تقریب ًا هیچ فردی به این سؤال که «بازار چطور است؟» پاسخ مثبتی نداد!
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سرمقاله

مرگتدریجییکتمدن

دیگر زمان آن فرا رســیده اســت که
اولویت های اصلی را برای تحقق توسعه
پایدار ایران تشخیص دهیم .شناسائی و
درک اولویت ها به تنهایی کافی نیست.
چرا که بــدون تردید خردپیشــگان
سید احمد خاتون آبادی بیشــماری در جامعــه هســتند که
اولویت ها را شــناخته اند .لیکن عدم توجه به اقدام و فقدان
سرمایه گذاری در این زمینه است که شبهه ناآگاهی را نسبت
به مهمترین و حیاتی ترین گزینه ها و اولویت های توســعه
پایدار در کشورمان دامن می زند.
مهمتریــن اولویــت کشــور حفاظــت از خــاک اســت.
خاکی کــه در حال فرســایش شــدید و غارت می باشــد.
حفاظت از آب جاری رودخانه ها...
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سایه رکود و
مالیات بر
بازار مسکن
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زلزله ای خفته
در کمین
نصف جهان

رقابت سخت دو فوالدساز

0۵

تغییر پارادایم های کسب و کار
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پدرام سلطانی از الگوها و برنامه های اتاق ها برای ورود به کسبوکارهای نوپا میگوید

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

بروکراسی اداری سدی برابر توسعه استان

اعتراضات به رتبهبندی ناعادالنه

انرژیهای تجدیدپذیر فرصت همکاری ایران و اتریش

استاندار اصفهان گفت :باید با اتکا به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتها و
پتانسیلهای استان وهمچنین با یک تغییر رویکرد در جهت رفع مشکالت و معضالت
استان گام برداریم .محسن مهرعلیزاده درجلسه شورای هماهنگی تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان ،اظهار داشت :استانی که صنعتی است در زمان رکود با مشکالت
بیشتری مواجه می شود و باید به سمتی حرکت کنیم که بخش خصوصی محور کار و
توسعهباشدوبهظرفیتهایگردشگریتوجهبیشتریشود.

رتبهبندیهای عجیب برای تضعیف اتاقها

عضو هیئت نمایندگان اتاق ،گفت :ایران و اتریش می توانند در زمینه انرژی های
تجدیدپذیر ،همکاری نزدیک اقتصادی داشته باشند .سیدرسول رنجبران در نشست
بررسی فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری در زمینه صنایع انرژی در اصفهان و اتریش،
تصریح کرد :براساس مطالعات آمایش سرزمین ،آب و هوا و وسعت ،جغرافیای ایران
فرصت بسیار مناسبی برای استفاده از انرژیهای تجدید پذیر است و استان اصفهان در
مرکز ایران دارای مزیت برای سرمایهگذاری تولید این نوع انرژی است.

سرمقاله

مهمترین تحوالت بازار طی یک ما ه گذشته؛

* تشویق برای اساسنامه

مهمترین مشکلی که اتاقهای مشترک با اتاق ایران داشتهاند
درباره اساسنامه بود .این اساسنامه دارای ایرادات بیشماری بود
و اتاقهای مشترک تا زمان تغییر در اساسنامه حاضر به تصویب
آن نبودند .بر همین اساس شاهد تأخیر چندین ماهه در تصویب
این اساسنامه از سوی اتاقهایی بودیم که به فعالیت تشکل خود
اهمیت میدادند.
این رتبهبندی برای اتاقهایی که حاضر شدند نظر اتاق ایران
مبنی بر تغییر اساسنامه را بیچون و چرا بپذیرند ،نمره  ۱۰۰۰را
محاسبه کرده است .اهمیت این نمره زمانی مشخص میشود که
ببینیم  ۳اتاق اول براساس این رتبهبندی تنها ۳هزار امتیاز داشتهاند
که هزار امتیاز آن برای تصویب اساسنامه بوده است .برای مثال
تنها در صورت حذف همین بند ،اتاق ایران و چین در رتبه اول
اتاقهای مشترک قرار میگرفت و اتاق عراق به جای اتاق یازدهم،
اتاق پنجم بود و اتاقهایی همچون انگلستان و ایتالیا در رتبههای
منطقیتری قرار میگرفتند .با این وجود حتی با حذف این مورد هم
این رتبهبندی نمیتوانست وضعیت اتاقهای مشترک را به درستی
نشان دهد.

* اعتراضات به رتبهبندی ناعادالنه

هر چند قرار نبود این رتبهبندی در اختیار اتاقهای مشترک قرار گیرد،
اما اکثر اتاقها از این رتبهبندی و نتایج آن مطلع شدند و این مسئله
انتقادهای زیادی به همراه داشت ،انتقادهایی که به نظر میرسد بعد
از تعطیالت بسیار گسترده خواهد شد .سیدحمید حسینی ،دبیرکل
اتاق ایران و عراق در روزنوشتهایش نوشت :چهارشنبه نتایج مقدماتی
ارزیابی عملکرد و رتبهبندی اتاقهای مشترک منتشر شد و اعتراضات
زیادی به همراه داشت ،زیرا عملکرد اتاق در رابطه با حل چالشهای
اعضا ،میزان افزایش صادرات ،حضور در مراکز تصمیمسازی و
تصمیمگیری و فعال بودن جلسات کمیسیونها سنجیده نشده
بود و تمرکز بر همکاری با امور بینالملل اتاق ایران و تشریفات اداری
و نامهنگاری بود و به خاطر برگزار نشدن به موقع مجمع اتاق ،هزار
امتیاز از اتاق مشترک ایران و عراق کم کرده بودند و رتبه ما را در سطح
اتاقهای مشترک معمولی قرار داده بودند که برایم غیرقابل قبول و
پذیرش بود و به تندی اعتراض کردم.
به نظر میرسد به دلیل ایستادگی اتاقهای مشترک در مقابل تغییرات
اجباری از سوی اتاق ایران ،سیاست تضعیف اتاقهای منتقد در پیش
گرفته شده است .براساس همین رتبهبندیها بودجه اتاقهای مشترک
تخصیص پیدا خواهد کرد و با تضعیف مالی و اعتباری اتاقهای مشترک
منتقد ،عم ً
ال اتاقهای «بله قربان»گو و نزدیک به اتاق ایران تقویت
خواهند شد .طبیعتاً چنین سیاستی به هیچوجه به سود سیستم
تشکلی اتاقهای بازرگانی نخواهد بود و لزوم یک تغییر جدی در بحث
نگاه به اتاقهای مشترک به چشم میخورد.

تقریب ًا هیچ فردی به این سؤال که «بازار چطور است؟» پاسخ مثبتی نداد!!؛
سعید غفاری   /روزنامه نگار

* رتبهبندی عجیب اتاقهای مشترک

نتایج این رتبهبندی برخالف انتظار بسیاری بود .اتاقهایی که از
نظر تعداد اعضا ،فعالیت و توان مالی در سطح باالتری قرار داشتند،
رتبههای متوسط و حتی ضعیف گرفتند و در مقابل اتاقهایی که
چندان خبری از آنها نمیشنویم در رتبههای عالی قرار گرفتند.
برای مثال اتاق چین با تعداد بسیاری عضو و حجم باالی تجارت،
پایینتر از اتاقهایی همچون اتاق قزاقستان ،عمان ،اوکراین و
سوییس قرار گرفت .اتاق کره جنوبی که اتاقی نسبتاً تازه تأسیس
است و اتاق ارمنستان که کمتر درباره آن میشنویم باالتر از اتاق
عراق ،روسیه ،ایتالیا ،استرالیا ،هند و امارات قرار گرفت .این درحالی
است که فعالیتهای زیادی در اتاق عراق و ایتالیا درحال انجام
است .نگاهی به علت این نتایج و نحوه رتبهبندی دو مسئله را به
خوبی نشان میدهد .اول اینکه معیارهای به کار گرفته شده برای
رتبهبندی اتاقهای مشترک بیشتر براساس همکاری با اتاق ایران
بوده و دومین مسئله در خصوص جاهایی است که اتاق قادر به احراز
نمره و عملکرد اتاق مشترک نبوده و به جای درخواست مدارک و
اسناد از اتاق مشترک ،نسبت به دادن نمره بر اساس پارامترهای
مورد نظر ،اقدامی صورت نداده است.

مرگتدریجییکتمدن

ن زیادی پرسید ه شد که تعدادی از آنها گفتند :بازا ر فع ً
ال «با» ندارد یعنی «زار»؛ بعضی از کاسبها که بیشتر از
گروه بازرگانی «بازار چطور است؟» این سؤال از فروشگاهدارا 
گزارش
ی ماه محرم و صفر ناراضی بودند نیز پاسخ دادند :بازار بدون با به عالوهی  حرف «ت» و تقریب ًا هیچ فردی در جامعهی آماری موردبررسی به
وضعیت رکود فصل 
این سؤال پاسخ مثبتی در مورد بازار نداد .البته شاید از کاسب انتظار میرود که هیچ زمانی نگوید بازار من عالی است ولی تردد مردم در بازارهای مختلف شهر ،تعداد افرادی که
کار خود را تعطیل کردهاند و حتی تعداد مغازههای خالی پاساژهایی که تا چند وقت پیش برای اجارهی آنها باید در صف میایستادیمُ ،مهر تأییدی بر وضعیت بد کاسبی در بازار
نصف جهان است .بررسیها نشان میدهد که دستکم چهار اتفاق باعث شدند تا بازاریان از شرایط فروش طی یک ماه گذشته راضی نباشند.

* نوسانات دالر


«اگر یک مغــاز ه پر از اجنــاس وارداتی
ش یابد،
داشته باشــید و قیمت دالر افزای 
آیا از این اتفاق خوشحال خواهید شد؟»
پاســخ منطقی به این سؤال مثبت است،
زیرا با افزایش نــرخ دالر قیمت اجناس
افزایش پیدا میکند و طبیعتاً ســرمایه
کاسب بیشتر خواهد شد ،ولی نتایج یک
نظرسنجی نشان میدهد که کاسبان از
نوسانات نرخ ارز اص ً
ال رضایت ندارند ،زیرا
فروش آنها کاهش مییابد.
یک ما ه گذشته نوسانات سنگین نرخ ارز
باعث شــد تا قیمتها در تمام بازارهای
شــهر جابهجا شود؛ از بســتههای کاغذ
 A4که قیمــت آنها از  9هــزار و 500
تومان به  11هزار و  800تومان رسید تا
بازار لواز م جانبــی موبایل و کامپیوتر که
این نوســانات را کام ً
ال حس کردند ،زیرا
ی شرکتهای
قبل از کوچکترین نوسان 
«بازار اصفهان چقدر با بازارهای جهانی همگام اســت؟»
نهتنها بازار اصفهان ،بلکه بازار کشور بخشی از بازار جهانی
است و کوچکترین تحولی در بازار جهانی در کوچکترین
خردهفروشیهایاصفهاننیزحس خواهد شد

پخش ،فروش را متوقف و ســپس قیم 
ت
س خود را بــاال میبردند .البته طی
اجنا 
چ کاالیی در بازار نایاب
یک ماه گذشت ه هی 
نبود ،بلک ه برعکس تمــام کاالها باقیمت
جدیدی عرض ه شــدند و نرخ آنها تغییر
نخواهد کرد ،زیرا به نظر نمیرسد قیمت
دالر دیگر از  4هزار تومان کمتر شود.

* تحوالت جهانی

«بازار اصفهان چقــدر با بازارهای جهانی
همگام است؟» نهتنها بازار اصفهان ،بلکه
بازار کشور بخشــی از بازار جهانی است
و کوچکتریــن تحولی در بــازار جهانی

در کوچکتریــن خردهفروشــیهای
اصفهــان نیــز حــس خواهــد شــد.
خ جهانــی فلزات اساســی
نوســان نــر 
بهخصــوص مــس ،تغییــر رویکــرد
شــرکتهای بزرگ جهان و مشــکالت
صنعت پتروشیمی کشــورهای آسیایی
باعث شــد تا یک ماه گذشته مشکالت
بزرگی در بازار اصفهان بــه وجود بیاید.
تغییر در نرخ فلزاتــی مانند مس یا حتی
محصوالت پتروشیمی شاید با بازارهای
مختلف شهر بیارتباط به نظر برسد ،ولی
آبستن مشکالت مختلفی ازجمله افزایش
قیمت کاالهاســت .مث ً
ال برد تمام وسایل
برقیبامسساختهمیشود،بنابراینقیمت
ش و تقاضا برای آنها حداقل
این کاالها افزای 
درکوتاهمدتکاهشمییابد.
ضمــن اینکــه تصمیــم جدیــد
ن تراشــه برای بازار مشکل
تولیدکنندگا 
تراشــی کرد و بازار دیجیتــال را به مرز
تعطیلی کشــاند ،کمپانیهــای بزرگی
ماننــد سندیســک و توشــیبا تصمیم
گرفتند که از این به بعد دیگر تراشههای
 8گیگابایتــی تولید نکنند ،زیرا ســود
تولید و فــروش تراشــههای بزرگتر و
البتــه هاردهــای اساسدی بهمراتب
بیشتر اســت .به دنبال این موضوع ،بازار
پر تقاضای حافظهها در ماه گذشــته به
مشکل برخورد ،زیرا باوجود تقاضای زیاد
ی حافظههــای  8گیگابایت ،قیمت
بــرا 
آنها حتی از تراشــههای  16گیگابایت
نیز بیشتر شد.

* قوانین جدید

«قوانیــن داخلی چطــور بر بــازار تأثیر
ک ســر
میگــذارد؟» اگر یکبار با گمر 
و کار داشــته باشــید ،بهراحتی متوجه
میشــوید که عوض شــدن یک قانون

کوچک چطور بــازار را تغییــر میدهد.
طی یک ماه گذشته نیز دو تصمیمگیری
داخلی بــازار را وارد روزهــای متفاوتی
کرد .اول طرح رجیستری موبایل و دوم
تغییر گسترد ه در عوارض گمرک.
با اجرای طرح رجیســتری که بر اساس
آن دیگــر هیچ ســیمکارتی بــر روی
موبایلهــای هوشــمند قاچــاق فعال
نمیشــود ،قیمت انواع موبایــل در بازار
اصفهان تا  350هزار تومان افزایش یافت
و در ادامــه با توصیهی وزیــر ارتباطات
مبنی بــر نخریــدن موبایل هوشــمند
تا زمان متعادل شــدن قیمتهــا ،بازار
موبایل چنــد روزی خالی از مشــتری
ماند .حتی ورود نسل جدید آیفونها نیز
نتوانســت یخ معامالت را آب کند .البته
بزرگترین حاشیهی بازار ،طی یک ماه
گذشــته را اصفهانیهایی رقم زدند که
آیفون ایکس را باقیمتــی بین  12تا 23
میلیون تومان خریدند و ســپس متوجه
شدند که رجیستر نمیشود.
بمانــد اینکه بعضی از ایــن افراد آیفون
ایکــس را از یک ماه قبــل در احمدآباد
به قیمت  11میلیون و  500هزار تومان
پیشخرید کرده بودند.
امــا بعضــی از کاســبها میگویند که
مشــکل اصلی بــازار در این مــاه تغییر
عوارض گمرکی بود که باعث شــد تا در
درجهی اول بعضــی از برندها دیگر وارد
نشوند و در ادامه بعضی از واردکنندگان
کوچک نیز از بازار حذف شوند.
بهعنوانمثال شــارژرهای موکســوم
که تقاضا بــرای آنها طی ماه گذشــته
باالبــود ،بــه دلیــل افزایــش عوارض
گمرکی بهســختی در بازار پیدا میشد.
واردکنندگان ادعــا میکنند که اگر قب ً
ال
برای یــک کانتینر جنــس 40 ،میلیون

تومان عــوارض میدهند اکنــون باید
بیــش از  120میلیون تومــان عوارض
پرداخت کنند!

* ماه صفر

«آیا خریدهای بزرگ خود را در ماه صفر
انجــام میدهید؟»کاســبهای زیادی
علت رکود بازار را ماه صفر مینامند ،زیرا
مردم در این ماه کمتــر خرید میکنند،
یا تعطیلی مراســمهای جشن و عروسی
باعث میشــود تا کســبوکار بعضی از
مشاغل نیز تعطیل شود.
اما افــراد زیادی حاضر نیســتند خرید
بعضی از کاسبها میگویند که مشکل اصلی بازار
در این ماه تغییر عوارض گمرکی بود که باعث شد
تا در درجهی اول بعضــی از برندهای دیگر وارد
نشــوند و در ادامه بعضی از واردکنندگان کوچک
نیز از بازار حذف شوند

عمدهی خود را در ماه صفر انجام دهند
زیرا این ماه را نحــس میدانند و بر این
باورند که خریــد در ماه صفر شــگون
ندارد.
این بــاور در افــراد مختلــف وضعیت
یکسانی ندارد؛ مث ً
ال بعضی از افراد جامعه
حتی حاضر نیســتند یک عدد پیراهن
در این ماه بخرنــد ،در مقابــل افرادی
قرار دارند که خریدهای سنگینی مانند
اتومبیل را در این ماه انجام نمیدهند و
در انتها افرادی هم تمام خریدهای خود
را حتی در ماه صفر انجام میدهند .ولی
عدم خرید افرادی گــروه اول و دوم در
کنار برگزار نشــدن مراسم و جشنهای
عروســی در این ماه باعث شــد بخش
زیادی از بازار اصفهان در اواسط پاییز ،به
خواب زمستانی فرو بروند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان مطرح کرد:

طبل ناهماهنگی دولت و کارفرمایان
نوسان :دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان
با تأکید بر اینکه سوء استفاده از قانون کار و
همچنین قراردادهای موقت ،تشــکلهای
کارگــری را تضعیــف کرده اســت ،گفت:
اگر قانــون کار نیازمند بازنگــری و اصالح
اســت باید مطابق اصل ســه جانبهگرایی
و قوانیــن بیــن المللــی اصــاح شــود.
اصغر برشــان ،با طرح این ســوال که چرا از
قانون کار دفاع میکنیم؟ اظهار داشت :قانون
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کار مصوب سال ۱۳۶۹از همان زمان تصویب
با برخی ناآگاهی ها و مخالفتها کلید خورد.
ویبابیاناینکهقانونکارهماننددیگرقوانین
دارای نقایصی است ،تأکید کرد :متأسفانه از
همان روز نخست با قانون کار مخالفتهای
بسیاری شــد و به جای همراهی برای رفع
این نقایص ،برخی بدون هیچ منطق علمی
با اعمال آییننامهها و دســتورالعملهایی،
در عمل این قانون را عقیم گذاشــتند .وی

با تأکید بر اینکــه دولــت و کارفرمایان به
جای اســتفاده از فرصتهای قانــون کار،
طبل ناهماهنگی را به صدا در آوردند ،ادامه
داد :در بحث قانــون کار ،دولت بدون هیچ
توجیهی برخی قوانین آن را مستثنا و برخی
دستورالعملهای آن را حذف کرد؛ به عنوان
نمونه مناطــق آزاد از قانون کار مســتثنا
شــدند در حالیکه باید دید آیــا امروز این
مناطق به توجیه اقتصادی دست یافتهاند.

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

سید احمد خاتون آبادی

نوسان :زمستان  ۹۴دستور اتاق بازرگانی ایران مبنیبر لزوم
تغییر اساسنامه اتاقهای مشترک با واکنش تند این اتاقها همراه
شد .به گزارش اقتصادبازار ،زمستان  ،۹۴دستور اتاق بازرگانی ایران
مبنیبر لزوم تغییر اساسنامه اتاقهای مشترک با واکنش تند این
اتاقها همراه شد.
در آن تاریخ مسعود دانشمند ،رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و
امارات ،در مصاحبهای با «تعادل» اعالم کرد که اتاق بازرگانی ایران،
ارباب اتاقهای مشترک نیست و نمیتوان بین این دو رابطه رئیس و
مرئوسی تصور کرد.
این اختالف به جلساتی درباره اساسنامههای جدید منجر شد که
با استعفای رئیس اتاق چند ماهی به تعویق افتاد .در نهایت با تغییر
بندهایی ،اتاقهای مشترک با اتاق بازرگانی به توافق رسیدند ،هر
چند که هنوز اختالفاتی بر سر اساسنامه وجود داشت .بهدلیل همین
اختالفات بعضی اتاقها تا روشن شدن کامل ماجرا حاضر به برگزاری
مجامع نشدند و باالخره در پاییز  ۹۶شاهد برگزاری مجامع بودیم.
با این وجود که اکثر اتاقهای مشترک حاضر به همکاری برای
جلوگیری از اختالف بیشتر شدهاند ،رونمایی از مدل محاسبه امتیاز
اتاقها دوباره اختالف را گسترش داد .این مدل پیش از آنکه به ارزیابی
اتاقها بپردازد ،برای تقویت اتاقهایی که درخصوص اساسنامه و
تغییرات با اتاق ایران همکاری کردهاند ،شکل گرفته است.

حال زار ِبازار

آیا باز چرخانی آب در زاینده رود،
منطقی است؟!؛

خداوند جهان ،رودی کهجان داد
کنارش صد هزاران ،آب و نان داد
دیگر زمان آن فرا رسیده است که اولویت
های اصلی را برای تحقق توسعه پایدار
ایران تشخیص دهیم .شناسائی و درک
اولویت ها به تنهایی کافی نیست .چرا که
بدون تردید خردپیشگان بیشماری در
جامعه هستند که اولویت ها را شناخته
اند .لیکن عدم توجه به اقــدام و فقدان
ســرمایه گذاری در این زمینه است که
شبهه ناآگاهی را نســبت به مهمترین
و حیاتی ترین گزینه هــا و اولویت های
توسعه پایدار در کشورمان دامن می زند.
مهمتریــن اولویــت کشــور حفاظت
از خاک اســت .خاکــی کــه در حال
فرســایش شــدید و غارت می باشد.
حفاظت از آب جــاری رودخانه ها ،نگاه
داری تاالب ها و منابــع آب زیر زمینی.
حفاظت از رود خانه ها به تقویت آبرفت
ها و حاصلخیزی سرزمین کمک شایانی
می کند و در عین حــال موجب تغذیه
ســفره های آب زیر زمینی می گردد.
اگر متخصصان علوم اکولوژی و محیط
زیست واژه "فاجعه" را در این زمینه به
کار ببرند ،نباید تعجــب کنید .فاجعه
کاتاســتروفی ،زمانی رخ می دهد و به
ک چیز به
حالتی گفته می شــود که ی 
طوری شــگفت انگیز ماهیتش تغییر
کند و عمل یا رسالتی بر ضد ماهیتش
انجام دهد.
فاجعه زیســت محیطی بیــش از این
نیســت کــه مجســمه ای از طبیعت
بســازیم و با نگاه بــه آن آشــکارا به
فریب خویشــتن و دیگران بنشینیم!
همانگونه که مجســمه ای از انسان،
دارای ماهیت و خاصیت یک انســان
نیســت ،چرخاندن آب در تکــه ای از
رودخانه ای بی جــان ،رود مرده را که
زنده نمی کند هیچ ،مانند این است که:
در چشــم ها و صورت یک جنازه دائما
و به طور دســتی خون تزریق کنیم که
کسی نفهمد او مرده است!!
رود مصنوعــی را بــر کلکســیون
"مصنوعــی" هــای دیگــر اضافــه
بایــد کــرد .در فقــدان طبیعــت
تخریب شــده ،هــم اکنــون درخت
و چمــن مصنوعــی در برخــی مکان
هــای عمومــی به چشــم میخــورد.
هرچند کاشت چمن ،مناسب منطقه
های کم آب نیســت ،با این حال فریب
دادن چشــم ،پاســخگوی کارکــرد
پاالیشــی طبیعت کی تواند بود؟! دیر
نیســت رســیدن بــه آن روزی که به
کمک فنــاوری ،با ســاختن روبوتی از
پرندگان خوش آوا (در پی انهدام گونه
های گیاهی و جانــوری) ،بزودی زود
در پارکهائی که چمن مصنوعی دارند
آوای ضبط شــده از منقــار پرندگان
پالستیکی پخش گردد.
آب چرخانی و آب نما شدن رودخانه ها
و فراموشی نقش و جایگاه زیست بومی
آن ها به معنای پیام مــرگ تدریجی
تمدن و تمامی زیســت مندان حوضه
آبریز رودخانه ها است.
بدون تردیــد ،تاالب هــا و دریاچه ها،
ایفای نقش تقویــت کنندگی آبخوان
ها را برعهده دارند؛ و چنانچه خشــک
شــوند ،مســاحت پهناوری از زمین و
خاک های دریاچــه و تاالب بی حفاظ
از آب می شــوند .خاک بی حفاظ کف
رودخانه و تاالب خشک ،کانون مستعد
ایجاد ریز گردهای سمی خواهد شد.
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لغو دریافت یک در هزار از صادرکنندگان

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن تهران از لغو الزام صادرکنندگان به پرداخت یک
در هزار درآمد به اتاقهای بازرگانی از سال آینده خبر داد .مسعود خوانساری ،افزود :در
سالهای تحریم ارتباط ما با دنیا قطع بوده و انتظار اینکه صادرات باالیی داشته باشیم،
خیلی به جا نیست؛ وی تأکید کرد :دولت بزرگ ،بزرگترین آفت برای اقتصاد است و باعث
میشود مشکالت پابرجا بماند .اگر قرار باشد ایران هشت درصد رشد داشته باشد ،باید
سرمایهگذارخارجیجذبکنیم.

دیدگاه
نویسندهکتابجامعهشناسی
نخبهکشی مطرح کرد:

توسعهنیافتگیایرانی

بازارهای هدف ایران ریسک باالیی دارد

چرا ملت ها شکست می خورند ؛

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه فقط نیمی از صادرکنندگان نمونه
عضو صندوق ضمانت هستند ،گفت :بازارهای هدف ایران ریسک باالیی دارد ،اما بسیاری
از صادرکنندگان ،صندوق ضمانت را نمیشناسند و حتی تصور میکنند که این صندوق
یک صندوق قرضالحسنه است .سید کمال سیدعلی ،با بیان اینکه دولت در دو سال گذشته
کاهش هفتاد درصدی حق بیمه صادرکنندگان را در دستور کار قرار داده است ،گفت :امسال
صندوق ضمانت صادرات ایران دو میلیارد و  ۱۰۰میلیون دالر پوشــش بیمهای میدهد.

3شرط خروج از
دایره توسعهنیافتگی

در گفت وگوی اختصاصی نوسان با نایب رئیس اتاق ایران مطرح شد؛

تغییر پارادایم های کسب و کار

پدرام سلطانی از الگوها و برنامه های اتاق ها برای ورود به کسبوکارهای نوپا میگوید
گروه  اقتصاد  48سـاله اسـت و نایـب رئیـس اتاق ایران .فارغ التحصیل رشـته پزشـکی کـه  طبابت را رهـا میکند ،پول
یگیـرد و وارد بازار میشـود ،ضرر میدهد و شکسـت میخـورد؛ در منچسـتر   MBAمیخواند و
قـرض م 
گفت و گو
دوباره وارد بازار میشـود و حاال چند سـالی اسـت که نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران اسـت .بهانه بازگشـت
هیئـت  40نفـره اتـاق ایـران از اتریـش و تجربیات ارزنـده این اتـاق در حوزه اسـتارتآپها فرصتـی بود برای گفـت وگو با
پـدرام سـلطانی تـا دیدگاه عضو جـوان و تحولخواه اتـاق ایـران را در خصوص لزوم تغییـر فضای کسـب و کار و چالشهای
پیـش روی صاحبـان صنایـع و بنگاههـا در مواجه با کسـب و کارهای نوپا را جویا شـویم .سـلطانی تأکید دارد کـه راه نجات
کشـور ما در سـرعت بخشـیدن بـه تغییر مدلهای کسـبوکار اسـت .گفت و گـوی اختصاصی نوسـان را با او مـی خوانید؛

نوســان  :علی رضاقلی نویســنده
کتاب جامعهشناســی نخبهکشــی
میگوید :در بحث توســعهنیافتگی و
ریشههای آن باید به تاریخ و نهادهای
هر کشوری توجه کرد.
به گفته وی به این معنی که اگر امروز
ما با بسیاری از مشکالت از جمله میل
به داللی در ایرانیان روبهرو هستیم یا
صنایعمان رشد نکرده ،ریشه در هویت
تاریخی ما دارد.
نویســنده کتــاب جامعهشناســی
نخبهکشــی ،گفت :وقتــی صحبت از
جامعه ،توســعه اقتصادی و سیاســی
آنها مطرح اســت ،باید بدانیم که این
جامعه دارای یک هویت تاریخی است
و عامل تعیینکننده مسائل امروز آن،
هویت تاریخی آن جامعه است.
علی رضاقلی ،اظهار کرد :کســانی که
میخواهنــد ،مشکلگشــایی کنند
نمیتوانند فارغ از گذشته یک جامعه،
مســائل امروز آن را بررســی کرده و
راههــای جدیدی را پیشــنهاد دهند،
چون چیــزی که هویت یــک جامعه
را ســاخته اســت ،مجموعه قواعدی
اســت که به آنها قواعد بازی یا نهاد
میگویند و جامعه این نهادها و قواعد
را از گذشته به ارث برده است .اواضافه
کرد :زمانی که قواعد مکتوب باشــد،
به آنها نهادهای رســمی و زمانی که
نامکتوب باشــد به آنها نهادهای غیر
رســمی میگویند .این قواعد بازی به
طرق مختلف به همــراه ایدئولوژی و
امکانات به عملکرد اقتصادی کشور نیز
تســری پیدا میکند .در همین قواعد
است که برای حقوق مالکیت و ساختار
آن برنامهریزی شده و تکلیف میشود و
بر روی انگیزش و رفتار افراد نیز مؤثر است.
او در بخشــی از ســخنان خــود بــه
«پاشنههای آشــیل در تمدن ایران»
اشاره کرد و گفت :اگر تاریخی مسائل
ایــران را بررســی کنیــم ،میبینیم
که شــکل نگرفتن توســعه در ایران
چند مانع داشــته اســت؛ ابتدا اینکه
حکومتهــا در ایــران ســریع عوض
میشدند .این موضوع را مث ً
ال با روسیه
مقایسه کنید و ببینید که رومانوفها با
صفویه به ســر کار آمدهاند ،ولی زمانی
که رفتند سال  1917بود ،در حالی که
تا آن زمان در ایــران چندین حکومت
تغییر کرد و همین موضوع به تنهایی
از یک ســو میتواند هزینههای بسیار
زیــادی را تحمیل کنــد و آن هم این
اســت که چهار حکومت جدید بر سر
کار میآمد و از مواهب بهرهمند میشد
یا به اندازهای میرســید که سیر شود
و حاال منافع ملی را جــزو منافع خود
قلمداد میکند ،آن گــروه میرفت و
گروه دیگری بر سر کار میآمد.
به گفته او یکی از پاشــنههای آشیل
ایــران دخالــت نظامیــان در اقتصاد
اســت که از گذشــتههای دور و حتی
در اســاطیر ایران هم وجود داشــته
اســت .بررســیهای تاریخــی این را
نشــان میدهد که حتی این موضوع
در دوره قاجار نیز وجود داشته است و
در مسئله مقابله ایران با روسها قابل
بررسی است و پاشــنه آشیل سوم این
اســت که همواره در ایران افرادی که
وابســتگیهای ایدئولوژیک داشتند،
نزدیک به حکام بودند و در بسیاری از
موارد در تصمیمات سیاسی و اقتصادی
کالن برای کشور تأثیر گذاشتهاند.

دیدگاه

نوســـان  :اتاقهـــای بازرگانـــی
پیشـــرو و فعـــال دنیـــا چنـــد
ســـالی اســـت کـــه نظرشـــان
بـــه حـــوزه نـــوآوری ،فنـــاوری و
حمایـــت از فضـــای کارآفرینـــی
و اســـتارتآپها جلـــب شـــده
اســـت .بـــه نظـــر مـــی رســـد
اتاقهـــای بازرگانـــی ایـــران نیـــز
نوعـــی احســـاس نیـــاز بـــه تجدیـــد
ســـاختار و توجـــه بـــه نیازهـــای
جدیــد فضــای کســب و کار در کشــور
را درک کردهانـــد و خواهـــان ایـــن
تغییـــرات براســـاس نقـــش جدیـــد
خـــود مـــی باشـــند .دیـــدگاه شـــما
در ایـــن خصـــوص چیســـت؟
ات ــاق ه ــای بازرگان ــی در دنی ــا ی ــا براس ــاس
قانـــون عـــام و یـــا براســـاس قوانیـــن
خـــاص تشـــکیل شـــدهاند .در شـــیوه اول
اتاقهـــا کارکـــردی مشـــابه ســـمنها
( )NGOرا دارنـــد یعنـــی در یـــک اســـتان
حتـــی چندیـــن اتـــاق بازرگانـــی هـــم
میتوانـــد وجـــود داشـــته باشـــد .امـــا در
شـــیوه دوم ،همانگونـــه کـــه از نامـــش
هـــم پیداســـت اتاقهـــا براســـاس یـــک
سلس ــله قوانی ــن و کارکردهای ــی مش ــخص،
ب ــه ش ــیوه فراگی ــر تش ــکیل ش ــدهاند ک ــه

تغییر رویکرد در برخی اتاقهــا مانند اصفهان
بیشــتر جنبه عمومی دارد اما در تهران و کرمان
بهطور ویژه در حوزه کشاورزی و گردشگری در
حال انجام است
بـــه عنـــوان نماینـــده بخـــش خصوصـــی
تکالیفـــی را از ســـوی جامعـــه و دولـــت
بـــرای خـــود قائلنـــد؛ از ســـوی دیگـــر
بـــرای زنـــده و پویـــا نگهداشـــتن اقتصـــاد
ه ــر کش ــور ه ــم ب ــه رونده ــا بای ــد توج ــه
داشـــت و هـــم بـــه فرصتهایـــی کـــه
موج ــب زن ــده نگهداش ــتن و پویای ــی ای ــن
روندهـــا میشـــوند.
بــدون شــک در جهــان امــروز ،کــه صنعــت
درحـــال ورود بـــه نســـل چهـــارم ،کـــه
مبتن ــی ب ــر فناوریه ــای نوی ــن ارتباط ــات
و اطالعـــات ،هـــوش مصنوعـــی و آی تـــی
اســـت و ایـــن فناوریهـــا ،جـــای پـــای
خـــود را در تمامـــی صنایـــع متعـــارف
کنون ــی بازک ــرده ان ــد .آنچ ــه ضام ــن ای ــن
پویایـــی مـــی شـــود ،نـــوآوری و خالقیـــت
در فنـــاوری و شـــیوههای نویـــن کســـب
و کار اســـت .از ایـــن رو بـــرای تســـریع و
تســـهیل ایـــن رونـــد و بـــرای اینکـــه کار
بـــا چالـــش کمتـــری انجـــام شـــود ،بایـــد

فرصـــت شناســـایی و ظهـــور افـــراد جـــوان
و خ ــاق نی ــز بدس ــت آی ــد .تمام ــی ات ــاق
ه ــای بازرگان ــی فراگی ــر جه ــان ب ــه ح ــوزه
کســـب و کارهـــای نویـــن و یـــا همـــان
اســـتارتآپها ورود کردهانـــد.
در ایـــران نیـــز از آنجایـــی کـــه اتاقهـــای
بازرگانـــی ،براســـاس قانـــون خـــاص و
شـــیوهای فراگیـــر تشـــکیل شـــدهاند،
در دوره گـــذار از شـــرایط نســـل گذشـــته
فعالیتهـــای اقتصـــادی بـــه نســـل
کنونـــی و مدلهـــای جدیـــد کســـب و
کار ،نیازمنـــد ســـاز و کاری تـــازه هســـتند.
بـــا بررســـیهایی کـــه روی اتاقهـــای
بازرگانـــی ســـایر کشـــورها داشـــتیم ایـــن
موضـــوع بـــرای مـــا اثبـــات شـــد؛ بـــه
عنـــوان نمونـــه در ســـفر اخیـــری کـــه بـــه
کش ــور اتری ــش داش ــتیم و بازدی ــدی ک ــه از
ات ــاق بازرگان ــی ای ــن کش ــور انج ــام دادی ــم،
شـــاهد اقدامـــات خوبـــی بودیـــم کـــه در
ای ــن ات ــاق بازرگان ــی در ح ــال اج ــرا اس ــت
و هم ــکاری ب ــا س ــایر ش ــرکتهای ج ــوان
و خالق ــی ک ــه ه ــم مش ــاور ات ــاق بازرگان ــی
ایـــن کشـــور هســـتند و هـــم پروژههـــای
مشـــترکی را بـــا ایـــن نهـــاد تعریـــف
کردنـــد .همانگونـــه کـــه اشـــاره کـــردم
ات ــاق بازرگان ــی ای ــران نی ــز در ای ــن زمین ــه
بررســـیهایش را انجـــام داده و اکنـــون
زمـــان اجرایـــی شـــدن و ورود اتـــاق بـــه
حـــوزه حمایـــت اســـتارتآپها ،جوانـــان
خـــاق و ترویـــج مدیریـــت نـــوآوری و
فنـــاوری اســـت.
نوســـان :بهطـــور خـــاص
ایـــن تغییـــر رویکـــرد در کـــدام
بخشهـــا نمـــود بیشـــتری
داشـــته اســـت؟
از ابتــدای دوره هشــتم یکــی از رویکردهــای
مـــا ورود بـــه ایـــن موضـــوع بـــود .امـــا
بـــه علـــت تغییـــرات مدیریتـــی در اتـــاق
بازرگان ــی ،زمان ــی در کاره ــای م ــا فاصل ــه
افتـــاد .در غیـــر ایـــن صـــورت پروژههـــای
مـــا پیـــش از ایـــن آغـــاز شـــده بـــود؛
اگرچـــه در برخـــی از اتاقهـــای
بازرگانـــی کارهـــای عملیاتـــی خوبـــی
انجام شده است.
بـــه عنـــوان نمونـــه در اتـــاق بازرگانـــی
اصفهـــان یـــک ســـری فعالیتهـــا
و جلســـاتی مربـــوط بـــه اکوسیســـتم
فعالیتهـــای اســـتارتآپی در حـــال
انجـــام اســـت .در کرمـــان نیـــز بـــه
همیـــن شـــکل؛ حتـــی در آنجـــا در حـــال
طراحـــی یـــک شـــتاب دهنـــده بـــرای
ایـــن فعالیتهـــا هســـتند .در تهـــران نیـــز

فعالیتهـــا و جلســـاتی پیرامـــون توجـــه
کســـب و کارهـــای نویـــن انجـــام شـــده
اســـت .ایـــن تغییـــر رویکـــرد در برخـــی
اتاقهـــا ماننـــد اصفهـــان بیشـــتر جنبـــه
عمومـــی دارد امـــا در تهـــران و کرمـــان
بهطـــور ویـــژه در حـــوزه کشـــاورزی و
گردشـــگری در حـــال انجـــام اســـت.
نوســـان :موانـــع و چالـــش هـــای
پیـــش روی اتـــاق بازرگانـــی ایـــران
بـــرای ورود بـــه کســـب و کارهـــای
تـــازه چـــه بـــوده اســـت؟
اگراجـــازه بدهیـــد بـــه یـــک نکتـــه مهـــم
اشــاره و آن را برجســته کنــم .موضــوع مهــم
اینجاســـت کـــه ترکیـــب کنونـــی بیشـــتر
اتاقهـــای بازرگانـــی اســـتانهای کشـــور
و در کل ترکی ــب بیش ــتر صاحب ــان صنای ــع
و بنگاههـــای اقتصـــادی مـــا را افـــرادی
تشـــکیل مـــی دهنـــد کـــه بـــرای توســـعه
کســـب و کار خـــود نگرشـــی مبتنـــی بـــر
کســـب کار ســـنتی دارنـــد و تصـــور مـــی
کننـــد دلیـــل چالشهـــای اقتصـــادی و
تولیـــدی ،عـــدم نقدینگـــی و مشـــکالت
دسترســـی آســـان بـــه آن اســـت.
البتـــه ایـــن درســـت اســـت؛ چالـــش
نقدینگـــی چالـــش مهمـــی اســـت امـــا در
کن ــار آن ب ــرای رون ــق اقتص ــادی در کش ــور
نیازمنـــد نـــوآوری در فنـــاوری و مدیریـــت
هســـتیم .متأســـفانه در حـــال حاضـــر نـــه
تنهـــا مدیـــران جـــوان و خـــاق در نظـــام
اقتصـــادی مـــا جایگاهـــی ندارنـــد ،بلکـــه
بســـیاری از فناوریهـــای بـــهکار رفتـــه در
صنع ــت م ــا نی ــز کهن ــه و قدیم ــی ب ــوده و
نیازمنـــد بهروزرســـانی اســـت.
از ایـــن رو یکـــی از وظایـــف مهـــم مـــا در
اتـــاق بازرگانـــی ایـــران ،آگاه کـــردن ایـــن
دوســـتان نســـبت بـــه لـــزوم بهروزرســـانی
کســـب و کار خـــود اســـت .دلیـــل مهمـــی
ک ــه م ــا نی ــز ب ــه ای ــن ح ــوزه ورود کردی ــم
عـــاوه بـــر حمایـــت از اســـتارتآپهایی
کـــه توســـط جوانـــان خـــاق اداره مـــی
شـــوند ،افزایـــش میـــزان آگاهـــی و تغییـــر
نگ ــرش نس ــل گذش ــته در ای ــن خص ــوص
اس ــت ت ــا ب ــا ایج ــاد پل ــی می ــان تجرب ــه و
ســـرمایه آنهـــا و ایدههـــای خـــاق نســـل
جدی ــد ،از دل آن کس ــب و کاره ــای جدی ــد
ش ــکوفا گردن ــد و پاس ــخگوی نی ــاز ه ــر دو
گـــروه باشـــند.
نوســـان :بـــا ایـــن اوصـــاف
افزایـــش میـــزان آگاهـــی و
تغییـــر نگـــرش نســـل گذشـــته را
مهمتریـــن عامـــل ارزیابـــی مـــی
کنیـــد؟

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

نمـــی توانیـــم بگوییـــم مهمتریـــن
عام ــل ام ــا عام ــل مهم ــی اس ــت .عام ــل
مهـــم دیگـــر عـــدم آمادگـــی فضـــای
کســـب و کار در کشـــور مـــا در مقایســـه
بـــا کشـــورهای پیشـــرو در حـــوزه
اســـتارتآپی اســـت .متأســـفانه انبوهـــی
از مقـــرارت دســـت و پـــا گیـــر از جملـــه
مســـائلی اســـت کـــه اجـــازه حرکـــت و
پیشـــرفت را نمـــی دهـــد در حالـــی کـــه
ماهیـــت اســـتارتآپها ســـاده کـــردن
مـــدل کســـب و کار و تســـریع آن اســـت.
نوســـان :بـــرای ایجـــاد آمادگـــی
و تغییـــر فضـــای کســـب و کار
در کشـــور ،اقدامـــات عملـــی و
اجرایـــی شـــما چـــه بـــوده اســـت؟
بهطـــور خـــاص رویـــدادی را ویـــژه
اتاقهـــا تعریـــف کـــرده ایـــم و در ایـــن
رویـــداد  3مرحلـــهای ،ســـعی داریـــم تـــا
مـــواردی کـــه گفتـــه شـــد را اجرایـــی
کنیـــم .در مرحلـــه اول اعضـــای اتـــاق
بازرگانـــی را نســـبت بـــه خطـــر عـــدم
بهروزرســـانی صنایـــع و کســـب و کار
خــود مطلــع خواهیــم کــرد .در فــاز دیگــر
پیوســـتن بـــه اکوسیســـتم اســـتارت آپ
هـــا مـــد نظـــر اســـت و در ایـــن مســـیر
آشناســـازی اســـتارت آپهـــا بـــا اتـــاق
اولویـــت دارد .در مرحلـــه ســـوم ایـــن
دو گـــروه را باهـــم همنشـــین خواهیـــم
کـــرد تـــا فرصـــت بـــرای طـــرح ایـــده
اســـتارتآپها و جلـــب توجـــه صاحبـــان
صنایـــع و بنگاههـــای اقتصـــادی و
تعامـــل بیـــن آنهـــا فراهـــم آیـــد.
نوســـان :بـــه نظـــر مـــی رســـد
تجربـــه اتاقهـــای ســـایر
کشـــورها نیـــز میتوانـــد
راهگشـــای مناســـبی باشـــد.
اتاقهـــای ســـایر کشـــورها هـــر کـــدام
بـــه نوعـــی وارد اکوسیســـتم کارآفرینـــی
شـــدهاند .از ســـوی دیگـــر اتاقهـــای
فراگیـــر تـــاش کردنـــد ،چالشهـــای
موجـــود در ایـــن حـــوزه را بـــا تعامـــل
بـــا دولـــت ملـــی و محلـــی و ســـایر
ســـازمانهای مرتبـــط مرتفـــع کننـــد.
بســـیاری از اتاقهـــا بـــه رویدادهـــای
کارآفرینـــی بســـیار توجـــه دارنـــد و
جوایـــزی را ســـاالنه بـــه ایدههـــا و
اســـتارتآپهای موفـــق در حوزههـــای
نـــوآوری و کارآفرینـــی اختصـــاص مـــی
دهنـــد .برخـــی از اتاقهـــا ،تـــاش
میکننـــد اســـتارتآپهایی کـــه
قابلیـــت بیـــن المللـــی شـــدن دارنـــد را
ترویـــج کننـــد .بـــه عنـــوان مثـــال اتـــاق
اتریـــش در قطـــب اســـتارتآپی دنیـــا
یعنـــی در ســـیلیکون نیـــز دفتـــر دارد.
البتـــه در تمـــام نقـــاط دنیـــا
اســـتارتآپها از ابتـــدا بـــا چالـــش
روبـــهرو مـــی شـــوند.
از یـــک ســـو افـــراد مشـــغول در کســـب
و کارهـــای کهنـــه حاضـــر بـــه پذیـــرش
اینگونـــه کســـب و کار نســـیتند و
مشـــتریان نیـــز آن احســـاس نیـــاز را
درک نکـــرده انـــد.
از ســـوی دیگـــر دولتهـــای محلـــی
نیـــز در برخـــی از مـــوارد اســـتارتآپها
را تهدیـــدی بـــرای شکســـتن قوانیـــن،
قواعـــد و فرهنـــگ خـــود مـــی دانـــد.
از ایـــن رو در بســـیاری از مـــوارد
اســـتارتآپها نـــه تنهـــا بـــه نتیجـــه
نمـــی رســـند ،بلکـــه در اثـــر چالشهـــای
فـــراون نیمـــه کاره رهـــا میشـــوند.
امـــا افـــراد تیـــز بیـــن میداننـــد کـــه
آین ــده اجتن ــاب ناپذی ــر اس ــت و نخب ــگان
جامعـــه بایـــد ایـــن تهدیـــد را تبدیـــل
بهفرصتکنند.
از ایـــن رو مســـئوالن دولتـــی ،بیـــش از
هم ــه وظیف ــه دارن ــد ب ــه کم ــک نخب ــگان
ایـــن چالشهـــا را مدیریـــت کننـــد.

نوسان:موضوع توسعه باالخص مسائل و عوامل توسعهنیافتگی در ایران
همواره مورد توجه بسیاری از پژوهشهای نظری در حوزههای اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی بوده است .بر همین اساس مؤسسه دین و اقتصاد
در جلسه اخیر خود از جعفر خیرخواهان دعوت کرده که از منظر نهادی و
تاریخی به این مسئله بپردازند .جعفر خیرخواهان کارشناس اقتصادی
و مترجم با نگاهی به کتابهای «داگالس نورث» میگوید :بهطور کلی
مشکلکشورهایجهانسومایناستکهناامنیوابهاماجازهسرمایهگذاری
نمیدهد و نمیتوان نسبت به تغییر اصالحطلبانه در آنها خوشبین بود.
خیرخواهان معتقد است که سه شرط برای حرکت این کشورها به سمت
توسعه وجود دارد :حاکمیت قانون برای فرادستان ،ایجاد سازمانهای دائمی
عمومیوخصوصیوکنترلنظامیان.
جعفر خیرخواهان ،اظهار کرد :در اقتصاد نئوکالسیک روی قیمتها تأکید
فراوانی شده و گفته میشود که اگر قیمتها درست شود ،همه مسائل
اقتصادی حل میشوند .این موضوعی است که بانک جهانی نیز یک دوره
آن را تبلیغ کرد .ولی این موضوع به جنبه سیاسی اصالحات توجه نداشت
و بررسی نمیکرد که منافع چه گروههایی با این اصالحات به خطر خواهد
افتاد .خیرخواهان با معرفی دو کتاب «چرا کشورها شکست میخورند»
و «سیاست ،اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت» گفت :در دو کتاب
تالش شده به این سوال پاسخ داده شود که مشکالت اقتصادی کشورها در
کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته چگونه حل میشود .این دو کتاب
مطرح کردهاند که تاریخ و نهادها مهم هستند و باید ابتدا نهادها را درست
کنیم که حکمرانی خوب محقق شود .حاکمیت قانون و پاسخگویی صورت
بگیرد و البته به این نکته نیز توجه شده که تغییرات مستلزم ایجاد تغییر در
نگرش افراد است که آن نیز به راحتی محقق نمیشود؛ در نتیجه نمیتوان
انتظارتحوالتعمدهایدرکوتاهمدتداشت.
به گفته او نورث در کتاب خشونت و نظم اجتماعی ،تغییرات را در کشورهای
مختلف بررسی کرده و میگوید :باید وارد چانهزنی با سیاسیون شد و ابتدا
درباره مسائلی که بر سر آنها اجماع وجود دارد ،توافقات صورت گرفته و روند
اصالح آغاز شود تا به تدریج یاد بگیریم دیگران را هم به این مسیر وارد کنیم.
ب چرا ملتها شکست میخورند ،گفت :این کتاب عمدتاً فضای
او درباره کتا 
ناامیدکنندهای ایجاد میکند مبنی بر اینکه با توجه به تاریخ و نهادهایی که
داریم امکان اصالح اندک است .این کتاب ،نهادها را به دو دسته نهادهای
بهرهکش در کشورهای جهان سوم و نهادهای فراگیر در کشورهای پیشرفته
تقسیمکردهاست.دراینکتابگفتهشدهدرکشورهایجهانسومنهادهای
بهرهکشعملکردبداقتصادیدارندکهبهنفعاقلیتاستوتعادلبدسیاسی
وجود دارد در حالی که در نهادهای فراگیر که در کشورهای پیشرفته وجود
دارد،حقوقمالکیتمحترماستوافرادحقوقبرابردارند.
خیرخواهان درباره این کتاب چنین توضیح داد :چرا ملتها شکست
میخورند؟ کمتر نکته امیدوارکنندهای دارد و میگوید به سختی میتوان
تغییراتی در کشورهای با نهادهای بهرهکش ایجاد کرد .ولی این کتاب تأکید
میکند بهتر است به جای میراث بد گذشته ،افراد تاریخ خوبی را برای خود
دستوپاکنندکهبهنظرمنچنینچیزیعملینیستچونشانسچندانی
ندارند و البته در این کتاب بر اینکه شاید در بزنگاههای تاریخی اتفاق خاصی
بیفتد که بتوان مسیر را تغییر داد تأکیده شده است ولی بهطور کلی بسیار
نگاه منفعالنهای نسبت به تغییر در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.
او ادامه داد :ولی کتاب سیاست ،اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت نگاه
دیگری دارد .در واقع همانطور که آمارتیاسن برای اقدامات توسعه در آزادی
اهمیت زیادی قائل است ،نورث بر امنیت صحه گذاشته و میگوید خشونت و
بیثباتیسیاسیمیتواندسمتوسعهسیاسیواقتصادیباشد.
این اقتصاددان در توضیح بیشتر کتاب چنین توضیح داد :از نظر این کتاب
در کشورهای در حال توسعه ،رانت خوب و بد داریم .رانت خوب مانع
خشونت میشود و کمک میکند که به هرج و مرج نرسیم .در این کتاب
تأکید میشود که در  ۲۰۰سال گذشته جهان نسبت به سالهای قبل از
آن متحول شده است ،همچنان که قبل از  ۲۰۰سال گذشته کشورها همه
در حال توسعه بودند ولی بعد از آن میبینیم که کشورها به دو دسته در حال
توسعه و توسعه یافته که این کتاب آنها را کشورهایی با دسترسی محدود و
دسترسیبازمیشناسد،تقسیممیکند.بهگفتهاودرکشورهاییبادسترسی
باز این افراد نیستند که تعیین میکنند ،بلکه این سازمانها و قوانین هستند
که اهمیت دارند ولی در کشورهای با دسترسی محدود زد و بند حاکم است
و افراد باید بر سر مسائل با هم به توافق برسند؛ در نتیجه دنیای افراد در این دو
کشور متفاوت است؛ همچنین این کتاب توضیح میدهد که در کشورهای در
حال توسعه انسانها با یکدیگر برابر نیستند و گویی خون برخی رنگینتر است.
او با آوردن مثال عربستان در این زمینه گفت :مث ً
ال اصالحاتی که عربستان
سعودی از آنها دم میزند شوخی است و باز منافع اقلیتی در آنجا اولویت
دارد .بهطور کلی مشکل کشورهای جهان سوم این است که ناامنی و ابهام
اجازه سرمایهگذاری نمیدهد و نمیتوان نسبت به تغییر اصالحطلبانه
درآنهاخوشبینبود.
خیرخواهان همچنین اظهار کرد :کشورهای در حال توسعه شکنندهاند
و هر آن احتمال برخی اتفاقات مانند کودتا در آنها وجود دارد؛ هر چند که
در همین کشورها نظامهای پایه هم وجود دارند که امنیتی بیشتر دارند
و امیدواری وجود دارد که به سمت کشورهای توسعهیافته حرکت کنند.
از جمله این کشورها در جهان میتوان به شیلی اشاره کرد و البته سه شرط
آستانهای وجود دارد که اگر این سه شرط رعایت شود ،آنها به سمت
کشورهای توسعه یافته خواهند رفت .به گفته وی این سه شرط عبارتند از:
حاکمیتقانونبرایفرادستان،ایجادسازمانهایدائمیعمومیوخصوصی
و کنترل نظامیان .اگر سیاستمداران بتوانند قدرت نظامی را کنترل
کنند ،میتوان به آینده کشور امیدوار بود.
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سوء مدیریت؛ عامل تخریب خانه نائل

شهرخالق تابآوری باالیی دارد

محمدعلی ایزدخواستی با بیان اینکه در شــهر پایدار انسانهای خالق زندگی می
کنند ،تصریح کرد :انسانهای خالق با گردشگران ارتباط خوبی برقرار می کنند و
این بسیار حائز اهمیت اســت .مدیرمرکز خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان از
شهرهای خالق به عنوان شــهرهای تابآور یاد کرد و گفت :در صورتی که بالیای
طبیعی اتفاق افتد ،شــهر خالق خود را آماده کرده و تــابآوری باالیی دارد و در
کمترین زمان می توانند مشکالت خود را برطرف کنند.

نفوذ سیاسی برای انتقال آب از سمیرم به رفسنجان؛

سیب فدای پسته می شود؟؟

مهدی مقدری ،گفت :تخریب خانه تاریخی نائل دل هر دوستدار میراث کهن ایران را به
درد آورد ،اما حقیقت این است که خانه تاریخی نائل را سوءمدیریت و بیفکری مدیران،
ساختارهای نگهداری معیوب ،و بهرهبرداری و جذب سرمایهگذار تخریب کرد .وی افزود:
باور کردنی نیست که در دنیای رقابتی امروز ،سازوکار جذب سرمایه و سرمایهگذار هنوز
طرح مناقصه و مزایده است که همان نیز در فضایی شفاف اتفاق نمیافتد .به شهردار و
مدیران مناطق متذکر میشوم که در حفظ آثار باستانی تشریک مساعی داشته باشند.

در گفتگو با معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان مطرح شد:

سایه رکود و مالیات بر بازار مسکن
کاهش  12درصدی متراژ در صدور پروانهها نسبت به سال گذشته

مهدی رحمتی  /روزنامه نگار

   نوسان :نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی گفت :پروژه
انتقال آب از ونک ســمیرم به رفسنجان دارای تبعات شــدید اجتماعی
است که طبیعت را نابود میکند و در صورت اجرا ،مهاجرت از شهرستان
سمیرم به مرکز استان به شکل فزایندهای رخ خواهد داد.
اصغر ســلیمی در خصوص پروژه انتقال آب از ونک سمیرم به رفسنجان،
اظهار کــرد :این پروژه در زمان دور دوم دولت ســازندگی مطرح شــد و
مجوز هم گرفت .در آن زمان وضعیت آب ســمیرم خیلــی بهتر از زمان
فعلی بود بهطوری که در این شهرســتان  2متر برف میآمد .در آن زمان
انتقال آب از ونک ســمیرم به رفسنجان به دســتور رییس جمهور وقت
متوقف شد و چند ســال پیش نیز آقای چیت چیان ،وزیر نیرو باز هم این
پروژه را متوقف کرد.

گروه شهری معــاون شهرســازی و
گزارش
معمــاری شــهردار
اصفهــان ،از کاهــش  12درصــدی
متــراژ صــدور پروانههــا نســبت بــه
ســال قبــل در زمان مشــابه خبــر داد
و علــت رکــود مســکن در اصفهــان را
عــاوه بــر مســائل اقتصــاد ملــی،
تحمیــل هزینههــای جدیــد مالیاتــی
بــر ســازندگان برشــمرد .ســید
جمالالدیــن صمصــام شــریعت ،از
افزایــش هزینههــای خدمــات
مهندســی ،افزایــش هزینــه صــدور
پروانــه ســاختمانی ،مالیــات بــر
عملکــرد ،مالیــات خانههــای خالــی،
مالیــات بســاز -بفروشــی و
نقلوانتقــال و ســرقفلی و البتــه
افزایــش هزینــه بیمــه ســاختمانی به
عنــوان شــش عامــل موثــر در رکــود
بازار مسکن یاد کرد؛

* چراغ سبز رییس سازمان محیط زیست

وی افــزود :ســازمان محیطزیســت از همان ابتــدا مخالفــت صریح با
این موضوع داشــت ،اما زمانی که عیســی کالنتری از خانه کشــاورزی
به ســازمان محیط زیســت آمد به پروژه انتقال آب از ونک ســمیرم به
رفسنجان چراغ سبز نشــان داد و در جلسهای با شرکت عمران رفسنجان
این موضوع دوباره مطرح شــد .ســلیمی بابیان اینکه زمانی به ســمیرم،
شهرستان هزار چشــمه میگفتند ،ادامه داد :متأســفانه وضعیت کنونی
سمیرم به گونهای اســت که اکثر قنوات و چشــمههای آن خشک شده
است و هم اکنون به سختی آب شرب و کشــاورزی روستاهای سمیرم را
تأمین میکنیم .درختان میوه زیادی در ســمیرم داشتیم که یا خشک و
یا دچار تنش آبی شدیدی شدند.

* پروژه آب ،سبب نابودی سیب سمیرم میشود

وی افزود :ســیب ســمیرم به اذعان متخصصان و کارشناسان خارجی در
جهان حــرف اول را میزند ،اما اگر قرار باشــد چنین طرحی اجرا شــود
همین سیب ســمیرم هم از بین میرود .رییس ســازمان محیط زیست
اگر ســابقه کشــاورزی دارد پس باید تفکرش نیز کشــاورزی باشد .باید
فرقی بین سیب ســمیرم که برند جهانی است و پسته رفسنجان که 700
کیلومتر آن طرف تر است باشد .متأســفانه به کشاورزان رفسنجان مجوز
برای برداشــت آب نمیدهند ،اما برای انتقال آب از سمیرم به رفسنجان
ُمصر هستند و میخواهند زیر شهرستان سمیرم  67کیلومتر تونل بزنند.
این عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس بابیان اینکه در سمیرم
دیگر آبی زیادی وجود نــدارد ،اظهار کرد :بــا زدن  67کیلومتر تونل زیر
ســمیرم همین باقی مانده آب شهرســتان را که بر جای مانده است نابود
میکننــد .انتقال آب نه تنها به محیط زیســت ســمیرم ضربه ســنگین
میزند بلکه اســتانهای چهارمحال و بختیاری و خوزســتان هم آسیب
میبینند تا شاید پسته منطقه رفســنجان که البته اگر چیزی از آن باقی
مانده باشــد احیا شــود .به صورت میدانی از وضعیت آب سمیرم بازدید
کردیم که متأسفانه اوضاع خیلی بد بود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار
اصفهان در گفتگو با خبرنگار ماهنامه
نوسان با اشاره به آخرین وضعیت صدور
پروانههای ساختمانی از کاهش متراژ
پروانههای ساختمانی خبر داد و گفت:
آمار نشان میدهد تعداد  2277پروانه
ساختمانی با متراژ 1901257مترمربع
ظرف  8ماه در شهرداری اصفهان
صادرشده است که این آمار نشان میدهد

مترمربع و منطقه  5با  120.5هزار
مترمربع به ترتیب رتبه اول تا پنجم
افزایش متراژ را به خود اختصاص دادهاند.
وی در خصوص علت افزایش متراژ
پروانهها در این مناطق گفت :برای این
افزایش عوامل متعددی میتوان برشمرد،
اما مهمترین علت قیمت پایین زمین و
هزینه کمتر صدور پروانههای ساختمانی
در این مناطق بوده است که این موارد جزء

* پشت پرده شائبههایی وجود دارد

نماینده مردم ســمیرم در مجلس تصریح کرد :به همیــن منظور و برای
توقف همیشــگی پروژه انتقال آب ونک به رفســنجان به وزیر نیرو تذکر
دادیم .بــه رییس جمهور نیز تذکــر دادیم که به رییس ســازمان محیط
زیســت تذکر دهد که تصمیمات غیر کارشناســی اتخاذ نکند به گونهای
که با اجــرای یک پروژه بــدون هیچ مطالعــهای موافقت کنــد .این امر
نشــان میدهد پشــت پرده شــائبههایی وجود دارد .منتظر هستیم که
این پروژه برای همیشــه مختومه اعالم شــود و اگر چنین کاری نکردند
ما خوشــبختانه حمایت تمام نمایندگان مجلــس را داریم .وی در همین
خصوص افزود :پس اگــر نخواهند به قانون عمل کنند در مجلس ســؤال
از وزیر نیرو را در دســتور کار قرار میدهیم و در صــورت لزوم از رییس
جمهور نیز ســؤال خواهیم کرد .این پروژه دارای تبعات شدید اجتماعی
اســت که طبیعت را نابــود میکند و خــدای ناکرده در صــورت اجرا،
مهاجرت از شهرســتان ســمیرم به مرکز استان به شــکل فزایندهای رخ
خواهد داد.

* اجازه انتقال آب سمیرم را نمیدهیم

نماینده مردم سمیرم در مجلس افزود :نباید فرقی بین کشاورز سمیرمی
با کشــاورز رفسنجانی باشــد .هماکنون برند پســته ایران در جهان از ما
گرفته شده است ،اما سیب درختی ســمیرم همچنان در دنیا حرف اول را
میزند .زمانی پســته فقط در ایران بود اما هماکنون آمریکا تولید کننده
نخست پسته در جهان شده است.
ســلیمی تصریح کرد :نباید دنبــال طرحهایی رویم که نه منطقی اســت
نه کارشناسی شده .مجلس این قانون را در گذشــته تصویب کرده است
که انتقال آب از حوزهای به حوزه دیگر صرفاً میتواند برای اســتفاده آب
شرب باشد نه کشــاورزی .حال میگویند ما قب ً
ال مجوز گرفتهایم .بله ،آن
زمان ســمیرم آب زیادی داشــت اما هماکنون اینچنین نیست .نه آبی
وجود دارد نه قانون این اجازه را میدهد .شــاید قدرتی پشــت این قضیه
باشد که بخواهد این پروژه را اجرایی کند.
این عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس شــورای اســامی،
گفت :شــک نکنید که نمایندگان مجلــس این اجــازه را نمیدهند که
آب از ســمیرم به رفســنجان منتقل شــود .در مجلس میتوانیم از وزیر
نیرو ســؤال کنیم و یا حتی او را اســتیضاح کنیم و از رییــس جمهور نیز
توضیح بخواهیم .نمایندگان اســتانهای خوزســتان ،فارس ،چهارمحال
و بختیاری و بوشــهر اعالم کردند که بهطــور کامل از اجرا نشــدن این
پروژه حمایت میکنند تا برای همیشــه مختومه شــود .حتی نمایندگان
آذربایجان و سیستان و بلوچستان نیز از ما حمایت کردند.

هم تعداد پروانهها و هم متراژ ،نسبت به
سال  95در زمان مشابه کاهش داشته
است ،اما مالک اصلی در این مقایسه
متراژ است که آمار نشان میدهد در بحث
متراژ با کاهش  12درصدی نسبت به
سال قبل در زمان مشابه روبرو بودهایم.
وی به نوسانهای متراژ صدور پروانه در
ماههای اخیر اشاره کرد و افزود :ما در یکی
دو ماه گذشته به آمار سال قبل نزدیک
بودیم ،اما مجددا ً این روند سیر نزولی
ل تأمل
پیدا کرد .با این حال یک نکته قاب 
این است که در همین شرایطی که در
وضعیت رکود ساختوساز به سر میبریم،
در بعضی از مناطق شهرداری این آمار
افزایش پیداکرده است.
این مناطق عبارتاند از مناطق ،7 ،5
 10و  13و  14که به ترتیب منطقه 10

عوامل تعیینکننده در سبد هزینههای
مسکن محسوب میشود .بر همین اساس
بیشترین انبوهسازی در سال جدید در
منطقه  10اتفاق افتاده است.
معاون شهردار همچنین به عوامل دیگر
در زمینه افزایش متراژ در این مناطق
اشاره کرد و گفت :از عوامل دیگر در بحث
افزایش متراژ در این مناطق میتوان به
موضوعاتی مثل تکریم و نحوه برخورد
با اربابرجوع اشاره کرد که این تکریم
و توجه در برخی از مناطق مثل منطقه
 10بهطور ویژه خوب است و این نکته در
جذب سرمایهگذار و رونق ساختوساز
حائز اهمیت است.
صمصام شریعت در ادامه و با نگاه به
تغییرات ماهیانه صدور پروانهها گفت :در
فروردین و خرداد آمار صدور پروانه نسبت

با  298هزار مترمربع ،منطقه  7با 126.6
هزار مترمربع ،منطقه  14با  126.3هزار
مترمربع ،منطقه  13با حدود  123هزار

به سال گذشته افزایش پیدا کرد و در بقیه
ماهها متأسفانه باز هم با کاهش روبهرو
بودیم که علت این افزایش در فروردینماه

info@eghtesadbazar.ir

معموالً انباشت پروندههای اسفند بود و
روند صعودی خردادماه هم متأسفانه با
رکود اقتصادی ادامه پیدا نکرد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری
اصفهان علت این رکود کمسابقه در بازار
مسکن را طی سالهای اخیر در مسائل
ملی ،اقتصاد کالن و رکود در اقتصاد
ارزیابی کرد و افزود :رکود ،دامنگیر
همه کشور است و نهتنها در ساختوساز
و صدور پروانه ،بلکه در تمامی ابعاد
اقتصادی کشور این رکود مشاهده
میشود؛ بهخصوص در بخش تولید و
صنعت .منتها اصفهان نسبت به سایر
کالنشهرها وضعیت بهتری دارد و این
کاهش  12درصدی در متراژ در مقایسه
با سایر شهرها وضعیت قابلقبولتری
محسوب می شود .وی در ادامه به تشریح
برخی از عوامل رکود در بخش مسکن
پرداخت و گفت :به اعتقاد من یکی از
مهمترین مؤلفهها در بحث رکود مسکن
افزایش برخی از هزینهها مثل هزینههای
خدمات مهندسی ،هزینههای بیمه صدور
پروانه و مالیاتی است که اخیرا ً در بحث
ساختوساز اضافهشده است.

در جریان هستید که این مالیات جدید
یعنی مالیات بر عملکرد درجاهایی تا
 25درصد هم میرسد؛ یعنی  25درصد
درآمد! که این هزینهها در شرایط رکود
باعث شده است کسی از ساختوساز
استقبال نکند و سرمایهگذاران ترجیح
میدهند حتی با کاهش سود بانکی
بازهم پول خود را در بانک سرمایهگذاری
کنند تا در مسکن ،چرا که در این شرایط
سرمایهگذاری در مسکن اص ً
ال برای آنها
مقرونبهصرفهنیست.
صمصام شریعت با گالیه از مالیاتهای
متعدد در بخش ساختمان بهخصوص
مالیات بر خانههای خالی گفت :در
حال حاضر مالیاتهای متعددی برای
ساختوساز وضعشده است که به نظر من
این مالیاتها در رکود بیتأثیر نبودهاند؛
مالیاتهایی مثل مالیات نقلوانتقال،

مالیات بسازوبفروش ،مالیات سرقفلی
و مالیات بر خانههای خالی؛ یعنی اگر
فرد در این شرایط بحرانی تصمیم بگیرد
دست به ساختوساز بزند و نتواند طی
 2سال واحدهای ساختهشده خود را به
فروش برساند ،باید مالیات واحدهای به
فروش نرفته را هم پرداخت کند و اکثر
انبوهسازان نسبت به این موضوع معترض
هستند .آنها میگویند ما این واحدها را
احتکار نکردهایم بلکه آنها فروش نرفتهاند
و ضرر هم کردهایم و این موضوع به نظرم
باید در قانون مالیاتی لحاظ میشد ،یعنی
بین کسی که احتکار کرده است و کسی
که واحدهایش به فروش نرسیده است
تفاوت قائلشد.
وی در ادامه یکی دیگر از عوامل
رکود در بخش ساختمان را افزایش
هزینههای صدور پروانه ساختمانی
برشمرد و گفت :صدور پروانه ساختمانی
سالیانه حدود  10درصد افزایش پیدا
میکند که این افزایش قیمتها در
کنار هزینههای مالیاتی ،هزینه بیمه
کارگران ساختمانی و هزینههای خدمات
مهندسی واقعاً روند سرمایهگذاری در

بخش مسکن را متوقف کرده است.
معاون شهردار در خاتمه گفتگو با خبرنگار
ماهنامه نوسان به طرح بازنگری تفصیلی
در ضوابط ساختمانی در اصفهان اشاره کرد
و گفت با توجه به ضوابط جدید استفاده
از شیشه ،کامپوزیت ،آلومینیوم و سنگ
یکپارچه در نمای ساختمانی ممنوع شده
است که به نظر من ممنوع کردن استفاده
از مواد سبک مثل شیشه و کامپوزیت
کار اشتباهی است ،مخصوصاً برای
ساختمانهای بلندمرتبه؛ چون استفاده
از آجر و سنگ باعث میشود عالوه بر
اینکه بار مرده ساختمان افزایش پیدا کند
در حوادثی مثل زلزله احتمال ریزش این
نماها وجود دارد و این را در زلزله اخیر هم
مشاهده کردیم و در همه جای دنیا مرسوم
است که برای نمای ساختمانهای بلند از
مصالح سبک استفاده میکنند.

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

گزارش
شهردار اصفهان در جمع
دانشجویان دانشکده معماری

معادالت شهری
تغییر کرده است

      نوسان:شــهردار اصفهــان تأکید
کرد :مســائل شهرســازی به دلیل
آمیختگــی بــا مســائل اجتماعی،
فرهنگی و زیســت محیطی بســیار
پیچیده شده است؛ از سوی دیگر نیز
امروزه با تعادلــی که در عصر صفوی
در اصفهــان وجود داشــت روبهرو
نیســتیم تا در وحدت میدان نقش
جهان ،کثرت بازار و دولت را ببینیم.
قدرت اهلل نوروزی در جمع دانشجویان
دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان،
اضافه کرد :امروز معادالت شهری تغییر
کرده و کار را برای شهرســازان سخت
کرده اســت؛ این در حالی است که در
گذشته ورودی بازار ،چهارباغ و میدان
نقش جهان و مســجد در توازن تمام
ساخته شــده بود و به راحتی می شد
زندگــی روزمره و عبــادت و حکومت
را در کنار هم پیگیری کــرد .نوروزی
اظهار کرد :اگر امروز به دنبال شــهر
هوشمند و دیجیتال هستیم به خاطر
این است که تعادل جدیدی در شهر
ایجاد کنیــم تا زندگی شــهروندان
همراه با رفاه بیشتری باشد.
شــهردار اصفهان با اشــاره بــه اینکه
۴هزار هکتار بافت فرســوده در شــهر
وجود دارد که ۲هــزار و  ۳۰۰هکتار آن
مصوب شده اســت ،گفت ۱۰ :درصد
بافت فرسوده کل کشــور در اصفهان
وجود دارد که  ۳۰درصد شهر را شامل
میشود که  ۲۰درصد شــهروندان در
آن زندگی می کنند بــه همین دلیل
شــما به عنوان یک شهرســاز باید به
گونهای عمل کنید کــه امنیت مردم
در بازآفرینی این مناطق تأمین شــود.
وی در ادامه به سفر خود به مناطق زلزله
زده غرب کشور اشــاره کرد و ادامه داد:
در این ســفر برای من مشخص شد که
مهندسان شهرساز چه رسالت عظیمی
بــر دوش دارند ،چرا که اگــر متولیان و
شهرسازان این مناطق دردمندانه عمل
میکردند و برای حفظ جان انســانها
به درســتی عمل میکردند ،شاید این
قدر انسان در این واقعه تلف نمیشدند
به طوری که اگر کســی ذره ای وجدان
داشته باشد و به خاطر این اتفاق فریاد زده
و گریه کند نمیتوان او را سرزنش کرد.
نــوروزی افــزود :معتقدم که رشــته
شهرسازی و دانشجویان آن باید جایگاه
واقعی خود را پیدا کرده و از دســترنج
آنان برای شهروندسازی استفاده شود.
در این راه میخواهیم برنامه محور عمل
کرده و از متخصصان شهرسازی نیز در
مدیریتشهربهرهمندشویم.
شــهردار اصفهان برنامه خــود را برای
مدیریت شــهر ،شــامل هفت محور
دانست و گفت :شهرسازی و تابآوری
نیز یکــی از محورهــای ایــن برنامه
اســت و امیدواریم رشــته شهرسازی
منشأ تحولی در شهر باشــد؛ البته این
رشــته چندان قدیمی نیســت ،اما به
سرعت رشد کرده و در آینده میتواند
خدمتگزاران بســیاری را به مدیریت
شهریتقدیمکند.
وی خاطــر نشــان کــرد :از همــه
دانشجویان و متخصصان شهرسازی
میخواهم که هرگونه که میتوانید به
شهر خدمت کنید و طرحهای خود را
برای آبادانی هرچه بیشــتر شهر ارائه
کنید؛ چرا که اصفهان میتواند در قالب
شهری جهانی مطرح شود ،چون هیچ
چیزی از شهرهای گردشــگرپذیر و
خالق دنیا کم ندارد.
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کارخانههای مصالح ساختمانی در حال ورشکستگی

دبیر انجمن انبوه سازان مســکن اســتان اصفهان گفت :علیرغم ایجاد بستههای
تشویقی از ســوی شــهرداری اصفهان به منظور رونق ساخت و ســاز ،متأسفانه
راهکاری از سوی دولت برای رونق بخشی از این صنعت شاهد نبودهایم .احمد توال
ادامه داد :دولت باید اراده و احســاس نیاز کند تا در مسکن تحرک ایجاد شود .وی
افزود :قبول داریم تعدادی واحدهای مسکونی خالی است ،اما این دلیل نیست که
گفته شــود نیازی به ساخت مسکن برای اقشار متوســط و کم درآمد وجود ندارد.

گزارش
رئیس اتاق بازرگانی ایران در
نشست اخیر هیئت نمایندگان

بخشخصوصیزائده
ناهنجاراست

نوســان :رئیس اتاق بازرگانی ایران
در نشست اخیر هیئت نمایندگان این
اتاق از تصورات اشتباه نسبت به بخش
خصوصــی انتقاد کــرد و گفت :بخش
خصوصی را بهعنوان یک زائده ناهنجار
نگاهمیکنند.
وی گفت« :بهرغم همــه صحبتها و
نقشــی که برای بخش خصوصی قائل
هســتند و این نقش بــهصراحت در
بسیاری از برنامههای توسعه بلندمدت
کشور تدوین شده اســت اما همچنان
باید اعتــراف کرد کــه در اقتصاد ایران
بــه بخش خصوصــی بهعنــوان اصل
نگریسته نمیشــود .بخش خصوصی
را بخشــی میدانند که تنهــا به دنبال
تأمین منافع خود است و چارچوبها و
مناسبات دولتی را صرفاً محملی برای
امتیازگیــری میبیننــد و در نتیجه
بخش خصوصی را بهعنوان یک زائده
ناهنجار نــگاه میکنند .چــه زمانی
سایه سنگین این نگاه از روی اقتصاد
برداشته میشود فقط خدا میداند».
ایــن در حالــی اســت که بــه گفته
غالمحســین شــافعی ،تجربه توسعه
اقتصــادی در دنیا نشــان میدهد که
بیشــک توســعه اقتصادی از مسیر
حضور فعال بخش خصوصــی چه در
عمل و چــه در عرصــه تصمیمگیری
میگذرد .وی تصریح کرد« :نمیشــود
از بخش خصوصی بخواهیم در اقتصاد
سرمایهگذاری کند ،حجم باالیی از بازار
اشتغال کشور را به دوش بکشد ،اما در
مراکز تصمیمگیری اقتصــادی تنها با
یک یا دو و گاهی هم بــدون حق رأی
حضورداشتهباشد».
رئیس اتاق ایران در ادامه چند مصداق
ذکر کرد تا نشان دهد همچنان به بخش
خصوصیبیتوجهیمیشود.
وی گفــت« :روند خصوصیســازی،
میــزان حضــور بخــش خصوصی در
مراکز تصمیمگیــری اقتصادی ،میزان
مانده تسهیالت اعطایی به بخشهای
غیردولتی صنعتــی و مالیات دریافتی
از آنهــا در کشــور طی ســالهای
اخیر نشــاندهنده این واقعیت است
که همچنــان اعتقاد واقعــی به بخش
خصوصی و بخشهای مولد در کشــور
وجود ندارد یا بســیار ضعیف اســت».
شافعی متذکر شد« :آقای رئیسجمهور
خود در ســخنان اخیر اظهار کردند که
باید دست دولت جلوی ملت دراز باشد.
حدود چهار ســال اســت بخشهای
خصوصی میخواهند که بیواســطه با
رئیسجمهور صحبت کنند ولی هنوز
در این عرصه توفیق نداشتهایم».

گزارش

شوک رکودساز در ساخت و ساز

رئیس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان با اشاره به ماده  ۷۷قانون مالیاتهای مستقیم
و اخذ  ۱۰درصد مالیات از انبوهســازان ،گفت :این قانون در شرایط رکود بازار مسکن
نتیجه خوبی نخواهد داشت ،زیرا ناخواسته  ۱۰درصد به هزینههای ساخت و ساز اضافه
میشود .رسول جهانگیری تصریح می کند :در حال حاضر دولت به صورت یکباره بر
ارزش افزوده بخش ساخت و ســاز  ۱۰درصد مالیات وضع کرده و این درصد به مصرف
کننده تحمیل میشود و بخش ساخت و ساز را دچار شوک میکند.

وام دادن به استارتآپها خیانت به آنها است؛

نیازمند سرمایهگذاری جسورانه هستیم

اصفهانی روی گسل در گفتوگو با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان؛

زلزله ای خفته در کمین نصف جهان

سازمان نظاممهندسی به دلیل عدم اجرای قانون مجریان ذیصالح قدرت اجرایی ندارد!
گروه شهری سالهاســت کــه زلزلــه بــا جغرافیــا و تاریــخ ایــن مرزوبــوم پیونــد خــورده اســت امــا هــر بار کــه ایــن دیــو در زمین خفتــه غرش میکنــد گویــی تــازه از راه رســیده
گفت وگو
اســت .درسهــا و تجربههــای گذشــته زود از حافظهمــان پــاک میشــود و هــر بــار خســارتها و داغهاســت کــه تــازه میگــردد .خانههــا ،ســازهها و ســاختمانها
چنــان ویــران میشــوند کــه گویــی از ابتــدا بنایــی وجــود نداشــته اســت .مصیبــت امــا از ســالهای قبــل بــاالی ســر ما خانــه کــرده اســت؛ روزهایــی کــه در گرماگــرم ساختوســاز
و بهرهبــرداری فقــط بــه هزینــه کمتــر و حاشــیه ســود بیشــتر فکــر میکنیــم و دســت نظارتــی کــه بــا هــر ترفنــدی پـسزده میشــود و با غــرش دوبــاره ایــن دیــو در زمیــن خفته
بــاز مــا میمانیــم .پیکرهــای بیجانــی در زیــر آوار؛ مــا میمانیــم و عکــس و فیلمهایــی کــه اشــک مـیآورد و جگــر میســوزاند؛ امــا در روزهایــی کــه زمیــن آرام و آرامــش رنــگ
آواتــر نــدارد همــت نمیکنیــم تــا قــراری بســازیم کــه از اســتحکامش کســی نتوانــد تخلــف کنــد و ویرانــه بســازد .آری بایــد در روزهــای آفتــاب به فکــر زمســتان بحرانها باشــیم.
اصفهاننصفجهانچقدربررویبناییمحکماستوار است.
بههمینبهانهبهسراغعلیعموشاهی،رئیسسازماننظاممهندسیاصفهانرفتیمتاببینیم
ِ

نظارتیرویآنانجامدهیم.
نوسان :پس میتوانیم در بحث
نظاممهندسیبگوییموقتینظارت،قدرت
اجرایی ندارد یک چرخه نظارت ناقص
است؟
این چرخه ناقص است! اما این اشکال متوجه
بخشنظاممهندسینیست.چوننظاممهندسی
نظارت را انجام میدهد .قصه مربوط به بعد از
نظارت است .ناظر و سازمان نظاممهندسی به
دلیل عدم اجرای قانون مجریان ذیصالح،
وقتی داســتان بســازوبفروش شــد و نظارتی بر
مجری صورت نگرفت ،پس بــرای مجری هم فرقی
ندارد که مصالــح درجه  1یا درجه  3اســتفاده کند

نوسان :تحلیل و رصد شما از زلزله اخیر
کرمانشاهچیستوباتوجهبهآییننامههای
نظاممهندسی ابعاد این فاجعه را چگونه
ارزیابیمیکنید؟
بر اساس آماری که مؤسسه زمینشناسی آمریکا
منتشر میکند ،هرساله میلیونها زمینلرزه در
دنیا به وقوع میپیوندد که فقط حدود 17مورد از
آنیعنیزلزلههایباالی 6ریشترراجزءزلزلههای
شدیدومخربتقسیمبندیمیکنند.
این زلزلههای شدید تقریباً بهتناوب هر  10سال
یکباردرایرانبهوقوعمیپیوندد؛زلزلههایینظیر
زلزلهبویینزهرا،طبس،رودبارومنجیل،بم،اهرو
ورزقانوحادثهاخیریعنیزلزلهکرمانشاهکهنشان
میدهد ،متأسفانه کشور ما با این بالی طبیعی
روبهروستوباتوجهبهحضوردوگسلبسیارفعال
زاگرس و البرز ما باید همیشه این آمادگی را برای
مواجهه با این بالی طبیعی در کشورمان ایجاد
کنیم .متأسفانه در زلزله 7.3ریشتری کرمانشاه،
ما شاهد آن بودیم که حدود  3هزار واحد شهری
و 12هزار واحد روستایی با تخریب 100درصدی
مواجه شدند .همچنین حدود  15هزار واحد
ما خیلی با ایده آل ها فاصلهداریــم؛ ولی نباید هم
فراموش کنیم که خیلی هم پیشرفت کردهایم و ما
در زلزلههای مشــابه با آمار تلفات و خسارت بسیار
باالتریروبهروبودیم

شهری و روستایی هم از  20تا  70درصد دچار
تخریبشدند؛یعنیدرمجموعچیزیحدود30
بشدهکهبهاینآماربایدآمارتلخ
هزارواحدتخری 
وناگوارتلفاتانسانیراهماضافهکرد.درهرصورت
ماازهمانلحظاتاولیکهزلزلهپیشآمدتیمفنی
اول خودمان را به کرمانشاه اعزام کردیم و پس از
بازگشت تیم اول ،تیم دوممان را هم به منطقه
اعزامکردیم؛چراکهباهماهنگیوتصمیمکمیته

بحران کشور ،بنیاد مسکن شهر اصفهان ،معین
زلزله در سر پل ذهاب انتخاب شد .در حال حاضر
هم تحقیقات اولیه صورت گرفته و تا  5ماه آینده
گزارشهای نهایی از این تخریبها را میتوانیم
ارائهدهیم.
اما راجع به ارزیابی ابتدایی این فاجعه باید بگویم
ما خیلی با ایده آل ها فاصل هداریم ولی نباید هم
فراموش کنیم که خیلی هم پیشرفت کردهایم و
مادرزلزلههای مشابهباآمار تلفاتوخسارتهای
بسیار باالتری روبهرو بودیم.ما در حال حاضر بر
اساس پیشرفتهایی که در بحث نظاممهندسی
و آییننامههای مربوطه صورت گرفته است،
انتظار داریم سازه در هنگام وقوع زلزله سالم باقی
بماند .اگر بخواهیم هیچ تخریبی صورت نگیرد
هزینههای ساختوساز بسیار باال خواهد رفت.
نوسان :در ساختار نظاممهندسی برای
اینکه یک ساختمان ازلحاظ ایمنی در
برابر زلزله مقاوم بماند چه تمهیداتی باید
اندیشیده شود و اشکال ساختمانهای
تخریبشده در زلزله کرمانشاه را در چه
بخشیارزیابیمیکنید؟
برایاینکهیکساختمانبهبهترینشکلساخته
شودودربرابرحوادثاینچنینیمقاومباشندباید
در 3رکن اصلی مالحظات و تمهیدات اندیشیده
شود :رکن اول در بخش طراحی و مطالعات رکن
دوم بخش نظارت در حین ساخت و رکن سوم
اجراکننده ساختمانها و اگر کیفیت در سه ضلع
طراحی ،نظارت و اجرا در ساختوسازها رعایت
شود ،شاهد ساختمانهای پایدار خواهیم بود.
در بررسی این سه رکن در زلزله اخیر باید بگویم
بخش اول که دست سازمان نظاممهندسی نبوده
و نیست و این مطالعات عموماً در اختیار دولت و
شهرداریها است که در قالب طرحهای جامع،
تفصیلی و هادی ارائه میشود که قطعاً باید اگر در
نقطه آسیبپذیر است ،در این بخش موردتوجه
قرار بگیرد که برخی از اشکاالت در زلزله اخیر در

این بخش قرار میگیرد.در بحث طراحیها هم
باید بگویم در اکثر موارد طبق آییننامهها عمل
شده بود ،گرچه استثنائاتی هم وجود داشت و
اشتباهاتیهمصورتگرفتهبود،ولیواقعاًضریب
ایناشتباهاتدراینبخشبسیارکمبود.
در بحث نظارت هم در اکثر موارد ،نظارتهای
صورت گرفته دقیق و اصولی بوده اما مشکل
اساسی در رکن سوم ساختمانسازی یعنی
اجراکنندگانوسازندگاناست.چراکهاینبخش
را به دست اهلش واگذار نمیکنند؛ بهعنوا ن مثال
درمسکنمهردرزلزلهاخیربخشیازآنها(نههمه
ساختمانها) به دست سازندگان فاقد صالحیت
ساختهشدهبودومشکلاصلیرامندررکنسوم
ارزیابیمیکنم.
نوسان :فکر نمیکنید بحث نظارت و
اجرا خیلی به هم وابسته هستند و اگر
نظارتهادقیقباشداجراکنندهنمیتوانداز
استانداردهاوقوانینعدولکند؟
نظارت ما ابزاری ندارد که بتواند مانع از اجراشدن
مواردغیرقانونیدرساختوسازبشود؛یعنیبگوید
اگرطبقاینموارداجرانکردیجریمهمیشویو
جلویساختوسازگرفتهشود.حتیدرنظامنامه
فنیکشورناظرمیتوانددستورتخریببدهد،اما
دربحثساختمان،ناظرفقطمیتواندبهشهرداری
گزارش کند و یک رونوشت هم به ما میدهد که
هیچ کاری نمیتوانیم با آن بکنیم .اما اگر مجری
ذیصالح باشد ،یعنی مجری که وزارت راه و
شهرسازی به او پروانه داده است طرف حساب
ما باشد ،ما میتوانیم او را کنترل کنیم و مجری
وظیفه قانونیاش این است که طبق مقررات و
استانداردها عمل کند و اگر انجام نداد طبق قانون
میتوانیممجریذیصالحراجریمهیاحتیپروانه
آن را باطل کنیم و او را به شورای انتظامی معرفی
کنیم،اماوقتیطرفحسابمافردیاستجدااز
سیستممجریانذیصالحکهتصمیمگرفتهاست
وارد ساختمانسازی بشود ،ما نمیتوانیم هیچ

قدرت اجرایی ندارد و درخواست سازمان
نظاممهندسی از استاندار اصفهان شتاب
بخشیدن به عملیاتی شدن مجریان ذیصالح
در استان است و بنده در دیدار با استاندار جدید
حتماً این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
نوسان :پس بر این اساس میتوانیم
بگوییم ،نظاممهندسی اصفهان برای
پیشگیری از رخ دادن چنین وقایعی در
اصفهان ،نمیتواند پاسخگو و تضمین
کننده استحکام ساختمانها باشد؟
بله .متأسفانه علیرغم اینکه این مسئله در قانون
دیدهشده است و همه مجریان ،چه مجریان کل و
چهمجریانجزءبایدپروانهبگیرند،امادراصفهان
هنوزماقانونمجریذیصالحرادرهیچسطحی
اجرایی نکردهایم و از بین 30استان متأسفانه باید
بگویمفقطدوشهراینقانونرااجرایینمیکنند
که یکی از آنها اصفهان است؛ اصفهانی که روی
گسلزلزلههستواگرخدایینکردهاتفاقیبیفتد،
چوندرمنطقهآبرفتیهستیمقطعاًآسیبپذیرتر
خواهیم بود.درواقع این خالء قانونی وجود دارد
اما شهرداری زیر بار نمیرود جالب است بدانید
بحث مجری ذیصالح جزء حقوق شهروندی
است ،همینطور صدور شناسنامه فنی و ملکی
قدارندبدانندملکیکه
ساختمان؛چراکهمردمح 
خریداریمیکنندباچهطراحی،نظارتواجرایی
ساخت هشدهومصالحبهکاررفتهدرآنچهکیفیتی
دارد ،اما متأسفانه شناسنامهای صادر نمیشود؛
حتی میتوان برای ساختمانها برچسب مصرف
و برند انرژی داشته باشیم اما همه اینها منوط به
قانونیشدنمجریذیصالحاست.
وقتی داستان بسازوبفروش شد و نظارتی بر
مجریصورتنگرفت،پسبرایمجریهمفرقی
ندارد که مصالح درجه  1یا درجه  3استفاده کند.
متأسفانه ساختمانسازی به دست اهلش واگذار
نمیشود.

نوسـان :معـاون علمـی و فنـاوری بـا بیـان اینکـه یکـی از بحثهـای
مهـم اکوسیسـتم کارآفرینـی ایـران نبـود سـرمایهگذاری جسـورانه
( )VCاسـت ،گفـت :وام دادن بـه اسـتارتآپیها خیانـت بـه آنهاسـت.
سـورنا سـتاری معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری ،در نشسـت
صندوقهـای سـرمایهگذاری مخاطرهپذیـر کـه بـا حضـور اعضـا و
نماینـدگان شـبکه انتقـال و تبـادل فنـاوری  D۸در پـارک فنـاوری
پردیـس معاونـت علمـی آغـاز شـد ،گفـت :روزهـای اولـی کـه در نظـر
داشـتیم اسـتارتآپها را آغـاز کنیـم ،مطالعـهای را بـه جوانـان فعـال در
سـیلیکون ولـی سـفارش دادیـم؛ ایـن مطالعـه نتیجـه نسـبتاً منسـجمی
داشـت کـه چـرا سـیلیکون ولـی تنهـا در کالیفرنیـا اسـت؛ چـرا در اروپـا
نیسـت؛ حتـی چـرا دوبـی بـا وجـودی کـه  ۳۰سـال قبـل بنـا داشـت
سـیلیکون ولـی راهانـدازی کنـد هنـوز ایـن اتفـاق نیفتـاده اسـت.
وی بیـان کرد :پاسـخ تنهـا این بـود که مـا احتیـاج به یـک زیسـتبوم داریم
و البتـه ایـن به معنـای سیسـتم دولتـی داشـتن نیسـت .همـه بایـد در این
بازی حضور داشـته باشـند .نیـروی انسـانی ،جـوان بـودن ،زیرسـاختهای
سـرمایهگذاری ،زیرسـاختهای علمـی ،خالقیـت ،پارکهـا ،مراکـز
رشـد ،شـتابدهندهها و غیـره هرکـدام یـک فاکتـور مهـم هسـتند.
سـتاری گفـت :یکـی از بحثهـای مهمـی کـه اکوسیسـتم کارآفرینـی
ایـران در آن ضعـف دارد ،نبـود سـرمایهگذاری جسـورانه ( )VCاسـت .مـا
بایـد بـه ایـن برسـیم کـه وام دادن به اسـتارتآپ هـا خیانـت به آنهاسـت.
معاونـت علمـی پیـشاز ایـن از طریـق صندوقهـای وابسـته بـه بیـش
از دو هـزار شـرکت وام داده اسـت .امـا امـروز اثـرات آن را میبینیـم.
ت خوردهانـد و امـروز بایـد پولهـای
بسـیاری از ایـن شـرکتها شکسـ 
وام را پـس بدهنـد .وی ادامـه داد :وام بـرای شـرکتی اسـت کـه از آب و گل
درآمـده و میتوانـد بـازار ،قیمـت ،رقبـا و ریسـکها را پیشبینـی کنـد.
امـا ایـن در اختیـار یـک اسـتارتآپ نیسـت .هیچکـس نمیدانـد یـک
مـاه بعـد چـه اتفاقـی بـرای یـک اسـتارتآپ و شـرکت نوپـا میافتـد.
معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری رشـد حـوزه  ICTرا زمینهای
برای رشـد قابلقبـول اسـتارتآپ های این حـوزه در ایـران دانسـت و گفت:
این شـرکتها هفتـهای  ۱۰تـا  ۱۵درصد رشـد دارند .قطعـاً سـرمایهگذاران
هـم خوشـحال خواهنـد شـد در ایـن زمینـه سـرمایهگذاری کننـد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان ایران گفت :در دانشـگاهها دیگر کسـی درخواسـت
وام نـدارد؛ سـاختار تـازهای ایجـاد کردهایـم کـه توسـعه بـدون تأثیـر پـول
دولتی اسـت .هر پولـی که منشـأ دولتی داشـته باشـد ،رانـت مـیآورد .پس
باید ایـن بـازار را از دولـت جدا کـرد و بـه بخش خصوصـی سـپرد .وی تأکید
کـرد :دانشـگاهها بـا شـرکتهای اسـتارتآپی میتواننـد بـه قلـه اقتصادی
دنیا تبدیل شـوند؛ سـتاری اضافه کرد :جـا انداختن ایـن موضوعـات در ابتدا
سـخت اسـت .اما اگـر ما بـا هـم متحد شـویم و یـک جبهـه تشـکیل دهیم،
میتوانیـم موفـق باشـیم .متأسـفانه تأمیـن مالی در کشـور مـا بیـش از ۹۵
درصـد از طریـق وام اسـت .بسـیاری از مسـئولین نیز ایجـاد شـغل را کمک
بالعـوض یـا وام میبیننـد .امـا بایـد حرکتـی ایجـاد کـرد کـه حداقـل ۴۰
درصـد تأمیـن مالـی کل کشـور از طریـق شـرکتهای اسـتارتآپی باشـد.
وی بیـان کـرد :بسـیاری از دانشـجویانی کـه امـروز اسـتارتآپهایی را در
ایـران راهانـدازی کـرده یـا در آنهـا کار میکننـد ،از همیـن دانشـگاهها
برگشـتهاند .ماهیانـه  ۵۰۰تـا  ۶۰۰هـزار دالر حقـوق داشـتند امـا به کشـور
خـود بازگشـتهاند.

*  نقشماتسهیلگریاست

رئیس بنیاد ملی نخبگان ایـران گفت :دلیل اسـتقبال ما از سـرمایهگذار خارجی
پول آنها نیسـت .بلکه یـک اتفاق فرهنگـی برای پیادهسـازی اکوسیسـتم مورد
نظر اسـت .پـول در ایـران به وفـور پیدا میشـود ،اگر درسـت زیسـتبوم شـکل
بگیـرد همـه مـردم و سـرمایهگذاران پـول خـود را در ایـن راه خـرج میکننـد.
سـتاری ادامـه داد :بسـیاری از سـرمایهگذاران آرزوی خریـد اسـتارتآپها
را دارنـد ،امـا بایـد آنهـا را به ایـن درک رسـاند کـه در قالـب سـرمایهگذاری
خطرپذیـر ( )VCفعالیـت کننـد و بداننـد کـه در ایـن راه بایـد در چنـد
اسـتارتآپ سـرمایهگذاری کـرد تـا شـاید یکـی از آنهـا بـه نتیجـه برسـد.
وی گفـت :بایـد در تعامل بـا سـرمایهگذاران خارجـی بتـوان روابـط خوبی را
شـکل داد .این حـوزه حـوزه تازهای در کشـور مـا اسـت و احتیاج دارد بیشـتر
روی آن کار شود.
معاون علمـی و فناوری رئیس جمهـوری از طـرف دولت اعلام آمادگی کرد تا
زیرسـاختهایی که در چند سـال اخیر ایجاد شـده و ایجـاد خواهد شـد را در
اختیـار سـرمایهگذار خارجـی بگذارند ،افـزود :نقش ما تسـهیلگری اسـت،
نـه دخالت در بـازار.

براده ها

صادرات اصفهان  ۲۵درصد رشد کرد

زندگی مجدد به ریسباف بازگردد

صادرات  ۷۷میلیون دالری کشاورزی

شرکت وینسی به دنبال توسعه فرودگاه

نوســان:مطابق آخریــن آمار تجــارت خارجی
اســتان ،تــا پایان آبــان امســال ،بیــش از یک
میلیــارد و  ۲۴میلیــون دالر کاال از اصفهــان
به مقصد بیــش از  ۹۶کشــور جهان صادر شــد
و همچنیــن  ۲۶۶میلیــون و  ۲۴۵هــزار دالر
کاال وارد گمرک اســتان شــده اســت .مدیر کل
گمرک اصفهان با تشــریح جزئیات تجارت خارجه اســتان تا پایان آبان
ماه ،اظهار داشت :در هشــت ماه نخست امسال از اســتان اصفهان۷۰۶ ،
قلم کاال به وزن ســه میلیون و  ۳۹هــزار تن و به ارزش یــک میلیارد و
 ۲۴میلیــون و  ۲۲هــزار دالر ،به مقصد  ۹۷کشــور جهان صادر شــده
اســت .اســداله احمدی ونهری ،عمده ترین کاالهای صادراتی از استان
اصفهان را محصوالت پتروشــیمی بــه ارزش  ۲۴۹میلیــون دالر ،آهن
آالت و فوالد  ۲۴۹میلیــون دالر و فــرش  ۱۰۸میلیون دالر برشــمرد.

نوســان :رئیس پژوهشــگاه میراث فرهنگی
گفت :در بحث بازآفرینی ،نباید فکر کنیم که این
محوطه در آینده موظف به جبران کمی و کسری
محیط پیرامونی خود است ،بلکه ریسباف باید به
گونهای طراحی شــود و کارکردی برایش تعریف
گردد که بتواند محیط پیرامون خود را تحت تأثیر
قرار دهد .سیدمحمد بهشتی درباره بازآفرینی کارخانه ریسباف اصفهان،
اظهار داشت :اگر قرار است از کارخانه ریســباف اصفهان حفاظت کنیم
باید از جان ،روح و جســمش حفاظت کنیم .نمیشــود فقط به حفاظت
از جســم آن پرداخت .وی ادامه داد :در طراحی و بازآفرینی و حفاظت از
ریسباف باید به گونهای عمل کرد که ریســباف بتواند تا شعاع وسیعی از
شهر اصفهان را تحت تأثیر اتفاقی که قرار اســت در آن بیفتد قرار داده و
زندگی مجدد به ریسباف برگردد.

نوسان :قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان
اصفهــان گفت :طی هفت ماهه نخســت امســال
بیش از  ۷۷میلیون دالر صــادرات انواع محصوالت و
ادوات کشاورزی از اســتان اصفهان انجام شده است.
مهرداد مرادمند قائم سازمان جهاد کشاورزی اصفهان
در ارتبــاط با آخرین وضعیت صــادرات محصوالت
کشاورزی با اشاره به ظرفیتهای صادراتی استان اصفهان در بخش کشاورزی،
اظهار داشت :در هفت ماهه نخست سال جاری بیش از  ۱۶میلیون و  ۶۴هزار
کیلوگرم انواع حیوان زنده و محصوالت دامی بــه ارزش بیش از  ۳۴میلیون
و  ۱۶۴هزار دالر از اســتان صادر شده اســت که این میزان  ۱۵درصد کاهش
وزنی و یک درصد کاهش ارزش دالری نســبت به هفت ماهه نخســت سال
 ۹۵را نشــان میدهد .از مهمترین دالیل کاهش صــادرات در این بخش
میتوان به مشــکالت ناشــی از بیماری آنفوالنزای پرندگان اشاره کرد.

نوسان :مدیرکل فرودگاههای استان اصفهان با
تأکید بر اینکه تحویل زمین برای توســعه فرودگاه
از دســت ما خارج اســت ،گفت :شــرکت وینسی
طرحهای مقدماتی خود را جهت توســعه فرودگاه
اصفهان آماده و ارائه کرده اما موضوع اصلی ،تحویل
زمین برای کار کــردن در آن بوده کــه هنوز مهیا
نشده است.حســن امجدی ،افزود :طی دو سال گذشــته موضوع توسعه و
رســیدن فرودگاه اصفهان به جایگاه اصلی خود با محدودیتهای شدیدی
مواجه بود اما پیگیریهای اســتاندار ســابق ،وزارت اقتصاد و امور دارایی،
وزارت دفاع و  ...در نهایت در تاریخ  ۱۳شــهریور امســال منجر به صورت
جلســه ای برای عقد تفاهمنامه جهت تحویل اراضی مورد نیاز شــد .وی
افزود :در این راســتا قرار اســت در تفاهمنامه نهایی  ۴۰۰هکتار از اراضی
ارتش تحویل فرودگاه شهید اصفهان شود.

نظرات خود را در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید
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اصفهان ستیزی از قول نماینده مجلس

اولین دوره توانمندسازی مهارت رانندگان تاکسی برگزار شد؛

نصف مردم ایران حال کار کردن ندارند

رئیس مجمع نمایندگان استان ،گفت :بودجهای که ساالنه به اصفهان تخصیص مییابد در
مقایسه با بودجه سایر استانها بسیار کمتر است ،به طوری که استان اصفهان در  ۳۱استان
درجایگاه ۲۸قرارمیگیرد.
وی افزود :هرسال در حق تولید کننده اصفهانی اجحاف میشود بهطوری که باید مالیات مضاعف
پرداخت کند .موســوی الرگانی ،ادامه داد :به اشتباه به اصفهان لقب اســتان برخوردار دادهاند ،در
کشور،اصفهانســتیزیوجوددارد.نهتنهادرمجلسبلکهدردولتهماینمشکلدیدهمیشود.

تاکسیرانی در خدمت گردشگری

مرکز آمــار ایــران اعالم کــرد ،به طــور تقریبی نیمــی از جامعــه ایران بــا وجود
داشــتن توانایــی کار نمیکنند .بر اســاس نتایــج سرشــماری از نیــروی کار در
ســال  ،۱۳۹۵از  ۳۹میلیــون و  ۵۹۳هــزار و  ۶۲۲نفری کــه در جامعــه غیر فعال
بودنــد ،بیــش از  ۲۰میلیــون نفر بــه علــت مســئولیتهای خانوادگــی تمایلی
به پذیــرش شــغل ندارنــد .بیــش از ۱۱میلیــون نفــر نیز بــه علت اشــتغال به
تحصیل و ســه میلیون نفر هــم اعالم کردهانــد که بی نیــاز از انجام کار هســتند.

داستان شکلگیری خانواده ۲۰۰هزار نفری اسنپ در ایران؛

اصفهان مانند تاجر پیری اســت که دنیایی از تجربه با خود به همراه دارد ،اما به
دلیل کهولت ســن برای رونق کار خود نیازمند نیروی جوان و خالقی است که
ضمن انتقال تجربیات خود به آنها بتواند از تازه نفسی آنان در پیشبرد کارهایش
استفادهکند.
مدرسدورهتوانمندسازیمهارتهایرانندگانتاکسی،بابیاناینمطلبگفت:
ارائه خدمات با کیفیت از ســوی رانندگان تاکسی بر میزان رضایت گردشگران
نقش مؤثری دارد و به نوعی این افراد بخشــی از ویترین گردشــگری یک شهر
محسوب می شــوند؛ از این رو تفاهمنامه ای میان کمیسیون گردشگری اتاق
بازرگانی اصفهان و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان
و اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری این استان امضا شد که
طی آن رانندگان تاکسی این شهر آموزشهایی در زمینه ارتباط و ارائه خدمات با
کیفیتبهگردشگرانمیبییند.
بهنام افتخاریان ،اضافه کرد :در این راستا ،دو دوره با سرفصلهایی مناسب که
شامل آشنایی با آداب معاشرت و نحوه برخورد با گردشگر ،آشنایی با جاذبههای
گردشگری ،نقشــهخوانی ،آشنایی با صنایع دستی و آشــنایی مختصر با زبان
انگلیسیاست،تدوینگردید.همچنینتعدادیازرانندگانمستعدبرایشرکت
در این دوره انتخاب شدند که دوره اول آن در آذر برگزار شد و دوره دیگری نیز در
دی ماه برگزار خواهد شد.
وی افــزود :برخی از مشــاغل مانند تورگردانــان ،کارکنان هتلها به شــکل
عمده و مــدت زیادی با گردشــگران در تأمــل و برخورد هســتند؛ اما برخی
دیگر از مشــاغل مانند مغــازهداران و یا تاکســیرانان کمتر با گردشــگران
برخورد دارند و میزان برخورد آنهــا کم و گاهی در اندازه چند دقیقه اســت.
از این رو شــاید برای عموم خیلی جا افتاده نباشــد که نحوه تأمــل و آداب و
معاشــرت آنها با گردشــگران چه تأثیری روی این صنعت خواهد گذاشت.
او ادامه داد :در این دوره توانســتیم به طور کامل مباحث را توضیح دهیم .حتی
گفتیم نوع پوشش و رعایت بهداشت و تمیزی تاکسیها چه تأثیری برگردشگر و
خاطرهای که از شهر شما در ذهنش میماند و به سایر گردشگران انتقال میدهد،
میتواند داشــته باشــد که نتیجه آن بر میزان رونق و درآمدزایی شهرتان مهم
خواهد بود .همچنین کیفیت برگزاری ایــن دوره واقعاً عالی و غیر قابل قیاس با
سایر دورهها بود .میزان عالقهمندی و تأمل شرکت کنندگان با یکدیگر و برگزار
کنندگان بسیار خوب بود تا جایی که برخی از رانندگان پرسشهایی را مطرح
کردندکهمشوقمابرایبرگزاریدورههایتخصصیتریشد.
نایب رئیس کمیسیون گردشــگری اتاق بازرگانی همدان در مورد لزوم توسعه
زیرساختهای گردشگری اصفهان گفت :این دســته از دورهها و کارگاهها در
اصفهان بنا به ظرفیتی که در خود شهر نیز وجود دارد ،برای سایر اقشار ،مشاغل
و اصناف نسبت به سایر شهرها با وجود اینکه حرکت تازهای در ایران محسوب
می شود ،راحت تر و با جدیت بیشتری برگزار خواهد شد و چشمانداز روشنتری
هم خواهد داشت .همانگونه که گفتم در این دوره رانندگان کمال همکاری با
برگزارکنندگان را داشتند .پرسشهای تازه ای مطرح کردند و خواستار برگزاری
دورههای تشریفاتی که نحوه رانندگی ،پوشش و داشتن لباس رسمی مناسب در
آنها به شکل خاص و ریز توضیح داده میشود شدند.
وی افزود :این چشمانداز وجود دارد که در آینده نزدیک ،شاهد حضور تاکسیهای
گردشگریکهبخشیازبرندشهریوگردشگرییکشهرهستند،برایاولینبار
در کل ایران و در اصفهان باشیم .آییننامه این تاکسیها در معاونت گردشگری
سازمانمیراثفرهنگیکشوروجوددارد،اماتاکنوناجرایینشدهاست.
افتخاریان ادامه داد :تاکسیهای خاص در بســیار از شهرهای دنیا وجود دارند.
مانند تاکسیهای سیاه لندن که با ظاهری قدیمی و نوستالژی اما امکانات بهروز
خودش بخشــی از جاذبههای گردشگری این شهر اســت.دراصفهان هم برای
اجرایی شدن این موضوع ،عالوه بر آموزش رانندگان میتوان ماشینی جذاب با
رنگ خاص و برگرفته از روحیه شهر و مردم اصفهان طراحی نمود و ساخت که
تبدیلبهیکبرندشهریوجاذبهگردشگریجدیددراینشهرشود.

در کمیسیون تشکل هاي اتاق بازرگانی تاکید شد؛

تعامل سازمان امورمالیاتی
با فعاالن اقتصادی

نوســان :ريیس کمیســیون تشــکل هاي اتاق
بازرگانی اصفهان گفت :با گذشت  ٩سال از اجرای
قانون ارزش افزوده و اجرانشــدن کامل این قانون
در تمامی ســطوح ،متاســفانه پیامــد آن گریبان
تولید کنندگان راگرفته است.
به گزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانی اصفهان،
محسن پورسینا در هشتمین جلســه کمیسیون تشکل هاي اتاق بازرگانی
اصفهان تصریح کرد :تمام تولید کنندگان از اجرا نشــدن کامل این قانون
در فضای اقتصادی کشور انتقاد دارند و الزم است دولت وظیفه حاکمیتی
خود برای درست اجرا شدن این قانون را به خوبی انجام دهد.
عضو هیات رییســه اتاق بازرگانی اصفهان خاطر نشــان کرد :بخش هایی
از چرخه اقتصادی کشــور مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نمی کنند و
باعث ایجاد هزینه مضاعف برای تولیدکنندگان شــده است .وی خواستار
تعامل هرچه بیشــتر ســازمان امورمالیاتــی با فعاالن اقتصــادی وتولید
کنندگان شد.

نمایندهمردماصفهاندرمجلس:

بهجزجذب سرمایهگذار
راهی نداریم

جای خالی یک سامانه هوشمند مختص حملونقل را در کشور احساس می کردیم!
فرزانه احمدی /روزنامه نگار

نوســان :افتتاحیه اولین دوره توانمندســازی مهارت رانندگان
تاکسی برای خدمات رســانی به گردشــگران ،به همت کمسیون
گردشــگری اتاق بازرگانی اصفهان ،ســازمان مدیریــت و نظارت
بر تاکســیرانی شــهرداری اصفهان و اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشــگری با حضور جمعی ازمدیران و  اعضای
شورای شــهر و   300نفر از رانندگان تاکســی در محل اتاق بازرگانی
این شهر برگزار شــد .بهنام افتخاریان نویســنده کتاب « اصول و
آداب رانندگی در گردشــگری » ،یکی از مدرســان ایــن دوره بود
که با رضایت تمــام از برگزاری این دوره با نوســان ســخن گفت.

اسنپ بگیر

گزارش

گروه شهری حـاال دیگـر جمله «اسـنپ بگیـر» برای بسـیاری از مردم آشناسـت؛ گرچه هنوز عـده ای معتقدنـد این راننده ها معلوم نیسـت که هسـتند و از
گفت و گو کجـا مـی آینـد .خیلیهـا امـا ،از جملـه جوانترها کـه سـری در اپلیکیشـن و موبایـل دارند ،مـی گویند بـه خاطر کنترل بـا جی پـی اس ،نرم
افزارهـای ایـن چنینی امنتر هم هسـتند .علیرغم اسـتقبال همـه گیر در تهـران ،در اصفهان گویا نظرهـا ضد و نقیض اسـت و به گفته یکی از رانندگان اسـنپ،
قیمـت هـا در ایـن شـهر در چند هفته گذشـته در نوسـان بوده اسـت .هرچند گفتوگوی "نوسـان" بـرای فهمیدن چنـد و چون ماجرای اسـنپ در ایـران و به
ویـژه در شـهر اصفهـان ،تبدیـل بـه هفتخوان رسـتم شـد ،از عـدم امـکان مصاحبه حضـوری و راضی شـدن به نـوع کتبـی آن گرفته تـا تعویق چنـد ماهه
پاسـخدهی بـه سـواالت  ،امـا در نهایت ژوبیـن عالقهبند ،نایـب رئیس هیئت مدیره اسـنپ ایـران ،میهمان این شـماره ما بـود .آنچه میخوانید حاصل تالشـی
چند ماهه است برای گفتوگو پیرامون یکی از موفقترین استارتآپهای ایران.

نوسان :می دانیم که ایده شکل گیری
اسنپ از مشابه خارجی آن الهام گرفته
شده است .اما اسنپ چگونه در ایران
پیادهشد؟
ما جای خالی یک سامانه هوشمند مختص
حملونقلرادرکشوراحساسکردیم.باتوجه
به فراگیری اینترنت همراه در ایران ،زمینه
شکلگیریکسبوکارهایمبتنیبراینترنت
فراهم بود .با استفاده از دانش و تخصص
نیروهای داخلی کشورمان این سیستم را به
تمامی بومی کردیم و به همین منظور طراحی
و توسعه آن را به نخبگان دانشگاهی سپردیم.
در مسیر توسعه اسنپ موفق به جذب حمایت
شرکت ایرانسل شدیم و از این شرکت میتوان
به عنوان حامی بزرگ اسنپ یاد کرد.
نوسان :ایدههایی مانند اسنپ در چه
حوزههای دیگر شهری و اقتصادی
در کشور ما جای گسترش دارند؟ و
دیدگاههایی مانند آنچه این مجموعه را
تشکیلدادتاچهحدمیتوانندبرتوسعه
اقتصادی اثرگذار باشند؟
موفقیت اسنپ نشان میدهد در ایران
پتانسیل گسترش خدمات مشابه وجود
دارد و همانطور که میدانید امروز چندین
در اصفهان با ســرمایهگذاری در محبوبترین تیم
فوتبال اصفهان ،یعنی سپاهان ،حسن نیت و حمایت
خود رابهمردماینشهرنشاندادهاست

س مشابه اسنپ راهاندازی شدهاند و
سروی 
فعالیتمیکنند.باورماایناستکهدرصورت
رونق شیوههای نوین کسبوکار ،تغییرات
ی در سبک زندگی شهروندان
گستردها 
به وجود میآید و بهبود در این زمینهها را
برآیند تغییر و اصالح نظام اقتصادی میدانیم.
جمعیت ۲۰۰هزار نفری کاربران همراه

(راننده) اسنپ یکی از نمونههای بارز تأثیر
بوکار بر معیشت مردم
خدمات نوین کس 
است.هر چه دایره عملکرد کسبوکارهای
مبتنی بر اینترنت -چه در بخش خصوصی و
چهدولتی-گسترشپیداکند،درمسیرمرتفع
کردن مشکالتی اساسی همچون بیکاری یا
رکود اقتصادی قدمی برداشتهایم .بنابراین از
نگاه ما دستاوردها در زمینه رونق این حوزه باز
همکماستوهنوزاولراههستیم.
نوسان :دربارهاسنپفودواسنپخانمها
(اسنپ رز) توضیح دهید .میزان استقبال
از آنها را چگونه ارزیابی میکنید؟
پ و زودفود زیرمجموعه یک
دو شرکت اسن 
شرکت مادر به نام گروه اینترنت ایران ()IIG
قرار داشتند و اواخر تیر ماه امسال تصمیم برآن
شد که زودفود به اسنپفود تغییر نام دهد .اما
تیم مدیریتی و عملیاتی این دو شرکت کام ً
ال
مجزا از یکدیگر فعالیت میکنند.در توضیح
اسنپ ُرز باید بگویم که این سرویس مختص
بانوان و خانوادههاست .هدف از راهاندازی آن
فراهم آوردن امنیت خاطر بیشتر برای بانوان
در سفرهای روزمرهشان است .همچنین در
نظر داریم که شرایط کاری امن و مطلوبی
برای خانمها به وجود آوریم .اسنپ ُرز به بانوان
کمک میکند که ضمن کسب استقالل
ی خود را متناسب با
مالی ساعتهای کار 
اولویتهایشان انتخاب کنند و به طبع بانوان
زیادی داوطلب کار در این سرویس هستند.
نوسان:برایگسترشوتوسعهمجموعه
اسنپ در حوزه حمل و نقل و در سایر
حوزهها چه برنامههایی دارید و به چه
امکاناتینیازاست؟
همانطور که میدانید ،اسنپ در دوازده شهر
تهران ،کرج ،اصفهان ،شیراز ،مشهد ،قم ،تبریز،
اهواز ،رشت ،ساری ،بابل و قائمشهر فعال
است .امروز گسترش خدماترسانی اسنپ

آن به اصفهانیها صورت گرفت؟
بدون شک ظرفیتهای این استان را مدنظر
قرار دادهایم و یکی از رسالتهای اسنپ
در اصفهان ،مانند تهران و سایر شهرها،
اشتغالزایی برای اقشار مختلف است .به
طوری که برای کلیه کارهای اجرایی اسنپ در
اصفهان ،افراد بومی این شهر را به کار گرفتهایم
و کلیه رانندگان ناوگانمان در اصفهان از اهالی
همین شهر هستند .همچنین اسنپ در شهر
اصفهان به بحث حمایت منطقهای ورود

به سایر شهرهای ایران در شیب تندتری قرار
گرفته است .در عین حال از اهداف ما این است
که خدمات متنوعتری در جهت رفاه مردم
عزیزمان ارائه دهیم .در همین راستا به تازگی از
سرویس موتوری ویژه مسافر رونمایی کردیم
و سرویس اسنپپالس را جهت بازنگری
غیرفعال ساختهایم.درباره امکانات مورد نیاز
اسنپ باید توضیح بدهم که به هر حال مشاغل
نوپابهحمایتبیشتریازسویمردمومسئوالن
احتیاجدارند.خواستهماایناستهمانطورکه
پیشترحمایتهایبسیارخوبیازاسنپوسایر
ی ادامهدار باشد.
مشاغل نوپا شده ،این همراه 
نوسان :ممنوعیت استفاده از نرم افزار از نگاه ما تبلیغات چهرهبهچهره بسیار مؤثر است،
این تبلیغات بر اساس ارائه تجربه کاربران صورت
ویز چه مشکالتی را برای ناوگان اسنپ
میگیرد
ایجاد کرد و چه جایگزینی برای آن در
کرده و با سرمایهگذاری در محبوبترین
نظر گرفته شده است؟
همانطورکهاشارهشدجامعهآماریرانندگان تیم فوتبال اصفهان ،یعنی سپاهان ،حسن
اسنپ بخش کوچکی از کل جمعیت کاربران نیت و حمایت خود را به مردم این شهر نشان
ویز را تشکیل میدهد .با وجود این در اختیار داده است.برای گسترش اسنپ در اصفهان
داشتن یک مسیریاب دقیق از الزمههای از تبلیغات محیطی و اسپانسرشیپ بهره
سفرهای داخلی در کالنشهرهاست و بردهایم .از نگاه ما تبلیغات چهرهبهچهره
میتواند نقش بسزایی در کاهش ترافیک و بسیار مؤثر است ،این تبلیغات بر اساس ارائه
مصرف سوخت و آلودگی هوا داشته باشد .تجربه کاربران صورت میگیرد .یکی از عوامل
تیم فنی اسنپ از پنج ماه پیش پروژه طراحی موفقیت اسنپ در تهران نیز همین تبلیغات
و توسعه مسیریاب داخلی خود را شروع کرده کالمی است .در این نوع تبلیغات تا زمانی که
است .این پروژه در بلندمدت میتواند نیاز رضایتخاطر مسافران جلب نشود نتیجه
رانندگان اسنپ را مرتفع سازد و به آنها در مطلوبحاصلنمیشودوهمینمسئلهانگیزه
مسیریابیکمککند.همانطورکهمدیرارشد ما را برای حفظ کیفیتمان باال نگه میدارد.
نوسان :بدر مقایسه با شهرهای شیراز و
فناوری اسنپ به طور رسمی اعالم کرده است
اسنپ با این مسیریاب از سیستمهای گوگل مشهد،وضعیتاستقبالازاینسامانهدر
بینیاز میشود .اکنون نسخه اولیه مسیریاب اصفهانراچگونهارزیابیمیکنید؟
اسنپ آماده است ،اما هنوز تا تبدیل شدن با آنکه هنوز انتظارهای بیشتری داریم ،ولی تا
آن به یک مسیریاب کارآمد فاصله داریم .اینجای کار موفق بودیم و خوشبختانه مردم
نوسان :برآوردتان از ظرفیتهای استان اصفهان به خوبی پذیرای ما بودند .در پایان باید
اصفهان که منجر به حضور اسنپ در آن بگویم که در کل کاربران در همه شهرهای
شد،چهبود؟چهتبلیغاتیبرایشناساندن فعال اسنپ فراتر از تصور ما ظاهر شدند.

با مشارکت خواهران منصوریان انجام می شود:

نوسان :نشان تجاری سیب سمیرم بهعنوان
محصول جدید فروشــگاههای زنجیرهای رفاه با
مشارکت ورزشــکاران رونمایی شد .مدیرعامل
فروشــگاههای زنجیرهای رفاه در این همایش با
اشاره به تغییر و تحول رفاه طی سه سال گذشته
گفت :در یک دوره ســخت اقتصــادی با تالش
همه همکاران توانســتیم با عبور از مشــکالت،
یک جریان پویا را در رفاه شــاهد باشیم و امروز
فروشــگاههای نســل جدید رفاه توانســتهاند
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رونمایی رفاه از برند سیب سمیرم
جایگاه مناسبی در میان خانوارها داشته باشند.
فرشــید گلــزاده کرمانی با اشــاره بــه اینکه
فروشگاههای زنجیرهای رفاه از ایدههای خالقانه
حمایتمیکند،تأکیدکرد:فروشگاهرفاهدرحوزه
مسئولیتاجتماعیوحضورمداومدراسپانسری
ورزش با مشــارکت خواهران منصوریان از برند
سیب ســمیرم رونمایی میکند تا این دوستان
بتوانند با کارآفرینی ،کسبوکار کوچکی را برای
حمایتازکشاورزانزادگاهخودداشتهباشند.وی

تأکید کرد :زمینه توسعه در رفاه فراهم است و ما
ازتمامایدههایخالقانهاستقبالمیکنیم.وبرای
مشارکتهای استراتژیک در حوزههای ورزش،
هنر و موضوعات اجتماعی ،شرکت رفاهرسانه را
تأسیس کردهایم .گلزاده افزود :نقش این شرکت
ایجاد زمینههای مشــارکت و نگاه مستمر برای
ایجاد کســبوکارهای جدید اســت و برنامه ما
این اســت که تا پایان ســال ۱۰،حوزه و زمینه
جدید را از سوی شرکت رفاه رسانه ایجاد کنیم.

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

نوســان :نماینده مردم اصفهان در
مجلس با تاکید بر اینکــه نمیتوان به
امید اعتبارات دولتی نشست و راهی به
جز جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی
نداریم ،گفت :ذهنیت مردم کشــور ما
نسبت به بخش خصوصی منفی است.
حمیدرضــا فوالدگــر ،با بیــان اینکه
در حوزه اجــرای قانون کســب و کار
فعالیتهایی از طرف دولــت اجرایی
شده که البته اندک است ،اظهار داشت:
تاکنون بیش از  ۵۰درصد احکام قانون
اجرایینشدهاست.
رئیس کمسیون ویژه حمایت از تولید
ملی و نظــارت بر اصــل  ۴۴مجلس
با تأکیــد بر اینکــه طــرح حمایت از
صنایعدستی که میتواند برای اصفهان
مهم و تأثیرگذار باشــد ،در مرحله رفع
ایرادات شورای نگهبان اســت ،افزود:
این طرح بیمه اساتید هنرهای دستی،
تسهیالت ،معافیت از مالیات ،آموزش
و  ...را شامل میشود و باید توجه داشت
که صنایعدستی فصل مشترک صنعت
و هنر اســت و از سوی دیگر با کمترین
هزینه میتوان فرصتهای شغلی ایجاد
کرد و در راســتای اقتصــاد مقاومتی
اســت .وی با بیان اینکه کمیســیون
ویژه حمایــت از تولید ملــی و نظارت
بر سیاســتهای کلی اصل  ۴۴قانون
اساسی در چهار حوزه اصل  ،۴۴تولید
داخل ،کســب و کار و اشــتغال ذیل
سیاستهایاقتصادمقاومتیواردعمل
شده است ،تأکید کرد ۹ :سال پس از
اجرای قانون اصــل  ۴۴مرور کلی در
این مدت انجــام دادهایم و حاصل آن
گزارش ،این است که بخشهایی از آن
اجرا شده و بخشهایی نیز هنوز روی
زمین مانده است.
وی در خصوص توانمندسازی بخش
خصوصی ،تأکید کــرد :در این زمینه
باید شــرکتهای بزرگ بــه میدان
بیایند که در واگذاریها شرکت کنند،
اما متاســفانه هنوز شرکت خصوصی
واقعی نداریــم و در کشــور ما هنوز
بین مسئله مبارزه با فســاد و امنیت
سرمایهگذاری نتوانستهایم تناقضات
را بر طرف کنیم .رئیس کمسیون ویژه
حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل
 ۴۴مجلس تصریح کــرد :ما  ۹۲ماده
در اصل  ۴۴داریم کــه  ۴۰ماده آن در
حوزه انحصار و رقابتپذیری اســت و
راهکارهایی برای به انحصار نیفتادن و
رقابت پذیر شدن اقتصاد ارائه شده است.
وی تصریــح کرد :بخــش خصوصی
مــا هنــوز ضعیــف اســت ،در دنیا
ی موفــق
بخشهــای خصوصــ 
توانستهاند شــرکتهای بزرگ ایجاد
کننــد؛ بخــش خصوصی بــزرگ و
موفق در کشــور نداریــم و آنهایی
هم کــه هســتند دولتی شــدهاند.
فوالدگر با اشاره به سابقه واگذاریها
در کشورهای مختلف ،گفت :چینیها
در قدم نخســت فضای کســب و کار
را بهبــود دادنــد و در واگــذاری هم
مدیریتها را در ابتدا واگذار کردند ،نه
ســهام را و این باعث شد شرکتهای
خصوصی ایجاد کنند که در دنیا حرف
برای گفتن دارند.
وی اظهار داشت :ذهنیت مردم کشور
ما نســبت به بخش خصوصی منفی
اســت و از طرفی در مبارزه با فســاد
خوب عمل نکردهایم ،برخی میگویند
اگر با مفســدان برخورد کنیم امنیت
سرمایهگذاری به مشکل بر میخورد
چون نتوانستهایم این دو موضوع را با
هم جمع کنیم.
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ساخت کانکس در دستور کار فوالد مبارکه

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه گفت :ساخت  260کانکس به ارزش  20میلیارد
ریال و تولید ورق مورد نیاز ساخت کانکس در دستور کار این مجتمع صنعتی قرار
گرفت .محمد ناظمی هرندی افزود :این اقدام با توجه به افزایش سرمای هوا به منظور
اسکان موقت زلزله زدگان ،صورت گرفت .وی گفت :امید داریم این کانکس ها پس
از تهیه مسکن دائم برای زلزله زدگان ،در اختیار سازمان هالل احمر قرار گرفته تا در
صورت وقوع سایر حوادث احتمالی استفاده شود.

با خرید سهام چند شرکت
فوالدی صورت گرفت:

تضمین زنجیره تولید
فوالد مبارکه

نوســان :مدیرعامل فوالد مبارکه
اصفهان اعالم کرد که این شــرکت از
ســال  ۱۳۸۵تا کنون  ۳۶۰۰میلیارد
تومان بابت ســود ســهام عدالت به
ســازمان خصوصی ســازی پرداخت
کرده است .او همچنین با بیان اینکه
الزاماً باید محصوالت فــوالد مبارکه
از طریق بورس عرضه شود ،گفت که
این شرکت برنامه دارد که سهام فوالد
اکسین را خریداری کند.
مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه
اصفهان ،با اشــاره به این که شرکت
فــوالد مبارکــه اصفهــان یکــی از
شــرکتهایی اســت که طبق قانون
بخشی از ســهام آن به پرتفوی سهام
عدالت اختصاص داده شده است گفت:
در ســال جاری حــدود  ۲۰۵میلیارد
تومان بابت سود سال مالی  ۱۳۹۵سهام
عدالت در مجمع این شــرکت تقسیم
شده اســت که تا پایان سال به حساب
مشــموالن واریز خواهد شــد .از سال
 ۱۳۸۵تاکنون حــدود  ۳۶۰۰میلیارد
تومان توســط این شــرکت به سهام
عدالتپرداختشدهاست.
بهرام ســبحانی افزود :البته از این رقم،
حدود ۲۰۶۰میلیارد تومان به صورت
سود نقدی به مشموالن سهام عدالت
بابت تســویه اقساط ســهام خود در
سالهای گذشته پرداخت شده و حدود
 ۱۳۵۰میلیارد تومان هم بابت افزایش
ســرمایه در طرح توزیع سهام عدالت
توزیعشدهاست.
سبحانی با اشاره به این که شرکت فوالد
مبارکه اصفهان ،بزرگترین تولیدکننده
ورق تولیدی در خاورمیانه و بزرگترین
تولید کننده آهن اســفنجی در جهان
است ،گفت :این شرکت با سرمایه ثبت
شــده  ۷۵۰۰میلیارد تومان بزرگترین
شرکت بازار سرمایه است که ارزش فعلی
آن حدود  ۲۸هزار میلیارد تومان است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان
با بیان این که این شرکت همچنین سهم
یک درصدی در تولید ناخالص داخلی و
سهم ۵درصدی در تولید ناخالص داخلی
بخش صنعت را دارا است ،افزود :با توجه
به این که  ۳۰درصد سهام این شرکت به
سبد ســهام عدالت اختصاص داده شده
است ،این موضوع موجب شده تا سهام
عدالت از ارزش خاصی برخوردار باشد.
سبحانی همچنین در خصوص این که
چرا در داخل کشور برخی افراد به دنبال
این هســتند تا تعرفــه واردات فوالد به
کشور پایین بیاید نیز اظهار کرد :اعمال
تعرفه یکی از سیاستهایی است که به
طور معمول در کشورها برای حمایت از
تولید داخلی انجام میشود؛ بر این اساس
با اعمال تعرفه بر کاال و محصوالتی چون
فوالد ،سود و منفعت برخی افراد سودجو
کم می شود و بر این اساس این دسته از
افراد تالش میکنند بــا ایجاد جو روانی
منفی ،تعرفــه واردات فوالد به کشــور
را کاهــش دهند تا از این رهگذر ســود
بیشتریراعایدخودکنند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان
در پاسخ به سوالی درباره سرانجام معامله
خرید سهام سرمایهگذاری توسعه معادن
و فلزات گفت :این خرید توســط فوالد
مبارکه انجام شده و توسط بورس قطعی
شده است .در نتیجه ما اکنون  ۳۸درصد
از سهام هلدینگ سرمایهگذاری معادن و
فلزات را در اختیــار داریم و از این طریق
هم در شرکتهای چادرملو و گل گوهر
مالکیت داریم .لذا توانستهایم زنجیره
تولید خود را با حضور این شــرکتها
تضمین کنیم.

جایگاه یازدهم آسیا برای فوالدمبارکه

واکنش فوالد مبارکه به اظهارات دکتر راغفر؛

بنابر اعالم دانشگاه صنعتی شریف به عنوان نمایندۀ سازمان جهانی  MAKEدر ایران،
فوالد مبارکه موفق شد از بین ۲۰۱شرکت حاضر در ارزیابی جایزۀ سازمانهای دانشی برتر
قارۀ آسیا ،در سال  ۲۰۱۷به جایگاه یازدهم صعود کند .مدیر تضمین کیفیت فوالد مبارکه
ضمناعالماینخبرگفت:عملکردفوالدمبارکهدردومحورازمحورهایهشتگانهارزیابی
 MAKEبسیار موفق بوده است ،به طوری که در محورهای «تسهیم دانش» و «فرهنگ
دانش محور سازمانی» به ترتیب رتبۀ اول و دوم آسیا را به خود اختصاص داده است.

صادرات فوالد مبارکه
به اروپا تداوم دارد

سارا اصغری  /روزنامه نگار

گزارش

گزارش

فوالد اکسین به کدام غول فوالدی میرسد؟؛

رقابت سخت دو فوالدساز

واگذاری فوالد اکسین باید فارغ از رنگ و بوی سیاسی و با دید فنی و اقتصادی بازتعریف شود
گروه صنعت تغییـر مالکیـت فـوالد اکسـین موضوعـی بود که طـی ماه گذشـته در جامعـه فوالدی کشـور با سـر و صداهای بسـیاری همراه بـود .فوالد
گزارش
اکسـین خوزسـتان ،تولیدکننـده ورق هـای عریض فوالدی بـا ظرفیت یک میلیون تن در سـال اسـت کـه از توانایی تولیـد گریدهای ویژه
ورق هـای  APIمـورد اسـتفاده در صنایـع نفت و گاز و پتروشـیمی برخوردار اسـت .براسـاس سیاسـتهای واگذاری سـهام دولت به بنگاههـای خصوصی،
قـرار اسـت کـه سـهام مدیریتی این واحـد تولیدی فوالد به صندوق بازنشسـتگی کشـور واگذار شـود .از همیـن رو برای خرید سـهام این شـرکت ،رقابت
نفسگیری بین دو غول فوالدی ایران یعنی فوالد مبارکه اصفهان و فوالد خوزستان در گرفته است.

فوالد اکسین ،البته چندی است که با
مشکالتی روبهرو شده است .از آنجا که تولید
این شرکت در زمینه لولههای فوالدی است،
تا زمانی که سفارشی نگیرد نمیتواند تولید
کند .به عبارت دیگر میزان تولیداتش باید
براساس میزان خوراک صنایع پایین دستی
صورت بگیرد .از آنجا که وزارت نفت یکی از
مشتریان این کارخانه به شمار میرود ،بیژن
زنگنه ،وزیر نفت ،قولهای مساعدی به
کارخانههای تولید لوله از جمله این کارخانه
داده و بر این اساس انتظار میرود اتفاقهای
خوبی در این راستا پیش روی باشد .این
اتفاقات خوب ،عالوه بر تضمین سودآوری
فوالد اکسین ،بر رشد سود شرکت خریدار
و افزایش قیمت سهام آن هم تأثیر شایانی
خواهد داشت .از این رو رقابت سختی بین دو
فوالدساز بزرگ برای خرید سهام این شرکت
درگرفتهاست.

* درحالمذاکرههستیم
درباره خرید سهام فوالد اکسین ،مدیرعامل
فوالد مبارکه اصفهان اظهار کرد :خبر خرید
فوالد اکسین از سوی مبارکه به تازگی مورد
پیگیری رسانه ها و فعاالن صنعت فوالد
قرار گرفته است این در حالی است که فوالد
مبارکه از مدتها پیش بررسیها و مذاکرات
خود در این باره را آغاز کرده که البته هنوز هم
در حال رایزنی برای نهایی کردن این موضوع
هستیم .بهرام سبحانی در ادامه خاطرنشان
کرد :فوالد اکسین خوزستان درحال حاضر
به دلیل نداشتن واحد فوالدسازی باید مواد
اولیه خود را از فوالد مبارکه تأمین کند یا از
فوالد هرمزگان و فوالد خوزستان اسلب
خریداری کند .از این رو بحثهایی درباره
ورود فوالد مبارکه به این کارخانه مطرح شد و
ما هم در حال انجام مطالعات فنی و اقتصادی

خرید سهام اکسین در راستای تکمیل
زنجیره ارزش در فوالد هستیم که البته این
بررسیها و مذاکرات هنوز ادامه دارد و نهایی
نشدهاست.

* فوالد اکسین حلقه گمشده
فوالدخوزستان

مسئوالنی استان خوزستان معتقدند که راه
نجات فوالد اکسین ،ادغام با فوالد خوزستان
است .در این باره رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت خوزستان معتقد است که
خوراک مورد نیاز فوالد اکسین ،اسلب است
که در ابعاد مختلف در فوالد خوزستان تولید
میشود .نوراله حسنزاده با اشاره به این
موضوع که فوالد اکسین در ابتدای دهه
 ۱۳۸۰از سوی شرکت فوالد خوزستان
برنامهریزی و پس از کلی کشمکش برای
جلوگیری از برونرفت از خوزستان ساخته
شد ،عنوان کرد :شاید اگر فوالد اکسین
را داخل محوطه فوالد خوزستان احداث
میکردند ،مشکالت فوالد اکسین در نطفه
خفهمیشدوبهبحرانامروزنمیرسید.
این مقام مسئول با بیان اینکه فوالد
خوزستان به دلیل اینکه مؤسس فوالد
اکسین بوده ،بهتر از هر فوالدساز کشور،
چالشهای آن را میداند ،خاطرنشان کرد:
واگذاری فوالد اکسین و جدا شدن آن از
فوالد خوزستان نیز منجر به بدهکاری این
شرکت شد .وی در ادامه تصریح کرد :برخی
از تسهیالت دریافت شده فوالد اکسین با
ضمانت فوالد خوزستان بوده و هنوز بسیاری
از مؤسسههای بانکی ،مالک فوالد اکسین را
فوالد خوزستان میدانند .حسن زاده با اشاره
به اینکه فوالد اکسین در واقع حلقه گمشده
فوالد خوزستان است ،تصریح کرد :میطلبد
که فوالد خوزستان برای تکمیل زنجیره

تولید خود ،اکسین را به فوالد خوزستان
متصل کند .رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خوزستان با اشاره به اینکه فاصله دو
خط تولید اسلب در فوالد خوزستان و تولید
ورق در فوالد اکسین کمتر از  ۵۰متر است،
گفت :هزینه حملو نقل مواد اولیه یکی
از چالشهای بزرگ شرکتهای تولیدی
در سراسر دنیاست .وی همچنین فوالد
خوزستان را چشم و چراغ صنعت خوزستان
و صنعت فوالد کشور دانست و گفت :این
شرکت دارای نظم پایهای و مدیریت ساختار
است و در دورههای گذشته و امروز عالوهبر
اینکه اشتغال حدود  ۶۰هزار نفر را به طور
مستقیموغیرمستقیمفراهمکرده،همچنان
سودآور بوده و به راحتی مشکالت فوالد
اکسینرابرطرفمیکند.
الزم به یادآوری است که شرکت فوالد
خوزستان در کیلومتر  ۱۰محور اهوازـ بندر
امام خمینی(ره) واقع شده و زمینه اشتغال
 ۱۱هزار نفر را به طور مستقیم و حدود ۶۰
هزارنفررابهطورغیرمستقیممهیاکردهاست.
شرکت فوالد اکسین نیز در نزدیکی شرکت
فوالد خوزستان قرار دارد که به دلیل نبود
نقدینگی ،درحالحاضر به صورت کارمزدی
از پیمانکاران اسلب دریافت کرده و به آنها
عریضتحویلمیدهد.

*  سهامداریبانگاهملی

البته فراتر از نگاه استانی ،برای سهامداری
یک شرکت باید نگاه ملی به زنجیره فوالد
و ایجاد توزان در این زنجیره داشت .در
این باره محمدیاسر طیبنیا مشاور عالی
شرکت فوالد مبارکه اصفهان و نایب رئیس
هیئتمدیره شرکت چادرملو اظهار کرد:
اینکه چه شرکتی سهامدار چه شرکتی
شود ،میتواند بستگی به عوامل مختلفی

در  ۸ماهه امسال انجام گرفت؛

رشد  ۲۷درصدی صادرات فوالدسازان بزرگ

نوسان :میزان صادرات وزنی فوالد خام و
محصوالت فوالدی شرکتهای بزرگ ،در۸
ماههامسال ۲۷،درصدافزایشیافت.
به گزارش اقتصادبازار به نقل از ســازمان
توسعه و نوســازی معاون و صنایع معدنی
ایران (ایمیدرو) ۹ ،شرکت بزرگ فوالدساز
کشــور شــامل فوالد مبارکه ،ذوب آهن
اصفهان ،فوالد خوزســتان ،فوالد اکسین،

فوالد هرمزگان ،فوالد آلیاژی ایران ،فوالد
آذربایجان ،فوالد خراســان و فوالد کاوه
جنوب از ابتدای فروردین تا پایان آبان۴ ،
میلیون و  ۵۶۶هزار و  ۳۱۸تن فوالد خام
و محصوالت فوالدی صادر کردند.
این شــرکتها در ماه آبــان ۵۸۴ ،هزار
و  ۸۴۷تــن فــوالد خــام و محصوالت
فــوالدی صــادر کردنــد کــه نســبت

بــه رقم مدت مشــابه ســال گذشــته،
 ۵۷درصــد رشــد نشــان مــی دهــد.
محصــوالت صادر شــده شــامل بلوم،
بیلت ،اســلب ،تیرآهن ،میلگرد ،تختال،
شــمش چدن ،ورق (گرم ،سرد ،عریض و
گالوانیزه) ،کالف (گرم ،ســرد ،قلع اندود،
اسیدشویی و سخت سرد) ،میلگرد ،آهن
اسفنجی و غیره بوده است.

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

داشته باشد .بسیاری شرکتهای فوالدی
در کشور در تأمین مواد اولیه با مشکل روبهرو
هستند .از اینرو برخی از این ادغامها در
زنجیره ،میتواند تضمینکننده تولید برخی
از این واحدها باشد و تولید آنها را با صرفه
اقتصادی بیشتری همراه کرده که میتواند
این شرکتها را همراه با سوددهی بیشتری
کند .وقتی شرکتی تولیدکننده یک موادی
است که یک شرکت دیگر مصرفکننده آن
بهشمار میرود و یکی شرکتی مواد اولیهای
طیب نیا :اینکه چه شرکتی با چه شرکتی ادغام
میشود ،باید به لحاظ اقتصادی مورد بررسی قرار
گیرد و راجع به آن نباید قضاوت سیاسی داشت

را نیازمند است که شرکت دیگر تولیدکننده
آن است ،هر دو این شرکتها ،با مشکلی
روبهرو هستند که ادغام آنها میتواند به نفع
هر دو شرکت باشد .حال اینکه چه شرکتی
با چه شرکتی ادغام میشود ،باید به لحاظ
اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و راجع به
آننبایدقضاوتسیاسیداشت.
تصمیم گیری درباره این مسائل نیازمند
بررسی و نگاه ملی است .چراکه اگر نگاه
ملی بر تصمیم گیری های ما حاکم شود
هم واحدهای تولیدی ما اقتصادیتر خواهد
شد و هم اشتغال محلی و منطقهای رونق
پیدا خواهد کرد .وی در پایان تأکید کرد:
مشکل ما این است که هر زمان بحث
ادغام و خرید سهام یک استان توسط یک
استان دیگر مطرح می شود ،با اعتراضهای
محلی و منطقهای و برخورد نمایندگان
مجلس روبهرو میشویم و موضوع رنگ و
بوی سیاسی به خود می گیرد .این در حالی
است که باید با دید فنی و نگاه اقتصادی این
مسائلرابازتعریفکرد.

نوسان :فوالد مبارکه اعالم کرد که صادرات فوالد مبارکه در کشورهای
اروپایــی ادامــه دارد و برخی اظهــارات ،ناشــی از اطالعات غلط اســت.
به گزارش اقتصادبازار به نقل از روابــط عمومی فوالد مبارکه اصفهان؛
در روزهای اخیر اظهار نظر دکتر راغفر در خصوص گزارش تلویزیونی
رئیس جمهور ،توسط برخی از رســانهها منعکس شد .محتوای منتشر
شــده به نقل از ایشــان که بخش مهمــی از آن در خصوص وضعیت
صنعت فوالد و عملکرد فوالد مبارکه می باشد ،حاوی مطالب نادرست
و برگرفته از اطالعات غلط اســت؛ لذا در این خصوص نکات زیر جهت
استحضار مورد اشاره قرار می گیرد:
روابط عمومی فوالد مبارکه در بخش نخســت توضیحات خود آورده
اســت :در طی دولت یازدهم یکی از سیاســتهای اصولی ،توســعه
صادرات و بازارهای صادراتی بوده اســت .در بخش فوالد این افزایش
منجر به پیشــی گرفتن صادرات (  ۵۹۴۶هزار تن) از واردات (۳۸۸۰
هزار تن) در ســال  ۱۳۹۵گردید .این روند همچنان ادامه داشــته به
نحوی که از ابتدای ســال  ۱۳۹۵تا پایان آبان ۱۳۹۶در فوالد مبارکه
بیش از  ۲میلیون و  ۲۸۰هزار تن محصول صادر شــده که  ۴۰درصد
آن به اروپا بوده است.
روابط عمومی فوالد مبارکــه در ادامه توضیحات خــود آورده :اخیرا
در مهرمــاه  ۱۳۹۶و به دلیل درخواســت تولید کننــدگان فوالد در
اتحادیه اروپا ،ایــن اتحادیه اقدام به وضع تعرفه بــر واردات ورق گرم
از کشــورهای اصلی صادر کننده شــامل روســیه ،اوکراین ،برزیل و
ایران نموده اســت؛ ضمناً پیش تر این اتحادیه تعرفــه ضد دامپینگ
بر واردات از چین وضع نمــوده بود .این تعرفه برای روســیه  ۹۶یورو
و برای ایران  ۵۷یورو می باشــد .این تعرفه صرفاً بــر محصول خاص
بوده و لذا صادرات به اروپا در سایر محصوالت همچنان در حال انجام
اســت .همچنین به صراحت اخبار موجود در رسانههای اروپایی نظیر
رویترز ،موضوع دامپینگ فوالد مبارکه در بازار اروپا منتفی بوده و لذا
هیچگونه اقدام جریمهای اتفاق نیفتاده است.
در ادامه این توضیحات آمده است؛ فرایند قیمت گذاری بر محصوالت
فوالدی از ســالها پیش مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا و در بورس
کاال اتفاق می افتد .اخیرا صنعت فوالد در ســطح جهانی پس از رکود
و کاهش قیمت چند ســاله ،شــاهد رونق و افزایش در قیمت ها بوده
اســت .افزایش در قیمت نهاده های تولیدی نظیر ســنگ آهن و مواد
مصرفی نظیر الکترود موجب شــده که در داخل کشور نیز رشد قیمت
در محصوالت فوالدی ایجاد شود .این افزایش هرچند به مراتب کمتر
از افزایش های جهانی اســت اما بــه طور معمــول در فرایند عرضه و
تقاضا در بورس کاال اتفاق افتاده است.

* عرضه محصول مطابق قیمت جهانی

روابط عمومی فوالد مبارکه در خصوص ادعای ارزان فروشی در سطح
جهانی نیز پاســخ داد :این موضوع یکی از اتهام های دیگری است که
در این ســخنان به صنعت فوالد از جمله فوالد مبارکه زده شده است.
آمارهای موجود نشــان می دهد فوالد مبارکــه در دوره های مختلف
محصوالت خود را مطابق قیمت جهانی عرضه کرده اســت .اطالعات
مورد اشاره در صحبتهای آقای راغفر مربوط به گزارش مغرضانه ای
است که توسط گروه خاصی از مرتبطین با واردکنندگان فوالد مطرح
شده و در زمان انتشــار ،پاسخ مشروح آن توســط فوالد مبارکه اعالم
گردید.

* به صنعت فوالد افتخار کنیم

فوالد مبارکه اصفهان در بخش پایانی ســخنان خود آورده کسانی که
دل در گرو رشــد و تعالی کشــور دارند باید افتخــار کنند که صنعت
فوالد در کشور در سالهای پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
و خصوصاً در ســالهای اخیر رشــد قابل عنایتی داشــته است .مقام
معظم رهبری نیز در ابتدای ســال  ۱۳۹۶در سخنان خود به رشد ۱۵
برابری تولیدات فوالدی نسبت به پیش از انقالب اشاره نمودند .رئیس
جمهور هــم از صادرات به اروپا بــه عنوان یک افتخار بــرای صنعتگر
داخلی یاد کردند.

* بزرگترین تولیدکنندگان فوالد در خاورمیانه و شمال آفریقا

جای تعجب اســت که برخی فقط عالقــهمند به اعــام ناکامیها و
ناتوانیها هســتند .امروز فوالد مبارکه بزرگترین تولید کننده فوالد
در خاورمیانه و شمال آفریقاســت و محصوالتش به بیش از  ۴۰کشور
دنیا صادر شده است .محصولی که در ســایر کارخانهها مورد استفاده
بوده و لذا بایستی از ســطح مطلوبی از کیفیت برخوردار باشد .ظرفیت
فوالد مبارکه در طی  ۴سال اخیر رشدی  ۳۸درصدی داشته که ناشی
از سرمایه گذاری  ۶۰۰۰میلیارد تومانی بوده است.
سهامدار فوالد مبارکه میلیونها دارنده ســهام عدالت بوده که امروزه
از پویایی این شرکت و پایداری در ســوددهی خشنود هستند .خطاب
این صنعت ارزشمند که به حق آن را مولود انقالب می نامیم به کارتل
فوالد زیبنده کســی که نام استادی در دانشــگاه را با خود همراه می
کند نیســت .جناب آقای دکتر راغفر! در فوالد مبارکــه حضور یابید
تا از نزدیک در خصوص مجاهدت  ۱۴هزار انســان تالشــگر و بی ادعا
منصفانه سخن برانید.
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توسعه

سرانه صادرات هر ایرانی پانصد و پنجاه دالر در سال

معایب بودجهنویسی ایرانی
از عمر نظام بودجهنویسی در ایران حدودا ً  100سال
میگذرد و در این دوره طوالنی همــواره تالشها بر
این بوده که فرایند بودجهنویســی در مسیر اصالح و
تکامل پیش رود .برنامه مالی دولت اگرچه در ابتدا با
حضور مستشاران آمریکایی و اروپایی تهیه و تدوین
یلدا راهدار
میشــد و تکیهاش بر مالیات کشــاورزی استوار بود،
اما درگذر زمان و با افزایش درآمدهای نفتی بهشــدت به عواید ناشــی از
فروش این ثروت خدادادی وابسته گردید.
در حال حاضر سیســتم بودجهنویسی که در کشــور پیاده میشود ،فاقد
اســتانداردهای الزم بوده و بهنوعی درصد کمی ازآنچــه بهعنوان برنامه
مالی یکســاله دولت منظورشده ،محقق میشــود .از سوی دیگر شیوه
تصویب آن نیز قدیمی بوده و درنهایت آنچه تصویب میشــود با واقعیت
فاصله بسیاری دارد .در این یادداشت ابتدا به برخی از مهمترین نواقص و
معایب نظام بودجهنویسی فعلی اشاره میشود و درنهایت به نقش مجلس
بهعنوان قوهای که وظیفه تصویب و نظارت را برعهده دارد ،اشاره خواهد
شد.

* نگاه باال به پایین

یکی از ایرادات اساسی سیســتم بودجهنویســی فعلی داشتن یک نگاه
آبشاری است .این مســئله با توجه به وســعت ایران و تفاوت استعداد و
پتانسیل مناطق مختلف کشــور ،نهایتاً به ایجاد شکاف در توسعه مناطق
منجر شده اســت .بهعبارتدیگر فرایند تهیه بودجه میتواند زمینههای
زیادی را برای چانهزنی افراد ذینفوذ در ســطوح مختلف تصمیمگیری
فراهم ســازد .در غیر این صورت پس از یک قرن بودجهریزی و تخصیص
متمرکز دخلوخرج دولت ،قاعدتاً نباید هیچ منطقه محرومی در کشــور
وجود داشته باشد .بنابراین تداوم شــیوه فعلی هرگز نمیتواند به توسعه
متوازن نواحی مختلف کشور بینجامد.

* وقفه زمانی

یکی از ضعفهای قابلتوجه نظام بودجهریزی کشور ،وجود وقفه طوالنی
از زمان تهیه بودجه تا زمان اجرای آن اســت .به بیــان بهتر هنگامیکه
دولت به یک وضعیــت نامطلوب اجتماعی یا اقتصــادی برخورده و قصد
واکنش به آن را داشته باشد ،با طی نمودن روال قانونی تهیه بودجه ،شاید
بیش از یک سال طول بکشــد تا منابع موردنیاز بهمنظور برطرف نمودن
معضل مذکور تخصیص داده شــود .درحالیکه با گذشتن چنین زمانی
ممکن اســت اساســاً ابعاد معضل به وجود آمده افزایش یا کاهشیافته
و منابع تخصیصی نتوانند آن را مرتفع ســازند .ایــن خصوصیت بودجه،
ســرعت واکنش دولت به همه پدیدههای موجود در جامعه را بهشــدت
کاهش میدهــد .نمونههای بــارز آن کندی دولــت در مواجهه با رکود
اقتصادی و همینطور طوالنی شــدن چند دهســاله پروژههای عمرانی
نظیر ورزشگاهها و غیره است.

* نوسانات نرخ ارز

وابســتگی دولت به درآمدهای ارزی در حدود  5دهه اخیر تا حد زیادی
کارایی سیســتم بودجهریزی کشــور را تحت تأثیر قرار داده اســت .در
چنین شرایطی نرخ ارز بهعنوان یکی از ارکان مهم تهیه بودجه محسوب
میشود .زیرا حساسیت ســایر متغیرهای اقتصادی به نرخ ارز باالست و
هرگونه نوســان در این نرخ میتواند توازن درآمدها و هزینههای دولت را
به هم بریزد.
این مســئله باوجود نرخ ارز دونرخــی ابعاد پیچیدهتــری را نیز به خود
میگیرد .در سالهای گذشته به علت وجود تورم مداوم و لجامگسیخته،
فقدان ثبات سیاسی ،اقتصادی و تجاری کشور ،تحریمهای بینالمللی و
برخی مسائل دیگر ،ارز خارجی حتی در جایگاه یک کاالی سرمایهای در
جامعه مطرح شــد که تبعات آن همچنان نیز ادامــه دارد .لذا پیشبینی
نــرخ ارز از یک ســال قبل ،بــرای چنین فضای تــوأم با ســوداگری و
سفتهبازی ،قطعاً تحقق اهداف بودجه را ناممکن خواهد ساخت.

* ارتباط با اسناد باالدستی

رابطه میان برنامههای  5ساله توسعه و ســند چشمانداز  1404بهعنوان
اسناد باالدســتی با بودجههای ساالنه همچنان روشــن و شفاف نیست.
درواقع باید در بررســی نظام بودجهریزی مشخص شــود که آیا بناست
قانون برنامه در کنار قانون بودجه باشــد یا بهطور جداگانه و مســتقل از
یکدیگر دنبــال شــوند؟ تغییر احتمالی نظــام بودجهریــزی و افزایش
اختیارات اســتانها در امور مربوط به بودجه چه تأثیــری بر برنامههای
پنجساله توســعه خواهد گذاشت؟ روشن اســت که بزرگی اندازه دولت
باعث شده تا نظام بودجهریزی کشــور با تمرکز بر رتقوفتق امور روزمره
دولت ،ریســک تغییر و اصالح را بهســادگی نپذیــرد و بهنوعی حتی در
برابر آن مقاومت نماید .این امر در برخی موارد باعث شــده تا بودجههای
عمرانی به نفع هزینههای جاری قربانی شوند .لذا چنین مسائلی میتواند
تا حدی ناکارآمدی شــیوه جاری بودجهریزی کشــور را توضیح دهد اما
ادامه چنین مســیری نهایتاً به ناکامی برنامهنویســی و شکســت پروژه
توسعه کشور منجر خواهد شد.
لذا در شرایطی که بنابر قانون اساســی امکان بهرهمندی از خصوصیات
حکومت فدرالی مهیا نیست ،مجلس شورای اســامی بهعنوان یکنهاد
کلیدی و مؤثر میبایســت بــه دنبال ایجاد شــرایطی باشــد که بتوان
براساس آن ،کارایی نظام بودجهریزی کشــور را حداکثر نمود .بازنگری،
بهروزآوری و اصالح نظام بودجهریزی و بودجهنویســی کشور مطالبهای
ضروری است که میتواند آثار مثبت چشمگیری را به دنبال داشته باشد.
افزایش شــفافیت بودجه ،انعطاف بخشــی به نگاه باال به پایین مرســوم
در بودجهریزی ،کاهش وابســتگی به منابع نفتی و نــرخ ارز ،بازنگری در
ابزارهای نظارت بــر نحوه تخصیص منابع بودجه ،اصــاح نظام مالیاتی،
ارتقای بار کارشناسی بودجه و حذف سیســتماتیک امکان چانهزنی در
مســیر تهیه و تصویب قانون بودجه و نهایتاً افزایش اختیارات اســتانها
درزمینه نحوه تخصیص بودجههای استانی ،مواردی است که میبایست
در بازنگری نظام بودجهنویسی کشــور موردتوجه نمایندگان مردم قرار
داشته باشد.

مردم ایران عصبانیترین مردم جهان!

مؤسســه گالوپ به ترتیب ایــران ،عراق و ســودان جنوبــی را عصبانیترین مــردم دنیا
معرفی کــرد .گزارش ســاالنه مؤسســه افکار ســنجی “گالــوپ” حاکی از آن اســت که
 50درصــد ایرانیــان عصبانیترین مــردم دنیا هســتند .در این گــزارش پــس از ایران،
عراق بــا  ۴۹درصــد و ســودان جنوبی بــا  ۴۷درصــد عصبانــی ترین کشــورهای دنیا
معرفی شــدهاند .همچنین یونان نیز بــا  ۶۷درصد پراســترسترین کشــور دنیا معرفی
شــده اســت .این گزارش با مطالعه از وضعیت  ۱۴۲کشــور جهان تنظیم شــده اســت.

در ســال  ۲۰۱۶میالدی ارزش صادرات کاالهای ایرانی در دنیا برابر با  ۴۵.۹میلیارد
دالر بود که نســبت به ســال  ۲۰۱۰با کاهش  ۴۵.۲درصدی همراه بود ولی ارزش
صادرات این کشور نسبت به ســال  ۲۰۱۵میالدی  ۱۱.۴درصد رشد کرد .به گزارش
رتبهآنالین به نقل از صندوقبینالمللیپول ،ایــران  ۹۶.۲درصد از درآمد صادراتی
خود را از صادرات ده کاالی خاص بدســت میآورد که اصلیترین آنها سوختهای
فسیلی به خصوص نفت است.

نگاره

سرمایه

دولت چابک یا ملت چابک
روزهای آخر پاییز همــان گونه که برگ
های زرد شده درختان یکی یکی از شاخه
ها به زمین ســقوط می کنند و سمفونی
خش خش در خیابان های شــهر راه می
حسین قلع ریز اندازند،دولتمردان نیز با ارایه الیحه بودجه
سال آینده سازهای ارکستر را برای اجرای سمفونی اقتصاد ایران
آماده می کنند .سازهایی که همچنان قدیمی با کمی رنگ و لعاب
جدید می نوازند و همان صدای گذشته را با تولرانس به گوش 80
میلیونیایرانیمیرساند.صداییکهسالهاستمردممیشنوندولی
لبخند نمی زنند.
بودجهسال97بامنبع1میلیونو194هزارمیلیاردتومانمعادل350
میلیارددالرازسویدولتبهمجلسارایهشد.بودجهاییکهنهدولترا
چابک ترمی سازد و نه اقتصاد ایران را متحول.
چابک ســازی دولت یکی از شــعارهای کاندیداهای ریاســت
جمهوری در هر انتخاباتی است ولی وقتی آب ها از آسیاب می افتد
و زمان بودجه نویسی می رسد ،رییس جمهور تامین هزینه های
جاری را مهمترین دغدغه دولت نسبت به میزان بودجه عمرانی
قلمداد می کند .شــاید رییس جمهور و کابینه دولت قبل از هر
موضوعی به فکر تامین منابع حقوق و مزایای خود و زیردستانند و
بودجه های عمرانی که چرخه اقتصادی کشور را به حرکت در می
آورد و زمینه اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم جامعه را ایجاد
می کند با بی مهری دولتمردان روبرو می شود.یکی از مهمترین
پروژه های عمرانی دولت در استان اصفهان را می توان پروژه 22

نهمین سال درگذشت استاد رضا ارحام صدر

ساله تونل سوم کوهرنگ مثال زد .پروژه ایی که 22سال منابع آبی
آن به استان یزد انتقال یافته و قرار بوده با راه اندازی این پروژه در
سه سال منابع آبی رفته از جوی به اصفهان برگردد ولی  22سال
دریغ از پارســال .تونلی که می توانددر خوش بینانه ترین حالت
ساالنه  250میلیون متر مکعب آب را به حوضه آبریز زاینده رود
منتقل کند.این پروژه 22ساله هر سال با اختصاص مبلغ اندک به
صورت الک پشتی حرکت می کند و در همین نقطه برای تکمیل
این پروژه به  500میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد ولی دولت محترم
و اولویت شناس برای این پروژه ساالنه  50الی  70میلیارد تومان
اعتبار تخصیص می دهد که با تورم سالیانه هزینه اجرای این سد
و تونل هر ســال افزایش می یابد.زاینده رود خشکیده امروز با راه
اندازی این تونل و سد می تواند ساالنه 90روز جریان آب را در خود
ببیندوعالوهبرتامیننیازآبیکشاورزانبهشهرغمگرفتهاصفهان
روحیتازهبدمد.احیایزایندهرودبهعنوانمهمتریندرخواستنه
تنهااستاناصفهانبلکهاهلفناستکهاصفهانچرخهاقتصادی
فرهنگی و هنری یک کشور را به حرکت در می آورد.
دولت تدبیر و امید نشان داد که به بازنگری جدی در مبانی اولویت
شناسیمسایلنیازدارد.زمانیکهمعاوناولرییسجمهوردربنیاد
پیشرفتنصفجهانتاکیدمیکندکهاحیایزایندهرود،راهاندازی
قطارپرسرعتاصفهان–تهرانوتوسعهفرودگاهاصفهانسهاولویت
دولتاست.وقتیبهبودجهدولتدرسال 97نگاهیمیاندازیممی
بینیمکهچقدرزیباباکلماتبازیمیشودوچقدرزیباحرفهایمان
فراموش می شــود و چقدر دردناک اصفهان روز به روز می میرد.

بازار

بیت کوین یک پول رمزنگاری شده جهانی و یک روش پرداخت
دیجیتال است که به عنوان نخستین ارز دیجیتالی با سیستم
نظارت غیر متمرکز ،معرفی شد .ساخت و معرفی بیتکوین برای
اولین بار توسط  Satoshi Nakamotoانجام و در قالب یک
نرمافزار باز ( )open sourceارائه شد .مبادله بیتکوین بین
فرستنده و گیرنده به صورت مستقیم است و تابع سیستم مرکزی
مثل بانک مرکزی یک کشور نیست .نظارت بر آن از طریق تأیید
کاربران بالکچین است که تراکنش های بیتکوینی را تأیید می
کنند .در مبادالت بیتکوین ،حد وسطی وجود ندارد و تراکنش ها،
غیرقابلردیابیوبازگشتاست.

چگونهبیتکوینبهدستبیاورم؟

برای به دست آوردن بیتکوین ،راههای زیادی وجود دارد .در واقع
شبیهایناستکهبگوییمچگونهدالربهدستبیاوریم.قاعدتاًبرای
بهدستآوردنهرارز،کاالیاجنسگرانبهابایدیکمحصولیایک
خدمت ارائه کرد؛ بنابراین ،برای به دست آوردن آن باید کار کرد.
این کار برای به دست آوردن بیتکوین می تواند در داخل شبکه
بیتکوین انجام گیرد و با همکاری در فرآیند پایدار سازی شبکه
بالکچین و نظارت بر صحت تراکنش ها ،بیتکوین حاصل شود.
این کار استخراج ( )miningنام دارد و پاداشی که در ازای آن
شبکه بالکچین به ما می دهد ،به صورت بیتکوین است .یک مثال
برای به دست آوردن بیتکوین به صورتی غیر از استخراج ،ورود به
دنیای مبادله رمزارزها یا اصطالحاً  Tradingاست و با استفاده

از نوسانات قیمت ،سود آن را به صورت بیتکوین دریافت کنیم .راه
دیگر شرکت در سایتها و پلتفرم هایی است که در ازای عضویت،
همکاری و یا حتی بازی در آنها ،بیتکوین هدیه میدهند .البته
در ازای زمانی که کاربر در این روش صرف می کند ،مبلغ بسیار
ناچیزی هدیه میگیرد .این روش توصیه نمی شود .راه دیگری
که گفته میشود از طریق آن میتوان بیتکوین به دست آورد اما
عم ً
ال چنین نیست ،عضویت در برخی باتهای تلگرامی است که
درحالتبدترممکناستسیستمشماراآلودهبهبدافزارهانمایند
وبهاطالعاتشخصیوارزشمندشمادسترسیپیداکنند.

ازکجابیتکوینبخریم؟

برای خرید هر رمزارزی میتوان از وبسایتها و صرافیهایی که
ریال را با بیتکوین مبادله میکنند ،استفاده کرد .لیست برخی از
این سایتها در سایت دیجی ارز ()https://digiarz.com
آمده است که میتوانید به آن مراجعه کنید و نظر کاربران را درباره
هر یک از صرافیها بدانید و با در نظر گرفتن تجربه کاربران دیگر و
نیز قیمتی که صرافیها ارائه داده اند ،خرید کنید .البته پیش از آن
باید یک کیف پول مجازی داشته باشید و برای خرید ،آدرس آن
را به صرافی مورد نظر بدهید تا مقدار مورد نظر را به حساب شما
واریز کنند .راه دیگر این است که در صورت دارا بودن حساب ارزی،
از صرافی ( )exchangeهای خارجی (در ازای پرداخت دالر)
بخرید .این صرافیها معموالً برای ارائه سرویس به ایرانیها بسیار
سختگیرهستندواحتمالمسدودکردنحسابوجوددارد.

امان از این نوبت بگیران دکان نانوایی
دوستی به من تلفن کرد و گفت :
داش فرید اصالح طلب را در این دوران با یک جمله معنا
کن .
گفتم  :برای اصالح طلبان این دوران هیچ تعریف خاصی
ندارم تنها می توانم در یک جمله سیاستی که در این زمانه
در حال باب شدن و حاکم شدن است و ربطی هم به چپ و
  فریدصلواتی
راست ندارد را با یک مثال به تصویر کشم .
از کنار نان سنگکی رد می شوی .دو نفر بیشتر در صف نایستادهاند.خوشحال و
خندان از اینکه دو نفر که چیزی نیست  ،در صف می ایستی تا نوبتت شود و نان
داغسنگکبگیری.
همین که در صف می ایستی و شاطر کمکم نانها را از تنور در می آورد  ،می بینی
زرشک  ،حدود سی نفر قب ً
ال جا گرفتهاند و رفتهاند به کارهایشان رسیدهاند وحال
که نوبت نان درآوردن رسیده با زور تو را که از ابتدا درون صف ایستادهای به کنار
کشیده و به آخر صف می فرستند .هر چه فریاد میزنی که بابا من کلی تو صف
ایستادمتانوبتمرسیده.اینهاکجایصفبودند؟
هیچکس گوشش بدهکار نیست.این است حال و روز دوران ما که برخی تنها
نقششانایناستکهنردبانترقیفرصتطلبانوقدرتطلبانرابازیکنند.
چقدر دردناک است شخصی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری اخیر می
ترسید از مقابل ستاد هنرمندان روحانی در اصفهان رد شود حال برای ما در شهر
مهره چینی می کند و باد در غبغبه خود میاندازد و وقتی مرا میبیند از دور می
گوید :داش فرید سالم به پدر برسانید  ،حالشان چطور است؟؛ امان از این نوبت
بگیراندکاننانوایی!

سیاست

کاش روی سرم چناری بکارم
مهرداد نقبایی

کاشسرمرابردارموبراییکهفتهدرگنجهایبگذارم
و درش را قفل کنم/
درتاریکییکگنجهدیگر/
رویشانههایم,رویسرم,چناریبکارم/
وبراییکهفتهدیگردرسایهاشآرامبگیرم.
نوشت :درد را از هر طرف که بنویسی درد است .در جامعه ای که اینبار
به لطف یک رســانه مجازی و صندوق رای و یا با هر وســیله دیگری،
گروهی اکثریت یافته اند و در پرتو نشان های سیاسی و البته با ایده ال
ها و آرمان هایی بزرگ و کوچک؛ هوس دارنــد تا برای میلیون ها نفر
دیگر فکر کنند و البته برنامه ریزی در جامعــه فرهنگی زده و انقالب

info@eghtesadbazar.ir

کوچ ابدی
خواننده گلها

  حسین  قلعریز

جامعه

ارزهای دیجیتالی

نوستالژی

کرده اخالقی که حاال پر از نگهبان و آمــر و مفتش و ناظم و ناظر و بپا و
مراقب است کاش می شد به این مدیران تازه از راه آمده رساند که الاقل
سرنوشت ما را به دست مردانی الیق و توانمند بسپارند  .کاش می شد
بدون بختــک و بپــا و مراقــب گفت کــه آیا هنــوز هم بــه تصور
اینــان می تــوان بــا کینــه ورزی والبته مدیریت ســیاه و ســفید
و خــودی و غیرخــودی راه بــه جایــی بــرد و یا نســلی دیگر هم
ماننــد نســل دهــه  60و  70من ،قرار اســت خاکســتر شــوند.
بک گرانــد ســرمه ای را از ذهنــش محو کــرده بود؛ یــک زمینه
ســفید؛ اصفهان برای تمــام اصفهانیان .حتــی برای آنانــی که با
ما همفکــر و هم آرمان نیســتند .بقــول حکمت کاش روی ســرم
چناری بــکارم و برای یک هفتــه دیگــر در ســایه اش آرام بگیرم.

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

ناهید دایی جواد در  ۲۸اردیبهشت
 ۱۳۲۱در شهر اصفهان به دنیا آمد.
وی مــدرک لیســانس خویش در
رشــته ادبیات فارســی از دانشکده
ادبیات دانشگاه اصفهان گرفت و در
ســال  ۱۳۴۲به اســتخدام آموزش
و پرورش اســتان اصفهــان درآمد.
او از ســال  ۱۳۵۵تا سال  ۱۳۷۴که
بازنشســته شــد در دبیرستانهای
شــهر اصفهان به تدریــس ادبیات
فارسی و زبان عربی مشغول بود.
در ســال  ۱۳۵۵با کیوان قدرخواه،
شاعر و وکیل دادگستری ازدواج کرد.
نقل خاطره ای از اودر یکی از آخرین
مصاحبه ها خوانــدن دارد" :پس از
اینکه ترانــه «غروب کوهســتان»
ساخته شد ،نوروز ســال  1341بود
که رادیو ملی از  12اســتان کشــور
دعوت کرد تــا نمایندگانشــان در
تهران حضور پیدا کــرده و به اجرای
برنامه بپردازند ،از شــهر اصفهان نیز
قرار بود که آقای تاج حضور داشــته
باشــند ولی با صحبتهایی که آقای
پازوکــی با ایشــان انجــام دادند و
بزرگواری که وی به خــرج داد ،من
به جای استاد بزرگ آواز اصفهان به
تهران رفتم و شرایط اجرای رادیویی
فراهم شــد که با ویلن آقای پازوکی
و ضــرب امیــر بیداریــان «غروب
کوهســتان» را اجرا کردیــم که با
استقبال چشــمگیر و فوق العاده ای
از ســوی مخاطبان در سراسر کشور
روبرو شد و همین موفقیت نیز باعث
حضورم در برنامه گلها گردید".
ناهید دایــی جواد در ســال ۱۳۸۱
سه کنســرت در تهران در تاالرهای
وحدت ،اندیشه ،فرهنگ با مشارکت
کیان علینژاد اجرا نمودهاست و پس
از آن به همراه «گــروه ایراندخت»
تــور کنســرتی را در شــرق ایاالت
متحده داشتهاست.
آخریــن اجــرای وی در خــارج از
کشور در بزرگداشت پیرنیا در لندن
بودهاســت که به همراه گلپایگانی با
همدیگر برنامه اجرا نمودند .کنسرت
های داخلــی وی همچنــان ادامه
داشــت .دایی جواد که چند سال با
بیماری ســرطان دســتوپنجه نرم
میکرد اما همچنان با روحیه به کار
آمــوزش و تدریس موســیقی ادامه
داد .این هنرمنــد چند روزی بود که
به گفته پزشک معالجش از بیماری
ســرطان رهاشــده بــود و از تهران
به اصفهان بازگشــته بود تــا به کار
تدریس هنرجویانش بپردازد.
یکشنبهشــب  ۱۹آذرمــاه ۱۳۹۶
حــدود ســاعت  ۱۹:۱۰درحالیکه
وی از آموزشــگاه موســیقی نوا در
خیابان مرداویج اصفهان بازمیگشت
راننده ای که ســرعت زیادی داشت
با وی برخورد کرد و پــس از انتقال
به بیمارســتان شــریعتی اصفهان،
درگذشت.

