هر

سهشنبه

نگاهی به پروژه گذر فرهنگی چهارباغ و تبعات مثبت و منفی آن؛

یک
نوسان

رویای چهارباغ

هفتهانهم
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گزارش

گزارش

تیک آف در آسمان اصفهان

سفتهبازی داللی رباخواری

درحالیاستانداراصفهانازخریدشرکتهواپیمایی"قشمایر"
باهمکاری بخش خصوصی اصفهان بهمنظور تکمیل زنجیره
گردشگری این استان خبر داد که سایر مسئولین مربوطه این
خبر را تکذیب و از نهایی نشــدن قرارداد فروش این شرکت
هواپیماییبابخش خصوصی اصفهانخبر میدهند .شرکت
هواپیماییکهنامشبابابکزنجانیبدهکاربزرگنفتیکشور
گره خورده اســت و چندی پیش در مقابل بدهی این فرد به
وزارت نفت واگذار شد .این گزارش سعی دارد بهبررسی ابعاد
مختلفاینقراردادبپردازد.
کمتر از بیســت روز پیش بود که محســن مهرعلیزاده در
گفتوگوباخبرنگار...

۰۲

گزارش

نشست "اقتصاد ایران؛ از دیروز تا فردا" با حضور احمد توکلی
عضومجمعتشخیصمصلحتنظاموحسینراغفراقتصاددان
و استاد دانشگاه الزهرا و به همت کمیسیون سیاست گذاری و
پایشدرسالنهمایشهایبینالمللیاتاقبازرگانیاصفهان
برگزار شد .حسین راغفر ،اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و
عدالتاقتصادی،سخنراناصلیایننشستبود.اوتاکیدکرد
کهحکمرانینظاماقتصادیما،معیوبورفاقتیاست؛سیستم
خانوادگی ،دوستانه و رفاقتی اداره می شود و دولت و مجلس
فقط به خودشان توجه میکنند؛ نه به مردم و منافع آنها .به
گفته "راغفر" در هیچ جای دنیا نمیتوانید ببینید که بانک
مرکزییکداللرابرایقیمتگذاریارزبه...

۰۳

گزارش

گفت و گو

مشوق تنها راهکار نیست

رکودعمیقدربازارمسکنطیچندسالگذشتهباعثگردید
تا شهرداری ها که عمده مبنای درآمد خود را بر صدور پروانه
ساختمانی قرار داده اند با مشــکالت عدیده ای روبرو شوند.
ریشهاینرکودعمیقدربازارمسکنآنچنانعمیقترشدهکه
به گفته بسیاری از کارشناسان برای رسیدن به شرایط ایدهآل
به برنامههای بلندمدت نیاز است و با برنامههای کوتاهمدت
نمیتوانچارهایبرایاینمشکلاندیشید.
در این میان شهرداری اصفهان طی ســالهای اخیر همواره،
سیاستارائهبستههایتشویقیرادردستورکارخودقرارداده
و سعی دارد تا با در اختیار قراردادن این بسته ها عالوه بر حفظ
درآمدخودباارائهاستراتژیتشویقی...

۰۵

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

فردای شکست!

این روزها کارآفرینی دیگر مختص مردان نیســت .بانوان با
انگیزهوپرتالشدرهمهجایایرانمخصوصادرشهریمانند
اصفهان در عرصه های مختلف همچون راه اندازی کســب
و کارها و مشاوره و توانمندسازی ســایر بانوان حضور فعال
دارند .یکی از بانوان فعالی که توانمند و با انگیزه توانسته با باور
به توانایی هایش پله های ترقی را طی نماید ،ندا موسوی است
او تاکید دارد که برای ورود به بــازار کار نباید از همان روز اول
کارآفرین بود .خانم ندا موسوی ،لطفا یک خالصه ای از شروع
راهخودبهعنوانیکبانویکارآفرینبفرمایید.
من از سال های  ۸۲و  ۸۳به واسطه ی رشته ی تحصیلی وارد
بازارکارشدهودرزمینهمعماریوشهرسازی...

۰۶

پیدا و پنهان عرضه فوالد

با گذشت حدود  ۴ماه از سیاستهای مداخله جویانه دولت
در بازارهای پایه ،نتیجهای که در این بازارها ایجاد شده تنها
تخصیص صدها میلیارد تومان رانت بهصورت هفتگی است
که بخش زیادی از آن عاید دالالن و واسطهها شده است .در
اینبینشرکتهایفوالدیدراعتراضبهادامهسیاستارزان
فروشی محصوالت فوالدی و معدنی در بازار رسمی کاال ،در
نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی ،خواستار پاسخگویی
نسبت به سودرسانی به دالالن شدند .متن حاضر به مشروح
یکی از برنامه های گفت وگــوی ویژۀ خبری با موضوع پیدا و
پنهان عرضۀ فوالد اختصــاص دارد .حمیدرضا طاهری زاده،
نایبرئیسانجمنتولیدکنندگانفوالداظهارکرد...

info@eghtesadbazar.ir
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گزارش

بی تفاوتی استانداری نسبت به گاوخونی

معاون بهره برداری شرکت آب اصفهان مطرح کرد؛

مجازات متخلفان آرامش را در پی دارد

یک محقق شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با اشاره به بی تفاوتی استانداری نسبت به
گاوخونی ،گفت :در صورت تشکیل کارگروهی از سوی استانداری احیای تاالب ممکن
است .فرشید سهیلی ،اظهار کرد :اداره محیط زیست و مجموعه دانشگاهی اصفهان با
بررسی ظرفیت های استان و مشکالت تاالب گاوخونی می توانند راهکارهای مناسبی را
برای احیای این تاالب بدهند .وی افزود :اگر ماجرای تاالب گاوخونی را از بحث های سیاسی
دور کنند و صمیمانه به فکر احیای آن باشند ما حتی مشکل بودجه ای نخواهیم داشت.

ریسک بزرگ برای بازگشایی آب زاینده رود

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به اینکه مجازات متخلفان اقتصادی آرامش را در پی
دارد ،گفت :وظیفه دستگاه های حاکم است که هرچه سریعتر متخلفان اقتصادی را
شناساییکنند.حجتاالسالممحمدتقیرهبر،اضافهکرد:مطابقفرمایشامیرالمومنین
نباید این جمعیت اندک که به یک میلیون نیز نمیرسند ،را بر بقیه ارجحیت بدهند .وی
افزود :همانگونه که  ۱۹۰نفر از نمایندگان مجلس برای برخورد با مفسدان اقتصادی به
دستگاه قضایی نامه نوشتند این امر در واقع انتظار  ۸۰میلیون جمعیت ایرانی نیز هست.

آیا ایرالین قشم به اصفهان می رسد؟؛

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای:

ضرورت جانمایی مناسب پایانههای مسافربری

نوسان :معاون حمل و نقل
اداره کل راهداری و حمل ونقل
جادهای استان اصفهان گفت:
جانمایی مناسب پایانههای
مسافربری ضروری است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل
راهداری و حمل و نقل جادهای
استان اصفهان ،علیرضا جعفری در
نشست ادواری انجمنهای صنفی
پایانههای مسافربری شهرستان لنجان که با حضور فرماندار شهرستان،
شهرداران زرین شهر و فوالدشهر برگزار شد ،اظهار کرد :کیفیت خدمات
ارائه شده در پایانههای مسافری در شهرستان لنجان به عنوان یکی
ازمطالبات مردمی نیازمند ارتقا است .وی با بیان اینکه جانمایی نامناسب
پایانههای مسافربری در برخی از نقاط هزینههای زیادی را به مردم و دولت
تحمیل میکند ،افزود :برای جلوگیری از مشکالت احتمالی باید به مسائلی
همچون نیازسنجیهای بازار ،انتخاب موقعیتهای جغرافیایی مناسب و...
برای احداث پایانههای مسافربری توجه کرد.
جعفری ضمن تشکر از خدمات ارائه شده به مردم در این شهرستان
بر بهبود ساختار انتظامی ،بهداشتی و تکریم ارباب رجوع در پایانههای
مسافربری تاکید کرد و گفت :قطعا مردم شایسته دریافت خدمات خوب
هستند و از شرکتها و شهرداریها انتظار میرود در این زمینه اقدامات
عاجل انجام دهند .وی با اشاره به وضعیت ترمینال زرین شهر افزود :پایانه
مسافربری موجود تا زمان بهرهبرداری پایانه جدید نیازمند اصالحاتی در
حوزه انتظامی ،نظافت و بهداشت و تکریم ارباب رجوع است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری با اشاره به وجود وضعیت مشابه
در پایانه مسافربری فوالدشهر خواستار توجه ویژه به مسائل مطرح شده
شد .جعفری برای ارائه مشاورههای تخصصی در این سازمان برای ساخت
پایانههای مسافربری اعالم آمادگی کرد و افزود :دریافت مشاوره و تحقیقات
الزم از تبعات و مشکالت احتمالی جلوگیری میکند .وی از همکاری
صمیمانه و تالشهای بی شائبه مسئوالن شهرستان به ویژه فرماندار و
شهردار زرین شهر و فوالدشهر برای افزایش کیفیت خدمترسانی به مردم
تشکر کرد.
فرماندار شهرستان لنجان نیز در این جلسه با تایید سخنان معاون حمل و
نقل اداره کل راهداری گفت :وضعیت پایانههای مسافربری در شهرستان
لنجان باید ساماندهی شود .مهدی صفرخانلو با بیان اینکه برای ساخت
و تکمیل پایانههای مسافربری این دو شهرستان به دنبال جذب سرمایه
گذار هستیم ،افزود :شهرداریهای زرین شهر و فوالدشهر موظف هستند
تا زمان بهره برداری از پایانههای جدید کیفیت ارائه خدمات به مردم را
در این اماکن ارتقا دهند.

خاتمه کالم استان
آب است

رئیس انجمن ایرالینها این موضوع را تکذیب میکند؛ فعالین اصفهانی تایید

گروه بازرگانی
گزارش

ماندانا خرم شقاقی /روزنامه نگار

نوسان :معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با
اشاره به بازگشایی  10روزه سد زاینده رود برای آبیاری و نجات باغات غرب
اصفهان ،گفت :همچنان نگران تامین آب شرب اصفهان هستیم ،البته به
بارش های پاییزه نیز امید داریم.
حسن ساسانی ،با بیان اینکه برای نجات  17هزار هکتار باغات غرب
اصفهان ،آب زاینده رود رهاسازی می شود ،اظهار کرد :پیش از این قرار بود
آبیاری باغات غرب اصفهان از طریق منابع آب های زیرزمینی به صورت
سیار و با تانکر انجام شود که به دلیل افت شدید آب های زیر زمینی و
نبود منابع آبی این باغات تحت تاثیر تنش شدید قرار گرفت .وی افزود:
این موضوع در شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود در تهران مطرح
و مقرر شد برای حفظ و نجات باغات غرب اصفهان که قدمت بسیار باالیی
به خصوص در شهرستان خمینی شهر ،نجف آباد و  ...دارند ،حدود 30
میلیون مترمکعب از ذخیره سد زاینده رود آب رهاسازی شود.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر
اینکه برای رسیدن آب به باغات غرب اصفهان ،مسیر رودخانه به خصوص
در محدوده بین سد چم آسمان تا سد نکوآباد باید هموار باشد ،تصریح
کرد :تحویل آب به نحوی است که از سد نکوآباد به پایین ،آبی تحویل داده
نمی شود و اصال آب زاینده رود به اصفهان نخواهد رسید .وی با بیان اینکه
در این محدوده  30کیلومتری ،بندهای سنگی وجود دارد که باید برای
حرکت هموار آب ،برداشته شود ،افزود :به محض اینکه این محدوده توسط
کشاورزان شهرستان آماده شود ،شرکت آب منطقه ای ،آب را از سد زاینده
رود برای حفظ باغات غرب اصفهان رهاسازی می کند.
وی در پاسخ به این سوال که "تا پیش از این به دلیل نگرانی شدید تامین
آب شرب ،احتمال بازگشایی زاینده رود برای کشاورزی و باغات صفر اعالم
شده بود" ،گفت :همچنان نگران تامین آب شرب اصفهان هستیم ،البته
امیدوار به بارش های پاییزه نیز هستیم ،اما واقعیت این است که  17هزار
هکتار باغ به معنای ریه اصفهان در منطقه غرب در حال نابودی است و
اگر این باغات از بین رود اصفهان عالوه بر آب ،هوای خود را از دست
خواهد داد.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با
تاکید بر اینکه وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای با ریسکی بزرگ اقدام
به بازگشایی آب زاینده رود برای آبیاری باغات غرب اصفهان کرده است،
تصریح کرد :تصمیم بازگشایی آب برای باغات غرب اصفهان به دلیل نیاز
کشاورزان به آب و با تایید جهاد کشاورزی صورت گرفت .البته این کار با
بازدید میدانی شرکت آب منطقه ای و تشخیص نیاز باغات به آب ،به تهران
منعکس داده شد .وی در خصوص برداشت های غیرمجاز در این مسیر که
در زمان جاری بودن زاینده رود انجام می شود ،تاکید کرد :به طور قطع
این برداشت ها با قطع برق پمپ ها و مسدود کردن انهار سنتی کنترل
می شود و با استقرار نیروهای کافی از برداشت های غیرمجاز جلوگیری
خواهیم کرد.

تیک آف در آسمان اصفهان

گزارش

درحالی استاندار اصفهان از خرید شرکت هواپیمایی "قشمایر" باهمکاری بخش خصوصی
اصفهان بهمنظور تکمیل زنجیره گردشگری این استان خبر داد که سایر مسئولین مربوطه
این خبر را تکذیب و از نهایی نشدن قرارداد فروش این شرکت هواپیمایی با بخش خصوصی
اصفهان خبر می دهند .شرکت هواپیمایی که نامش با بابک زنجانی بدهکار بزرگ نفتی
کشور گره خورده است و چندی پیش در مقابل بدهی این فرد به وزارت نفت واگذار شد .این
گزارش سعی دارد بهبررسی ابعاد مختلف این قرارداد بپردازد.

کمتر از بیست روز پیش بود که محسن
مهرعلیزاده در گفتوگو با خبرنگار
صداوسیمای استان اصفهان از نهایی
شدن موافقتنامه خرید شرکت
هواپیمایی قشمایر میان مسئولین
وزارت نفت و بخش خصوصی اصفهان
خبر داد و با اطمینان اعالم کرد که از
امروز میتوانیم بگویم قشمایر ،خط
هوایی مختص استان اصفهان است! اما
بایدمراحل نهایی آن طی شود.
او هدف از خرید قشمایر را تکمیل
زنجیره گردشگری اصفهان ،کمک به
ورود و خروج مسافران و اتصال اصفهان
به شش ،هفت پایتخت در جهان بیان
کرد و توضیح داد :به دلیل شرایط خاص
استان و ظرفیت باالی گردشگری ،نیاز
به داشتن ایرالین مختص اصفهان
کامال احساس میشد .ازاینرو موفق
شدیم پس از سه ماه تالش شرکت
قشمایر که ساختار و امکانات خوبی
دارد ،با  14هواپیما در حال پرواز ،بدون
داشتن مشکالت تحریمی و مجوز پرواز
به کشورهای اروپایی از خطوط هوایی
مطرح کشور محسوب میشود را
خریداری کنیم.
استاندار اصفهان هدف از خرید قشمایر را تکمیل
زنجیره گردشگری اصفهان ،کمک به ورود و خروج
مسافران و اتصال به شش ،هفت پایتخت در جهان
می داند

تاریخچه "قشم ایر"
نام "قشمایر" اگرچه با نام "بابک
زنجانی" بدهکار بزرگ نفتی در ذهن
بسیاری از مردم گره خورده است اما
سابقه این شرکت بهسال  1372و زمانی
باز میگردد که با اجاره کردن  2فروند
هواپیما ،با نام "فراز قشم" شروع به
فعالیت میکند .سپس در سال 1388
از سوی هولدینگ "توسعه سورینت
قشم" متعلق به بایک زنجانی خریداری
و در سال  91از سوی همین هولدینگ
به "قشمایر" تغییر نام میدهد .در
نهایت در سال  93در مقابل بدهی بابک
زنجانی به وزارت نفت ،مالکیت آن به
این وزارتخانه واگذار میشود .به تازگی
نیز صحبت خرید آن از سوی استانداری
و بخش خصوصی اصفهان در رسانهها

info@eghtesadbazar.ir

منتشر میشود.
خبری که ازسویی با واکنشهای مثبت
و منفی فراوان کاربران شبکههای
اجتماعی و فعالین گردشگری روبهرو
شده و از سوی دیگر تکذیب برخی دیگر
از مسئولین را بهدنبال داشت.
هنوز که اتفاقی نیافتاده!
سید اصغر هندی ،مسئول کمیته
مطالبات وزارت نفت دراینمورد به
رسانهها گفت :هم اکنون چند خریدار
خواهان خرید این هواپیمایی هستند
که مذاکرات با آنها ادامه دارد و بخش
خصوصی اصفهان که حمایت استانداری
را نیز با خود دارد از جدیترین خریداران
این خط هوایی است ،اما هنوز مذاکرات
با آنها نهایی نشده است.
همچنین مقصود اسعدی سامانی،
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی،
در پاسخ به درخواست خبرنگار نوسان
برای گفتوگو در این مورد گفت :هنوز
که اتفاقی رخ نداده است که بخواهیم در
مورد آن صحبت کنیم! استاندار اصفهان
از طریق شورای شهرداریهای این
استان برای خرید قشمایر وارد مذاکره
شده است؛ ضمن اینکه این شرکت
خریداران دیگری نیز دارد! او پیش
تر نیز در گفتوگو با سایر رسانهها به
همین جمله اکتفا کرده بود.
بخش خصوصی یا استانداری؟
گرچه همانطور که استاندار اصفهان هم
اشاره کردهبود خریدار اصلی قشمایر،
بخش خصوصی اصفهان است؛ اما
همچنان اینکه چهکسی قرار است مالک
اصلی آن باشد در پرده ابهام است؛ بخش
خصوصی یا دولتی؟!
بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی،
با انتقاد به اینکه چرا استاندار اصفهان
وارد این مذاکره شده است از احتمال
افت خدمات این ایرالین در آینده
نزدیک بهدلیل مدیریت دولتی و آماده
نبودن زیرساختهای الزم در این استان
خبر دادند.
برای پیگیری بیشتر این موضوع ابتدا
با محسن ایروانی مدیرکل دفتر جذب
و حمایت از سرمایه گذاری استانداری
اصفهان تماس گرفتیم اما ایشان از این

موضوع ابراز بی اطالعی کردند .ازاینرو
سراغ اعضای اتاق بازرگانی اصفهان به
عنوان نمایندگان بخش خصوصی این
استان رفتیم تا این موضوع را از آنها
پیگیری کنیم.
ت نمایندگان
رسول رنجبران ،عضو هیا 
اتاق بازرگانی اصفهان در این مورد
می گوید :از آنجایی مشخص نبوده
چه افرادی قرار است از سوی بخش
خصوصی در این مورد سرمایهگذاری
کنند و از سوی دیگر قرار است خرید
این شرکت با همکاری چند سرمایهگذار
صورت گیرد ،استاندار اصفهان برای
تسهیل و هماهنگی بیشتر در این مورد
وارد عمل شد .وی اضافه کرد :تاجایی
که من اطالع دارم ظاهرا این شرکت
به یکی دیگر از متقاضیانی که داشت
فروخته شدهبود ،اما استاندار اصفهان
موفق شد به نفع این استان معامله را
بازگرداند تا مراحل نهایی آن ب ه زودی
طی شود .او تصریح کرد :البته اینکه آیا
بخش خصوصی برای هماهنگیهای
بیشتر در این مورد جلسهای برگزار
کرده است یا نه و آیا آقای استاندار
درخواست جلسه با این بخش را داشته
است یا نه؟؛ من در جریان نیستم.
مجتبی مالاحمدی ،یکیدیگر از
اعضای اتاق بازرگانی اصفهان نیر در این
مورد می گوید :استاندار اصفهان تنها
پیگیریها و چانهزنیها را برای تسریع
روند قرارداد انجام دادهاند .قراردادی که
در آستانه نهایی شدن است و درنهایت
قرار است یک گروه از سرمایهگذاران
بخش خصوصی پای آن را امضا کند.
هرچند وی بهاینکه اعضای این گروه
را چه افراد تشکیل میدهند اشاره
نکرد اما تاکید کرد :قرار است یک تیم
و کنسرسیوم به منظور سرمایهگذاری
روی این موضوع تشکیل شود تا انشاهلل
بهزودی شاهد افتتاح این خط هوایی در
اصفهان باشیم.
او با اشاره بهاینکه هم اکنون
زیرساختهای فرودگاه بینالمللی
اصفهان آماده ارتباط گرفتن با  6الی 7
پایتخت در جهان نیست ،از تالشهای
استانداری و بخش خصوصی اصفهان
برای تجهیز این فرودگاه خبر داد و گفت:
با افتتاح قشمایر یک گام به جلو خواهیم

بود؛ زیرا وجود این خط هوایی باعث
توسعه همه جانبه اصفهان چه در بحث
تجارت کاال و چه در بحث گردشگری
خواهد شد تا انشاهلل شاهد توسعه زیر
ساختها فرودگاه و حتی توسعه بیشتر
این ایرالین در اصفهان نیز باشیم.
سپاهان یا قشم ایر
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد
نام قشم است .از آنجایی که این شرکت
ابتدا در قشم و به عنوان خطهوایی
این جزیر افتتاح شدهاست ،شاید برای
استان اصفهان که از جایگاه باالیی در
صنعت گردشگری برخوردار است،
چندان جالب نباشد که از برند شهر
دیگری در ایرالین خود استفاده کند.
آن هم درجایی که پیش از این شرکت
هواپیمایی بهنام "سپاهان" در اصفهان
تاسیس شد که پس از سقوط یکی
هواپیماهایش ،فعالیت آن به حالت
تعلیق در آمد .شرکتی که مجوز آن هنوز
باطل نگرده است.
رنجبران ،در بخش دیگری از
گفتوگوی خود با اشاره بهاینکه
با گذشت  40سال از انقالب هنوز
نتوانستیم هواپیمایی مختص اصفهان
داشته باشیم؛ شرکت قشمایر را به
یک اسب زین شدهای تشبیه کرد که
همه امکانات آن آماده است و نباید این
فرصت را از دست داد .او تصریح می کند
که شاید در آینده بتوان نام آن را تغییر
داد و یا به موازات آن خط تازهای با نام و
نشان اصفهان تاسیس کرد.
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی :هنوز که
اتفاقی رخ نداده اســت که بخواهیم در مورد آن
صحبت کنیم! اســتاندار اصفهــان برای خرید
قشمایر وارد مذاکره شده اســت؛ هرچند این
شرکت خریداران دیگری نیز دارد!

یک متخصص برند تجاری با بیان
اینکه در حقیقت ما نه تنها یک نام که
یک سازمان جاافتاده با هزاران قرارداد
آماده خریداری کردیم ،به "نوسان"
می گوید :تاسیس و توسعه یک ایرالین
از نقطه صفر به مدتها زمان نیاز دارد.
رضا گنجوی ،خرید قشمایر را حرکتی
درست و هوشمندان دانست و افزود:
آنچه که اکنون مهم است مدیریت
هوشمندان این شرکت است تا ضمن
توسعه آن در یک پرسه زمانی تعریف
شده نام آن را به نامی در خور و هم وزن
اصفهان تغییر دهیم.
از سوی دیگر باید توجه کرد بسیاری
از شرکتها در دنیا ترجیح میدهند
بهجای تاسیس یک شرکت ،شرکتی
را که به میزانی از بلوغ رسید ه است را
خریداری کنند؛ زیرا ممکن است ایجاد
این زیرساخت سالها به طول بیانجامد؛
درحالیکه اکنون قشمایر به این ساختار
و بلوغ دست یافته است.
سخنآخر
هرچند بخشخصوصی اصفهان خرید
قشمایر را اتفاقی خوش در توسعه
اصفهان میداند اما نباید فراموش کرد
یکی از دالیلی که تاکنون اصفهان
نتوانسته است دارای خط هوایی مختص
خود شود عدم آمادگی زیرساختها
فرودگاهی این شهر بوده است .هرچند
که باید دید آیا در صورت افتتاح قطار
سریعالسیر اصفهان -تهران بازهم
استقبال از خطوط هوایی این استان
وجود خواهد داشت.

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

نوسان :اســتاندار اصفهان گفت:
اگر جنگ ،یک جنگ اقتصادی است
اصفهان اولیــن ضربــه را میخورد
چراکه نسبت مشکالت در این استان
بهمراتب نســبت به دیگر نقاط کشور
بیشتر است.
محســن مهرعلیــزاده در نشســت
بررسی امور اقتصادی استان اصفهان
که با حضــور جمعــی از فرمانداران
و فعاالن اقتصــادی اســتان برگزار
شــد ،اظهار کرد :بیش از  ۹۰درصد
معضالت استان در این نشست مطرح
شد و مطلع و خاتمه کالم موضوع آب
است .وی بیان اینکه در دو دهه اخیر
در خصوص سدها و تونلها اقدامات
زیادی صورت گرفته نشــده اســت،
افزود :عملیات احداث سد کوهرنگ ۳
در سه نوبتکاری در حال انجام است.
مهرعلیزاده در خصوص شــیوههای
کاهش مشــکالت اظهار کرد :اولین
موضوع این اســت که آب باید به این
حوزه اضافه شود و بحث دیگر استفاده
از پســابها اســت که باید صنعت را
وادار به استفاده از آن کنیم.
اســتاندار اصفهــان تعیین کشــت
جایگزین و کشــتهای کــم آب را
یکــی از راهکارها دانســت و تصریح
کرد :طــرح ایجاد  ۶۰هزار شــغل در
بخش کشــاورزی تدوینشده که در
بخشهایی همچون کشــت گیاهان
دارویی ،گیاهــان گلخانهای ،پرورش
ماهی بوده اســت .مهرعلیزاده با ابراز
نارضایتی از وضعیــت مطالبه وثیقه
برای دریافت تســهیالت از ســوی
بانکها افزود :اگر یک روستایی ملک
و ســرمایهای برای تضمیــن دادن و
وثیقه داشت برای گرفتن تسهیالت
مراجعه نمیکرد.
وی بــا تاکید بر اینکــه بانکها باید
به فکــر راهکاری جدیــد برای حل
مشــکالت باشــند ،تصریــح کرد:
سیستم بانکی کشور باید در شرایط
جنگ اقتصادی لباس رزم بپوشــد
و تصمیمی جــدی و ســریع برای
رفع مشــکل صنعتگــران و فعاالن
اقتصادی بگیرد.
مهرعلیزاده با اشاره به متفاوت بودن
شــرایط اصفهان نســبت بــه دیگر
استانها گفت :اگر جنگ یک جنگ
اقتصادی است اصفهان اولین ضربه را
میخورد چراکه نسبت مشکالت در
این اســتان بهمراتب نسبت به دیگر
نقاط کشور بیشتر است.
اســتاندار ،اصفهان ،بروکراسی اداری و
نامهنگاریهای طوالنی را عامل اتالف
وقتواستمرارمشکالتدانستواظهار
کرد :مقامات کشوری باید به مسئوالن
اســتان اعتماد و اختیار امور اقتصادی
و موضوعاتــی چون بانــک ،بیمه ،ارز
و تأمین مواد اولیه ،تولید و توزیع را به
استان واگذار کنند تا این موضوعات در
ستاداستانیپیگیریشود.
اســتاندار اصفهــان در خصــوص
دیگر طرحهــای نیمه فعال اســتان
گفت :طــرح عملیات احــداث قطار
سریعالســیر متاســفانه مســکوت
مانده بود که وزارت راه و شهرســازی
این طرح را به فعالیــت درآورده و در
حال مذاکره برای عقد قرارداد اصلی
اســت ،همچنین دیگر طرحها شامل
کنارگذر شــرق و خــط دوم متروی
اصفهان و ســالن اجالس همگی در
حال ادامه فعالیت است.
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تشکیل صنف ارزی ممکن نیست

سید حسن قوامی ،در مورد تالش دالالن ارز برای بی ثبات ساختن بازار و افزایش
نوسانات ،گفت :در بازار دو گروه افراد وجود دارند ،گروه دوم که غیردولتی و خصوصی
هستند ،سهم بیشتری در ایجاد نوسانات و آشفته سازی بازار دارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تصریح کرد :یک صنف شدن دالالن و ارز
فروشان بازار ،اقدامی غیرممکن و نامعقول است چراکه این افراد هر یک نظر شخصی و
سیاست خاص خود را دارند.

گزارش

دستکاریمولفهها
شرایطرابهبودنمیدهد

گزارش

امداد یکطرفه ایران به گردشگری ترکیه؟

حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح "مالیات بر عایدی مسکن"؛

در پی ادعای روزنامه "دیلی صباح" ترکیه مبنی بر همکاری وزارت فرهنگ و گردشگری
آن کشور با آژانسهای گردشگری ایران بهمنظور تشویق گردشگران ایرانی برای سفر
به ترکیه ،رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران ،اظهار کرد :تا جایی که بهعنوان
نمایندهای از بخش خصوصی در جریان امور قرار دارم و تقریبا همهروزه با بخش
گردشگری دولت در ارتباط هستم ،چنین تفاهمنامهای در حوزه گردشگری میان دولت
یا تشکلهای گردشگری ایران و دولت ترکیه یا روسیه منعقد نشده است.

گمراهینقدینگی

در نشست اقتصاد ایران از دیروز تا فردا در اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد؛

سفتهبازی داللی رباخواری

مثلث شوم سفته بازان ،دالالن و رباخوران آفت اقتصاد ایران در سه دهه گذشته بوده است

نوسان :استاد دانشگاه عالمه و رئیس
موسسه دین و اقتصاد گفت :طیفی از
اقتصاددانان که عموماً جزو استثنائات
دانشگاههایکشورهستندطیسهدهه
گذشته از موضع انجام وظیفه شخصی
و ادای دیــن به مردم و کشــور وظیفه
عمومی نظارت تخصصی بر فرآیندهای
تصمیمگیری در حوزه تخصصی خود
را انجام میدادند گرچه مزاحمتهایی
پدید میآمد ،امــا هنگامی که صدای
مفرد شــنیده نمیشــد و یــا چنین
احساسی پدید میآمد که بنابر شنیده
نشــدن اســت به تدریج این احساس
در بین اقتصاددانــان پدید آمد که باید
تالشهایدستهجمعیصورتگیرد.
فرشاد مومنی افزود :شاید نقطه شروع
چنیــن تالشهایی به دوره ریاســت
جمهوری محمد خاتمی بر میگشت
که برای اولین بار یک نامه با  ۱۰۰امضا
در اعتراض به سیاستهای شبههناک
در حیطه مســائل نفتی مطرح شــد
که در دوره احمدینژاد اســتمرار پیدا
کرد و چون شــدت ولنگاریها به طرز
غیرمتعارفی افزایش پیدا کرد ،نامههای
جمعی اقتصاددانان زایش چشمگیری
پیداکرد.
در دوره آقای روحانی در بین دوستان
این تصور وجود داشت که ما که تجربه
دولت قبل از روحانی را دیدیم میتوانیم
یک فرصــت دهیم با ایــن توجیه که
شدت خرابیها و به هم ریختگیهایی
به یادگار گذاشته دولت احمدینژاد به
اندازهای بود که حکایت از این داشت تا
دو دههبعد از مسئولیت او اینکشورباید
تاوانخطاهارابپردازد.
استاد دانشگاه عالمه خاطرنشانکرد:
فرق آقای روحانی با احمدینژاد در این
بود که احمدینــژاد در مقابل انتقادها
برآشفته میشد در دوره آقای روحانی
ایشــان مرتب مطالبه ارزیابی انتقادی
میکرد ،اما از نظــر ارزیابی این دو دوره
با هم متشــابه بود تنها تفاوت در این
است که هنوز تهدیدات امنیتی نسبت
به منتقدان انجام نشــده است که در
این خصوص سپاسگزاریم .اما در عمل
هیچ تفاوتی مشاهده نمیشود به همین
خاطــر اقتصاددانان تــاش کردند در
واکنش به این شرایط که بسیار خطیر
است یک نامه دسته جمعی خطاب به
آقای روحانی بنویسند .وی افزود :اینکه
چقدر موفق بودهایم جامعه باید داوری
کند ،اما آنچه بین ما گذشته این بوده که
مســئله ما ادای دین به مردم و حقوقی
که مردم نسبت به دانایان دارند و ادای
دین به بقا و بالندگی کشور بوده است
و تــاش کردیــم وارد زد و خوردهای
جناحی نشــویم .وی افزود :از نظر من
زمانی که به جهتگیریهای اقتصادی
کشــور نقدی وارد اســت ،این نقد به
ساختارقدرتاست.
استاد دانشــگاه عالمه ،تاکید کرد :دو
پدیده کمر سیاست و اخالق را شکسته
اســت؛ یکی قاچاق و دیگری فســاد
اخالقی .فرشــاد مومنــی اضافه کرد:
زمانی که اقتصاد در یک دورهای طوالنی
خوب عمل نمیکند از طریق دستکاری
مولفهها نمیتوان آن را اصالح کرد .وی
با اظهار تاسف از واکنش سازمان برنامه
و بودجه برای دعوت از اقتصاددانان به
جای رییس جمهور گفــت :برای کار
نمایشی هم که شــده زیبنده است که
دعوتکننده رئیسجمهور باشد و کل
تیماقتصادیهمحضورداشتهباشند

گروه اقتصاد نشسـت "اقتصـاد ایـران؛ از دیـروز تا فـردا" با حضـور احمد توکلـی عضو مجمع تشـخیص مصلحت
نظـام و حسـین راغفـر اقتصـاددان و اسـتاد دانشـگاه الزهـرا و به همت کمیسـیون سیاسـت گذاری
گزارش
و پایـش در سـالن همایـش هـای بیـن المللی اتـاق بازرگانـی اصفهـان برگزار شـد .حسـین راغفر،
اقتصـاددان و پژوهشـگر حـوزه فقر و عدالت اقتصادی ،سـخنران اصلی این نشسـت بـود .او تاکید کـرد که حکمرانی
نظـام اقتصـادی ما ،معیوب و رفاقتی اسـت؛ سیسـتم خانوادگی ،دوسـتانه و رفاقتـی اداره می شـود و دولت و مجلس
فقـط بـه خودشـان توجـه میکننـد؛ نه به مـردم و منافـع آنهـا .به گفتـه "راغفـر" در هیچ جـای دنیـا نمیتوانید
ببینیـد کـه بانـک مرکزی یـک دالل را بـرای قیمتگـذاری ارز به وسـط میدان بفرسـتد.

مصطفی رناسی نایب رییس اتاق
بازرگانی اصفهان در ابتدای این همایش
گفت :هدف از برگزاری این نشست
افزایش دانایی فعاالن اقتصادی برای
اتخاذ تصمیم صحیح در شرایط کنونی
است .وی تاکید کرد:فضای ناآرام و
ملتهب به رشد اقتصادی و جذب سرمایه
گذاری کمک نمی کند .وی با اشاره به
نوسانات نرخ ارز طی ماه های گذشته
گفت:فضای کسب و کار در شرایط
کنونی برای فعاالن اقتصادی بسیار
دشوار و چالش برانگیز شده است .وی
اضافه کرد :ئبهره های بانکی ،بیمه
تامین اجتماعی و مالیات در کنار افزایش
ناگهانی نرخ ارز از چالش های فضای
کسب و کار است .
درک متقابل؛
خواسته بخش خصوصی
علی صفرنوراهلل مشاور سرمایه گذاری
اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست
گفت:فعاالن اقتصادی خواستار حفظ و
توسعه اشتغال در واحدهای تولیدی خود
می باشند ولی از سوی مسوولین شرایط
آنان درک نمی شود .
وی خواسته اصلی بخش خصوصی از
حاکمیت بویژه دولت را درک متقابل
در این شرایط حساس اقتصادی گفت:
بخش خصوصی در جنگ اقتصادی
آماده مقابله و تالش است.
تجمل گرایی از سال  72رشد یافت
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،
نیز با اشاره به فقدان درک متقابل میان
بخش خصوصی و دولت برای کاهش
فشارهای اقتصادی گفت :ما تاکنون
تصور میکردیم مسئوالن وضع فقرا را
درک نمیکنند؛ حال شاهد هستیم که
گفته میشود وضعیت فعاالن اقتصادی
را نیز درک نمیکنند
 .احمد توکلی ادامه داد :به نظر میرسد
مسئوالن درک متقابل از وضعیت ندارند؛
البته عدهای از متمکنین هم شرایط را
درک نمیکنند.

توکلی با بیان اینکه امام(ره) که معتقد
بود دولتی کردن امور سمی مهلک است،
ادامه داد :دولت جای اختالف نیست؛ باید
یک سیاست را قبول داشته باشد و نارو
هم نزیم! چراکه اختالفات ،کار را با خلل
مواجه میکند.
وی در ادامه تشریح دیدگاه خود درباره
امروز اقتصاد ایران ،به نقد سیاست تعدیل
اقتصادی پرداخت .وی اظهار داشت :پس
از دوران جنگ تحمیلی دولت سازندگی
مدل تعدیل صندوق بینالمللی پول را
پذیرفت؛ که از اشكاالت پذيرفتن این
سیاست ،بحران ارز و توزیع درآمد بود.
مشکل ارز برای اولین بار پس از انقالب
در سال  ۱۳۷۳اتفاق افتاد؛ در سال ۷۲
معتقد بودم که توزیع درآمد بد شد و
تجملگرایی رشد پیداکرده بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،
رها کردن بازار را دارای اشکال دانست و
گفت :تفاخر به مصرف کاالی خارجی به
مشکالت تولید داخلی دامن میزند.
وی با بیان اینکه برای برونرفت از شرایط
حاضر راهحل وجود دارد ،اظهار داشت:
فساد و رانتخواری قابل مبارزه است و
میتوان امیدوارانه کار کرد؛ باید از دولت
باید مطالبه گری کرد.
توکلی ادامه داد :معتقدم فقدان احزاب
یکی از عوامل ناکارآمدی مجلس است؛
مگر میشود فساد وجود داشته باشد
و اشتغال ایجاد کرد؛ قطعاً باید با فساد
مبارزه کرد.

اختصاصی سازی
به جای خصوصی سازی!
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه
الزهرا نیز در این نشست گفت :دهه اول و
دوم انقالب دهه تغییر ایدئولوژی است و این
در حالیست که در سال  1982که سیاست
تعدیل اقتصادی در دنیا در حال اجرا بود
کشور ما در گیر جنگ و تغییر ایدئولوژی
بود .وی خصوصی سازی اقتصادی ایران را
به اختصاصی سازی تعبیر کرد و گفت :در
فرایند خصوصی سازی منابع زیرساختی
کشور به ثمن بخس بین اطرافیان

مسوولین تقسیم شد.
راغفر ،با اشاره به انحراف مسیر توسعه
کشور از اقتصاد تولید محور به اقتصاد
رانت محور گفت:برخی از واحدهای
صنعتی بزرگ کشور با استفاده از منابع
رایگان حاضر به ارایه ارز ناشی از صادرات
بهبانکمرکزینیستند.
وی با انتقاد از شیوه خصوصی سازی بنگاه
های اقتصادی بویژه پتروشیمی ها گفت:
طی سالهای گذشته تمام سود های ناشی
از درآمد پتروشیمی ها بین خودشان
تقسیم شده و یک ریال صرف بازسازی
نشده است .وی رواج مصرف گرایی
مفرط بدون توجه به بنیان های تولیدی
را از چالش های اقتصادی برشمرد و گفت:
تجارت کاالی لوکس یکی از فعالیت
نزدیکان مسوولین شده است .
راغفر ،با اشاره به برخی از سیاست های
غلط اقتصادی طی سالهای گذشته
و گسترش فقر و بیکاری در جامعه
گفت:این گونه سیاست گذاری باز
در زمین آمریکا برای فشار به مردم و
گسترش نارضایتی هاست .وی اظهار
داشت :همزمان باجنگ تحمیلی جنگ
اقتصادی آغاز شد و امروز همچنان در
جنگیم ولی برخی از مسوولین باور
ندارنند در جنگ اقتصادی هستیم و در
مجلس و دولت همراه با سیاست های
امریکا علیه ایران تصمیم می گیرند.
وی با اشاره به افزایش  10برابری
صادرات از سال  1380تا  1396گفت:
عمده صادرات ایران خام فروشی است

به نحوی که صادرات آهن و فوالد 17
برابر و صادرات سنگ آهن  39برابر شده
است .وی با انتقاد از افزایش بانک های
خصوصی در کشور و تاثیرمنفی آن در
اقتصاد گفت:مهم ترین وظیفه بانک
های خصوصی تجهیز منابع قاچاق و
سوداگری در اقتصاد ایران است زیرا
چگونه می شود در اقتصاد کشور 20
درصد بهره سپرده بانکی پرداخت .
این اقتصاددان تاکید کرد :به جز قاچاق
و سودداگری هیچ بخشی از جمله
صنعت،معدن و کشاورزی نمی تواند
بهره  35درصد بانکی پرداخت کنند .وی
کارکرد نظام بانکی موجود را فسادانگیز
دانست و گفت:ظرف مدت  5سال بیش
از یک تریلیون تومان سود بانکی پرداخت
شده است که نقش مهمی در افزایش
نرخ تورم داشته است و سهم تسهیالت
بانکی بخش صنعت و کشاورزی به عنوان
بخش مولد بسیار کاهش یافته است.
وی ادغام بانک های خصوصی را یکی از
راهکارهای اصالح نظام بانکی برشمرد
و گفت :ایران با  80میلیون جمعیت
و گردش مالی چندصد دالر  32بانک
دارد و چین با یک میلیارد جمعیت و
چند هزار میلیارد دالر گردش مالی
 32بانک دارد .وی پیش بینی کرد :اگر
نرخ ارز همچنان بر باالی ده هزار تومان
بماند تولید با تعطیلی روبرو خواهد شد
و بیکاری و تورم حداقل  70درصدی را
خواهیم داشت .وی با اشاره به افزایش
نرخ ارز از  7تومان سال  57تا  12هزار
تومان سال  97گفت :افزایش یکباره ارز
نه شغلی را ایجاد کرد و نه رشد اقتصادی
چندانی را عاید کشور کرده است.
اين اقتصاددان وضعیت ارز در این
چندماهه را شوکآور عنوان کرد و اظهار
داشت :هیچ جای دنیا نمیتوانید پیدا
کنید که بانک مرکزی داللی را برای
قیمتگذاری ارز به وسط میدان بفرستد.
راغفر با بیان اینکه برنج در این مدت ۴۶
درصد افزایش قیمت پیداکرده است،
گفت :عدهای به اسم بخش خصوصی ارز
گرفتند ولی وارداتی هم انجام نگرفت.
وی یادآور شد :پتروشیمیها ارز ۳۸۰۰
تومان دریافت کردند و حاال کاال را
با قیمت دالر  ۱۱هزارتومانی عرضه
میکنند؛ اینکه شخص مسئول دولتی
خود در بخش اقتصادی فعالیت دارد به
معنای فساد .است.
راغفر ،خواستار توقف بازار ثانویه ارز
شد و گفت :دولت باید تالش کند که
قیمت ارز را به  4200تومان بازگرداند
در غیر اینصورت تورم اقتصاد ایران را در
می نوردد .وی مثلث سفته بازان ،دالالن
و رباخوران را آفت اقتصادی سه دهه
گذشتهایرانبرشمرد.
راغفر ،در بخش دیگری از سخنان خواستار
خروج نظامی از اقتصاد شد و گفت :ورود
نظامی ها به اقتصاد باعث رقابت ناصحیح
با بخش خصوصی شده است و امکان
توانمند شدن این بخش را می گیرد.

* فضای ناآرام به رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذار کمک نمی کند
*خواسته اصلی بخش خصوصی ،درک متقابل است
* مهمترین مساله اقتصاد کشور فساد است
* برخی از بانک های خصوصی منابع قاچاق و سوداگری در اقتصاد ایران را
تامین می کنند
* اگر نرخ ارز همچنان بر باالی ده هزار تومان بماند ،بیکاری و تورم حداقل
 70درصدخواهد شد
* ورود نظامی ها به اقتصاد باعث رقابت ناصحیح با بخش خصوصی شــده
است

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

نوسان:کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی در گزارشی که به اعضای این کمیسیون ارائه شده ،به ابعاد و آثار
مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن پرداخته است .بر اساس این
گزارش ،در حالی که بانک مرکزی از وجود حجم باالی نقدینگی در کشور
د اما از ســوی دیگر
(بیش از  ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان) گزارش میده 
تولیدکنندگانبامشکلکمبودنقدینگیروبهروهستند.
بنابر گزارشــی که این کمیته تهیه کرده ،دلیل اصلی این دوگانگی در نقدینگی،
ت به این صورت که نقدینگی به سمت
هدایت نادرست نقدینگی عنوان شده اس 
فعالیت غیرمولد مانند سوداگری در مسکن ،ارز ،طال و خودرو به دلیل ریسک پایین
و سود باال سوق پیدا کرده ولی در مقابل بخشهای تولیدی از آنجا که با مشکالت و
ریسکهایباالمواجهاند،ازاینحجمنقدینگیمحرومماندهاند.
کارشناســان اقتصادی معتقدند ســوداگران از این وضعیت سوءاستفاده کرده و
با معامالت مکرر موجب التهابات و افزایش دوچندان قیمتها شدهاند .به عنوان
نمونه هجوم سوداگران و تقاضاهای غیرمصرفی به حوزه امالک منجر به افزایش
سهم هزینههای مسکن در سبد خانوار ،رشد قیمتی و به تبع آن کاهش دسترسی
ســرمایه در بخش

به خانههای ملکی و مهمتر از هم ه تبدیل تقاضای مصرفی به
ت تا جایی که بر اساس آمارها طی سالهای اخیر بیش از ۶۵درصد
مسکن شده اس 
تقاضایمسکن،تقاضایسرمایهایبودهاست.
یکی از راهکارهای موجود در این زمینه با هدف غیراقتصادی شدن فعالیتهای
ســوداگرانه ،وضع مالیات بر عایدی سرمایه ( )CGTاســت که نقطه هدف آن
سوداگران فعال در بازارهای موازی تولید هســتند .مالیات بر عایدی سرمایه که
قدمتی  ۱۰۰ساله در دنیا دارد ،با هدف ایجاد نرخ بازدارنده بر مابهالتفاوت قیمت
خریدوفروشکاالهایهدفازجملهمسکناعمالمیشود.
س اخذ این مالیات در بخش
کارشناسان و محققان کمیته اقتصاد مقاومتی مجل 
مســکن را دارای آثار مثبتی از جمله کنترل تقاضای ســوداگری و تورم ،کاهش
توساز،
شکاف طبقاتی در جامعه ،هدایت نقدینگی به سمت تولید و رونق ساخ 
افزایشثباتوپیشبینیپذیریاقتصادوافزایشقدرتخریدمردمدانستهاند.
چهکسانیازمالیاتمعافند
ازآنجاکهمالیاتبرعایدیمسکنتنهامعامالتسوداگرانهوتقاضاهایغیرمصرفی
بازار مســکن را هدف قرار میدهد ،خانه اصلی هر فــرد از پرداخت مالیات معاف
خواهد بود و هر خانواده به تعداد اعضای خود میتواند از معافیت مالیاتی در مالیات
بر عایدی سرمایه و مالیات نق 
لوانتقال برخوردار باشد.همچنین در طرح مالیات بر
عایدی مسکن که هماکنون در مجلس است ،سازندگانی که اقدام به تولید و عرضه
واحدهایمسکونی(ساختمانهاینوساز)میکنندنیزازپرداختاینمالیات
معافهستند.
احتکار+معامالتمکرر
همچنین در گزارش مذکور دو دلیل اصلی برای افزایش جهشگونه قیمت مسکن
طی ماههای اخیر نتیجهگیری شده است :سودهای باال و یکشبه در حوزه مسکن
باعث شد سرمایههای سرگردان به دو صورت وارد حوزه مسکن شوند؛ اول کسانی
که مســکن خریداری کردند و با احتکار آن به انتظار افزایش قیمت و سود بیشتر
نشستند و دوم کسانی بودند که با خرید و فروش مکرر مسکن در زمانی کوتاه باعث
افزایشجهشیقیمتشدند.
ساخت ۷میلیونواحددر ۱۰سال
بر اساس سرشماریهای انجام شــده ،در بازه زمانی  ۱۳۸۵تا  ۱۳۹۵معادل هفت
میلیون واحد مسکونی بدون احتساب خانههای خالی از سکنه به موجودی مسکن
اضافه شده در حالی که  2/4میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شدهاند .این
بدان معناست که طی فاصله زمانی دو سرشماری گذشته نزدیک به  ۶۶درصد از
تقاضایمسکنموجودبهتقاضایسرمایهایاختصاصیافتهاست.
این در حالی است که در بازه دو سرشماری  ۱۳۵۵تا  ۱۳۶۵نزدیک به  ۸۰درصد از
تقاضایبخشمسکن،تقاضایمصرفیبودهاست.
کارشناساقتصادمسکن:نخستینملکمشمولمالیاتعایدیمسکننمیشود.
نرگس رزبان ،کارشناس ارشد دفتر اداره کل اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی
در گفتوگو با مهر با بیان اینکه مالیــات ،ابزار کارآمدی برای کنترل آثار ســوء
سیاستهای کالن اقتصادی نیســت ،گفت :مثال نمیتوان در حالی که با اتخاذ
سیاستهای پولی انبساطی ،به تورم دامن زده میشــود ،انتظار داشت با کنترل
سوداگری ،آثار آن را کامال خنثی کرد.
مرزباریکسوداگریومصرف
وی با تاکید بر اینکه مالیات بر عایدی مسکن ،فعالیت سوداگرانه در مسکن و بازار را
برای سوداگران غیراقتصادی و گران میکند ،افزود :تعیین مدل مالیات بر عایدی
مسکن باید بسیار دقیق و ظریف انجام شود .باید مرز بین فعالیتهای سوداگرانه
و مصرفی خرید و فروش مسکن مشخص شــود.رزبان خاطرنشان کرد :به عنوان
مثال مواردی چون منحصر به فرد بودن کاالی مسکن ،همگن نبودن آن ،تفکیک
دورههای سرمایهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت در بخش مسکن ،در نظر گرفتن
زیان و ضررهای متعلقه به مسکن به عنوان دارایی و سرمایه افراد ،در نظر گرفتن
دورههای رکود و رونق ،در نظر گرفتن دورههای تورم عمومی و مسکن ،قفل شدن
داراییهای ملکی در برخی دورههای زمانی و ...باید هنگام تدوین قوانین مرتبط با
مالیاتبرعایدیمسکنبهعنوانمالکتشخیصکارشناسانمالیاتیلحاظشوند.
وی با بیان اینکه معموال اقتصاددانان بازههای زمانی مشمول خرید و فروش مکرر یا
فعالیت سوداگرانه در بازار امالک و مسکن را بازههای زمانی دو یا چند ساله در نظر
میگیرند ،گفت :اگر افراد بیش از این زمانها بتوانند منازل خود را تبدیل به احسن
کنند ،مشمول مالیات بر عایدی مسکن نخواهند بود .همچنین در برخی کشورها
هم برای تعداد معامالت مسکن در طول عمر افراد سقف تعیین کردهاند و هر فرد
مثالمیتوانددرطولزندگیخودحداکثرپنجمعاملهمسکنداشتهباشد.
به هر حال باید منتظر ماند و دید طرح مالیات بر عایدی مســکن که هماکنون در
مجلسمطرحاست،چهزمانیوچگونهبهسرانجامخواهدرسید.
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گزارش

شورا نگاه مثبتی به سمنها دارد

نمایشگاه بزرگ ،اصفهان را متحول می کند

عضو شــورای اســامی شــهر اصفهن گفت :ســمنها حلقه رابــط بیــن حکومتها و
مردم هســتند و شــورای شــهر به این تشــکلها نگتاه مثبتی دارد .مهــدی مزروعی،
اظهار کــرد :بســیاری از خیریهها در ابتــدای کار خروجی ملموســی را نداشــته و امروز
نتیجــه کار خود را مشــاهده میکنند .وی با تاکیــد بر اینکه تشــکلهای مردمی رابطی
بین مردم و دولتها هســتند ،افــزود :در همه اصناف و اقشــار و البته در تمــام زمینهها
تشــکلها میتواننــد رابطی بیــن مدیریــت ارشــد ،حاکمیــت و بدنه مردم باشــند.

رییس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی شورای شهر اصفهان گفت :جلوگیری از هر گونه
موازی کاری برای برپایی نمایشگاهها میتواند آینده خوبی را برای اقتصاد اصفهان رقم
بزند .فریده روشــن افزود :در صورت برخورداری از یک نمایشگاه مجهز و منسجم در
اصفهان بسیاری از مشکالت اقتصادی اســتان رفع خواهد شد .شورای اسالمی شهر
اصفهان به جنبههای اقتصادی شــهر نیز توجه دارد بر همین اســاس با تالش برای
تکمیل نمایشگاه بزرگ گام محکمی برای تقویت اقتصاد شهری برداشته خواهد شد.

آيت اهلل مهدوي اعالم کرد:

برگزاری جشنواره نشان از امنیت ایران

نگاهی به پروژه گذر فرهنگی چهارباغ و تبعات مثبت و منفی؛

گروه شهری ایــن روزهــا «گــذر فرهنگــی چهاربــاغ» یکــی از اصلــی تریــن دغدغــه هــای مدیریت شــهری ،رســانه ها و مــردم اصفهــان در اســت .اگرچــه وضعیت
گزارش
نابســامان اقتصــادی ،گرانــی و تــورم بــی ســابقه و فــراز و نشــیب هــای نگــران کننــده سیاســت خارجــی در صــدر فهرســت اخبــار و موضــوع گعده
هــا و گــپ و گفــت هــای مــردم در ایــن روزهــا قــرار دارد ،امــا سرنوشــت مبهــم چهاربــاغ ،قلــب طپنــده شــهر اصفهــان در گیــر و دار تصمیــم گیری
ها و اجرای برنامه ها و پروژه های مختلف ،موضوعی مهم برای چهارباغ نشینان و بلکه تمامی مردم شهر قلمداد می شود.
پــروژه عظیــم گــذر فرهنگــی چهاربــاغ بــا بــه یــدک کشــیدن واژه «فرهنگــی» انتظــارات ویــژه ای را در میــان اهالــی فرهنــگ و هنــر شــهر
اصفهــان ایجــاد کــرده اســت .طرحــی ویــژه و در نــوع خــود منحصــر بفــرد کــه قــرار اســت بــرای بخــش بســیار مهمــی از میــراث فرهنگــی،
هنــری و تاریخــی ایــن شــهر تعییــن تکلیــف کــرده و بــه ادعــای خــود بســتر تــازه ای را بــرای رشــد و مانــدگاری آن ایجــاد کنــد .بــه عقیــده برخــی از
کارشناســان قــرار نیســت چهاربــاغ در دهــه نــود شمســی بــه دوران آغــاز حیاتــش در عهــد صفــوی تبدیــل شــود و بــا همــان مختصــات بــه حیــات خــود
ادامــه دهــد ،بلکــه قــرار اســت ایــن مهمتریــن معــرف هویــت تاریخــی و فرهنگــی شــهر ،در قالــب ســاختارهای امــروزی پاســخگوی نیــاز مــردم در عرصــه
هــای مختلــف فرهنگــی ،هنــری و اقتصــادی باشــد« .نوســان» در ایــن گــزارش بــه بررســی پــروژه گــذر فرهنگــی چهاربــاغ و تبعــات مثبــت و منفــی آن از
منظــر فرهنگــی پرداختــه اســت.

در بازديد از رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان؛

مدل رصد شهري اصفهان تشریح شد
نوسان :قائم مقام وزير كشور
در امور اجتماعي در بازديد
از مركز رصدخانه فرهنگي-
اجتماعي استان اظهار كرد :بايد
از تجربه رصدخانه فرهنگي،
اجتماعي استان اصفهان در ساير
كالنشهرهاي كشور استفاده كرد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه
اي شهرداري اصفهان،دكتر تقي
رستم وندي افزود :مي توان از ظرفيت هاي اصفهان استفاده و با همكاري
و هم افزايي يكديگر را تكميل كرد .از اين رو قصد داريم اقدامات رصدخانه
فرهنگي اجتماعي استان اصفهان را به ساير كالنشهرها تسري دهيم .وي
تاكيد كرد :دفاتر تسهيل گري و توسعه محلي در مناطق حاشيه اي در 10
مركز استان در حال تاسيس است ،نخستين كار اين دفاتر در سه ماهه اول
تهيه اطلس يا نقشه از شاخص هاي فرهنگي اجتماعي محالت استان است
كه اطالعات و داده هاي خوبي را به ما مي دهد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان نيز در اين
بازديد با بيان اينكه هدف مركز رصدخانه اجتماعي فرهنگي استان ارائه
تصويري صحيح از فضاي فرهنگي اجتماعي شهر است ،اظهار كرد :فعاليت
رصدخانه فرهنگي اجتماعي استان با معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه
انساني شهرداري تجميع شده تا هم افزايي صورت گرفته و بتوانيم از
تجربيات يكديگر استفاده كنيم.
بهروز ارباب شيراني با بيان اينكه مدل رصد شهري در دنيا موضوعي جديد
است ،گفت :سازمان ملل مي گويد بايد دنيا را محله به محله ساخت كه
اين نشان مي دهد رويكرد محله محوري در دنيا موضوعي بسيار مهم
است .در گام نخست مدل ها بايد گرفته شده و با بومي سازي به شهرهاي
كشور تسري دهيم .وي اظهار كرد :مهمترين هدف در رصد شهري ايجاد
سازمان اجتماعي است و هيچ نهادي بهتر از شهرداري ها نمي تواند اين
كار را انجام دهد.
مديررصدخانه فرهنگي اجتماعي استان نيز در اين نشست با معرفي برنامه
ها ،اهداف و عملكرد اين مركز اظهار كرد :ارديبهشت ماه سال  96آغاز به
كار رسمي رصدخانه با نگاه استاني كليد خورد و شهرداري براي دبيرخانه
اجرايي رصدخانه مستعد دانسته شد .مصطفي نباتي نژاد با معرفي رصدخانه
از سه منظر ساختاري ،ماموريتي و عملكردي ،تصريح كرد :اركان رصدخانه
در سطح شوراي سياست گذاري شوراي فرهنگ عمومي استان است كه
رياست آن امام جمعه ،نايب رييس آن استاندار ،مسووليت دبيرخانه با اداره
كل ارشاد و رياست شوراي برنامه ريزي اين رصدخانه بر عهده شهردار
اصفهان است .وي با اشاره به چشم انداز رصدخانه ،ادامه داد :مرجع و چشم
انداز رصدخانه تحليل ،پايش و پيش بيني واقع گرايانه و به هنگام از وضعيت
فرهنگي اجتماعي استان اصفهان است كه تمام زيرساخت هاي دانشي آن با
حمايت شوراي علمي پژوهشي رصدخانه تكميل شده است.
وي با اشاره به بيانيه ماموريت رصدخانه و با بيان اينكه سلسله مراتب
ساختار دانشي آن برگرفته از اسناد شوراي عالي انقالب فرهنگي است،
تاكيد كرد :اين بيانيه مي گويد رصدخانه فرهنگي اجتماعي استان اصفهان
نهادي چابك ،معتبر و آينده نگر است كه با بهره گيري از كليه ظرفيت
هاي علمي در دسترس و تعامل با نهادهاي مختلف اجرايي در فرايندي پويا
و مستمر ،كارآمد و نوآورانه و مبتني بر الگوهاي مستند علمي و ابزارهاي
پيشرفته ضمن رصد مي كوشد موضوعات و مسائل فرهنگي اجتماعي به
پايش تحليل و روندنگاري پيرامون آنها پرداخته و محصوالت و خدمات
خود را در قالب مستندات علمي ،پژوهشي و فعاليت هاي مشاوره اي و
آموزشي به ذينفعان ارائه دهد.

شهردار اصفهان تاکید کرد:

الیحه درآمد پایدار
تکمیل شود

چرا پروسه افت و رکود چهارباغ چندین دهه به طول انجامیده است؟

فرناز کلباسی /روزنامه نگار

نوسان :قائم مقام دبیر اجرایی جشــنواره بین المللــی فیلم های کودکان و
نوجوانان با آيت اهلل سيد ابوالحسن مهدوي ،امام جمعه موقت اصفهان و نماینده
مردماصفهاندرمجلسخبرگانرهبري،ديداركرد.
به گزارس ستاد خبري سي و يكمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و
نوجوانان ،امام جمعه موقت اصفهان در اين دیدار گفت :برگزاری جشنواره بین
المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان ،باعث افتخار است و نشان از امنیت
ایران دارد .وي افزود :برگزاری رویدادهای بین المللی در ایران عالوه بر نشان دادن
وجهه مهمان نوازی ایرانیان و امنیت کشور ،بر حوزه گردشگری نیز تأثیر مثبت
خواهدداشت.
آیت ا ...ابوالحسن مهدوی ،گفت :آرزوی همه دلسوزان این است که جشنواره بین
المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به گونه ای برنامه ریزی گردد که از نظر آثار
تبلیغات فرهنگی برای شهر و کشور ،ارزشی افزوده و رونق ایجاد کند به گونه ای
کههمهقاطعانهازآنحمایتکنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان ضمن توصیه به مدیریت هزینه ها و
رعایت موازین شرعی و فرهنگی ،تصریح داشت :آنچه که امروز باید مورد توجه
قرار گیرد این است که شرایط اقتصادی کشور و به تبع آن شهرداری اصفهان به
گونه ای است که باید در انجام هزینه ها اولویت بندی انجام شود و در این میان به
معیشت کارکنان توجه جدی تری شود چرا که به عنوان یک حق مسلم قلمداد
می شود .آیت ا ...مهدوی ،اظهار داشت :امروز کســی بر سر لزوم ایجاد شادی و
نشاط اختالفی ندارد .قطعاً باید مالک را شرع و عرف قرار داد و معتقدم باید برای
خدمت به مردم و ایجاد نشاط دل ها را یکی کنیم.
در این دیدار قائم مقام دبیر اجرایی جشنواره گزارشی از برنامه ها و اقدامات انجام
شده در خصوص برگزاری هر چه بهتر جشــنواره و کاهش هزینه ها و مدیریت
منابعارایهكرد.

رویای «چهارباغ»

گزارش

چهارباغ را باید زنده کرد!
حشمت اهلل انتخابی ،روزنامه نگار و
فعال فرهنگی معتقد است پروژه گذر
فرهنگی چهارباغ بدون بهره مندی از
اعمال نظر کارشناسان و مدیران توانمند
راه به سوی ناکجا آباد می برد .او می
گوید :خیابان چهارباغ از زمان احداثش
در عصر صفوی تا امروز به عنوان اصلی
ترین تفرجگاه مردم شهر شناخته شده
است ،اما متاسفانه در یک دهه اخیر به
اذعان کسبه این خیابان ،به دلیل راه
اندازی پروژه مترو به کلی از رونق افتاده
و دچار خمودگی و رکود شده است .او
با تاکید بر اینکه طرح پیاده راه سازی
چهارباغ به خودی خود طرح خوبی
است ،می افزاید :چنانچه این طرح
تحت نظارت متخصصان ،مدیران و
مشاوران قدرتمند و توانمند اجرا شود،
مدیر طرح توسعه چهارباغ معتقد است برنامه ریزی
های مدون و جامعی که برای احیای چهارباغ انجام
شده،پاسخیبهتمامنگرانیهادراینزمینهاست

می تواند آینده خوبی را برای این خیابان
و ساکنان آن رقم بزند و حتی برای دیگر
شهرها الگو شود .این فعال فرهنگی
ادامه می دهد :این اقدامات باید بسیار
سنجیده و عمیق باشد .مثال گذاشتن
تعدادی دکه و تابلو در این خیابان به
خودی خود چاره ساز نیست و باید با
اقداماتی کامال سنجیده و حساب شده
در این مسیر حرکت کرد.
انتخابی خاطرنشان می کند :واقعیت
این است که بدون تردید طرح بدنه
سازی ضلع شرقی چهارباغ طرح
خوبی نبود ،اما اگر طرح های فعلی
بتواند چهارباغ را باززنده کرده ،آن
را از خمودگی نجات دهد و رضایت از
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دست رفته بخشی از اصناف و کسبه این
خیابان را جلب کند ،بسیار پروژه خوبی
خواهد بود.
ارگ جهان نما ،میدان امام علی،
چهارباغ؟!
سعید سهرابی ،مدیر طرح توسعه
چهارباغ اما معتقد است برنامه ریزی
های مدون و جامعی که برای احیای
چهارباغ انجام شده ،پاسخی به تمام
نگرانی ها در این زمینه است .او می
گوید :خیابان چهارباغ به دالیل مختلف
چندین دهه از دوران طالیی خود فاصله
گرفته است.
این خیابان به مرور زمان با رقبای جدی
تفرجگاهی خود مانند حاشیه زاینده
رود ،پارک ناژوان و منطقه کوهستانی
صفه روبرو شد و نتوانست در برابر
جذابیتی که آنها برای مردم داشتند،
مقاومت کند.
او با اشاره به رویکرد اقتصادی و تجاری
چهارباغ نسبت به سایر تفرجگاه های
شهر اصفهان ،می افزاید :متاسفانه
چهارباغ به مرور زمان در برابر قدرت
مراکز خرید و تجاری شهر هم قافیه را
باخت و علیرغم راه اندازی چند مرکز
تجاری در آن ،نتوانست پا به پای دیگر
مراکز در صدر انتخاب مردم باقی بماند
که البته شهرداری هم کمکی به این
حل این مسئله نکرد.
هرچند در دهه  50سه برنامه جامع
برای خیابان چهارباغ تهیه شد ،اما هرگز
به اجرا درنیامد .بنابراین پروسه افت و
رکود چهارباغ چندین دهه به طول
انجامیده است.
شاه کلید نجات چهارباغ
مدیر طرح توسعه چهارباغ با تاکید بر
اینکه شورای اسالمی شهر و شهرداری

اصفهان تمامی تالش خود را در راستای
باززنده سازی و احیای چهارباغ به کار
گرفته است ،می گوید :نخستین مولفه
ای که از نگاه ما در حوزه عمرانی و
ساخت و ساز این مرکز به شیوه صفوی
حائز اهمیت است ،احیای بسترهای
فرهنگی چهارباغ و ایجاد مولفه
های جدید فرهنگی است تا بتوانیم
مخاطبان جدیدی را به این گذر
فرهنگی اضافه کنیم.
سهرابی ادامه می دهد :صنایع دستی
اصفهان از جمله مهم ترین این مولفه
هاست .همچنین گالری های مختلف با
ساز و کارهای قوی و ویژه ،مانند گالری
های بزرگ تهران که تجارب موفقی در
این زمینه داشته اند.
مشارکت مردم در رویدادسازی برای
چهارباغ نیز مولفه دیگری است که
نمونه ای از آن را در هفته فرهنگی
اصفهان مشاهده کردیم.
او با بیان اینکه بازسازی سینما همایون
و تبدیل آن به سالن تئاتر شهر از دیگر
برنامه های این طرح است ،می افزاید:
احیای تئاتر اصفهان که به علل مختلف
دیگر اجرا نمی شود ،احیای بافت و
کارکردهای قدیمی چهارباغ که اصلی
ترین نماد آن «هتل جهان» است و برای
مرمت آن در مشارکت با مالک خصوصی
اش کمک های قابل توجهی را برای از
میان برداشتن مراحل دشوار اداری
انجام داده ایم ،از دیگر برنامه هایی
است که در طرح بسترسازی فرهنگی
چهارباغ در دست اجرا قرار داده ایم.
او با تاکید بر اینکه رویکرد گردشگری
چهارباغ بیش از هر مسئله دیگری در
کانون توجه مسئوالن این پروژه قرار
دارد ،می گوید :تالش می شود تا با پیاده
راه سازی چهارباغ ،آن را از قالب خیابان
خارج کنیم .در این زمینه تعاریف

مختلفی هم مانند باغ راه و موزه برای آن
شکل گرفته است.
به هرحال قرار است تفرج و تفریح مردم
در این خیابان متمرکز شود و راهاندازی
کافه های خیابانی ،نمایشگاه ها و
اجراهای خیابانی می تواند به رونق این
امر کمک کند.
قرار است تفرج و تفریح مردم در این خیابان متمرکز
شود و راهاندازی کافه های خیابانی ،نمایشگاه ها و
اجراهایخیابانیمیتواندبهرونقاینامرکمککند

او در پاسخ به اینکه چقدر می توان
مطمن بود سرنوشت تلخ ارگ جهان نما
و میدان امام علی(ع) در انتظار چهارباغ
نیز نباشد ،می گوید :احتمال این مسئله
بسیار ضعیف است و چنین اتفاقی هرگز
نخواهد افتاد .البته شهروندان باید در
رسیدن به آنچه مد نظر ما است ،صبور
باشند .هرچند از کسبه این خیابان
تشکر می کنم که تاکنون بسیار صبوری
کرده و به وعده های ما اعتماد کردند.
آنچه واضح است اصفهان ما روزی
عروس شهرهای کشور بود و مقصد
حجم عظیمی از گردشگران .آنچه طی
دهه های اخیر این شهر را از رونقی که
در شان آن است انداخت و نفس هایش
را در رویارویی با بحران های خانمان
سوز بی آبی ،آلودگی های زیست
محیطی ،رکود کشاورزی و ضعف
صنعت به شماره کشانید ،غفلت و بی
توجهی مسئوالنی است که در ظاهر
سنگ این کهن شهر را به سینه زده و
در واقعیت مشکل بر مشکل آن افزودند!
امید آنکه با احیای گذر فرهنگی
چهارباغ به نحوی صحیح و برخوردار از
کمترین میزان خطا و اشتباه ،قدری از
دردهای این شهر دردمند کاسته شود.

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

نوسان :شهردار اصفهان با بیان اینکه
برای اداره امور شــهر به دنبال توسعه
مشارکت شهروندان هســتیم ،گفت:
مردم اصفهان دیدگاهها و نقطه نظرات
خود برای توســعه شــهر را با مدیریت
شهریمطرحکنند.
قدرت اهلل نوروزی ،اظهارکرد :در آخرین
روز هفته گذشته وزیر کشور به اصفهان
سفر کرد و از نزدیک با مشکالت اصفهان
آشنا شد ،دغدغههای فعاالن بخشهای
خصوصی ،عمومی و دولتی را شــنید و
در جریان مشــکالت آنها قرار گرفت
که امیدواریم با بازگشت خود به تهران
و طرح مســایل در هیئــت دولت ،این
سفر دستاوردهای خوبی برای اصفهان
به همراه داشــته باشــد .وی با تاکید
بر اینکــه در اداره امور شــهر به دنبال
توسعه مشارکت شــهروندان هستیم،
گفت :مــردم اصفهان نظــرات خود را
برای توسعه شــهر و ارتقاء فعالیتهای
شهرداری به صورت مستقیم با مدیریت
شهریاصفهانمطرحکنند.
شــهردار اصفهان ادامه داد :با توجه به
کاهش درآمد شــهرداری هــا امکان
تامین اعتبار برای بســیاری از فعالیت
ها وجود ندارد ،بنابراین درخواست می
شود واژه عوارض به مالیات سبز تبدیل
شــود .نوروزی اضافه کــرد ۸۰ :درصد
از جمعیت کشــور شهرنشین هستند،
بنابراین باید خدمات و امکانات مناسب
به شهروندان ارایه شــود ،این در حالی
است که شــهرداری ها با چالش های
بسیاری روبرو هستند .وی با بیان اینکه
شهرداری اصفهان به اندازه مبلغ بودجه
امســال خود یعنی بیش از ســه هزار
میلیارد بدهی دارد ،افزود :شــهرداری
برای ایجاد زیرســاخت هــای مترو با
مشکالت زیادی روبرو است.
شــهردار اصفهان ادامه داد :در قوانین
مالیات به عوارض تبدیل و این موضوع
باعث کاهش درآمد شهرداری ها شده
است و امکان تامین اعتبار برای بسیاری
از فعالیت ها وجــود نــدارد ،بنابراین
درخواســت می شــود واژه عوارض به
مالیات سبز تبدیل شده است.
نوروزی بــا بیان اینکه طــرح مدیریت
واحــد شــهری و الیحــه درآمدهای
پایدار باید زودتر تکمیل شــود ،اضافه
کرد :اگر این الیحه بــه آن صورتی که
از ســوی کالنشــهرها مطرح شده در
مجلس تصویب شود در بهبود وضعیت
شهرداری ها تاثیرگذار است .وی گفت:
در اصفهان پروژه های بسیاری بر زمین
مانده است ،با این وجود با حمایت همه
دستگاه ها خط یک مترو بعد از  ۱۷سال
تکمیل شد ،امید اســت پروژه میدان
امام علی(ع) بعد از  ۲۰ســال و مشکل
برج جهان نما بعد از سال ها سریعتر به
نتیجهبرسد.
وی به بازدید ســرزده خــود از پارک
طبیعی ناژوان اشــاره و تصریح کرد :در
ناژوان با دیدن فضای ســبز و درختان
ناژوان کــه به خاطــر کمآبی وضعیت
مناسبی نداشتند ،بسیار متأثر شدم ،چرا
که برخی از درختان دچار آســیبهای
سختی شدهاند .شهردار اصفهان گفت:
در ناژوان کشاورزان ،باغبانان و مالکان
خصوصی باغات ناژوان درد دل و نظرات
خود را مطرح کردند و با حضور مسئوالن
مســایل جمــع بنــدی ،راهکارهایی
پیشــنهاد و تصمیماتی گرفته شــد
کــه امیدواریم این مشــارکت در تمام
بخشهای شهر بتواند مدیریت شهری
را یاری کند.
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واگذاری  14کاروانسرا به بخش خصوصی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت :اگر بخش خصوصی اعالم آمادگی کند
با این بخش جهت واگذاری کاروانسرا و جذب گردشگر همکاری الزم را انجام میدهیم.
حجتاالسالموالمسلمین رضا صادقی اضافه کرد 14 :کاروانسرا در سطح استان از جمله
کاروانسرای عباسی در کوهپایه ،کاروانسرای ابوزیدآباد و کاروانسراهایی در شهرضا و نایین
به بخش خصوصی واگذار شده است ،تا در زمینه جذب گردشگر فعالیت کنند .بنابراین
اگر بخش خصوصــی در این خصوص اعالم آمادگی کند با آنها همکاری خواهد شــد.

از ترس مرگ اقتصاد کشور ،خودکشی کنیم!

جو روانی حاکم بر اقتصاد

مشوق تنها راهکار نیست

یک کارشناس بازار سرمایه:

نوسان :یک کارشناس بازار سرمایه
در خصوص ســهم پایین اســتانها و
شهرســتانها از فعالیتهای بورسی
و عدم توســعه این بازار بــه ویژه در
اســتان اصفهان گفت :شاهد هستیم
که کل کشــور دچار تمرکــز بیش از
حد امکانات ،فعالیتها و فرصتها در
پایتخت شده است.
محمودرباطی اضافه کرد :این توســعه
نامتوازن در بخش مالی به شــدت قابل
توجه اســت و بخش مالی کشور تقریباً
در سایر استانها توسعهای پیدا نکرده
است .وی تأکید کرد :این موضوع شدیدا ً
در مورد بازار سرمایه هم صادق است و
با توجه به اینکه بسیاری از صنایع مهم
بورسی در اســتان اصفهان قرار دارند؛
این استان میتواند پایلوت بسیار قوی
در حوزه بازار ســرمایه در کشور باشد و
به عنوان یک قطب و تاالر پر رونق بورس
اوراق بهادار هم در حوزه سهام و هم در
حوزهبورسکاالایفاینقشکند.
محمودرباطــی متذکر شــد :اســتان
اصفهان هم در حوزه تولید محصوالت
قابل فروش در بورس کاال و هم انتشــار
ابزارهای مالــی فرصتها و ویژگیهای
منحصر به فردی دارد و همین عوامل،
نشان دهنده ظرفیت باالی این استان
درتوسعهبازارسرمایههستند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت:
دولتها تــا کنون توجــه چندانی به این
موضوع نداشــتند و ضریب نفوذ و توسعه
بازار سرمایه به سمت اصفهان نیامده است
و یکی از دالیل این امر ،بی توجهی به کلیت
بازار ســرمایه از ســوی دولت بوده است.
محمودرباطی افزود :مصوبات دستوری
و دیدگاه مهندسی شده به اقتصاد ،تأثیر
بسیار مخربی بر بازار سرمایه در همه
حوزههــا دارد و بزرگترین لطمهای
که به اقتصاد کشــور و بازار سرمایه در
طی ماههای اخیر وارد شد ،همین دید
مهندسی به قیمتگذاری محصوالت
در بورس کاال و سرکوب قیمتها بود
که باعث شد رانتی عظیم برای واسطه
گران ایجاد شود.
این کارشناس بازار ســرمایه با انتقاد از
سیاست دالر نیمایی تأکید کرد :دولت
با اصرار بر این نرخ و افزایش فاصله دالر
رســمی و آزاد به میزان دو برابر ،ســود
تولیدکننــدگان را به جیــب دالالن و
واســطهها واریز کرد و قاچاق گسترده
کاال از این مجاری را توجیهپذیرکرد.
محمــود رباطــی ســهامداران و
تولیدکننــدگان را متضــرر اصلی این
داســتان قلمداد کــرد و تصریح کرد:
صندوقهــای بازنشســتگی ،تأمین
اجتماعی ،شرکتهای بیمه و بانکهای
دولتی و غیردولتی ســهامداران عمده
این شرکتها بودند و ســرمایه آنها از
این طریق به دالالن و سفتهبازان رسید.

تمام انبارها قابل شناسایی هستند

رمضانعلی صادقزاده ،در مورد مراحل انجام سامانههای مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز گفت :این سامانه شامل پنج ســامانه است که میتوان به سامانه جامع تجارت،
سامانه رهگیری ،سامانه شناسه کاال ،سامانه جامع انبارها و سامانه یکپارچه اعتبار سنجی
است .رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود :تمامی انبارهای نگهداری کاالها قابل
رصد هستند و هیچ انباری خارج از سامانه جامع تجارت قرار ندارد ،به همین دلیل تعداد
کشــفیات کاالهای احتکاری در این انبارها در کنار گزارشــات مردمی زیاد شده است.

نگاهی به بسته جدید تشویقی ساخت و ساز شهرداری اصفهان؛

گزارش

اصفهانمیتواند
قطب بازار سرمایه باشد

گزارش

دربستهامسال،مشوقهاییبرعوارضکسبوهزینهصدورپروانهمنظورگردیدهاست
گروه شهری رکود عمیق در بازار مسکن طی چند سال گذشته باعث گردید تا شهرداری ها که عمده مبنای درآمد خود را بر
گزارش
صدور پروانه ساختمانی قرار داده اند با مشکالت عدیده ای روبرو شوند .ریشه این رکود عمیق در بازار مسکن
آنچنان عمیق تر شده که به گفته بسیاری از کارشناسان برای رسیدن به شرایط ایدهآل به برنامههای بلندمدت نیاز است و با
برنامههای کوتاهمدت نمیتوان چارهای برای این مشکل اندیشید.در این میان شهرداری اصفهان طی سالهای اخیر همواره ،سیاست
ارائه بسته های تشویقی را در دستور کار خود قرار داده و سعی دارد تا با در اختیار قراردادن این بسته ها عالوه بر حفظ درآمد خود
با ارائه استراتژی تشویقی ،به جنگ رکود موجود در بازار ساخت و ساز و تامین درآمد مالی خود باشد .اما آیا اساسا راهکار بسته
های تشویقی عامل موثری برای تامین مالی شهرداری ها و رونق صنعت ساختمان خواهند بود؟

یکیازمهمترینچالشهاییکهدرحالحاضر
شهرداری ها  ،با آن دست به گریبان اند ،تامین
منابع مالی مورد نیاز جهت انجام پروژه های
عمرانی است .تالش شهرداریها برای استفاده از
منابع و بودجه داخلی خود ،شامل انواع عوارض
و درآمدهای مربوط به بهای خدمات ،نیازهای
مالی برای احداث زیرساختهای شهری و
اجرای انواع پروژه های شهری را تامین نمی
کنند .همچنین به دلیل بی ثباتی این منابع
درآمدی که به عدم همکاری شهروندان ،عدم
ثبات پارامترهای اقتصاد شهری ،شرایط
سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور و نیز شرایط
زیست محیطی نامطلوب در شهری مانند
اصفهان و اثر معکوس افزایش نرخ عوارض بر
درآمد شهرداریها باز می گردد ،باعث شده،
تا شهرداریها چاره ای به جز رو آوردن به منابع
دیگرتامینمالینداشتهباشند.
تامینمالیدرشهرهایبزرگدنیا
راهکار تامین مالی ،در برخي از كشورها مانند
آمريكا ،كانادا ،انگليس و آفريقاي جنوبي ،تكيه
عمده درآمد شهرداري ها ،بر ماليات و دارايي
غيرمنقول (مشابه عوارض نوسازي در ايران(
است؛ حال آنكه كشورهايي از قبيل فنالند و
سوئد ،نسبت مهمي از درآمد خود را با دريافت

ملکی :یک پیشنهاد برای درآمد پایدار شهرداری،
شناسایی این واحدها و صدور مجوز تغییر کاربری
برایمالکاناینواحدهاستتاضمنقانونمندکردن
محل فعالیت این کسب و کارها ،یک درآمد پایدار
برایشهرداریایجادشود
سهمي از ماليات اشخاص و شركت ها تأمين
ميكنند.دركشورهاياتريشوآلمان،قسمت
مهمي از درآمد شهرداريها از محل عوارض
دريافتي از مؤسسات انتفاعي و محل هاي

كسب و كار ،تأمين مي شود؛ در صورتي كه در
ايتاليا تكيه عمده بر روي عوارض غيرمستقيم،
تأمين كننده بخش اعظم درآمد شهرداريهاي
اين كشور مي باشد.با در نظر گرفتن ناپايداري
درآمد حاصل از عوارض ساخت وساز و عوارض
مازاد تراكم ،مشكالت جدي اين درآمدها در
اداره شهر و رسيدن به توسعه پايدار شهري،
ضرورت جدی به جلب توجه مردم و سرمایه
گذاران بخش خصوصی ،بيش از پيش
احساسميشود.
راهکارهاییبرایتامینمالی
یککارشناسمسکنبابیاناینکهتقاضابرای
امالک تجاری رو به کاهش است ،معتقد است:
با راه اندازی اپلیکیشنها و کسب و کارهای نوپا
به تدریج نیاز مردم هم در سطح عام و هم در
سطحخاصازطریقنرمافزارهایمختلفقابل
سفارشوتامیناست.
بهروزملکیبابایادآوریاینکهطیبیشازیک
دهه اخیر شهرداری ها به دلیل نداشتن درآمد
پایداربامشکالتبودجهایزیادیمواجهبودند،
تاکید می کند :به دلیل اینکه شهرداری ها از
درآمدپایدارمحرومهستند،بنابراین 80درصد
درآمد این نهادهای عمومی غیردولتی از محل
ساخت و ساز تامین می شود .عدم درآمد پایدار
منجر شده تا شهرداری ها به صورت غیرعلنی
از تجاری سازیها حتی ساخت و سازهای
تجاری غیرمجاز حمایت کنند و به صورت
ضمنی موافق تجاری سازی باشند .همین
موضوع باعث رشد و توسعه امالک تجاری در
کشور به ویژه کالن شهرها شد که این امالک
درکالنشهرهایتهران،اصفهان،تبریزومشهد
با حجم گسترده ای قابل مشاهده است .وی با
اشاره به اینکه بسیاری از فعاالن اقتصادی در
امالک با کاربری مسکونی فعالیت اداری انجام
میدهند معتقداست:یکیازپیشنهاداتبرای

درآمد پایدار شهرداری ،شناسایی این واحدها
و صدور مجوز تغییر کاربری برای مالکان این
واحدهاست تا ضمن قانونمند کردن محل
فعالیت این کسب و کارها ،یک درآمد پایدار
برای شهرداری ایجاد شود.راهکارهای متفاوتی
برای تامین درآمد برای شهرداری ها ارائه شده
است؛ آنطور که حامد مظاهریان ،معاون وزیر
راه و شهرسازی در بسته پیشنهادی نه گانه این
وزارتخانه ،مطرح می کند ،می توان به نقش
پررنگ شهرداری ها در رونق صنعت ساخت و
ساز و تامین پایدار درآمد در هر شهر امیدوار بود.
او میگوید :اولین پیشنهاد ما انتقال ماموریت
وصول مالیات خانههای خالی از سازمان امور
مالیاتی به شهرداریها ،همچنین تخصیص
ی و مصرف وجوه آن
این مالیاتها به شهردار 
برای اجرای برنامههای مسکن اجتماعی است.
مظاهریان،تصریحمیکند:برایافزایشعرضه
در بازار مسکن بر اساس قانون مالیاتهای
مستقیم مقرر شده دولت از خانههای خالی
مالیات بگیرد .با توجه به امکان شناسایی
بهتر این واحدها توسط شهرداریها اخذ این
نوع مالیات توسط شهرداریها آسانتر انجام
میشود و معتقدیم بهتر است که این مالیات
صرف هزینههای بازآفرینی و عرضه مسکن
اجتماعیدرآنشهرشود.
جزییاتبستهجدیدشهرداریاصفهان
دربستهجدیدتشویقیساختوسازشهرداری
اصفهان ،در صورت پرداخت ۵۰درصد از بدهی
بابت ارزش افزوده حاصل از اجرای طرحهای
عمرانی شهرداری ،عوارض زیربنا ،پذیره و
جرایم مربوط به آراء کمیسیونهای ماده ۱۰۰
قانون به صورت نقدی ،زمینه تقسیط سه ماهه
برای مابقی بدهی فراهم خواهد شد .مدیر امور
درآمد شهرداری اصفهان با تشریح جزییات
بسته تشویقی ساخت و ساز شهرداری ،می

گوید:دربستهتشویقیساختوسازشهرداری
اصفهان ،مطالبات شهروندان بابت عوارض
ارزش افزوده تجاری ،اداری ،صنعتی ،تراکم
مسکونی و  ...به صورت قسطی همراه با
تخفیفدریافتخواهدشد.
نادر آخوندي ،ادامه داد :مطابق با دستور
العمل جدید ،در صورتی که شهروند معادل
 ۳۰درصد از بدهی خود را به صورت نقدی
پرداخت کند ،عالوه بر تقسیط مابقی بدهی،
مشمول  ۲۰درصد تخفیف نیز خواهد شد.
وي ،تاکید می کند :عوارض ساالنه کسب و
پیشه و همچنین صدور پروانه کسب که باید
ساالنه از سوی صاحبان شغل پرداخت شود،
در صورت پرداخت حداقل  ۵۰درصد مبلغ به
صورتنقدی،مابقیمبلغتا ۶ماههاولسالآتی
مهلتپرداختخواهندداشت.مدیراموردرآمد
شهرداری اصفهان ،تصریح می کند :اعطای
هدایاییادشده،مستلزمتعهدپرداختاقساط
ماهانه در موعد مقرر توسط متقاضی است و در
صورتعدمپرداختیاتاخیردرپرداخت،مبالغ
اهدایی،بازستاندهخواهدشد.
بستهامسالدرتفاوتباسنواتپیشین
نادر آخوندی ،یک سال پیش در تشریح بسته
پیشنهادی آن زمان شهرداری اصفهان گفته
بود :بی شک همه شهروندان از طریق رسانه
ها در جریان بسته تشویقی ساخت و ساز قرار
گرفتند که امسال نیز شهرداری اصفهان طرح
ویژه ای را برای رونق ساخت و ساز در نظر گرفته
تا به رونق مسکن ،اشتغال و اقتصاد شهر کمک
کرده باشد .اما به نظر می رسد بسته تشویقی
شهرداریاصفهانازابعادمختلفیبابستهسال
پیشمتفاوتاست.
در این بسته ،مطالبات شهروندان بابت عوارض
ارزش افزوده تجاری ،اداری ،صنعتی ،تراکم
مسکونی محور قرار گرفته و شهرداری با درک
اینواقعیتکهیکتنهنمیتواندبهجنگرکود
حاکم بر صنعت ساختمان برود سعی دارد تا با
ارائه مشوق های تقسیطی و تخفیفی دیدگاه
شهروندان را برای پرداخت مطالبات پیشین
خود را هموار سازد .همچنین ایجاد مشوق
هایی برای عوارض ساالنه کسب و پیشه فعاالن
اقتصادی و هزینه صدور پروانه کسب که باید
ساالنه از سوی صاحبان شغل پرداخت گردد
به عنوان راهکارهایی برای تامین درآمد پایدار
در سنوات آتی مورد نظر جدی قرار گرفته اند.
بدون تردید جو روانی و عمومی حاکم بر شهر
چنان است که نهادهای شهری صرفا زمانیکه
در تنگنای مالی گرفتار می شوند ،روی به
چنین مشوق هایی می آورند .این رویکرد هر
چند به عنوان مسکن ،مرهمی بر زخم رکود
مالی نهاد شهری است؛ اما چون روند مشخص
و ثابتی را بطور ساالنه ،نشان نمی دهد و هرسال
دستخوش تغییر و دگرگونی ماهوی می شوند،
نمی تواند راهکاری اساسی ،برای تامین درآمد
پایدار شهری محسوب گردند .بی شک کسب
درآمد پایدار ،نیازمند طرحهای خالقانه
و کارآفرین در پروژههای شهرداری است و
استفاده از نیروهای متفکر و خالق در حوزه
هزینهها و درآمدها ،از مهمترین راه حلها در
اینمسیراست.

نوسان :استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ،با بیان اینکه شکی
نیست که گرانی ها به مردم فشار وارد کرده است ،گفت:
متاسفانه همه این روزها با گرانیها برخورد کرده ایم ،اما راهکار
غلبه بر این مشکل بخشی بر عهده سیاست گذار است که باید
وارد عمل شود و از سوی دیگر با گفتن حقایق به مردم و ایجاد
آرامش ،دل مردم را قرص کند ،اما بخشی از دلیل گرانیهای
امروز و احتکار کاالها در انبارها و مغازه ها ،خود مردم هستند که
باید رفتارهای خود را تغییر دهند و دوشادوش دولت برای گذر
از شرایط فعلی حرکت کنند.
مهدی طغیانی ،به مصاحبه تلویزیونی رییس جمهور ،اشاره کرد و ادامه
داد :مساله اصلی این است که اقتصاد ایران زیرساختهای نسبتا خوبی
در حوزه های مالی ،ارزی ،ذخایر طال و همچنین پتانسیل باالیی در
تولید و فعالیت اقتصادی دارد.
طغیانی با بیان اینکه جو روانی در حوزههای اقتصادی به طور معمول
با سیگنال های منفی بیرونی توسط غرب و آمریکا آغاز میشود و
سپس توسط افراد منفعت طلب و یا ناآگاه در جامعه دنبال میشود،
اظهار کرد :این شرایط موجب می شود بدون اینکه از داشته های خود
استفاده کنیم ،دچار مشکل می شویم .وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران
به صورت ناروا وارد فضایی شده که با واقعیت های اصلی آن تطابق ندارد،
افزود :افزایش نرخ ارز طی هفته های اخیر و تالطم های ایجاد شده
در بازار اساسا با وضعیت اقتصاد ایران مطابقت ندارد و به نوعی اقتصاد
کشور دچار تالطم روانی شده که توسط عوامل خرد و کالن داخلی
شکل گرفته است.
این اقتصاددان افزود :در این شرایط مردم با تبدیل دارایی های خود به
غیر ،به نوسانات سکه و ارز دامن می زدند و از سوی دیگر موسسات مالی،
بانکی ،بنگاه ها ،شخصیت های حقوقی و حقیقی به چالش های اقتصاد
کشور دامن زدند که چیزی به غیر از حس روانی موضوعی نبود .وی با
تاکید بر اینکه واقعیت اقتصاد ایران در اصل تغییری نکرده است ،تصریح
کرد :ناامیدی برخی افراد ناشی از درک واقعیت های اقتصاد کشور
نیست بلکه ناشی از جو روانی حاکم بر اقتصاد ایران است.
طغیانی اظهار کرد :در مباحث اقتصاد رفتاری گفته می شود که واقعیت
ها و ادراکاتی در اقتصاد وجود دارد ،به عنوان مثال امنیت اقتصادی و
ادراک امنیت ،فقر و ادراک فقر و  ...که گاهی این دو بر هم منطبق است،
اما گاه احساس فقر و یا عدم امنیت از حقیقت آن بدتر است این شرایطی
است که اکنون در ایران حاکم است .وی با تاکید بر اینکه جو روانی امروز
جامعه محصول بدتر شدن ادراک افراد نسبت به واقعیت است ،گفت:
اقتصاد ایران ،اقتصاد سستی نیست ،در تحریم هایی که از سال 2008
به بعد تحمیل ایران شد تمام دنیا متحد بود ،با این حال ایران در آن
دوره توانست از شرایط سخت عبور کند ،اما امروز آمریکا در تحریم ها
تنهاست.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود :در مطالعات صورت گرفته بر روی
 300مورد تحریم انجام شده توسط دولت آمریکا که در همین کشور
انجام شده ،اغلب تحریم های یکجانبه آمریکا در نهایت منجر به
شکست شده است ،بنابراین اقتصاد ایران که قبال از تحریم های چند
جانبه عبور کرده ،اکنون می تواند از تحریم های یکجانبه آمریکا
گذر کند ،اما زمانی که ادراک مردم بدتر شود و مردم احساس کنند
اقتصاد ایران از درون در حال فرو ریختن است و روز به روز در حال فقیر
شدن هستند انگیزه کار و فعالیت اقتصادی آنها از بین می رود و منجر
به هجوم آنها به بازارهای کاذب طال و ارز می شود .وی ادامه داد :از
سوی دیگر بدبینی نسبت به سیاست گذاری های دولتمردان موجب به
بن بست رسیدن برنامه های اقتصادی دولت می شود ،چرا که عملکرد
مردم تعیین کننده موفقیت و عدم موفقیت سیاست های کشور است .در
این شرایط آقای روحانی باید واقعیت های اقتصادی را برای مردم بازگو
کند و نباید به اشتباه ،دل مردم را نسبت به موضوعی خوش کند و باید
اعتماد مردم را دوباره جلب کند.
طغیانی با تاکید بر اینکه نباید از ترس مرگ اقتصاد کشور ،خودکشی
کنیم ،تصریح کرد :به طور قطع اگر قرار است اقتصاد را از تحریم ها عبور
دهیم دو بال حاکمیت و مردم باید دوشادوش یکدیگر حرکت کنند .وی
یادآور شد :رییس جمهور باید واقعیت ها را حتی اگر تلخ باشد ،برای
مردم بازگو کند و مشکالت و ضعف ها را بپذیرند ،اما از سوی دیگر باید
تدابیری الزم برای عبور از تحریم ها اعالم و به صراحت از مردم برای
اجرای آن کمک بخواهد.

براده ها

کاهش  ۷۰درصدی تولید پسته در اصفهان

کاهش حجم سرمایه گذاری ها در اصفهان

نمایشگاهداران در حال ورشکستگی هستند

از تعصب بی جا دست برداریم!

نوسان :رییس انجمن پســته ایــران اعالم کرد:
امســال بهدلیل خشکســالی و تغییرات اقلیمی،
تولید پســته در ایــران  ۸۰درصد کاهــش یافته
اســت .درصورتی که در ســالهای اخیــر ،تولید
ساالنه حدود  ۲۰۰هزار تن پسته درایران منجر به
آن شده بود که کشــور در ردیف یکی از پنج کشور
اصلی تولید کننده پسته قرار گیرد .احمدرضا رئیس زاده ،مدیر امور باغبانی
سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان در این ارتباط گفت :پســته از آن گروه
محصوالتی اســت که جایگزین محصوالت آب بر در مناطق خشکی چون
اصفهان می شود .وی افزود :هرســاله حدود  ۷هزار هکتارزمین در استان
اصفهان زیر کشــت این محصول میرود .به گفته رئیــس زاده پیش بینی
میشود برداشت پســته در استان اصفهان نسبت به ســالهای گذشته با
وجود افزایش سطح زیر کشت ۶۰ ،تا  ۷۰درصد کاهش تولید داشته باشد.

نوسان :دبیر مجمع خیریههای درمانی استان
اصفهان گفت :حجم سرمایهگذاریها در اصفهان
کاهش یافته است و بیشتر خیران به خاطر شرایط
آب و هوایی اصفهان در حال مهاجرت هســتند.
ســید مرتضی میرلوحی ،در مراسم گرامیداشت
روز ســمنها اظهــار داشــت :در کشــورهای
اروپایی هر یک نفر در  ۵خیریه سهیم اســت و مشارکت های مردمی در
این کشورها بسیار زیاد اســت در صورتی که در کشور ما وقتی صحبت
از مشــارکت مردمی می شــود همه فکر می کنند که بایــد پولدارها به
عنوان خیر حضــور یابند در صورتی کــه کار خیر انــواع مختلفی دارد
و تمام مردم به اندازه ســهم خود و کمکی که می توانند داشــته باشند،
حضور یابند .وی بیان داشــت :امروز شــرایط جوی در اصفهان به حدی
رسیده اســت که ســرمایه داران در حال مهاجرت از این شهر هستند.

نوســان :رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو
اصفهان با تاکید بر اینکه نوســان قیمت و وضعیت
خودرو داخلی مربوط به دولت اســت ،گفت :عدم
تزریق آن در بــازار عامل گرانی اســت .حمیدرضا
قندی افزود :دلیل اصلــی گرانی خودرو احتکار آن
در پارکینگ ،تحویل ندادن خودروها به مشتریان
توسط ایران خودرو و ســایپا و عدم تعادل بین عرضه و تقاضای است .سه
ماه پیش اتحادیه نمایشگاهداران از نمایندگی های خودرو تقاضای دریافت
خودرو کرد ،اما هنوز بعد از گذشت چهار ماه ،هیچ خودرویی دریافت نکرده
است .قندی با بیان اینکه در حال حاضر زمانی که مالک برای امضا قولنامه
خودرو مراجعه می کند ،با دیدن ســایت و آگاهی از نــرخ جدید ،از معامله
منصرف می شــود ،گفت :نمایندگان ایران خودرو ،اتومبیل مشتری را به
صورت داللی میفروشند و مانع ورود آن به بازار و نمایشگاهها می شوند.

نوسان :معاون صنایع دســتی میراث فرهنگی
اصفهان گفت :در رقابت با دنیا باید مطابق خواسته
مشتری صنایع دستی تولید کنیم و هنرمندان باید
دست از تعصب بیجا برای ایجاد تولیدات خاص در
حرفه خود بردارند.
جعفر جعفرصالحی ،افزود :اگر این طور فکر کنیم که
هنر ما تنها در کشور خودمان عرضه شود و کسی در دنیا نباید آن را مشاهده
نکند چگونه میتوانیــم اقتصاد هنر را ارتقاد داده و یا بســته به ســفارش
مشــتری کاال تولید کنیم .وی ،تصریح کرد :هنرمندان در ارتباط با صنایع
خاص صادراتی میتوانند در منزل خود سالی یک کاالی صادراتی
دســتی ِ
تولید و هنر خود در زمینه صنایع دستی را برای خود محفوظ نگه دارد و این
امر از دید ما مشــکلی ندارد اما در بحثهای تجاری و صادراتی باید دیدگاه
خود را به دنیا عوض کنیم.

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

تداکس داستان های ناگفته در راه نقش جهان

عدم توازن در تعداد زنان و مردان موفق؛

برگزاریمدرسهتابستانیصنایعدستیاصفهان

شــهریور  97بار دیگر تداکس در اصفهان خواهد بود و اینبار در داستان های ناگفته
 5 ، 2018تا  8سخنران خواهد داشت  .ســخنرانان حرفه ای تداکس ایده و نظرات
خود را در موضوعاتی مانند هنر ،معماری ،اقتصاد  ،سفر  ،مهاجرت و موسیقی با شما
در میان خواهند گذاشت .در این رویداد برخی ســخنران ها به زبان انگلیسی ارایه
خواهند داشــت .رویداد داســتانهای ناگفته  ، 2018بر مبنا و اصول رویداد تداکس
راهبری می شود.

کارآفرینی بانوان؛ گامی فراتر از سنت ها

مدیریت خالقیت و فنــاوری های نوین شــهرداری اصفهان ،به عنوان مســئول و
دبیرخانه شــهر خالق ،با همکاری موزه هنرهای معاصر اصفهــان در نظر دارد برای
آشنایی نوجوانان با تعدادی از رشته های صنایع دســتی اصفهان ،اقدام به برگزاری
مدرسه تابستانی صنایع دستی نماید .در این رویداد  5روزه که از  3الی  7شهریور ماه
 1397ادامه خواهد داشت ،داوطلبان بین سنین  9الی  15سال ،می توانند در یکی از
رشته های مورد نظر ثبت نام نمایند.

گپی با "ندا موسوی" که نمونه یک بانوی موفق اصفهانی در کسب و کار است؛

دیدگاه

فردای شکست!

بانوان کارآفرین
بانوان توانمند

سختی ها اگر نباشد حس لذت از پیروزی هم نخواهد بود

فرحناز شیخ بهایی

گروه کارآفرینی
گفت و گو

میالد مهرآرام

ایــن روزهــا کارآفرینــی دیگــر مختــص مــردان نیســت .بانــوان بــا انگیــزه و پرتــاش در همــه
جــای ایــران مخصوصــا در شــهری ماننــد اصفهــان در عرصــه هــای مختلــف همچــون راه
انــدازی کســب و کارهــا و مشــاوره و توانمندســازی ســایر بانــوان حضــور فعــال دارنــد .یکــی از
بانــوان فعالــی کــه توانمنــد و بــا انگیــزه توانســته بــا بــاور بــه توانایــی هایــش پلــه هــای ترقی
را طــی نمایــد ،نــدا موســوی اســت او تاکیــد دارد کــه بــرای ورود بــه بــازار کار نبایــد از همــان
روز اول کارآفرین بود.

نوسان:خانم ندا موسوی ،لطفا
یک خالصه ای از شروع راه خود
به عنوان یک بانوی کارآفرین
بفرمایید.
من از سال های  ۸۲و  ۸۳به واسطه ی
رشته ی تحصیلی وارد بازار کار شده و در
زمینه معماری و شهرسازی شروع به کار
کردم .ولی هر بار به این نتیجه نزدیک تر
می شدم که برای کارمند شدن مناسب
نیستم.تا اینکه یک شرکت شخصی
تاسیس کردم و کارهای طراحی و نظارت
در حوزه تخصصی خود را انجام می دادم
و در مسابقه ای که در تهران برگزار می
شد و در آن که موضوع طراحی یک پل
بانوان اصفهانــی به سختکوشــی و صبوری
معروف هستند؛ اگر دانش و اطالعات خود را به
روز نمایند و خودشان را بیشتر باور کنند حتما
در سطح کشــور از موفق های حوزه کارافرینی
خواهند بود
بود برای رنگی طراحی کردن پل ایده
ای داشتم که ابتدا با مخالفت هایی روبرو
شدم ولی با پیشنهاد استفاده از مواد
معدنی توانستیم طرح را ارانه و رتبه سوم
را به دست آوردیم .از بعد از ان بود که با
یکی از شراکا به ثبت اختراع پرداختیم و
تصمیم گرفتیم که کار تولید را به عنوان
یکی از اولین شرکتهای دانش بنیان
شروع کنیم.
از سال  ۹۰تا  ۹۳در مبحث تولید بتن و
قطعات پیش ساخته بودیم؛ اما بعد از
آن به دالیلی تصمیم گرفتم از آن تیم
جدا شوم.با خودم فکر می کردم کسانی
که از کسب و کار خود خارج می شوند
چه کاری می کنند و اسم ان را گذاشتم:

فردای شکست! یعنی باید از فردای آن
روز چکار کنم؟
لیستی بلند از بایدها و نبایدهایی در کار
برای خودم نوشتم و آن لیست تبدیل
شد به یک کتاب با نام "نباید هایی برای
کسب و کارهای کوچک و کارافرینانه" که
در حال حاضر جلد سوم آن آماده چاپ
هست.بعد از در یک شرکت پیمانکاری
به عنوان شریک وارد شدم؛ این موضوع تا
یکسال گذشته که در حین ارائه خدمات
به مشتریان مختلف و مسیرهای کوتاه
مدت و بلند مدت راه اندازی کسب و
کار را به آنها پیشنهاد می دادم ادامه
داشت .با مشاهده نتایج مشاوره هایم به
این فکر افتادم که مرکزی برای مشاوره
کارآفرینی رسما راه اندازی کنم .البته
و در کمال تعجب بسیاری به عنوان
یک خانم ،از سال  ۹۵تا االن در حال راه
اندازی یک مجموعه پمپ گاز و پمپ
بنزین نیز هستم .از دیگر کارهایی که در
کنار این کار انجام داده ام ورود به طرح
های توسعه روستاها برای اشتغال زایی
روستاییان بوده است.
در کنار همه این فعالیت ها اقدام به
راه اندازی یک کلینیک کسب و کار نیز
کردیم که تحت پوشش خیریه ،برای
توانمندی سازی بانوان فعالیت می کند؛
این کار نیز مدل موفقی شده است.
در عین حال با دفتر کسب و کار بانوان
اصفهان آفتاب که متعلق به شهرداری
است نیز مشغول به همکاری هستم.
نوسان :به عنوان بانوی فعال ،به
طور کلی وضعیت کارافرینی در
ایران برای بانوان را در چه وضعیتی
می بینید؟

از اینجا شروع کنیم که متاسفانه تفاوتی
بین راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی
در نظر نمی گیریم؛ در حالی که باید
کارافرین ایده و نوآوری داشته باشد .ولی
زمانی که موارد این تفاوتها کامل شفاف
سازی و بیان می شود و مفاهیم اصلی
مشخص می شود می توان گفت در بحث
نواوری نسبت به اقایان ،خانم ها بسیار
خالق تر هستند .اما متاسفانه بین خانم
ها در جامعه ما اعتماد به نفس کافی وجود
ندارد و از تمام ظرفیت های خودشان
استفاده نمی کنند و برای همین خیلی
در فضای واقعی ،کارآفرینی بانوان موفق
عمل نکرده ایم.
نوسان:وضعیت کارآفرینی در
اصفهان برای بانوان چگونه است؟
اولین موردی که باید به آن بپردازیم
این است که در شهر اصفهان ،نواوری در
صنایع دستی وارد نشده و همان مدل
سنتی قبلی در حال انجام فعالیت است.
فضای کسب و کار اصفهان به شکلی
خاص و همراه با سختی های خودش می
باشد؛ به همین دلیل است که همیشه
می گویند که اگر کسی کسب و کاری در
اصفهان داشته باشد حتما این کسب و
کار را به شهرهای دیگر ببرد بسیار موفق
تر خواهد بود .با توجه به اینکه بانوان
اصفهانی به سختکوشی و صبوری معروف
هستند اگر دانش و اطالعات خود را به
روز نمایند و خودشان را بیشتر باور کنند
حتما در سطح کشور از موفق های حوزه
کارافرینی خواهند بود.
نوسان:آیا شما هم مسیر
کارآفرینی را سخت و طاقت فرسا

می دانید ؟ و ناامیدی در این مسیر را
تجربه کرده اید؟
کسانی که در حوزه کارافرینی کار
می کنند حتما چند باری به احساس
ناامیدی و شکست رسیده اند .من هم از
این قاعده مستثنی نبوده ام.
بسیاری از دوستانم به من می گویند
که چگونه وقتی مشکلی پیش می آید
ناراحت نمی شوی و جواب من این است
که بعد از مشکالت و سختی ها در انتظار
این هستم که حتما اتفاق بهتری خواهد
افتاد .اولین باری که شکست خوردم
همان دوران فردای شکست بود که با
عبور از روزهای سخت دوباره ایستادم و
شروع کردم .امروز هم همین طور هست
که اگر هرانچه دارم را از من بگیرند من
خوشحال خواهم شد چرا که حتما فرصت
بهتری خواهم یافت .سختی ها اگر نباشد
حس لذت از پیروزی هم نخواهد بود .
نوسان:شما اگر بخواهید این مسیر
را برای دختران و بانوان جوان دیگر
این شهر ترسیم کنید چه موانعی
برای انها متصورید؟
بی شک این مسیری پر از پیچ و خم
خواهد بود .اولین توصیه که در ترسیم
این مسیر دارم این است که برای ورود
به یک فضا آنقدر توانمندی خودتان را
نشان دهید که دیگر نگاه جنسیتی به
شما نشود.
در عین حال در اصفهان بخاطر نگاهی که
هنوز بسیار سنتی ست ،خطوط قرمزی
هم برای خانم ها وجود دارد که کافی ست
با رعایت اصول رسمی فرصت های خوب
اولین باری که شکست خوردم همان دوران فردای
شکست بود که با عبور از روزهای سخت دوباره
ایستادموشروعکردم

را بتوانند حفظ کنند و تحت فشار جامعه
و اطرافیان قرار نگیرند.
زمان بندی کارها را برای زندگی شخصی
و خانوادگی یاد بگیرند.
چراکه داشتن یک برنامه مشخص و
منسجم و تحقیق کافی برای ورود در
کسب و کارها برای دختران جوان و
بانوان اهمیت خاصی دارد و خود را آماده
شکست ها و دوباره بلند شدن های
احتمالی نیز بکنند.
همچنین مطالعه و به روز بودن و تحقیق
و پرسش فراوان می تواند راهگشای
بسیاری از نگرانی هایشان باشد.
توصیه من به همه دختران و بانوان
شهرمان این است که برای ورود به بازار
کار نباید در روز اول کارآفرین باشند.
کافیست که در کنار یک نفر کار کنند
و کسب تجربه کنند تا بتوانند به یک
کارافرین تبدیل شوند و به یاد داشته
باشند که روند رشد باید پله پله باشد تا در
نهایت یک کارافرین موفق تبدیل شوند.

با همکاری دانشگاه اصفهان و دانشگاه کیم یانگ کره جنوبی انجام می گردد؛

برگزاری دوره مشترک کارشناسی ارشد بازی سازی
نوسان :دانشگاه اصفهان از مهر ماه
 ،۱۳۹۷یک دوره کارشناسی ارشد بازی
سازی به صورت مشترک با دانشگاه کيم
يانگ برگزار مي كند كه دانشجويان
آن از طريق آزمون تحصيالت تكميلي
سازمان سنجش آموزش كشور برگزيده
مي شوند .پذيرفته شدگان اين دوره،
واحدهاي درسي را در دو دانشگاه مي
گذرانند و در پايان از هر دو دانشگاه

info@eghtesadbazar.ir

مدرك فراغت از تحصيل دريافت مي
دارند .اين فرآيند در آزمون تحصيالت
تكميلي سال  ۱۳۹۷انجام و به پايان
رسيد.
عالوه بر دوره فوق الذکر و برای تامین
بیشتر نیاز جامعه به اين تخصص،
دانشگاه اصفهان به عنوان همکار
دانشگاه کيم يانگ از طريق بررسي
سوابق علمي و تجربه عملي (رزومه) و

مصاحبه داوطلبان ،نسبت به معرفي
 ۱۰نفر براي تحصيل در آن دانشگاه
اقدام مي نمايد .اين دانشجويان تعدادي
از درس ها را در دانشگاه اصفهان اخذ
نموده و گواهي گذراندن اين دروس را
دريافت مي دارند و تعدادي از دروس را
در دانشگاه کيم يانگ گذرانده و مدرك
كارشناسي ارشد را از آن دانشگاه
دريافت خواهند نمود.

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

میناجلوانی

چنــد ســالی ســت کــه به عنــوان یــک دختــر از خانــواده
ای مذهبــی در اصفهــان ،همــراه بــرادرم در فضــای
کارافرینــی ظاهــر شــدم و همیشــه بــرای خــودم جــای
ســوال اســت کــه اگــر قــرار بــود بــه تنهایــی یــا همــراه
خانــم هــای دیگــری پــا بــه عرصــه کارافرینــی بگــذارم و
فعالیــت اقتصــادی خــود را آغــاز کنــم ،بــاز هــم شــرایط و فضــا تــا ایــن
حــد مهیــا بــود یــا خیــر؟!
در حــال حاضــر درصــد باالیــی از اعضــای تیــم های کســب و کارهــای نوپا
را بانــوان تشــکیل مــی دهنــد و اولیــن وظیفــه بــه عهــده همــه فعــاالن
و اعضــای تیــم هاســت کــه ســعی و کوشــش خــود را بــه کار بندنــد تــا
فضایــی امــن و مناســب بــرای همــه افــراد عالفــه منــد بوجــود آوریــم.
بــا نگاهــی بــه کســب و کارهــای موفــق و کمــی ســنتی تــر ایــران متوجــه
مــی شــویم کــه عــدم تــوازن در تعــداد زنــان و مــردان موفق نشــان دهنده
وجــود مشــکالتی در ایــن حــوزه اســت .می تــوان گفــت اعتقــادات نهادینه
شــده در خانــواده هــا و جامعــه و محدودیــت هــای فرهنگی ،دختــران را در
راه رســیدن بــه موفقیــت بــا چالــش رو بــه رو مــی کنــد .بــاور و پذیــرش
توانایــی هــای دختــران در ســه بخــش خالصــه مــی شــود :بعــد فــردی،
محیــط خانــواده و در نهایــت فضــای جامعــه .بــه نظــر مــن اصلــی تریــن
و ابتدایــی تریــن بخــش ،بعــد فــردی اســت کــه بــا افزایــش عــزت نفــس
و حــذف محدودیــت هــای ذهنــی مــی تــوان تــا حــد زیــادی دختــران را
بــه عنــوان عضــوی موثــر در جامعــه ،امــاده حضــور نمــود .دو بخــش دیگر
نیازمنــد فرهنــگ ســازی و جلــب اعتمــاد بــرای حضــور ســالم و موفــق
دختــران اســت .خانــواده هــا بایــد بــا ایجــاد زیرســاخت هــای اخالقــی و
فرهنگــی ،فرزنــدان خــود را بــرای حضــور موفــق در جامعــه آمــاده نمایند.
همچنیــن اکوسیســتم کارافرینــی مــی توانــد بــا برگــزاری رویدادهایــی از
قبیــل اســتارتاپ بانــوان ،جلســات هــم اندیشــی ،آمــوزش مهــارت هــای
تیمــی و تخصصــی و نــگاه برابــر بــه زنــان و مــردان ،فضــای مناســب بــرای
فعالیــت بانــوان را فراهــم آورد.
دو نمونــه موفــق از بانــوان کارافریــن ایــران ،ســرکار خانــم نازنیــن دانشــور
بنیانگــذار ســایت تخفیفــان و ســرکارخانم تبســم لطیفی بنیانگذار کســب
و کار مامــان پــز هســتند کــه توانســتند بــا غلبه بــر مشــکالت و محدودیت
هــای حاکــم بــر فضــای جامعــه ،از معــروف تریــن فعــاالن اقصادی کشــور
باشــند .نیمــی از دختــران بــا تحصیــات عالیــه بیکارنــد و تنهــا  18درصد
از جمعیــت  10میلیــون نفــری دختــران در ایــران فعــال اقتصــادی
هســتند .ایــن آمــار جــای بســی تامــل دارد.
هــر فــردی فــارغ از جنســیت ،بــا اســتعدادها و توانمنــدی هــای خــاص
متولــد مــی شــود و بانــوان بــرای رســیدن بــه موفقیــت بایــد از محدودیت
هــا عبــور نماینــد تــا بتواننــد بــه خواســته هــای خــود برســند .همــه
دختــران و زنــان ســرزمینم الیــق رســیدن بــه بهتریــن هــا هســتند .جــای
ایــن نکتــه خالــی اســت کــه گذشــته آینــده را رقــم نمیزنــد لــذا همــه
افــراد مــی تواننــد از همیــن امــروز شــروع کننــد و بــرای رســیدن بــه
هــدف هایشــان تــاش نماینــد .خــود بــاوری و اعتمــاد بــه نفــس کلیــدی
تریــن عامــل در پــرورش دختــران قــوی بــرای حضــور در جامعــه اســت.
حمایــت خانــواده مــی توانــد نقــش بســزایی در موفقیــت دختــران داشــته
باشــد .بــاور بــه ایــن کــه بانــوان نیــز مــی تواننــد پــا بــه پــای مــردان در
جامعــه فعالیــت کننــد و بخشــی از اقتصــاد را بــا فعالیــت هــای خــود بــه
چرخــش در آورنــد ،تاثیــر شــگرفی در جامعــه خواهــد داشــت.
ســالهای حضــور مــن در کنــار رشــد کســب و کارهــای نوپــای ایــن شــهر
بــه مــن نشــان داده کــه شــما بــه عنــوان یــک بانــو در اولیــن گام بایــد
عاشــق خودتــان و زندگــی تــان باشــید و سرنوشــت خــود را در دســتان
خــود بگیریــد .هیچــگاه خــود را بــا دیگــران مقایســه نکنیــد .اعتمــاد بــه
نفــس و اســتحکام را در خــود تقویــت کنیــد ،مســیر پــر چالش امــا زیبایی
در انتظــار شماســت .بــه دنبــال کار و حرفــه ای باشــید کــه بــه آن عالقــه
داریــد و از پرداختــن بــه آن لــذت مــی بریــد .کاری کــه در شــما انگیــزه
ایجــاد نمــی کنــد متعلــق بــه شــما نیســت ،آن را تغییــر دهیــد .بانــوان
کارآفریــن وقــت خــود را بــه افکاری کــه برآیندهــای اجتماعــی و اقتصادی
و هویتــی بــرای آنهــا ندارنــد ســپری نمــی کننــد و همه انــرژی خــود را در
روز بــه کار خــود اختصــاص مــی دهنــد .اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعی
و اینترنــت در مواقــع غیــر ضــروری را بــه حداقــل برســانید و زمــان خــود
را بــه تفکــر روی ایــده هــای نــاب و مطالعــه کتــاب اختصــاص دهیــد.
در رویاهایتــان ثابــت قــدم باشــید و اجــازه ندهیــد افــرادی بــا تصــوری
اشــتباه نســبت بــه توانایــی بانــوان ،شــما را از مســیر موفقیــت و رســیدن
بــه اهــداف بــاز دارنــد .دانــش بــه روز و مهــارت هــای نــوآوری را در خــود
تقویــت کنیــد .ارزش هــای انســانی و زنانــه را در کنــار هــم رشــد دهیــد
و بــه دنبــال شــکوفایی اســتعدادهای خــود باشــید .صبــر ،شــکیبایی و
کنتــرل هیجانــات را کــه الزمــه رســیدن بــه موفقیــت اســت ،را از محیــط
کار و چالشــهای روزانــه فــرا بگیریــد.
قطعــا یکــی از چالــش هــای اصلــی دختــران بــه خصــوص در جامعــه مــا،
برقــراری تــوازن بیــن زندگــی کاری و زندگــی شــخصی اســت .ارتبــاط
تنگاتنــگ خانــواده و کار و اهمیــت فــراوان خانــواده در نگاههــای دینــی
مــا  ،دختــران را دچــار ســردرگمی کــرده اســت .مــی تــوان رابطــه ای
منطقــی و متعــادل بیــن کار و خانــواده برقــرار نمــود و از جذابیــت هــا و
موهبــت هــر دو بهــره گرفــت .امــا مســتلزم آن اســت کــه وقتــی زمــان
تشــکیل خانــواده فــرا مــی رســد ،مــردی را انتخــاب کنیــد کــه بــه برابــری
زنــان و مــردان اعتقــاد داشــته و بــه رشــد و پیشــرفت شــما اهمیــت مــی
دهــد ،از درخشــیدن شــما نمــی ترســد و شــما را بــه خاطــر رویاهایتــان
مــورد تمســخر قــرار نمــی دهــد .زندگــی شــخصی و کســب و کار در هــم
تنیــده اســت ،بــرای حفــظ آنهــا بایــد تــاش کنیــد .کســب و کارهــای
الکترونیکــی بــا قابلیــت مدیریــت انالیــن و عــدم نیــاز بــه حضــور فیزیکی،
مــی توانــد گزینــه مناســبی بــرای بانــوان کارافریــن محســوب شــود.

رواجفرهنگ
کارآفرینی بانوان در اصفهان؛

هرچند در ســال های اخیر شــاهد
افزایش حضور بانوان در فعالیت های
اقتصادی کشور بوده ایم ،اما همچنان
در برخی از ســازمان ها و شــرکت ها
کلیشه های جنسیتی و سقف شیشه
ای ،مانع رشد و پیشــرفت زنان بوده و
بر روند موفقیت آن ها تاثیر می گذارند.
خوشبختانه هستند بانوانی که فراتر از
افکار و باورهای جامعه حرکت کرده و
مسیر موفقیت خود را هموار ساخته اند.
این بانوان با خوداشتغالی و کارآفرینی،
بسیاری از محدودیت ها را در زندگی
خود به حداقــل رســانده،اند ،اما در
این مســیر همچون دیگر کارآفرینان
با چالش های گوناگــون راه اندازی و
مدیریت کســب و کار مواجه هستند
و بطور کلی کسب و کاری که بوسیله
بانوان راه انــدازی و اداره می-شــود
درگیر جنگ دشــوارتری برای بقا در
بازار است .بانوان کارآفرین اصفهانی در
طی سال ها با صبر و مداومت توانسته
اند بــرای حیــات کســب و کار خود
بجنگند و فرصت اشتغال را برای سایر
افراد فراهم آورند .این زنان فعالیت خود
را در زمانی که برابری آموزشی و عدالت
شــغلی در بین جوانان دختر و پســر
وجود نداشــت آغاز کرده اند و در حال
حاضر فرزندان آن ها با فضای بازتری
برای یادگیری مهارت های کارآفرینی
مواجههستند.
خوشــبختانه در اصفهان فرصت های
برابر آموزشــی فراهم شده و فرهنگ
کارآفرینی رواج یافته اســت .گواه آن
برگزاری کارگاه ها و دوره های عمومی
راه اندازی و مدیریت کسب و کار و دوره
های تخصصی بانوان می باشد .برنامه
هایی همچون ایده شــو ،اســتارتاپ
ویکند و نشست های آموزشی در نقاط
مختلف شهر ،همه و همه بستر مناسب
تجربه و آموزش را برای دختران شهر
فراهم کرده اند .در نتیجه شکل گیری
ایــن فضا ،تعــداد دختــران فعال در
اکوسیســتم کارآفرینی شهر اصفهان
روز بــه روز در حال افزایش اســت .به
عنوان مثال آمار شــرکت های دانش
بنیانشهرکعلمیتحقیقاتیاصفهان
نشان می دهد ،ده درصد از شرکت ها
توسط بانوان کارآفرین اداره می شوند،
که این آمار در مقایســه با سال های
گذشتهافزایشداشتهاست.
یکی از فاکتورهایی که برای موفقیت
کارآفرینان ذکر کــرده اند ،مهارت آن
ها در برقراری ارتباط و شــبکه سازی
است .مهارتی که ســرمایه اجتماعی
یک کارآفرین را شکل می دهد .بانوان
بطور ذاتی در برقراری ارتباط توانمند
هستند و این مهارت را در طی سال ها
به خوبی آموخته اند .همچنین تحمل
ابهام و انعطاف پذیــری در برابر تغییر
از دیگر مهارت هایی است که بانوان با
تجربه نقش مادری آن را فراگرفته اند.
آن ها مهارت باالیــی در تطبیق خود
با شــرایط موجود دارنــد و می توانند
به عنوان یک فرد چند مســئولیته به
خوبیفعالیتکنند.
از ایــن رو ،اگر در اندیشــه راه اندازی
کسب و کار شــخصی خود هستید،
بهتر است هرچه سریعتر اقدام کنید،
با اعتمادبنفس و آگاهی از موانع پیش
رو حرکت کنید و در لحظه های دشوار
به زندگی نامه بانوان موفق کارآفرین
رجوع کنید .چرا که همه آن ها تجربه
عدم پذیرش توسط خانواده ،همکاران
و جامعه را داشته اند و پس از گذراندن
آن به موفقیت دست یافته اند.
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حقوق مردم تضییع می شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح سؤال خود از وزیر صنعت،درباره عرضه
فوالد در بورس کاال خبر داد .محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای ،اظهار داشت :این وزارت خانه اخیرا ً بخشنامه ای مبنی بر ارائه محصوالت
فوالدی در بورس کاال با نرخ  4200تومان داشته است .وی تصریح کرد :طبق این
بخشنامه شرکت های فوالدی باید ورق های خود را با نرخ مرجع ارائه کنند که این
موضوع غیرمنطقی است زیرا قیمت ورق های فوالدی بیشتر از این قیمت ها است.

گزارش
مدیرعامل
شرکت فوالد هرمزگان:

از مشتریان خود
حمایت می کنیم

نوســان :در اولین همایش فوالد
هرمزگان بــا مشــتریان داخلی در
راستای توسعه و مشــارکت در بازار ،
مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان
همکاری و هم فکــری و در یک تیم
بودن زنجیــره فــوالد را راز غلبه بر
تحریم ها عنوان کرد.
فــرزاد ارزانــی مدیرعامل شــرکت
فــوالد هرمــزگان در اولین همایش
فوالد هرمزگان با مشــتریان داخلی
در راســتای توسعه و مشــارکت در
بازارکه در سالن کنفرانس هتل هرمز
بندرعباس برگزار شــد با اشــاره به
تحریم های پیــش رو  ،بر همکاری و
همفکری تیم زنجیره تولید و مصرف
فوالد جهت رونق بــازار داخل و غلبه
بر تاثیر محدودیت های اعمال شــده
بیــن المللی تاکیــد کــرد .ارزانی از
هدفگذاری این شــرکت در سال 97
برای اســتفاده حداکثری از پتانسیل
خالی شــرکت های نوردی ســخن
گفت و افــزود :حــدود  4.1میلیون
تن ظرفیت خالی در این شــرکت ها
وجــود دارد که نتیجه بــه کارگیری
ایــن ظرفیت ،اشــتغال و کارآفرینی
و تولید ثروت اســت .وی همچنین از
آمادگی شرکت فوالد هرمزگان برای
عرضه ســالیانه بیش از  600000تن
در بورس کاال  ،خبــر داد و در ادامه با
تاکید بر سیاست های حمایتی فوالد
هرمزگان از شــرکت هــای تولیدی،
از گشــایش اعتبــار اســنادی بلند
مدت ،باالبــردن حداکثری کیفیت و
پشتیبانی فنی مشــتریان در شرکت
خبر داد و گفت تــا جایی که کارخانه
دچار مشکل نشــود از مشتریان خود
حمایت خواهیم کرد .
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با
اشاره به مشکالتی که اخیرا با قیمت
گذاری های دولتــی در بورس برای
تولیدکنندگان فــوالد به وجود آمده
اســت گفت :هرکاالیی پیش نیازی
دارد ،با ورود و قیمتگــذاری روی آن
کاال ،و براورده نشــدن پیش نیاز  ،در
زنجیره وقفه ای تولید شده و فاصله ها
زیاد می شــود ،و این فاصله به مصرف
کننده تحمیل می شود .کما اینکه در
این روزها فاصله بین اســلب و بیلت و
بلوم با محصول نهایی خیلی زیاد است
و این به هیچ عنوان منطقی نیست .وی
شرط الزم در مدیریت قیمت گذاری را
 ،عرضه مستمر مواد اولیه تا محصول
نهایی عنوان کرد .و ابراز امیدواری کرد
که این روند منطقی شود.
ارزانی با اشاره به رقابتی بودن قیمت ها
عنوان کرد  :به مشتریان بسته ای باید
ارائه کنیم که نتیجه آن رقابتی باشد.
وی در ادامه تصریح کرد :روشی که در
بورس به صورت عرضه انجام می شود
خوب است ولی برای اینکه بتوانیم برای
آینده برنامه ریزی کنیم و سود مستمر
ایجاد کنیم باید بــا نگاهی بزرگتر ،به
قراردادهایبلندمدتفکرکنیم.
ارزانی اشــاره ای نیز به طرح توسعه
داشــت و گفت  :برای توســعه به 3
میلیون تن با شرکت  SMSآلمان
قرارداد بســتیم  250 .میلیون یورو
فاینانس خارجــی داریم که به تازگی
ضمانت بانک مرکــزی در این رابطه
صادر شــده ،با توجه بــه تحریم ها تا
کنون پالس منفــی از طرف خارجی
دریافت نکــرده ایم امــا آمادگی این
را داریم حتی اگر تحریــم ها برای ما
مشــکل ایجاد کند ،از منابع داخلی
توسعه را انجام دهیم.

گزارش

احتمال حرکت نقدینگی مخرب به فوالد

در گردهمایی معاونان تکنولوژی صنعت فوالد کشور اتفاق افتاد؛

حمیدرضا فوالدگر با بیان اینکه رصد موجودی انبار خریداران محصوالت فوالدی آغاز شده
و باید تداوم داشته باشد تا احتکار صورت نگیرد ،گفت :از سامانههای بهین یاب یا سامانه
های ارزش افزوده استفاده کنیم تا تقاضای واقعی تولیدکنندگان رصد شود و تقاضای
کاذب نداشته باشیم؛ زیرا احتمال دارد حرکت نقدینگی مخرب به سمت صنعت فوالد
باشد .این نماینده مجلس ،با اشاره به اینکه بورس کاال باید ممنوعیت بازفروش محصوالت
خریداری شده را اعمال کند ،افزود :باید به دنبال حل مشکالت احتمالی شرکت ها هستیم.

رونمایی از مدل جامع ارزیابی فوالدها

بازار فوالد دستخوش قیمت گذاری دستوری؛

پیدا و پنهان عرضۀ فوالد

تفاوت قیمت فوالد در بورس کاال و بازار تقاضای رانتی ایجاد می کند!
دالالن و حتی مردم عادی قرار گرفته است
عنوان کرد :آنها احساس می کنند برای حفظ
ارزش پول خود می توانند فوالد خریداری
کنند؛ در حالی که اشتباه می کنند .قیمت
فوالد از نیمه دوم سال بسیار پایین خواهد
آمد.معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در انتها اظهار کرد:
در مصرف واقعی آهن آالت رشد نداشته ایم
و تمام مصالح ساختمانی را کنترل می کنیم؛
لذا تقاضا کاذب است .از فوالدسازان تقاضای
همراهیداریمتاعطشبازارکاهشپیداکند.

گروه صنعت بــا گذشــت حــدود  ۴مــاه از سیاسـتهای مداخلــه جویانــه دولــت در بازارهــای پایــه ،نتیجـهای کــه
گزارش
در ایــن بازارهــا ایجــاد شــده تنهــا تخصیــص صدهــا میلیــارد تومــان رانــت بهصــورت هفتگی اســت
کــه بخــش زیــادی از آن عایــد دالالن و واســطهها شــده اســت .در ایــن بیــن شــرکت هــای فــوالدی در اعتــراض بــه
ادامــه سیاســت ارزان فروشــی محصــوالت فــوالدی و معدنــی در بــازار رســمی کاال ،در نامــه ای بــه وزیــر امــور
اقتصــادی و دارایــی ،خواســتار پاســخگویی نســبت بــه سودرســانی بــه دالالن شــدند .متــن حاضــر به مشــروح یکی
از برنامه های گفت وگوی ویژۀ خبری با موضوع پیدا و پنهان عرضۀ فوالد اختصاص دارد.
توسعۀصادراتفوالد
نهقیمتگذاریدستوری
حمیدرضا طاهری زاده ،نایب رئیس انجمن
تولیدکنندگان فوالد اظهار کرد :پیرو مصوبۀ
یکم مرداد  ۱۳۹۷وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،تمامی تولیدکنندگان باید عرضۀ
خود را در بورس و بر پایۀ دالر  ۴۲۰۰هزار
تومان افزایش دهند .وی گفت :برنامۀ فوالد
کشور در سال  ،۱۳۹۷تولید  ۲۴میلیون تن
و در سال  ۱۳۹۶تولید فوالد در کشور ۲۱/۵
میلیونتنبودهاست.مادومسیرتوزیعداریم؛
یکی صادرات است و طبق برنامه ریزی وزارت
صمت برای ارزآوری باید صادرات را افزایش
داد .آمارها هم نشان می دهد با تأمین نیاز
داخلی توانستیم صنایع متفاوت فوالد را به

سلطانی نژاد :روا نیست فوالد مبارکه محصول
خود را به قیمتی بفروشد که منافع سهامداران
بورس کاال در اختیار کسانی قرار بگیرد که تنها
نام صنعت پایین دستی را یدک می کشند
کشورهای اروپایی و حتی افغانستان و عراق
صادرکنیم.
طاهری زاده با اشاره به رکود صنایع پایین
دستی کشور ادامه داد :اگر صنایع پایین
دستی را بیش از پیش تأمین می کردیم،
با رکود بسیار بیشتری در این صنایع روبه
رو می شدیم .وی با بیان اینکه باید به تحریم
های کشور توجه جدی تری کرد گفت :ما
باید قبل از ایجاد رکود در کشور تمهیداتی را
در نظر بگیریم؛ بنابراین باید صادرات را روزبه
روز افزایش داد و تمهیدات الزم برای دوران
تحریم ،توسعۀ صادرات فوالد است نه قیمت
گذاری دستوری.نایب رئیس هیئت مدیرۀ
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در ادامۀ
برنامهبااشارهبهاینکهبهصورتدستورینمی
توانقیمتهاراتعیینکردگفت:قیمتهابایددر
راستای عرضه و تقاضا مشخص شود .طاهری
زاده به اتفاقات اخیر بورس کاال اشاره کرد و

گفت :متأسفانه کاال به دست مصرفکننده
نمی رسد؛ سوداگران و دالالن یک شرکت
بازرگانی تأسیس کرده اند و در بورس ،کاال
می خرند که سود آن به جیب فوالد مبارکه،
فوالد خوزستان و انجمن تولیدکنندگان
فوالد نمی رود ،بلکه واسطه های موجود در
این ماجرا بهره می برند .قیمتهای دستوری
باید از بورس برداشته شود تا تولیدکننده
تشویق به عرضۀ بیشتر در بورس شود .وی
در بخش دیگری از صحبت های خود گفت:
اگر قیمتهای دستوری از بورس برداشته
شود ،تولیدکننده عرضۀ بیشتری را در بورس
خواهدداشت.
وی با بیان اینکه تفاوت قیمت فوالد در بورس
کاال و بازار تقاضای رانتی ایجاد می کند
تصریح کرد :برای  ۴۰هزار تن شمش ۴۰۰
هزار تن تقاضا ایجاد شده که ناشی از رانت
است و باید پذیرفت سرمایه هوشمند است و
دستورنمیپذیرد.
نایب رئیس انجمن فوالد در خاتمه ،راهکار
تضمینیحلمشکلفضایموجودبازارفوالد
کشور را برداشتن فضای امنیتی و تعزیراتی و
قیمتهای دستوری دانست و گفت :تضمین
می کنیم که عرضه و تقاضا بازار فوالد را به نفع
مصرفکنندهکنترلخواهدکرد.
قبول دارم قیمت ها در بورس
غیرواقعی است
در ادامۀ برنامه ،حامد سلطانی نژاد مدیرعامل
بورس کاال گفت :برای قضاوت دربارۀ بازار هر
کاال نیاز است به سه سؤال پاسخ داده شود:
خریداران و فروشندگان کاال در این بازار چه
کسانی هستند؟ و قیمتی که در آن استخراج
می شود ماحصل چه معامالتی است و این
قیمتچگونهاستخراجمیشود؟
وی تصریح کرد :عرضه های اقتصادی در
بورس کاال سالهاست ثابت است و هیچ وقت
نوسان آنچنانی در آنها وجود نداشته؛ بنابراین
عرضهکاهشنداشتهاست؛اماماشاهدبرخی

تفاوت قیمتها در بازار بوده ایم که متأسفانه
پول این تفاوت قیمتها در بیشتر مواقع در
جیبمصرفکنندگاننرفتهاست.
سلطانی نژاد در ادامۀ برنامه گفت :فوالد
مبارکه محصول خود را به طور کامل در بازار
بورس به فروش می رساند و سهامداران آن
مردم و دارندگان سهام عدالت هستند و روا
نیستفوالدمبارکهمحصولخودرابهقیمتی
بفروشد که منافع سهامداران بورس کاال در
اختیار کسانی قرار بگیرد که تنها نام صنعت
پاییندستیرایدکمیکشند.
حامد سلطانی نژاد ،مدیرعامل بورس کاال در
بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه
نبود شفافیت در بیرون بورس رخ می دهد
افزود :آمار صادرات قراضه در سه ماه اول سال
افزایش یافته است .مشکل ما صنایع پایین
دستی است؛ لذا باید شفافیت را در صنایع
پاییندستیجستوجوکنیم.
وی در بخشی از صحبتهای خود گفت :قبول
دارم قیمتها در بورس کاال پایین است و عرضه
کنندگان ناگزیرند قیمتها را بر مبنای ۴۲۰۰
تومانعرضهکنند؛بنابراینمحدودیتهاییدر
کشف قیمت با دستورالعمل اخیر وزارت خانه
ایجادشدهاستوبایدمبناارزثانویهقرارگیرد.
دالالن به دنبال درآمد
غیرواقعی هستند
جعفر سرقینی ،معاون امور معادن و صنایع
معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت با اشاره
به اینکه ظرفیت تولید پروفیل در ایران بسیار
باالست گفت :از ناحیۀ دالالن بازار به جای
مصرف آهن آالت در صنعت از آن بهعنوان
وسیلۀ کسب درآمد غیرواقعی استفاده شده
است .وی تصریح کرد :دستورالعمل ما از اول
مرداد سال جاری ابالغ شده و از  ۷مردادماه
به اجرا درآمده و لذا از اجرای بخشنامه دو
هفته بیشتر نمی گذرد و برای ارزیابی این
دستورالعمل خیلی زود است.وی با اشاره
به اینکه تفاوت قیمت در بازار مورد هجوم

یک نماینده مجلس مطرح کرد؛

گرانفروشی سندیکای لوله و پروفیل
نوســان :نادر قاضی پــور ،در خصوص
ادعاهای مطرح شده از سوی سندیکای لوله
و پروفیل به عملکرد فوالد مبارکه ،گفت :در
جلسهای که اخیرا ً با حضور مسئوالن وزارت
صنعت،مدیرعاملفوالدمبارکه،سندیکاهای
لوله و پروفیل و بورس کاال در مجلس برگزار
شــد ،موضوع بازار ورق و لوله و پروفیل کام ً
ال
بررسی و مشخص شد که ســندیکای لوله و
پروفیل در این میان هم اضافه ســود بردند و
هم اضافه اعتراض می کننــد؛ زیرا تعدادی از

پروفیل ســازان ورق را از بورس کاال با قیمت
بســیار پایینی خریداری می کننــد و بدون
فاکتور به فروشــندگان و توزیــع کنندگان
پروفیلباقیمتباالییمیفروشند.
وی افزود :این در حالی اســت که من همان
روز پروفیل را به قیمت کیلویی  ۷هزار تومان
از بازار خریداری کردم؛ درصورتیکه در بورس
کاال ورق فوالد با قیمت بسیار ارزانتر به فروش
رفته بود؛ بنابراین کسانی که ورق خریداری
کرده و لوله پروفیل تولیــد کردند ،باید اعالم

کنند به چه قیمتــی محصول را می خرند و
می فروشــند؛ زیرا من از کسانی هستم که
به عینه پروفیل را به قیمت کیلویی  ۷هزار
تومان خریدم.
به گفتۀ این نمایندۀ مجلس ،هدف سندیکای
لوله و پروفیل از این شلوغ کاری ها این است
کهمیخواهندگرانفروشیخودشانمشخص
نشود؛ این در حالی است که بر اساس قوانین
تعزیراتحکومتی،جرائمسنگینیبرایآنها
وضع می شود.

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

عرضه افزایش یافته
و قیمتها باال نیست
محمود اکبری معاون فروش و بازاریابی فوالد
مبارکه نیز دیگر مهمان تلفنی این گفت
وگوی زنده بود و با اشاره به اینکه قیمتهای
بازار به مراتب باالتر از قیمت فروشندگان
است ادامه داد :کاالهای فوالد مبارکه را
فقط به تولیدکنندگان تحویل می دهیم.
اگر شاهدیم که این قیمتها در بازار رقم می
خورد به دلیل ردوبدل هایی است که به دست
برخیازهمیندوستانانجاممیشود.
اکبری با بیان اینکه قیمتهای ما به هیچ وجه
باال نیست خاطرنشان کرد :قیمت ورق گرم
فوالد مبارکه نسبتبه  ۶سال گذشته به طور
متوسط  ۱۰درصد رشد داشته که کمتر از
تورم کشور است .معاون فروش و بازاریابی
فوالد مبارکه با اعالم این مطلب که کاهش

سرقینی :آنها احساس می کنند برای حفظ ارزش
پولخودمیتوانندفوالدخریداریکنند؛درحالی
که اشتباه می کنند .قیمت فوالد از نیمه دوم سال
بسیارپایینخواهدآمد
عرضه ای از سوی فوالد مبارکه وجود نداشته
است گفت :عرضۀ فوالد مبارکه به لوله و
پروفیلی ها بیش از  ۴۰درصد رشد داشته
است .وی افزود :قیمت ورق گرم فوالد مبارکه
در بورس کمتر از  ۳هزار تومان است؛ اما در
نهایت قیمت محصول نهایی تولید شده از
آن ،یعنی لوله و پروفیل ،بیش از  ۲برابر این
محصولاست.
بیش از تعهد در بورس
عرضه کرده ایم
بهمن تجلی زاده ،معاون فروش و بازاریابی
فوالد خوزستان نیز به عنوان یکی دیگر از
مهمانان این برنامه در پاسخ به صحبتهای
معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت
در خصوص ناکافی بودن عرضه ها از سوی
واحدها در بورس و همینطور دبیر سندیکای
لوله و پروفیل که مطرح کرد واحدها از عرضه
تمردکردهاند،گفت:بایددرنظرداشتهباشیم
که بحث سهمیه بندی از تیر  ۹۷یعنی ۵۰
روز گذشته مطرح شده است؛ بنابراین فوالد
خوزستان در تیرماه بهجای  ۱۵۰هزار تن،
 ۱۶۰هزار تن عرضه در بورس داشته است و
در مرداد ماه هم تاکنون  ۱۴۰هزار تن عرضه
داشته ایم و قطعا تا پایان ماه جاری این میزان
از ۱۵۰هزارتننیزخواهدگذشت.

نوسان:گردهمایی معاونان تکنولوژی صنعت فوالد کشور با
موضوع چالش های مرتبط با استاندارد و کیفیت در مدل جامع
ارزیابی فوالدها با حضور مدیرعامل فوالد مبارکه ،معاون ارزیابی
کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران ،مدیرکل استاندارد استان
اصفهان ،معاونان و مدیران حوزۀ تکنولوژی ،استاندارد و کیفیت
صنعت فوالد کشور ،روزهای شنبه و یکشنبه ۲۰ ،و  ۲۱مردادماه
 ۱۳۹۷در محل برگزاری همایش های مرکز تحقیقات شرکت
فوالد مبارکه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه ، ،در بخش افتتاحیۀ این
همایش ،دکتر سبحانی مدیرعامل فوالد مبارکه طی سخنانی بر نقش و
اهمیت استانداردها در صنعت فوالد کشور و اهمیت عملیاتـی و اجرایـی
کردن سریع مدل جامع ارزیابی  IRC-Markingتأکید کرد.
وی با اشاره به مشکالتی که واردات فوالدهای نامرغوب در کشور ایجاد
می کند ،بهبود روش ها و سازوکارهای ارتقای کیفی محصوالت و به ویژه
مفهوم کیفیت فراگیر و جامع و نقش آن را در رضایتمندی مشتریان مهم
دانست و با اشاره به نقش تشکل ها ،انجمن ها و سازمان های تخصصی
نظیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ،بر ضرورت افزایش تعامالت نهادهای
تخصصی و حرف های تأکید کرد.
دکتر سبحانی افزود :مدل جامع ارزیابی  IRC-Markingتدوین
استانداردها و پیادهسازی نظام جامع استاندارد در بخش فوالد ،یک
کار ملی است و با محوریت شرکت فوالد مبارکه و مشارکت وزارت
صنعت ،معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت ،سازمان ملی استاندارد،
گمرکات به عنوان سازمان ناظر بر واردات ،انجمن تولیدکنندگان فوالد و
فوالدسازان بزرگ کشور در حال شکل گیری است.
وی افزود :در گام اول این فرایند ،هرگونه کاال و محصول فوالدی که در
کشور تولید می شود استاندارد و شناسنامۀ مخصوص خود را خواهد
داشت .در گام بعدی ،این امر موجب می شود نه تنها هیچ کاالیی بدون
شناسنامه وارد بازار کشور نشود؛ بلکه از توزیع و مصرف آن نیز جلوگیری
به عمل آید .چنانچه این نظام و دستورالعمل به طور جامع و کامل
اجرا شود ،هرگونه کاالیی که در داخل یا خارج تولید شده ،باید از یک
استاندارد واحد تبعیت کرده باشد؛ در این صورت ،مصرف کننده با خیال
راحت محصول و کاالی موردنیاز خود را خریداری می کند و کاالی
وارداتی بی کیفیت نیز به کشور وارد نمی شود.
مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه داد :به منظور دسـتیـــــابی به چنیــن
شـــــرایطی ،ابتــــدا دستورالعملی با عنوان  IRC-Markingنوشته
و از آن رونمایی شد؛ البته این آغاز کار است و باید مراحل مختلف آن
را در کارخانه های تولیدی و گمرکات پیاده سازی و بر آن نظارت کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در پاسخ به این سؤال که چه واحدها و مراکزی
در اجرایی شدن این نظام استاندارد مداخله و نظارت خواهند داشت،
گفت :در این مسیر گسترده و البته استراتژیک بسیاری از دستگاه های
اجرایی ،وزارتخانه ها ،گمرکات ،سازمان استاندارد و کارخانه های تولیدی
حضور فعال و مؤثر خواهند داشت.
دکتر سبحانی اظهار امیدواری کرد با اجرایی شدن این فرایند ،تمامی
محصوالت فوالدی که در کشور تولید و توزیع می شود ،از یک استاندارد
واحد تبعیت کنند و کاالیی به دست مصرف کنندگان برسد که از
شناسنامۀ معتبر و قابلیت ردیابی برخوردار باشد.
در ادامه ،مسلم بیات ،معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران
که به نمایندگی از سازمان ملی استاندارد در این مراسم شرکت کرده بود،
با تأکید بر نقش و اهمیت نظام ارزیابی  IRC-Markingدربارۀ پیش
نیازها و زیرساخت های نرم افزاری موردنیاز برای استقرار این سیستم
توضیحاتی داد و قابلیت ردیابی محصوالت را یکی از بارزترین مزایای
اجرای این فرایند دانست.
وی با تأکید بر اینکه شیوه های فعلی به خوبی نمی توانند دغدغه های
سازمان استاندارد را در خصوص اصالت ،کیفیت و ایمنی کاال برطرف
کنند ،اظهار داشت :در تمامی دنیا روش هایی کامال کارآمد برای ردیابی
به کار گرفته شده است و به مصرف کنندگان این امکان را می دهد که
به اطالعات کاملی از منشأ تولید و مشخصات فنی و مواد اولیۀ کاال،
فرایندهای تولید آن و در نهایت گواهینامه های استاندارد ایمنی و سالمت
آن کاال دسترسی داشته باشند و از هر حیث با اطمینان کاالی موردنظر
خود را خریداری کنند.
بیات در همین خصوص ادامه داد :برای دستیابی به این امر باید مدلی
تعریف و اجرایی شود که توانایی و قابلیت ردیابی محصول با الزامات
یادشده را داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه مدل های مشابه  IRC-Markingکه قرار است
در کشور اجرا شود ،در حال حاضر در تمامی کشورهای پیشرفته در حال
اجراست ،تصریح کرد :برای اینکه در کشور ایران نیز بتوانیم از چنین
نظام هایی استفاده کنیم ،به پشتیبانی تمامی سازمان ها و همچنین
ایجاد دبیرخانه ای به منظور ثبت تأمین کنندگان در طول زنجیرۀ تأمین،
شامل تأمین کنندگان مواد اولیه ،تولیدکننده ،واحدهای حمل ونقل،
خــــطوط نــــورد و توزیـــع کنــنــدۀ کاال و ...نیاز داریم.
وی خاطرنشان کرد :در صورت اجرای این نظام استاندارد ،با اختصاص
یک کد به کاالی تولید داخل و وارداتی ،درخواست کننده یا مصرف
کنندۀ کاال به راحتی به تمامی اطالعات ،از جمله نحوۀ تولید ،ایمنی و
کیفیت کاال و استانداردهای رعایت شده در تولید آن دست خواهد یافت.
وی در پاسخ به این سؤال که اجرای چنین نظامی در روند صادرات چه
تأثیری خواهد داشت افزود :با در اختیار داشتن مدل ارزیابی کیفیت ،به
راحتی همۀ مصرف کنندگان و به طور کلی مراجعان به این سامانه به
منشأ اصلی کاالی تولیدشده ،استانداردهای رعایت شده در تولید و حتی
فیلم و تصاویر چگونگی تولید محصول دسترسی خواهند داشت .این امر
می تواند موجب افزایش اعتماد مشتری های داخلی و خارجی و رونق
بیشتر بازارهای صادراتی شود.
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یادنامه

مشکالت اقتصادی بسیار عمیق اند

تاریخ سیاسی اصفهان ،حاج مرتضی اشفاق را فراموش نمی کند؛

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت :بارها گفتهام که مشکالت اقتصادی
ظرف  ۴۰سال پیش آمده و نه به تنهایی بوسیله بانکمرکزی بهوجود آمده و
نه بانکمرکزی بهتنهایی قادر به حل آن است.محمدقلی یوسفی ،میافزاید :آنچه
بانکمرکزی در اختیار دارد ،شامل سیاستهایی است که به طور کامل مستقل از سایر
دستگاهها نمیتواند آنها را پیاده کند .وی تاکید کرد :به طور کلی مشکالت اقتصادی ایران
بسیار عمیقتر از آنچه به نظر میرسد ،است و به سادگی نمیشود آن را برطرف کرد.

یادی از مربع مقاومت

حسین عبدهتبریزی ،گفت :در دل شرایط اضطرار ،اگر اقتصاد را نادیده بگیریم؛ تخریب
بازار و «بگیروببندها» بیرون میزند .این اقتصاددان ،ادامه داد :اگر بهترین اقتصاددانان
دنیا را هم به خط کنیم و بگوییم لطفا به لحاظ شرایط اجتماعی و امنیتی کشور« ،نظام
چندنرخی»ای طراحی کنید که فساد نداشته باشد ،شدنی نخواهد بود .وی افزود :اگر
بگوییم به دالیلی میخواهیم به پرداخت سود موهوم به سپردهها و افزایش دائمی حجم
پول ادامه دهیم ،لطفا کاری کنید که تورم تکرقمی حفظ شود ،این کار ناشدنی است.

نگاره

سیاست

تفنگ یا کتاب؟
علی صرافیان

ماست مرانشان هگرفت هبوديم
بنشد
شپرتا 
ندان 
اماهم هتيرهاازكما 
ل را نشان ه گرفته
ت جه 
ي كاش نخس 
ا
يبادكوبهاي)
بوديم(مصطف 

علی مرادی مراغه ای

مرتضی اشفاق از جمله آزاد مردانی است که نام نیکش در
دفتر مجاهدان و مصلحان تاریخ سیاسی اصفهان و ایران
ثبت و ضبط گردید.
سابقه آشنایی نگارنده با آن عبد صالح خدا به دهه  70و
پس از مراسم ترحیم بزرگمرد تاریخ ایران مهندس مهدی
بازرگان در سال  73بواسطه نوشتن مقاله ای پیرامون زندگی اولین نخست وزیر
انقالب اسالمی باز میگردد .از همان ابتدا آشنایی آنچه که از اشفاق دریافت
میگردید خیر خواهی فروتنی و نیک اندیشی بود .وجه مشترک مرتضی
اشفاق در ابعاد مختلف حال چه بعنوان یک صنعتگر چه بعنوان یک فرد
فرهنگی یا شخصیت سیاسی ؛ خوشنامی و اعتبار یعنوان یک سرمایه بود .
مرتضی اشفاق مردی خویشتن شناس بود کامیابی های زندگانی و تحول
مساعد امور معاشی او به هیچ وجه در گفتار و کردار وی تفاوتی پدید نیاورده
بود و از فروتنی وی نکاست و حب دنیا او را نفریفت و هراز گاهی چند که یاد
ایام گذشته می شد با بیانی ساده که از قوت نفس و رضای درون و منش ساده
وی حکایت میکرد به تذکار ایام سختی خود می پرداخت و آن را نوعی فخر
می دانست.
حاج مرتضی تواضع و متانت را باهم جمع کرده بود و از تظاهر بعمل خیر به
شدت پرهیز داشت؛ شاید جمع همه این فضایل ،یکی از دالیل پاسخ به سوال
من در چگونگی خویشاندی مهندس بازرگان با ایشان بود .اشفاق شاگرد
برخواسته از مکتب عالمه غروی بود در زندگی اجتماعی مردی راستگو بود؛
صاحب این مقال هیچگاه ندیده و نشنیدم که او خود را صاحب عقیده ای که
نداشت قلمداد کند .صراحت بیان و صدق لسان و دوری از هر کردار شبه
برانگیز خالف شرع خصوصا در فعالیتهای اقتصادی شخصیت حقیقی او را
نشان می داد.
مردی کم حرف ،بی حاشیه ،نکته سنج اما خوش طبع مهمان نواز وفادار حق
شناس ،خیرخواه ،متین ،پخته ،آزموده و نیک اندیش بود در مشورت و رازداری
جانب اخالق را در حد کمال رعایت می کرد.
زندگی سیاسی او گرچه با عضویت در نهضت آزادی در سال  65بهمراه دیگر
دوستان هم مکتبی اش مرحوم حاج عباس مصلحی و حاج مصطفی مسکین،
سازمانی و هدفدار گردید؛ اما انچه که از خاطرات گذشته یادآور ی می کرد
حکایت از فعالیت در قبل از انقالب  57و در راستای کمک به استمرار اعتصابات
و حمایت معیشتی کسانی که از این امر متضرر شده و معاش خانواده آنان
بخطر می افتاد سابقه دار و هدفدار می کرد.
بعد از عضویت در نهضت آزادی ،به اتفاق دو رفیق یاد شده و همراهی دکتر
علی اصغر غروی ،همگامی پیوسته این مربع با مهدی بازرگان ،شاخه اصفهان
نهضت آزادی شکل گرفت؛ گرچه بعد عقیدتی این شاخه بر بعد سیاسی آن
فزونی داشت؛ اما این بعد عقیدتی هم تفاوت ماهوی و محتوایی چندانی با مرکز
نشینان نداشت و اکنون پس از گذر ایام چه بسا در خال بزرگان این حزب
تسلط بعد عقیدتی شاخه اصفهان بر این حزب باسابقه ملموس تر گشته است.
نقش محوری مرحوم اشفاق در انجام بزرگداشت هر ساله مهدی بازرگان
در اصفهان موجب شد تا جمعی از شخصیتهای سیاسی همسو به بهانه این
گرامی داشت دور هم جمع گردند و در آستانه انتخابات هفتمین دوره ریاست
جمهوری قبل از شکل گیری ستاد انتخاباتی محمد خاتمی هسته اولیه تاثیر
گذاری بر انتخابات و صف ارایی در مقابل کاندیدای نهادهای حکومتی توسط
همان مربع ،با هدایت مدیر مسول هفته نامه نوید اصفهان ،دکتر صلواتی و
دعوت از پیروان ایت اهلل فقید حسینعلی منتظری و فعالین حسینه احسان و
پایگاه مسجد اعظم (میثاق)و تعدادی از مدرسین و طالب مدرسه چهارباغ و
فعالین سیاسی مذهبی نصراباد و رهنان همچنین تنی چند از اعضا انجمن
اسالمی معلمان و بازار و بعدها دانشگاه بصورت غیر رسمی شکل گیرد و صد
البته تاثیر و نفوذ این جمعیت بمراتب بیش از ستاد انتخاباتی گردید .همین
امر پس از انتخابات موجب حساسیت بیشتر نهادهای امنیتی بر فعالیت آنان
و نهایتا محدود کردن و پر هزینه نمودن ارتباطات بین اعضا و تازه واردان شد.
منزل و خانواده محترم مرحوم اشفاق میزبان و یکی از مهمترین کانونهای این
حرکت به حساب می آمد و بابت این موضوع و مقاومت ایشان در برگزاری
جلسات روشنگری بارها احضار و تحت فشار قرار گرفت .اینها همه در حالی
بود که پس پیروزی خاتمی اعضا ستاد اکثرا جذب مناصب دولتی گردیده بودند
ولی هیچگاه آشکار و نهان مشاهده نشد مسولین اصالح طلب با قدم و قلم
حامی آن هسته یا مانع فشار بدلیل عاقبت اندیشی و حفظ موقعیت یا دالیل
نامعلوم دیگر گردند یا موضعی از خود نشان دهند
پس از بازداشت های متعدد افراد سپس درگذشت یک ضلع آن مربع یعنی
حاج عباس مصلحی( یار صدیق مومن و وفادارشان) همچنین جو حاکم و
فضای سردرگم اصالح طلبی فعالیت فکری آن جماعت جای خود را به مثلث
مقاومت داد؛ البته این به معنی تعطیلی جلسات فکری نبود اما از رونق آن
کاسته شد .اشفاق در زندگی سیاسی خود مردی آزادیخواه و مقاوم بود و
در برابر آنچه که آزادی و حقوق مردم را تحدید می نمود بسرعت با جماعت
همفکر خود واکنش نشان می داد و تا پایان عمر عزیز خود به کمال مطلوب
ومقدس خویش وفادار ماند
دفتر زندگی رادمرد دوست داشتنی و محترم شخصیت مومن و بشدت متشرع
که پیکر فضیلت و انسانیت بود پس از گذران دوران بیماری که از زندان عشرت
آباد شدت یافته بود بدین صورت پایان یافت .حوادث سخت و صعب زندگی؛
بیماری و ضعف جسمانی را بدون گفتن آخی مبنی بر نارضایتی به آرامی
تحمل کرد و مرگ را نیز طبق عادت خویش با آهستگی و وقار پذیرفت .یاران
دیرینه او که در غیابش ،بطور حتم در صدد آنند تا فرصت هست اثرگذاری
خطی خود که تربیت انسانهای آزاده هست را دوچندان کنند.
تاریخ سیاسی اصفهان حاج مرتضی اشفاق را از زمره مردمانی می شناسد و
خواهد شناخت ،که پاک به دنیا آمدند و پاک از دنیا رفتند و به حق باید گفت
او مصداق عبدصالح خدا و عاش سعیدا و مات سعیدا بود.

این کار ناشدنی است
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سکانس آخر آقای بازیگر

هادی حیدری

دهقانان فقیر
از طرف فرقه ،زمين هاي مالكان فــراري بين
ِ
«مال حرام»
عنوان
تقسيم ميشده دهقانان از پذيرفتن آن به
ِ
امتناع ميكردند .در بعضي از روستاهاي زنجان ،مردمي كه
از فقر و گرســنگي ميمردند وقتي انبار گندم اربابها توسط
مأموران فرقه باز شــد و در بين مردم گرسنه تقسيم گرديد
بعضي از مردم در عين احتياج به گنــدم ،آن ها را به عنوان
مال حرام و تــرس از عذاب جهنم ،دوباره بــه مأموران فرقه
برگرداندند!
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سمیرا قاسمی

جامعه

فحش بده حالت خوب میشه!
برای دیدن بازی ایران و قطر از سری مسابقات مقدماتی جام جهانی
 2018رفته بودم استادیوم آزادی .تیم ملی گل نمی زد .حمله هم نمی
کرد .زور بردن انگار نداشت .جمعیت دور و برم شروع کردند به شعارهای
جنسیونژادپرستانهعلیهبازیکنانقطری.تاکیدخیلیخاصیهمروی
واژههایکافومیمدارداشتند!
پسر جوان سنگین وزنی که کنارم بود یک دفعه وسط آن همه آدرنالین
متراکمروکردبهمنوگفت:چرافحشنمیدی؟!
گفتم:چرابایدبهشونفحشبدم؟تازهمگهاونافارسیبلدن؟
مثل کسی که ناامید شده باشد شروع کرد به هم نوایی با باقی
شعاردهندگان و ورود کرد به خانواده بازیکنان قطری! بعد برگشت گفت:
فحشبده!درستهکهنمیفهمنولیخودتخالیکهمیشی!
هنوز صورت گوشتالودش پیش چشمم است .شاید به زحمت هفده
سالش می شد .بازی را رها کردم و خیره شدم به حرکاتش .به دست هایی
که دور دهنش می گرفت تا فحش هایش با صدای بلندتر و دقیق تری به
زمینچمنبرسد.
فکر کردم البد احساس می کند دارد به وطنش خدمت می کند .پیروزی
بههرقیمتی.سکوهایورزشگاهآزادیجایخوبیبرایبحثنیست.آن
همدرموردموضوعیبهایناندازهپیچیده!
اما این فقط سکوهای ورزشگاه ها یا دیوار توالت های عمومی نیستند که
بوی فحش های جنسی می دهند .فضای مجازی این فرصت را به وجود
آورده که هر کس به هر میزان و غلظت و به سوی دیگری فحش پرتاب
کندوبهقولآنپسر«خودشخالیشود»!
مخاطب فحش ها هم خیلی مهم نیست .می تواند رامبد جوان باشد که
تالش می کند وسط این روزهای عبوس لبخند بدهد به مردم ،می تواند
حسن روحانی باشد ،می تواند سردار آزمون باشد که برخی بازی اش را
نمی پسندند ،می تواند ایرج ملکی کارگردان کرمانشاهی باشد که فیلم

های کوتاهش بیش از آنکه آموزنده باشد اسباب خنده خالیق شده .می
تواند کافو باشد که قرعه دشوار جام جهانی را برای ما برداشت ،می تواند
زایتسفوالیبالیستایتالیاییباشدکهدرزمینحریفشنمیشویم،می
تواند احسان علیخانی باشد...می تواند هر کسی باشد .مهم فرد و کاری
نیستکهانجامدادهبلکهانگارنیازوعطشمابهبرونریزیخشمیاست
کهداریم.آنهمدرقالبفحش!
به هر دلیلی می توانیم از کسی خوش مان نیاید ،کارش را نپسندیم یا
حتی به او نقد داشته باشیم اما چرا این همه سریع به فحش می رسیم؟
بسیاری از نزاع های منجر به قتل در کوچه و خیابان در نتیجه همین
سرعت در استفاده از واژگان جنسی و فحاشی است.
دو راننده که ممکن است اول صبح را با نام خدا و طلب روزی آغاز کرده

کارتخوان نداریم ،پول نقد لطف ًا!
فرهنگسازی و جایگزینی پرداختهای کارتی با پول نقد
هزینههای تبلیغاتی و زیرساختی زیادی داشته و مزایای این
روش گردش پول بر کسی پوشیده نیست ،ولی اینکه چرا با
وجود تمامی مزایای این روش ،اصناف سعی به برگشت به قبل
ی قابل توجه است.
دارند ،نکتها 
در روزهای اخیر مسئله دریافت ویزیت پزشکان و
دندانپزشکان و حتی کلینیکها بهصورت نقد بحث روز شده
است ،فروشگاهها و کسبوکارهای بزرگ و پررونق از پرداخت

info@eghtesadbazar.ir

احسانمحمدی

باشندچندخیابانباالترباهمتصادفمیکنند.اتفاقیطبیعی.هیچکدام
اولصبحنیتنکردهبودندبروندوتصادفکنند!ازماشینپیادهمیشوند
وبعدازیکیدوجملهبهفحشمیرسندودمدستترینگزینههمبانوان
خانوادههایهمدیگر....قفلفرمان...چاقو...تولیدجنازه!
درکاینکهجامعهپرخاشگروخشنشدهوآستانهتحملمانپایینآمده
استواینموضوعاتریشهدرمشکالتاجتماعیواقتصادیدارددشوار
نیست اما باور کنیم همه اینها هم تقصیر حکومت نیست .کمی تمرین
و مدارا کنیم که این همه سریع به #فحش نرسیم .فحش درمان هیچ
دردی نیست .هیچ سندی وجود ندارد که نشان بدهد در نتیجه فحش
های جنسی و غیرجنسی یک مشکل اقتصادی یا اجتماعی حل شده
باشد .تمرین کنیم...تمرین کنیم که این همه فحش ندهیم.

مالیات

ابراهیمسازگاری/کارشناسفناوریاطالعاتنوشت

شهوت کالم

با کارت شما گریزان شده و از شما پول نقد طلب میکنند و
همه در جواب چرا فقط یک کلمه میگویند :مالیات.
ابتدا باید ریشهیابی این رفتار اصناف و صاحبان کسبوکار را
مدنظر قرار دهیم.
در حالی که کارمندان و کارگران با حقوق پایین یا متوسط
درنهادهای دولتی و خصوصی قبل از لمس حقوقشان بهصورت
مستمر و ماهانه مالیاتشان کسر و به صندوق دولت واریز
میگردد ،صاحبان درآمدهای باال از پرداخت مالیات سر باز
میزنند و همواره از این فرایند شکایت دارند.

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

همیشــه دوســت داشــتم بدانم
نویســنده های بزرگی کــه قبل از
نویسنده شدن ،روزنامه نگار بوده اند
چه چیزهایی در روزنامه می نوشتند
و چگونه؟ تا این که کتاب "نوشــته
های کرانه ای" را خواندم.
مجموعه ای از مقاالت و یادداشــت
و داســتان های روزنامه ای گارسیا
مارکز که بهمن فرزانه محبت کرده
و زحمت ترجمه آن را کشیده.
برای بیشــتر آموختن از این بزرگ
مرد که بــه فــرار اهالی رســانه از
مخمصه "وی گفــت و وی افزود"
هم کمک بسیار می کند ،بخشی از
نوشــته های او را با شما به اشتراک
می گــذارم :محمد ظفــراهلل خان،
وزیر خارجه پاکستان ،در نطقی در
شورای امنیت ســازمان ملل درباره
تســخیر کشــمیر بین پاکســتان
و هندوســتان ،رکــورد وراجی را
شکسته است.
نطق ایشــان شــش ســاعت و 22
دقیقه به طــول انجامیــده ،زمانی
بــس طوالنی تا شــرکت کنندگان
در جلســه ای آن طور با اهمیت ،به
خــواب عمیقی فرو برونــد .صدای
محمدظفراهلل خان به داروی خواب
آور می ماند آن هم از ناب ترین نوع
مشرق زمینی اش...
محمدظفراهلل ،شش ســاعت و 22
دقیقه وراجی می کند تا بتواند یک
قطعه زمین بدست بیاورد .بدان نحو
سعی می کند مسئله ای را حل کند
که کشــورهای خیلی متمدن تر از
پاکســتان فقط با یک کتک کاری
ساده حلش کرده اند!
مردان مهم امــروزی نمی خواهند
تصدیق کنند شــهوت کالم مسئله
ای اســت که دیگر از مد افتاده ،به
درد نمی خورد و باید آن را لغو کرد.
نطــق ،دیگر تاثیر خود را از دســت
داده ،دیگر منطقی نیست.
حاال فقط به ایــن درد می خورد که
نماینــدگان ملل مختلــف به یک
خواب بعد از ظهــر اداری فروبروند،
درست همان زمان که دانشمندان،
بمب اتم را کامل می سازند...
جهان امروز ما باید تمام کســانی را
که شــهوت کالم داشــته اند جمع
کنــد و در ویتریــن مغــازه عتیقه
فروشی بگذارد ،به یادگار دورانی که
«منطق» بر «غریزه» حکومت می
کرد .متخصصان شهوت کالم دیگر
به درد آن چیزهایی نمی خورند که
خیال می کردند.
فقط به درد این مــی خورند که آن
ها را در شیشــه هــای دارو بریزند،
رویشــان برچســب بزننــد و در
داروخانه ها بفروشــند تــا مردم به
عنوان بهتریــن و مفید ترین داروی
خواب آور ،آن ها را قاشــق قاشق به
حلق خود بریزند.

