

رقم زده است.

مهمترین کمکی که می شود به تولیدکنندگان 
کشور در شــرایط تحریم کرد تا بتوانند تولید و 
صادرات بهتری داشته باشــند؛ حذف هرگونه 

رانت و فساد اقتصادی  است

به هر حــال قیمت گذاری طبــق مقررات و 
مصوبات بر عهده وزارت صمت اســت، اما نه 
قیمتگذاری که به ضــرر تولیدکننده و به نفع 

واسطه ها باشد



ما کالس اول دبستان بودیم. این اخوی مان که اکنون دو سال از ما 
بزرگتر هستند، بخاطر می آوریم که در آن زمان هم، دو سال از ما 

بزرگتر بودند. 
در همه جا و در همه کار با هم بودیم . عینهو دو تا شریک.

یک روز دو نفری با هم رفتیم، نان بخریم. نان در آن روزگار دانه ای 
دو قران یا شاید پنج قران بود، البته نه اینکه نان آن موقع مثل همه 
چیز این موقع، دو نرخی و یا چند نرخی باشد بلکه ما یادمان نیست. 

خالصه! به سمت نانوایی می رفتیم که به یکباره اخوی هیجان زده 
گفتند:»پول، پول!«. گفتیم:»کو،کجاست، کو پول؟«!.

یک دو قرانی روی زمین توی خاک ها افتاده بود. آن زمان مثل حاال 
نبود که تا توی دهن خلق اهلل را هم آسفالت کنند! - به سالمتی شما 
- خیابان ها و کوچه های اطراف خانه ی ما، همه خاکی بود.خالصه! 

اخوی دو زاری را برداشتند. 
نان را خریدیم و به خانه برگشتیم. مرحومه مادر در زیرزمین مشغول 
و  گذاشت  میز  روی  را  نان  ما،  خیال  خوش  بودند.اخوی  غذا  طبخ 

گفت:»اینم پیدا کردیم« و دو قرانی را به مادر نشان داد.
مرحومه مادر پرسیدند:  از کجا؟!« اخوی گفت:»توی خیابون، روی 
زمین افتاده بود، صاحب نداشت«. مادر گفتند: »مگر پول، بی صاحب 
اخوی  برداشتیش؟!«  هم  تو  بود،  افتاده  زمین  روی  پول،  میشه؟!  
گفت:»بله برداشتم.« مادر گفتند:با کدوم دستت پول رو برداشتی؟! 
اخوی از همه جا بی خبر گفت:»با این دست!«. آقا!  این دست داداش 
ما که باال آمد -خدا بیامرزد رفتگان شما را  این مرحومه مادرمان مثل 
اینکه دزد گرفته باشند، جوری این مچ دست اخوی را در دست گرفتند 
گویی دزدی، در چنگ یک عدالتی گرفتار آمده که اصال" عدالتش اهل 

پارتی بازی و سفارش و حق حساب نیست.
از ترس مجازات و سوز کیفر یک ،رعشه ای به تن ما اخوان افتاد، کانه 
هر دو به بیماری پارکینسون مادرزادی)!( مبتال هستیم. مرحومه مادر 
این اخوی نگون بخت ما را همینطور که به سمت چراغ گاز می بردند، 
فرمایش می کردند: االن یک قاشق داغ می کنم، پشت دستت میذارم 

تا یادت بمونه پولی که مال تو نیست، بهش دست نزنی.
عزم مرحومه مادر برای مبارزه با هر گونه فساد اقتصادی اعم از دانه 
ریز و یا دانه درشت آن یک جزمی داشت، بیا و ببین! چشم تان روز 
بد نبیند، مادر شعله چراغ گاز را که روشن کردند، این اخوی ما زد زیر 

گریه. مثل ابر بهار اشک می ریخت.
از همان فاصله چند متری ما هم سوزش آن داغ را زیر پوست مان 
حس کردیم و زدیم زیر گریه. محشر کبری)!( به پا شده بود.  با کم و 
زیادش حداقل پنجاه دفعه این اخوی ما هی گفت: » غلط کردم مادر! 
مادر غلط کردم! «باالخره دل مادر به رحم آمد و گفتند: این دفعه اول 
و آخرت بود؟! اخوی هم به جمیع کائنات در عالم هستی، قسم یاد 
کرد که دفعه اول و آخرش باشد. مادر دست اخوی را که رها کردند. 

نگاه پر جذبه مادر به ما دوخته شد. قلب مان آمد توی دهن مان. 
فهمیدیم که به عنوان مشارکت یا معاونت در برداشتن دو زاری مردم، 
تحلیل  تجزیه  ثانیه  از  کسری  در  هستیم.  پرونده  دوم  ردیف  متهم 

کردیم که باید به یک جایی پناه)!( برد. 
آن موقع امکانات نبود و ما نمی توانستیم به کانادا پناهنده شویم، پس 

هیچ جا بهتر از گوشه حیاط به ذهن مان نرسید. 
دو  را  زیرزمین  پله های  باشد،  رها شده  از چله کمان  که  تیری  مثل 
تا یکی کردیم. رفتیم داخل حیاط و -گالب به رویتان- به مستراح 
گوشه حیاط پناهنده شدیم. در را هم از داخل به روی خودمان قفل 
بار می شنیدیم که صدای  را دو  مان  قلب  کردیم.  صدای هر تپش 

دومش مربوط به پژواک صدای قلب مان از دیوارهای مستراح بود.
 مادر به پشت درب اقامتگاه)!( ما رسیدند و گفتند: بیا بیرون! ولی ما 
فقط عاجزانه التماس می کردیم: غلط کردم مادر! مادر غلط کردم!. 
غلط  این  ما،  پناهندگی)!(  محل  به  توجه  با  دریافتند  مادر  مرحومه 
کردم! خیلی فراتر از یک »غلط کردم« معمولی است و حواشی زیادی 

بر آن مترتب است! باالخره با کلی عجز و البه، مادر امان دادند.
اکنون ما از یک حبس خود خواسته مستراحی و یک کیفر داغ، رهایی 
جسته بودیم. ندایی از درون به ما نهیب زد که: استثنائا" همین یک 

بار جستی ملخک!.
از آن زمان تا امروز بیش از چهل وچهار سال می گذرد. 

 شما االن کل بودجه جاری و عمرانی ایاالت متحده آمریکا را بسپار 
به این اخوی ما . 

دور از جان ، اگر از گرسنگی بمیرد به پول دشمنش هم دست نمی 
زند. حاال گم شدن! یالفت ولیس شدن اموال بیت المال هم ممکن 
است که دو حالت داشته باشد یا پول های گمشده را برادران)!( فکر 
کرده اند که بی صاحب)!( است و برداشته اند اما به مادرشان نگفته اند و 
یا پول را برداشته ....و به مادرشان هم گفته اند ، اما ....مادر ایشان، عزم 
جدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی نداشته اند! وگرنه چند هزار میلیارد 
تومان پول به آن سنگینی که پا ندارد، تا برای خودش برود به راه رفتن 

و دوردور کردن!

دســتاورد بــزرگ اتحــاد همــه 
تشکل های رسانه ای اصفهان تا یک 
ماه پیش در این بود که می خواستند 
یک جشن بدون سخنرانی برای روز 
خبرنگار برگزار کنند و امروز، درست 
در روز 1۷ مرداد، ریز برنامه های این جشن باشکوه به این 
شرح اعالم شده اســت: » برنامه با خوشامدگویی و شرح 
گزارش کار مدیر خانه مطبوعات اســتان آغاز می شود، 
سپس مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، گزارش 
کوتاهــی از وضعیت رســانه های اصفهــان خواهد داد. 
اســتاندار اصفهان نیز برای حضور در این جشــن اعالم 
آمادگی کرده و برای تبریک این روز و خوشــامدگویی به 
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی پشت 
تریبون خواهد رفت. درنهایت نیز مستمع سخنان معاون 
مطبوعاتــی وزیر خواهیم بــود. البته اجرای اســتنداپ 
کمدی، گروه موسیقی و برنامه های شاد دیگری هم برای 

سرگرمی اصحاب رسانه خواهیم داشت.« 
گفته اند این ســخنرانی ها خیلی کوتاه اســت اما تجربه 
شرکت در بیش از هزاران نشست و برنامه به ما می گوید 
آن ها که برای سخنرانی پشــت تریبون می روند، بیشتر 
از همه حرف می زنند؛ چون فقط بیســت دقیقه در حال 
توضیح همین مسئله اند که می خواهند کم حرف بزنند. 
خصلت گرمی گفتار البته مختص ایرانی ها و شــرقی ها 
نیســت، حتی آقای گابریل گارســیا مارکــز کلمبیایی 

هم کتابــی 1650 صفحه ای با عنوان "برای ســخنرانی 
نیامده ام" دارد که مشــروح ســخنرانی هایش را در آن 

گنجانده.
القصه، چشم ها را که بشــوییم می بینیم مسئوالن امر در 
این که به حذف ســخنرانی بزرگان مبادرت نکرده اند پر 
بیراه هم نرفته اند، تصور کنید قرار بود خبرنگاران با دو تن 
از اعضای خانواده شــان دور یک میز می نشستند و حین 
شنیدن یک موسیقی نشــاط انگیز، فقط از خوراکی های 
روز میز تناول می کردند، هیچ مســئول خاصی هم  مرکز 
توجهشان نبود. منصف باشیم، این بیشتر شبیه شرکت 

در یک جشن عروسی است تا جشن روز خبرنگار.
فقط خیال اینکه خبرنگاری پشت تریبون برود و بخواهد 
از وضعیت بیمه و حــق التحریر و نبود امنیت شــغلی و 
توهین و تحقیرهایی که شــنیده بگوید هم اشک آدم را 
درمی آورد و جشن را به سمت سوگواری و عزاداری سوق 
می دهد چه برســد به تحقق آن. تازه، ایــن فقط هنر ما 
خبرنگاران است که می توانیم حرف های دیگران را کلمه 
به کلمه بشنویم و هم زمان بنویسیم و تنظیم و تحمل هم 
کنیم، چطور می شود از مسئوالن انتظار داشت که این کار 

را ولو برای یک روز انجام دهند؟ حاشاوکاّل. 
همان بهتر که چند سخنران موجه بیایند و در این جشن 
گزارش کار ارائه بدهند تا خبرنــگاران در روزی که به نام 
آن هاست مشغول ثبت ارقام و آمار این گزارش ها باشند و 

حتی یک لحظه از رسالتشان فاصله نگیرند.  

همراهــم زنــگ خــورد .شــماره 
نامشخص بود .

 با خود گفتم احضارم کرده اند. تلفن 
را جواب دادم. 

طرف پشــت گوشــی گفت : اقای 
فریدصلواتی؟ گفتم : خودم هستم .

 با احترام گفت : فردا هفدهم مرداد 
تشــریف بیاورید پلیس فتــا ، برگه 
ابالغ بفرســتیم یا خودتان تشریف 

میاورید؟ گفتم: می آیم
با خــود گفتم چه جالــب ، هفدهم 
مــرداد روز خبرنگار هم که هســت 
؟ شــاید می خواهند از من تجلیل 

کنند؟
صبح اول وقــت که بــه پلیس فتا 
اصفهان مراجعه کــردم ، با احترام 
گفتنــد : داش فریــد؟ وقتی گفتم 
خودم هســتند، پرونده ایــی را در 
مقابلم گرفتنــد و گفتند از شــما 
شکایت شده است .شکایت؟ از من ؟ 
چه کسی؟ ستاد امر به معروف و نهی 

از منکر اصفهان.
وقتی پرونده و شکایت ها را دیدم به 

فکر فرو رفتم .
تا به یــاد دارم بــزرگان دینی مان 
عملکرد امر به معرف و نهی از منکر 
را اینگونه برایمــان تعریف کرده اند 
که وقتی شخصی رفتار اشتباهی از 
او ســر زد، بدون اینکه کسی متوجه 
شود شــخص خاطی را خواسته و با 
زبان و رفتار عطوفت گونه اسالمی با 
او به گفتگو نشسته و تنها اشتباهش 
را به او گوشــزد می کنند. همانگونه 

که ائمه اطهار عمل می کرده اند .
وقتی شکایت ســتاد امر به معروف 
و نهــی از منکــر را دیــدم که چه 
موشــکافانه مطالب مرا رصد کرده 
و مو بــه مو دنبــال کــرده اند هم 
خوشحال شــدم و هم تعجب کردم. 
گیریم مطلبی را نوشــتم و انتقادی 
را کردم؛ اگر جامعه ایی قرار باشــد 
با مطالب دلسوزانه و انتقادی به هم 

بریزد که دیگر جامعه نیست .
اگر قرار باشــد با مطالب امثال داش 
فرید خللی در دین افراد پیش بیاید 

که همه چیز زیر سوال می رود .
کاش مسئولین ستاد امر به معروف 
قبــل از اینکه از من شــکایت کنند 
مهربانانه از من دعــوت می کردند 
که هم روز خبرنگار را به من تبریک 
می گفتند و هم حرفشــان را به من 
می زدند آنوقت شاید من از نوشتن 

مطالبم شرمنده می شدم .
فکر می کنم کــه کار امر به معروف 
در جامعه شــکایت نیســت بلکه 
آگاهی دادن و نهــی از منکر با زبان 

مهربانی است.

سال سوم
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 تلفن: 031-3261۷۸59
 توزیع:آرمان پخش

استاندار اصفهان از خرید شرکت هواپیمایی قشم خبر داد و گفت: قشم ایر مشکالت 
تحریمی ندارد و اجازه داشتن پرواز به اروپا و کیفیت هواپیماها و خدمات پروازی از 
مزایای آن است. محسن مهرعلیزاده افزود: از روز اول برای تکمیل زنجیره گردشگری 
پروژه هایی از جمله توسعه فرودگاه، قطار سریع السیر تهران-اصفهان با هدف اتصال 
اصفهان به 6 تا ۷ پایتخت در جهان و ... تعریف شده بود که البته یک  مولفه آن را 

کم داشتیم و آن یک ایرالین بود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به سیاست های ارزی جدید، اقبال به دریافت 
کارت بازرگانی بسیار زیاد شد و این هجوم که ناشی از تالش برای دریافت ارز دولتی بود، 
باعث شده تا سوءاستفاده هایی نیز شکل بگیرد. در نتیجه اتاق تهران خود تصمیم گرفت 
تا کار پایش مجدد را آغاز کند. مسعود خوانســاری، افزود: تمام افرادی که دارای کارت 
بازرگانی بوده اما آدرس یا شماره تلفن و سایر مدارک ارائه شده توسط آن ها با واقعیت 

تطبیق نداشته باشد، به فوریت مسدود خواهد شد.

هجوم برای دریافت کارت بازرگانیقشم ایرالین به اصفهان رسید

نهی از منکر با 
زبان مهربانی

چهل وچهار سال
 از آن روز می گذرد

  هفته نامه
n a v a s a nW e e k l y

امام سجاد  )ع(:
امید  مردم  به  کارى  هیچ  در  کس  هر 
نبندد و همه ی کارهاى خود را به خداى 
عزوجل واگذارد ، خداوند هر خواسته اى 

که او داشته باشد اجابت کند.
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شنيدن! هنر ما خبرنگاران

سالمند، پیر سال، سینیور و عبور از مرز 60 سالگی همگی تعریف 
واضحی از سومین دوره زندگی آدمی است. دوره ای که با وجود 
شیوع و گسترش بی امان بیماری ها، عده ای را در آرزوی دیدنش 
گذاشته است. با این حساب اگر شما در دوره سالمندی قرار دارید 
حتما سپاسگزار خدای بزرگ برای این تجربه شیرین باشید. از 
سوی دیگر ورود به دوران سالمندی یکی از مهمترین چالش های 
زندگی افراد محسوب می شود، چراکه به طور طبیعی با افزایش 
سن، شرایط جسمی، ذهنی و روحی افراد تغییر کرده و می تواند 
مشکالت مختلفی را برای آنها پدیدار کند؛ اما باید توجه داشت 
که مشکالت سالمندی عموماً مشکالتی قابل پیشگیری و کنترل 

بوده و تا حد زیادی به سبک زندگی فرد مربوط هستند. 
براین اساس رعایت نکات مرتبط با سبک زندگی سالم در دوران 
بیشتری  اهمیت  از  زندگی  دوران  بقیه  نسبت  به  سالمندی 
برخوردار است. به عبارت دیگر سالمندی قابل پیشگیری نیست 
اما سالمندی سالم و پیشگیری از عوارض سالمندی قابل دست 
یافتن است. اتفاقی که می توان برای آن برنامه ریزی داشت و مانع 
افزایش هزینه های اقتصادی در حوزه سالمت و درمان در زمان 

سالمندی شد. 
بر اساس سرشماری سال 95 از جمعیت ۷9 میلیونی کشور، 
۷ میلیون و 400 هزار نفر یعنی 9.2۸ درصد سالمند بودند و 
تا سال 2025  ایران  پیش بینی می شود که درصد سالمندان 
میالدی یعنی ۷ سال دیگر به 10 و تا 2050 یعنی 32 سال دیگر 
به بیش از 30 درصد برسد. طبق این آمار پیش بینی می شود که 
در سال 2050 درصد جمعیت سالمند در ایران از میانگین جهان 
و آسیا بیشتر و از هر سه نفر، یک نفر سالمند باشند. این سرعت 
رشد جمعیت سالمند در مقایسه با رشد جمعیت کل کشور و 

پیش بینی افزایش تعداد و سهم سالخوردگان در سال های آینده 
لزوم برنامه ریزی آینده نگر برای کنترل مسائل مربوط به این گروه 
از جمعیت را مورد تاکید قرار می دهد. قطعا بخش قابل توجهی از 
دهه شصتی ها که برای تعلیم و تربیت، کنکور ، دانشگاه ، بازار کار، 
مسکن ، ازدواج و جوانی شان هیچ برنامه مدون و درستی وجود 
نداشت از جمله سالمندان کشور در سال 2025 هستند که نباید 
متعجب شوند که برای این دوره از زندگی شان نیز برنامه خاصی 
وجود نداشته باشد. پس برای پیشگیری از مشکالت احتمالی 

سالمندی باید دست به کار شد.  
ما نیازمند بهبود سبک زندگی خود هستیم تا در هر دوره ای 
از زندگی، از سالمت نسبی جسمی و روحی برخوردار باشیم 
و از تحمیل هزینه های گزاف به سبد خانوار برای رفع عوارض 
جسمانی به ویژه در دوران سالمندی جلوگیری به عمل آوریم. 
به گفته کارشناسان ورزش، تغذیه مناسب و داشتن ارتباطات 
اجتماعی مسائل مهم در کاهش شیب سالمندی هستند که توجه 
به آن ها می تواند در کاهش هزینه های گزاف در حوزه درمان 

موثر باشد. 
در این بین موسسه هایی مانند مجموعه محبت در راستای 
ارائه خدمات مناسب به افراد باالی 60 سال جهت داشتن دوران 
سالمندی سالم تاسیس شده اند تا بخشی از کوتاهی موسئوالن 
در این حوزه را جبران نمایند. هدف این مجموعه آموزش سبک 
زندگی سالم، خود مراقبتی و آگاه سازی خانواده سالمند است و 
برای این هدف سه کتاب مفید و علمی با عنوان های سالمتی 
آرامش و شادی پس از شصت سالگی، زندگی بهتر با خودمراقبتی 
پس از شصت سالگی و راهنمای خانواده برای مراقبت از سالمند 
تولید کرده اند که در نمایشگاه سالمت، ورزش، تغذیه و خدمات 

وابسته در اصفهان از آن ها رونمایی می کنند. در سایت مجموعه 
محبت آمده است "آینده از حال شروع می شود و ما اکنون از 
کنار شماییم. بیایید از همین امروز به فکر سالمندان و سالمندی 
خودمان باشیم و با کسب آگاهی از شرایط دوران سالمندی، خود 
را برای داشتن  سالمندی توام با نشاط و آرامش و سالمتی  آماده 
کنیم." بی شک با توجه به رشد صعودی شیب سالمندی در کشور 
و به ویژه اصفهان وجود، چنین مجموعه هایی الزم است تا خالء 
آموزش و سالمت و پیشگیری در رده سالمندی جبران شود و از 
بحران مشکالت دوران سالمندی برای دولت، جامعه و خانواده ها 
کاسته شود. مجموعه محبت زیر نظر خیریه محمد امین )ص( 
در ششمین نمایشگاه سالمت، ورزش، تعذیه و خدمات وابسته از 
بیست و سوم تا بیست و ششم مردادماه در سالن سوم حضور دارد. 

نگاره

تغییرات  اجتماعی در عربستان

سالمندی؛ فرصت یا تهدید؟
سینیور
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بازار سرمایه جذاب ترین بازار

ادامه...

ادامه از صفحه 2
نصیب خریدارانش کنــد. همین جمله برای مردم کافی اســت تا با 
تمام توان به بازار دالر هجوم آورند و حتی با وجود قاچاق اعالم شدن 
خریدوفروش آن، دست از خواسته خود بر ندارند. اما سوال اینجاست 
که فارغ از اخالقی بودن این کار، از منظر مالی و اقتصادی، خرید دالر 
در برهه کنونی صرفه ای به همراه دارد و در بیانی دقیق تر، بهترین 

فرصت سرمایه گذاری در مقطع کنونی در کدام بازار پیدا می شود؟
دالر در ســال جاری از 5 هزار تومان تا قیمت 11 هزار تومان نوسان 
کرده و در این بین اســتراحتی روی قیمت 9 هــزار و 500 تومانی 

داشــت و اصطالحا ســقف کوتاه مدتی در این ســطح ایجاد کرد. 
هیجانات هفته گذشته باعث شــد تا این ارز، سقف قیمتی تاریخی 
 over خود در 9 هزار و 500 تومان را شکســته و اصطالحا حالت

shoot به خود بگیرد.
تدوین بسته جدید ارزی و عقب نشــینی رئیس جمهور آمریکا از 
مواضع قبلی خود دو خبر مهمی بود که بازار ارز را وارد فاز فرسایش 
کرد و اگر کلیه اخبار تاثیرگذار بر بازارها را بــه این دو خبر محدود 
کنیم در می یابیم که بیشــترین تاثیر پذیری مثبت از این اخبار در 
بازار ســرمایه اتفاق خواهد افتاد و همانگونــه در طی روزهای اخیر 

مشاهده کردیم، نقدینگی قابل توجهی جذب بازار سرمایه و نمادهای 
صادراتی آن از جمله گروه های فوالدی و پتروشیمی خواهد شد.

این روزها بازار ســرمایه، موفــق به خلق رکورد جدیــدی از ارزش 
معامالت روزانه خود شده اســت و این حجم از نقدینگی با توجه به 
اخبار مثبت کنونی و تاثیرپذیری مستقیم سود شرکت ها از بسته 

جدید ارزی به آسانی از بازار خارج نخواهد شد.
از این رو به نظر می رسد با توجه به اشــباع ایجاد شده در بازارهای 
ارز، طال و خودرو، بازار سرمایه جذاب ترین گزینه موجود برای حفظ 

ارزش سرمایه ریالی ما خواهد بود. 

   سمیه مسرور
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