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شكوفایی در 
حوزه سرمایه گذاری

دولـت يازدهـم روزهـاي پاياني خـود را مي 
گذرانـد و بـه زودي بـراي قضـاوت بـه عادل 
ترين و بـا انصاف ترين هیئـت منصفه  تاريخ 

يعنـی مردم ايـران...

که  است  معتقد  سبحانی،  بهرام 
نظر  از  کشور  فوالد  صنعت  اگر 
سیاستگذاری به طور متمرکز در يک 

سازمان و نهاد مانند...

معــاون مديرامورســرمايه گذاری و 
اصفهان  شــهرداری  مشارکت های 
گفت: اصفهــان به لحــاظ ذاتی 

جذابیت خاصی دارد و...
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با زور مالیات، جلوگیری از واردات و تعرفه 
گمرکی نمی توانیم کاالی ملی را بفروشیم.

دو دو تا چهارتای گردشگری

نسخه ای برای نجات صنعت

گزارش "نوسان" از اختالفات پژوهشگاه شاخص پروژه با دانشگاه اصفهان؛

.info@eghtesadbazarنظرات خود را  در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید  ir

شوفرهای اینترنتیمحور مبادله گر 

موضوع پژوهش پیش از دهه 80 در ايران مفهوم و جايگاه چندانی نداشت. اما بعد از آن با نگاه ويژه مقام معظم 
رهبری، پژوهش موتور حرکت اقتصادمقاومتی و کلید برون رفت از مشکالت معرفی شد تا پژوهش آرام آرام در 
کشور گل کند و به دنبال آن پای سرمايه گذاران بخش خصوصی به اين مقوله نیز باز شود. پژوهشگاه شاخص پژوه، 
نمونه يکی از اين مراکز است که امروز بعد از يک دهه، عالوه بر دستور انحالل توسط وزارت علوم، درگیر اختالفاتی 
با دانشگاه اصفهان است. اما چه فرايندی در مسیر اين پژوهشکده روی داده و چرا امروز اين مرکز با چنین مشکالتی 

سر در گربیان است؟

با توسعه و نفوذ روزافزون فناوری 
های نوين در جوامع قرن بیســت 
و يک، هويت و شــکل بسیاری از 
مشاغل ســنتی تغییر کرد و حتی 
برخــی از آنها حــذف و محدود 
شده اند. طی بررسی های صورت 

گرفته پیش بینی می شــود در آينده ای نــه چندان دور 
هجده کسب وکار به مرز نابود خواهند رسید.....

به اعتقاد اســماعیل تکیه ســادات، 
ايران دارای ظرفیت های خوبی برای 
موفقیت در بازار جنوب شــرقی آسیا 
و به ويژه کشور مالزی است. ظرفیت 
هايی که با شناخت از نقاط ضعف و قوت 
خود وحرکت هوشمندانه و برقراری 
ارتباطات مؤثر با ساير کشورها، سهم بیشتری از بازار آن ها را نصیب 

ايران خواهد کرد   و ...
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بن بست شاخص پژوه

سیدصدرالدین نجاتی گیالنی:

بازاریابی گردشگری اصفهان پتانسیل درآمد باالی 1000 میلیارد ریال را دارد!
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اتاق  معادن  کمیسیون  رئیس  نوسان:   
تولید فوالد  اصفهان گفت: ظرفیت  بازرگاني 
نصف  به  حاضر  حال  در  خصوصی  بخش 
اين  تداوم  با  که  است  يافته  کاهش  خود 
کار  نیروی  بیشتر  تعديل  به  مجبور  شرايط، 

خواهیم بود.
در  کوير  فوالد  مجتمع  از  بازديد  حاشیه  در  خوروش،  احمد 
شهرستان آران و بیدگل اظهار داشت: رکود صنعت فوالد کشور به 
ويژه در بخش خصوصی به علت مشکل در تأمین مواد اولیه است 
که امیدواريم هر چه زودتر برطرف شود. عضو هیئت مديره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد  افزود: صادرات بی رويه شمش و مواد اولیه 
که  است  شده  موجب  دولتی  بزرگ  های  شرکت  توسط  فوالدی 

شرکت های فوالد بخش خصوصی با کمبود مواد اولیه مواجه شوند.
تفاوت  داد:  ادامه  اصفهان  بازرگاني  اتاق  معادن  کمیسیون  رئیس 
قیمت جهانی فوالد بین ايران و خارج از کشور افزايش يافته است 
و شرکت های تولید مواد اولیه فوالد ترجیح می دهند به جای اينکه 
شمش و مواد اولیه فوالد را به شرکت های داخلی بفروشند به خارج 

از کشور صادرات داشته باشند، تا سود بیشتری ببرند. 
برای  اولیه  مواد  نرخ  افزايش  و  کمبود  اينکه  به  اشاره  با  وی 
تولیدکنندگان بخش خصوصی تبعات زيادی دارد، گفت: در حال 
باعث کاهش مصرف  بازار داخلی  افزايش قیمت شمش در  حاضر 
شده و میزان خريداران داخلی را به نسبت خارجی به حداقل کاهش 
داده که در نتیجه آن تعداد زيادی از کارخانه های فوالد داخلی

 با مشکل روبرو شدند.
خوروش تاکید کرد: اگر همه ما با همدلی و همزبانی بنا بر تأکیدات 
رهبر معظم انقالب در خصوص سیاست های اقتصاد مقاومتی عمل 
کنیم، می توانیم بسیاری از مشکالت صنعت فوالد کشور را برطرف 
کنیم و ديگر شاهد خام فروشی محصوالت فوالدی به خارج از کشور 

به جای حمايت از تولید داخل نخواهیم بود.
 رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگاني اصفهان همچنین بیان کرد: 
واحدهای دولتی تولید فوالد به علت هايی از جمله باال بودن تولید و 
پايین بودن قیمت تمام شده و داشتن دفاتر بین المللی، محصوالت 
خود را با قیمت پايین تر عرضه می کنند که در نتیجه توان رقابت را 

از بخش خصوصی می گیرند.
عضو هیات مديره انجمن فوالد کشور اضافه کرد: بخش خصوصی از 
گذشته تاکنون، خود را در کنار دولت ديده است تا کشور از چالش 
های ناشی از تحريم عبور کند و در حال حاضر هم  آماده همکاری 

همه جانبه با دولت جهت عبور از شرايط فعلی می باشد.
تولیدکنندگان  انجمن  مديره  هیئت  عضو  حضور  با  است،  گفتنی 
فوالد کشور، مجتمع فوالد کوير در آران و بیدگل با ظرفیت 350 
هزار تن در سال 138۶ به بهره برداری رسید. اين مرکز صنعتی يکی 
از کارخانه های مدرن بخش خصوصی در کشور است که بر اساس 
آمار های موجود در سال گذشته بیشترين تولید مقاطع طويل و 

همچنین بیشترين صادرات به کشور های منطقه را داشته است.

تجارت  کمیسیون  رئیس  نوسان:   
گفت:  اصفهان  بازرگانی  اتاق 
صنعتی  پايتخت  حالی  در  اصفهان 
و  چالش ها  دچار  که  است  ايران 
شده  عديده ای  و  اساسی  معضالت 
انديشی  چاره  آن  برای  بايد  که 

شود.
اصفهان،  استان  در  داشت:  اظهار  گلشیرازی،  مسعود 
آموزشی  مؤسسه  و  مرکز  و  دانشگاه   100 از  بیش 
تربیت  برای  مناسبی  بستر  که  کند  می  فعالیت 
بنابراين  می آيد؛  حساب  به  کار  نیروی  تأمین  و 
از  استفاده  با  و  مناسب  ريزی  برنامه  با  می توان 
ظرفیت های موجود بر معضالت و مشکالت فائق آمد.

اصفهان  بازرگانی  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
تا  اول  صنعتی  انقالب های  تاريخچه  به  اشاره  با 
و  پرداخت  چهارم  صنعتی  انقالب  موضوع  به  سوم 
پهبادها  سرنشین،  بدون  خودروهای  داشت:  بیان 
چهارم  صنعتی  انقالب  از  نمونه هايی  روبات ها  و 
چه  اخیر  انقالب  اين  که  اينجاست  سوال  اما  هستند، 
خواهد  اقتصادی  وضعیت  و  کار  و  کسب  در  تأثیری 
سومین  برگزاری  به  اشاره  با  گلشیرازی  گذاشت؟. 
اظهار  چهارم،  صنعتی  انقالب  المللی  بین  کنفرانس 
صادرات  حوزه  در  اصفهان  بازرگانی  اتاق  کرد: 
تجارت  حوزه  در  و  صادرات  مديريت  شرکت های  و 
حمايت  ايده  صاحبان  از  همواره   ICT و  الکترونیک 

می کند و در اين زمینه پیشقدم است. 
وی افزود: هدف از برگزاری کنفرانس انقالب صنعتی 
و  صنايع  صاحبان  که  است  اين  اصفهان  در  چهارم 
واحدهای صنعتی در اصفهان بدانند که دنیا در حال 
تغییر و به روز شدن است و اگر خود را به روز نکنند 

محکوم به فنا خواهند بود.
اصفهان  بازرگانی  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس 
کمیسیون  در  دانش  و  علم  با جريان  رابطه  در  گفت: 
با  آينده،  ماه  در  اصفهان  بازرگانی  اتاق  تجارت 
دانش،  تبادل  برای  آلمان  بايز  اشتین  دانشگاه 

انجام خواهد گرفت. توافقی 
از   ICT و  الکترونیک  تجارت  حوزه  داد:  ادامه  وی 
اتاق  تجارت  کمیسیون  که  است  حوزه هايی  جمله 
بازرگانی اصفهان به صورت ويژه به آن پرداخته و اين 
حوزه در سند راهبردی نیز سهم بسیاری داشته است؛ 
رشد  مرکز  اندازی  راه  راهبردی،  سند  در  همچنین 

صادرات استان مورد توجه ويژه ای قرار گرفته است.

رئیس دادگستری استان اصفهان، گفت: تأمین امنیت سرمايه گذاران مهم ترين هدف راه اندازی 
مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي است. خسروی وفا، تأکید کرد: مجتمع قضايی ويژه امور 
اقتصادي رفع مشکالت تولیدکنندگان و صنعتگران اصفهاني، منويات مقام معظم رهبري و شعار 
سال را عملیاتی می کند. خسروی وفا با اشاره به صنعتی بودن استان اصفهان و حضور بیشترين 
و مهم ترين واحدهای صنعتی کشور در اين استان، گفت: راه اندازی اين مجتمع قضايی، عملیاتی 
نمودن فرمايش مقام معظم رهبری بود که به صورت جدی، مشکالت صنعتگران را مرتفع سازد.

رئیس شــورای عالی جوانان اتاق اصفهان، گفت: دوره آموزشــی بازرگانان کوچک باهدف  
آشــنايی کودکان و نوجوانان با  مفاهیم اقتصادی و کارآفرينی و آمــوزش بازرگانی برگزار 
می شود. امیر کشــانی آموزش را زيربنای هر توسعه دانســت و افزود: برای تقويت بخش 
بازرگانــی و کارآفرينی اســتان اصفهــان بايــد از دوران کودکی بر روی نیروی انســانی 
سرمايه گذاری کرد. وی اضافه کرد: هشتاد کودک و نوجوان در دو رده سنی ۶ تا 13 و 14 تا 

18  در قالب سه گروه پس از مصاحبه و  گفتگو در اين  دوره سازمان دهی شدند.

دولت يازدهــم روزهاي پايانــي خود را مي 
گذراند و بــه زودي براي قضــاوت به عادل 
ترين و با انصــاف ترين هیئت منصفه  تاريخ 
يعنی مردم ايران ، سپرده خواهد شد. در اين 
قضاوت، بي شــک حافظه تاريخي ايرانیان 
شــهادت خواهد داد که بخش کشاورزي با 
وجود خشکسالی هاي اين سال ها با تدبیر 
دولت موفق بوده  و حتی به ســمت صنعتی 

شدن پیش رفته است.
مرد ديپلماســي دولت يازدهم هم در ذهن 
هیئت منصفه به نیکي ياد مي شود. ظريف 
با يک ادبیات جديد، توانمند و در شأن ملت 
ايران به برجام رســید و به دنیا ثابت کرد که 
مردم ايران با يک تاريخ ديرينه، در اوج عزت 
و اقتدار با دنیا بر اساس سیاســت بُرد بُرد و 
تأمین منافع مشــترک برخورد مي نمايند. 
سیاســتي که منافع آن بیــش از هر جا در 
تقويت روابط تجاري خارجي و صنعتي ايران 
با کشــورهاي جهان نمايان شد.اما قضاوت 
صنعتگران و تولیــد کنندگاني که عضو اين 
هیئت منصفه هســتند چگونه خواهد بود؟ 
دولت يازدهم بــراي تأمین عوامل محیطی 
مرتبط با کار و تولید چگونه عمل کرد؟ تک 
نرخي شــدن ارز که يکي از آرزوهاي فعاالن 
اقتصادي اســت چه زمانــي تحقق خواهد 
يافت؟ تیم اقتصادي دولت همواره ازکاهش 
نرخ تسهیالت سخن گفتند اما متأسفانه ما 
شاهد اين کاهش نیستیم. تولید کنندگان با 
بازپرداخت تسهیالتي دست و پنجه نرم مي 
کنند که سود آن ها با جرايم و ديرکردهاي 
غیر منطقي به بیش از 30 درصد مي رسد و 
تسهیالت جديد نیز علیرغم سود اسمي 18 
درصد به علت نیاز به سپرده گذاری به سود 

واقعي ۲۲ تا ۲4 در صد خواهد رسید.
کاالهاي ما با مدت  زمان بازپرداخت طوالنی 
به فروش مي رسد و گاهي بیشتر از يک سال 
زمان براي دريافت بهاي آن الزم است؛ با اين 
نحوه فروش و دريافت بهاء، چگونه هر سه ماه 

يکبار ارزش افزوده را پرداخت کنیم ؟
بايد منصف بــود. هیچ کــس منکر تالش 
هاي دولت و يا عوارض ناخواســته ناشي از 
تحريم هــا و تصمیمات عجوالنه و اشــتباه 
دولت قبــل نیســت؛ اما بیايیــد منصفانه 
اين تقصیرها و خســارات جبــران ناپذير 
آن را تقســیم کنیم.فعــاالن اقتصــادي و 
صنعتگران چه اندازه در اين تصمیم ها مقصر 
بوده اند؟ما چه نقشی در رکود داشتیم؟ ما چه 
نقشی در هدفمند کردن يارانه ها داشتیم؟ 
مگر قرار نشد 30درصد از درآمد هدفمندي 
يارانه به تولید اختصاص يابد؟ ما چه نقشی 
در تحريم ها داشــتیم؟ چرا بايد تاوان همه 
اين اشتباه ها را به تنهايي خانواده کار و تولید 
بپردازد؟در ســال های گذشــته، صنعتگر 
ترک زبانی که در اصفهــان کار می کرد، به 
زندان رفت و هزار و چهارصد کارگرش بیکار 
شده اند و امروز شرمسارم که بايد بگويم پس 
از مرگ مظلومانه او، همسر ۷3ساله يک مرد 
بزرگ توسط بانک زندانی شد.دولت يازدهم 
به پايان رسید؛ امروز ســخنان نويد بخش 
معاون اول رئیــس جمهور مبنــي بر لزوم 
تأمین عوامل محیطی مرتبط با کار و تولید 
را شنیديم. امیدوارم عزم دولت براي تأمین 
اين عوامل و رونق فضاي کسب و کار جدي 
باشد. امیدوارم همه قواي ســه گانه براي 

حل مشکالت تولید به میدان بیايند.
ســخن آخر اينکه فعاالن اقتصادي، تولید 
کنندگان وصنعت گران در هرشــرايطي 
مجاهدت در جبهه اقتصادي را رها نکردند؛ 
اما بايد بپذيريم که شــهداء و جانبازان اين 
جبهه مورد بي مهري قــرار گرفتند. من به 
نمايندگــي از اعضاي اين خانــواده بزرگ 
اعالم مي نمايم که تا آخرين لحظه حیات، 
برعهد خود با مردم و آرمــان هاي نظام و 

رهبری استوار خواهیم ماند.

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگاني اصفهان:

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان:

ظرفیت تولید فوالد بخش خصوصی نصف شد

مرکز رشد صادرات استان راه اندازی می شود

آموزش زيربنای هر توسعهراه اندازی مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي
دیدگاه

سرمقاله

تاريخ قضاوت می کند

شاخص پژوه به عنوان يک مجموعه پژوهشی 
در ســال 1385 تاسیس شــد و بعد از طی 
کردن مراحلی تبديل به مرکز، پژوهشکده و 
در نهايت پژوهشگاه شد و سپس با رسمی و 
قطعی شدن مجوز آن، از سال 13۹1پذيرش 
رســمی دانشــجوی دکتری را آغاز کرد. با 
فرمايش مقام معظم رهبری، مبنی بر اينکه 
پژوهشگاه ها برای ظرفیت سازی های جديد و 
تجاری سازی علم، بايد در دل دانشگاه ها قرار 
گیرند، اين مجموعه به داخل دانشگاه اصفهان 
راه يافت. برخی معتقدند پژوهشگاه شاخص 
پژوه، در اين ســال ها توانســت در راستای 
سیاســت اصل 44 قانون اساسی در تجاری 
سازی علم گام هايی بردارد و به عنوان بخش 
خصوصی به ياری و مشــارکت بــا دولت در 
پروژه های ملی و بین المللی همچون مديريت 
بحران آب منطقه ای، مديريــت ريزگردها، 
مديريت بحران مترو تهران، زلزله های کشور 
و ... آيد و حتی اجرای آنها را برعهده گیرد. اما 
در اســفند ماه ۹5، وزارت علوم در اطالعیه 
ای حکم انحالل پژوهشگاه مهندسی بحران 
های طبیعی شــاخص پژوه را اعالم کرد؛ "با 
عنايت به مستندات دريافتی از مرکز نظارت 
و ارزيابــی آموزش عالی، مکاتبات ســازمان 
بازرسی کل کشور و بررسی های به عمل آمده 
و بر اساس مصوبه شــورای گسترش آموزش 
عالی يکم اسفندماه ۹5 ، بدين وسیله ضمن 
لغو مجوز، انحالل پژوهشگاه مهندسی بحران 
های طبیعی شــاخص پژوه اعالم می شود".
به دنبال اين مشــکل و مشــخص شــدن 
دانشــگاه غیردولتی– غیر انتفاعی "شــیخ 
بهايی" به عنوان کفیل پژوهشگاه خصوصی 

مهندســی بحران های طبیعی شــاخص 
پژوه از ســوی معاونت آموزشی وزارت علوم، 
شــاخص پژوه درگیر اختالفاتی با دانشگاه 
اصفهان شد. اين دانشــگاه اعالم کرده که با 
انحالل شــاخص پژوه، اين پژوهشگاه بايد از 
مجموعه دانشــگاه اصفهان نیز خارج گردد.

*  شاخص پژوه؛ گوشــت قربانی 
بین دو دولت!

اما ريیس پژوهشگاه شاخص پژوه با بیان اينکه 
شاخص پژوه اولین پژوهشــگاه خصوصی و 
برتر در تولید علم است، گفت: اين پژوهشگاه 
در خاورمیانه بزرگترين پژوهشگاه خصوصی 
در زمینه مديريت بحــران و باليای طبیعی 
اســت؛ همچنین تنها مجموعه ايرانی عضو 
برنامه محیط زيســت ســازمان ملل است و 
پنجاه تفاهم نامه بین المللی با دانشگاه های 
معتبر دارد. امیر محمودزاده، مدت زمان اين 
قرارداد را ســی ســاله ذکر کرد و يادآور شد: 
اين قرارداد به امضای هیات امنای دانشــگاه 
اصفهان رســید، ضمن آنکه اجاره بهای 30 

ساله ساختمان اين پژوهشگاه به صورت يکجا 
پرداخت شده است. محمودزاده، معتقد است: 
با تغییر رياست دانشگاه، موضوعاتی در زمینه 
بیرون رفتن پژوهشگاه شاخص پژوه از دانشگاه 
مطرح شــد؛ ما نیز همواره اعالم کرديم اين 
پژوهشگاه قرارداد 30 ساله با دانشگاه منعقد 
کرده و رؤسا و مسؤوالن دانشگاه بايد نسبت 
به اين قرارداد وفادار باشــند. وی اما افزود: با 
تغییر دولت احمدی نژاد و آمدن تیم جديد 
در وزارت علــوم و همچنین رياســت جديد 
دانشــگاه اصفهان؛ متاســفانه به دلیل عدم 
همگرايی سیاســی، مشــکالتی با مديريت 
سابق دانشــگاه اصفهان وجود داشت که در 
اين بین پژوهشگاه شــاخص پژوه، گوشت 
قربانی بیــن چرخ دنده های دو دولت شــد. 
به گفته ريیس پژوهشگاه شــاخص پژوه، ما 
قربانی دعواهای سیاســی دو گــروه رامش 
و طالبی شــديم و آنهــا اعــالم کردند که 
قراردادهای شــاخص پژوهــش غیرقانونی 
است و مصوبه هیات امنا ندارد. البته ما تمام 
مستندات الزم را در خصوص قانونی بودن اين 
قرارداد و مصوبات هیات مديره  را ارائه داده ايم 
اما متاســفانه عزم پذيرش وجود ندارد. وی با 
بیان اينکه از سويی نگاه هیات علمی دانشگاه 
به پژوهشگاه شاخص پژوه، اقتصادی نیست، 
افزود: متاسفانه تا پیش از اعالم حمايت رهبر 
انقالب از موضوع پژوهش؛ اين گفتمان بین 
دانشگاهیان وجود نداشــت و کسی متوجه 
موضوع پژوهــش اقتصادی نبــود. در ابتدا 
می گفتند چرا رســاله دکتری بايد در بازار 
فروخته شود و تمام اينها در شرايطی بود که 
ما پای صنعت را به دانشگاه ها و دانشجويان 
را در پروژه های بزرگ بــاز کرديم. وی ادامه 
داد: در اين فضا منتقدانی وجود داشــتند که 
طی چند دهه گذشته سکان مجموعه های 
علمی و پژوهشی را بر عهده داشــته و راه را 
اشــتباه رفته بودند. بنابراين کم کاری های 
آنها برمال شــد و جنبش هايــی را به صورت 
کاذب ســامان دهی کردند که هیات علمی 
دانشگاه اصفهان مخالف شاخص پژوه است 
و در نهايت با توجه به اينکــه تريبون دولت 
را در اختیار داشــتند کار خود را پیش بردند.
محمــودزاده، تاکید کرد: شــاخص پژوه به 
اندازه 50 ســال آنها، در مدت سه سال کتاب 
و رســاله چاپ کرد و با پــروژه های صنعتی 
قــرارداد منعقــد کــرده و در نهايت رشــد 
سريع شــاخص پژوهش، منجر به همکاری 
ادارات و ســازمان هايی شد که تشنه حضور 
بخش خصوصی بودند؛ بنابرايــن بدنه ُکند 
و ناکارآمد آموزش عالی به جنگ شــاخص 
پژوهش آمد، چرا که تصــور می کند اگر ما را 
حذف نکند عیوب آنها برمال می شــود؛ اينها 
ســرآغاز درگیری با شــاخص پژوه بود. وی 
ادامه داد: آنها دو خرده به گرفتند؛ يکی اينکه 
شاخص پژوه دانشجو مازاد بر ظرفیت کنکور 
پذيرفته، اما مشخص اســت که هفت روش 
قانونی بجز قبولی درکنکــور، برای پذيرش 

دانشــجو وجود دارد. همچنیــن آنها اعالم 
کردند که قراردادی که ما با دانشگاه اصفهان 
منعقد کرديم مصوبه هیــات دولت ندارد؛ در 
صورتی که مصوبه موجود اســت؛ اما افرادی 
با جعل مصوبــه، در آن دســتکاری کردند. 
ريیــس پژوهشــگاه شــاخص پژوه تصريح 
کرد: با تمام اين کارشــکنی ها معتقدم که 
شاخص پژوه، سال ها پژوهشگاه برتر کشور 
در پرورش دانشــجوی دکتری بــوده و در 
ســال ۹5 به عنوان پژوهشگاه برتر کارآفرين 
معرفی شــد چرا کــه500 شــغل جديد و 
500 شغل غیرمســتقیم ايجاد کرده است. 
به اعتقاد محمــودزاده، اگر شــاخص پژوه 
ايــرادی دارد بايــد برطرف شــود. در هیچ 
جای کشــور، يــک مجموعــه را در صورت 
تخلف، نابود و حذف نمی کنند بلکه با تفکر 
حمايت، در مســیر درســت قرار می دهند.

* برنــد دانشــگاه اصفهان زیر 
عالمت سؤال!!! 

به دنبال اين اظهارات، روابط عمومی دانشگاه 
اصفهان چندی پیش بیانیــه ای صادر کرد. 
در اين بیانیه آمده اســت؛ "در دولت دهم و 
به تاريخ ۹1/4/۷ صرفاً قــراردادی بدون اخذ 
مجوز هیأت امناء توسط ريیس سابق دانشگاه 
اصفهان با پژوهشکده منحله شاخص پژوه، 
مبنی بر احداث چهار بلوک ســاختمانی به 
مســاحت هفت هزار متر مربع در دانشــگاه 
اصفهان منعقد شــده اســت. در اين قرارداد 
مقرر شده اســت که چهار بلوک ساختمانی 
به مساحت حدود هفت متر مربع احداث و ۲ 
بلوک را به دانشگاه اصفهان تحويل و ۲ بلوک 
را نیز خود اين پژوهشکده مورد بهره برداری 
قرار دهد. از جمع 4 بلوک 3 بلوک را به اتمام 
رساندند که يکی از بلوک ها را تحويل دانشگاه 
اصفهــان داده و ۲ بلوک ديگــر را خود مورد 
بهره برداری قرار داده است. بنابراين دانشگاه 
اصفهان به جای اين که ۲ بلوک با مســاحت 
3 هزار و 500 متر مربــع را در اختیار بگیرد 
فقط يک بلوک به مســاحت هــزار و 500 
متر مربع را در اختیار گرفته اســت. مجدداً 
تأکید می نمايد بر اساس قوانین وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، هرگونــه حق انتفاع در 
امالک دانشــگاه مســتلزم وجود مصوبات 
هیأت امناء است و نکته قابل تأمل اين است 
که قرارداد با پژوهشکده منحله شاخص پژوه 
در سال ۹1 منعقد شده و عملیات ساختمانی 
نیز از همان زمان شروع شــده است و ادعای 
رئیس سابق دانشــگاه اصفهان و ريیس اين 
پژوهشکده مبنی بر صدور مجوز در سال ۹۲ 
توســط هیأت امنا جای تأمل دارد، چرا که 
برای اين گونه فعالیت ها بايد مجوز هیأت امناء 
را قبل از هرگونه اقدام عملیاتی و اذن انتفاع 
اخذ کرد. بنابراين اين ادعا کذب محض است". 
در ادامه اين بیانیه آمده اســت "پیرو مصوبه 
هیأت امنای دانشگاه در سال 13۹3، گزارش 
سازمان بازرســی کل کشــور، نامه اعضای 

هیأت علمی دانشگاه و کارکنان، درخواست 
رسای دانشکده ها و درخواست شورای صنفی 
اعضای هیأت علمــی دانشــگاه اصفهان از 
رياست فعلی دانشگاه اين است که بر اساس 
مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بايد 
پژوهشگاه منحله شــاخص پژوه از دانشگاه 
خارج شود، زيرا به دلیل تخلفات انجام شده 
توسط اين پژوهشکده، وزارت علوم رسماً آن 
را منحل کرده اســت. عالوه بر اين متأسفانه 
اين پژوهشــکده منحله، به دفعات اعتبار و 
برند دانشگاه اصفهان را زير سؤال برده است".

فعالیــت  ادامــه  تکلیــف   *
دانشــگاه از  خــروج  از  پــس 

ريیس پژوهشگاه شــاخص پژوه، در پاسخ به 
"نوسان" می گويد: شــاخص پژوه هر لحظه 
آمادگی خروج از دانشگاه را دارد به شرطی که 
هزينه ها، ضرر و زيان ساختمان و تاسیسات 
ساخته شده، به اين مجموعه پرداخت شود. 
محمودزاده با تاکید بر اينکه در مدت تاسیس 
اين پژوهشــگاه، کمک های نقدی متعددی 
از سوی ما به دانشگاه اصفهان پرداخت شده 
اســت، اضافه کرد: اگر تمام ايــن هزينه ها 
پرداخته شود، شــاخص پژوه می تواند در هر 
جايی اين عظمت را خلق کند؛ مشروط برآنکه 
که وزارت علوم با ما همکاری و تعامل داشته 
و لغو انحــالل ما را اعالم کند. بــه گفته وی، 
شاخص پژوه 130 دانشجوی وزارت علوم را 
به صورت رايگان پذيرفته و اکنون 40 فرزند 
شهید و ۲5 دانشجوی اســتعداد درخشان 
در آن به صورت رايــگان تحصیل می کنند. 
محمودزاده، تاکید دارد که اين روند، اعتماد 
بخش خصوصــی در تجاری ســازی علم و 
سرمايه گذاری در اين حوزه را از بین می رود.

* فضای فیزیکی؛ تنها مسئله مشترک 
رئیس دانشــگاه اصفهان نیــز در واکنش به 
صحبت های محمودزاده، گفت: تنها مسئله 
مشترک با پژوهشگاه شــاخص پژوه وجود 
فضای کالبدی و فیزيکی اســت که در داخل 
اين دانشــگاه وجود دارد اما مباحث قانونی 
و علمی اين پژوهشــگاه برعهده وزارت علوم 
است. هوشنگ طالبی افزود: چندين جلسه 
برگــزار و توافق کرديم در ازای ســاختمانی 
که اين پژوهشــگاه در دانشگاه ساخته است، 
هزينه ســاخت، پرداخت و آنها دانشــگاه را 
ترک کنند. وی تاکید کرد: متاسفانه در اين 
زمینه کارشکنی صورت می گیرد و علی رغم 
اينکه تمامی کارها انجام و ساختمان توسط 
کارشناســان دادگســتری ارزيابی شده و ما 
نیز آمادگی پرداخت پــول را به صورت يکجا 
داريم، اما در اين زمینه مسئوالن پژوهشگاه 
کارشــکنی می کنند. به گفتــه طالبی، ما 
مخالف فعالیت موسسات خصوصی نیستیم 
و از آنها حمايت می کنیم اما اکثريت و قريب 
به يقین اعضــای هیات علمــی و کارکنان 
مخالف ماندن اين پژوهشــگاه در دانشــگاه 
اصفهان هســتند؛ چــرا که يک موسســه 
خصوصی کــه کیفیت الزم را نــدارد اکنون 
از برند و نام اين دانشگاه اســتفاده می کند.

حال بايــد ديد در ســالی که با نــام اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشــتغال نامگذاری شده 
و با توجه به تاکید ويــژه مقام معظم رهبری 
آيا وزارت علــوم و بــه دنبال آن دانشــگاه 
اصفهــان از مواضــع خــود عقب نشــینی 
خواهند کرد و يــا اينکه همانند بســیاری 
از طرح هــای بخش خصوصی با رســیدن 
به بن بســت، روند انحالل کامل شــاخص 
پژوه به ســرانجام خــود خواهد رســید؟!./

گزارش "نوسان" از اختالفات پژوهشگاه شاخص پروژه با دانشگاه اصفهان؛

بن بست شاخص پژوه
آیا برخوردهایی از جنس "شاخص پژوه" امكان مشارکت بخش خصوصی را سلب نمی کند؟

به گفته طالبی، ما مخالف فعالیت موسسات خصوصی 
نیستیم و از آنها حمایت می کنیم اما اکثریت و قریب به 
یقین اعضای هیات علمی و کارکنان مخالف ماندن این 

پژوهشگاه در دانشگاه اصفهان هستند.

به گفته رییس پژوهشگاه شاخص پژوه، ما قربانی دعواهای سیاسی 
دو گروه رامش و طالبی شدیم و آنها اعالم کردند که قراردادهای 

شاخص پژوهش غیرقانونی است و مصوبه هیات امنا ندارد.
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موضوع پژوهش پیش از دهه 80 در ایران مفهوم و جایگاه چندانی نداشت. اما بعد از آن با نگاه ویژه مقام معظم 
رهبری، پژوهش موتور حرکت اقتصادمقاومتی و کلید برون رفت از مشکالت معرفی شد تا پژوهش آرام آرام در 
کشور گل کند و به دنبال آن پای سرمایه گذاران بخش خصوصی به این مقوله نیز باز شود. پژوهشگاه شاخص پژوه، نمونه یکی از این 
مراکز است که امروز بعد از یک دهه، عالوه بر دستور انحالل توسط وزارت علوم، درگیر اختالفاتی با دانشگاه اصفهان است. اما چه 
فرایندی در مسیر این پژوهشکده روی داده و چرا امروز این مرکز با چنین مشکالتی سر در گربیان است؟ این گزارش نمی تواند به 
این پرسش پاسخ دهد که آیا شاخص پژوه از برند دانشگاه اصفهان سوءاستفاده کرده است یا خیر؟؛ اما قطعا بر این امر تاکید دارد 

که اینگونه برخوردها با بخش خصوصی امکان حضور قدرتمند و جلب مشارکت بیشتر را سلب خواهد کرد.

گزارش
گروه بازرگانی
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استاندار اصفهان با انتقاد از جايگاه صادرات اصفهان، گفت: اگر بخواهیم استان صادراتی 
داشته باشیم بايد مديران، تفکر صادراتی داشته باشند و حداکثر توان خود را برای صادرات 
به کار گیرند. زرگرپور، با بیان اينکه گمرک کاشان طی دو ماه آينده کلنگ زنی خواهد 
شد، اظهارداشت: اختصاص زمین از طريق شرکت شهرک های صنعتی پیگیری خواهد 
شد. وی به کارگو ترمینال فرودگاه اصفهان اشاره کرد و افزود: اتاق بازرگانی بايد تجهیزات 

الزم را مستقر و طی 15 روز آينده مجوزات الزم صادر و راه اندازی شود.

نايب رئیس اتاق ايران گفت: مفهوم کارآفرينی توأم با خالقیت، نوآوری و پذيرش ريسک 
است. حسین ســالح ورزی، افزود: در طول همه سال های گذشــته اغلب ما در مقابل 
مفهوم کارآفرينی ذهنمان به سمت ايجاد شــغل رفته است، درصورتی که اشتغالزايی

 می تواند يکی از ابعــاد کارآفرينی باشــد. اولین خطا و ظلمی کــه در رابطه با مفهوم 
کارآفرينی شد، واژه ای بود که فرهنگســتان زبان فارسی برای آن تعريف کرد، و مفهوم 

بسیط کارآفرينی به اشتغالزايی و ايجاد شغل تنزل پیدا کرد.

 منشــأ و شدت فرســايش خاک در 
ايران به فراخور موقعیت جغرافیايی، 
خشکسالی طبیعی و يا هیدرولوزيک 
)انســان زاد(، و نیز میزان و نوع بهره 
برداری انسان از عرصه های طبیعی 
)مراتع، جنگل ها، معــادن، خاک و 

آب( متفاوت است. 
رودخانــه هــا، درياچه هــا و تاالب 
هايی که با بهــره برداری بیش از حد 
خشــک می شــوند، مراتعی که در 
کشور بیش از ســه برابر ظرفیتشان 
مورد بهره برداری قــرار می گیرند،؛ 
جنگل های باستانی شمال که طبق 
آخريــن اخبــار، دارای يکصد بهره 
بردار دارای مجوز اســت و از داخل

 تهــی مــی گــردد، معادنــی کــه 
پــس از بهــره بــرداری بــدون باز 
گرداندن خاک ســطحی به شــکل 
گالــی و خنــدق رهــا می شــوند،

جاده هايی که )بدون مرمت حاشیه 
تخريــب شــده آن هــا( در مناطق 
جنگلی و مرتعی احــداث می گردند 
معــدن گچی که به جای اســتخراج 
از ســازند های گچی خالص، گچ را 
از خــاک )با تخريب خاک ســطحی 
ارزشــمند و يــا از بین بــردن اليه 
بیابانــی(  ســنگفرش  حفاظتــی 
استحصال می کنند و ديم کارانی که 
مراتع را در جهت شــیب زمین شخم 
می زنند و پس از چنــدی نیز آن را 
رها می کننــد، فعالیت های تولیدی 
که خاک را با مواد شیمیايی و فلزات 
ســنگین آلوده می کنند و سرانجام 
کوره هــای آجر پزی بســار زياد که 
ارزشــمند زراعی دشــتهای  خاک 
حاصلخیز کشور را با مصرف سوخت 
ارزان به آجر تبديل می کنند )مانند 
دشــت گرگاب اصفهان بــا بیش از 
110 کوره و تخريب دو متر از خاک 
حاصلخیز در عمق زمین و حدود ۷0 
کوره در منطقه جی و قهاب( همگی 
موجــب باال بــردن رتبه فرســايش 
خاک ايــران در میان پر فرســايش 

ترين کشور ها شده اند.
تولید فــوالد غیر قابــل رقابت با آب 
مناطق خشک کشــور و محصوالت 
کشاورزی ارزان مانند صیفی جات و 
صادر کردن آن ها با يک دهم قیمت 
آب صرف شــده برای اين محصوالت 
و همچنین مصــرف غلط محصوالت 
کشــاورزی و ضايعات زيــاد آن ها، 
نمونه های بــارز نقش همــه مردم 
درفرسايش منابع آب و خاک کشور 
می باشد و پايان دادن به اين تخريب 
جبران ناپذير، عزمی جزم و مشارکت 
فعال و همگانی آحــاد مردم در همه 
ســطوح را می طلبد. هجوم ناگهانی 
ريز گردها بــا وزش باد های معمولی 
و گل آلــوده شــدن آب رود خانــه 
های خشــک نشــده با بارانی عادی 
همه نشــان از بی حفاظ شدن خاک 

گرانبهای کشورمان است. 
بر اين موارد که با مديريت مشارکتی 
قابل اصــالح اند، بايســتی اظهارات 
اخیــر رياســت محتــرم جمهور و 
رئیــس محتــرم ســازمان حفاظت 
محیط زيســت درباره قاچاق خاک 
به کشور های حاشــیه خلیج فارس 
را هم بیفزايیم. يادمان باشد خداوند 
متعال انســان را از خاک و زندگی و 
حیات را با آب، شــرف خلق بخشید. 
شعار سازمان ملل همواره بر اين سه 
رکن اســتوار بوده است: خاک، آب و 

امنیت غذايی.

 نوســـان: ســـال جـــاری بـــه نـــام 
تولیـــد و اشـــتغال نامگـــذاری شـــده 
اســـت. مهـــم تریـــن چالـــش پیـــش 
ـــط  ـــک و متوس ـــای کوچ ـــرکت ه روی ش
ـــتغال  ـــق اش ـــد و رون ـــعه تولی ـــرای توس ب

در چـــه مـــواردی مـــی دانیـــد؟
در شـــرايط فعلـــی، اولیـــن رقیـــب شـــرکت 
هـــای کوچـــک، شـــرکت هـــای بزرگتـــر 
ـــر  ـــاه نف ـــر از پنج ـــف کمت ـــر تعري ـــتند. اگ هس
ــم،  ــک بپذيريـ ــای کوچـ ــگاه هـ ــرای بنـ را بـ
ـــن  ـــه بزرگتري ـــد ک ـــی ده ـــان م ـــر نش ـــن ام اي
ــرکت  ــه شـ ــت کـ ــن اسـ ــا ايـ چالـــش آن هـ
ـــت  ـــب فرص ـــال تصاح ـــه دنب ـــر ب ـــای بزرگت ه
ــتند.  ــر هسـ ــای کوچکتـ ــرکت هـ ــای شـ هـ
يعنـــی آن فرصـــت هـــای بـــازار کـــه قبـــاًل 
ـــای  ـــرکت ه ـــرای ش ـــط ب ـــای متوس ـــرکت ه ش
ـــل  ـــه دلی ـــتند و ب ـــی گذاش ـــی م ـــر باق کوچکت
بحـــران اقتصـــادی فعلـــی از شـــرکت هـــای 
کوچـــک گرفتـــه مـــی شـــود. امـــا نکتـــه ای 
ـــن اســـت  ـــه آن برســـم اي کـــه مـــن ســـعی دارم ب
کـــه در شـــرايط فعلـــی، ايـــن تولیدکننـــده 
نیســـت کـــه ارزش کاالی خـــود را اعـــالم 
ــه  ــت کـ ــتری اسـ ــه مشـ ــد؛ بلکـ ــی کنـ مـ
بـــا رفتـــار خـــود ايـــن ارزش را نشـــان مـــی 
ــای  ــرکت هـ ــیاری از شـ ــکال بسـ ــد. اشـ دهـ
ــت  ــن اسـ ــا ايـ ــزرگ مـ ــی بـ کوچـــک و حتـ

ـــد.  ـــی کنن ـــگاه نم ـــتری ن ـــه مش ـــاًل ب ـــه اص ک
ـــی  ـــدات مل ـــرا تولی ـــه چ ـــوال ک ـــن س ـــخ اي پاس
مـــا نمـــی توانـــد نظـــر مشـــتريان داخلـــی را 
ـــت  ـــن اس ـــت. ممک ـــن اس ـــد؟ همی ـــب کن جل
ــار  ــا رفتـ ــد، امـ ــی باشـ ــا ملـ ــد مـ ــه تولیـ کـ
ــند  ــاز و پسـ ــا نیـ ــب بـ ــده متناسـ تولیدکننـ
ـــتريان  ـــی مش ـــت. يعن ـــی نیس ـــتريان ايران مش
ـــدی را از کاالی  ـــرد و برن ـــار و عملک ـــی رفت ايران
تولیـــد داخـــل انتظـــار دارنـــد کـــه آن رفتـــار 
را ازتولیدکننـــده و برنـــد خارجـــی مشـــاهده 
ــی  ــت کاالی ايرانـ ــن اسـ ــد. ممکـ ــی کننـ مـ
بـــه همـــان خوبـــی کاالی مشـــابه خارجـــی 
ـــا  ـــت ب ـــد نیس ـــا بل ـــده م ـــا تولیدکنن ـــد، ام باش
مشـــتريان خـــود ارتبـــاط برقـــرار کنـــد. بـــا 
بـــازار ارتبـــاط خوبـــی برقـــرار نمـــی کنـــد و 
ـــت  ـــتری من ـــازار و مش ـــر ب ـــر س ـــت دارد ب دوس
ـــه  ـــی ک ـــده خارج ـــالف تولیدکنن ـــذارد؛ برخ بگ
ـــی کـــه  کاالی خـــود را عرضـــه مـــی کنـــد در حال
انتظـــارات خريـــدار را در نظـــر دارد. پـــس اولیـــن 
ـــا،  ـــده م ـــه اخـــالق تولیدکنن ـــاق آن اســـت ک اتف
ـــه روز شـــدن  ـــا ب ـــا ب ـــا آي ـــی باشـــد. ام ـــد جهان باي
ـــا  ـــای م ـــین آالت، کااله ـــدن ماش ـــی ش و جهان

نیـــز بیشـــتر بـــه فـــروش مـــی رســـند؟ در 
ــد اخـــالق و  ــر کنـ ــد تغییـ ــه بايـ ــع آنچـ واقـ
رفتـــار و نـــگاه تولیدکننـــده بـــه برنـــد خـــود 
اســـت؛ چیـــزی کـــه در ايـــران هنـــوز اتفـــاق 
نیفتـــاده و تولیـــد کننـــده بیشـــتر از آن کـــه 
دوســـت مصـــرف کننـــده باشـــد در جايـــگاه 
ــرکت  ــر شـ ــی ديگـ ــت. ناتوانـ ــنده اسـ فروشـ
ـــه  ـــن اســـت ک ـــا اي ـــای کوچـــک و متوســـط م ه
ـــرای  ـــود ب ـــود خ ـــا از س ـــرکت ه ـــه ش ـــن گون اي
ـــتفاده  ـــود اس ـــول خ ـــبرد محص ـــعه و پیش توس
نمـــی کننـــد؛ ايـــن ســـود را درآمـــد خـــود 
ـــد  ـــتر برن ـــت بیش ـــرای موفقی ـــرده و ب ـــی ک تلق
ـــدم  ـــر ع ـــورد ديگ ـــد. م ـــه نمـــی کنن خـــود هزين
ـــانی  ـــع انس ـــا و مناب ـــت از نیروه ـــتفاده درس اس
اســـت. خیلـــی شـــرکت هـــای مـــا رأس 
ـــی  ـــوند؛ درحال ـــی ش ـــل م ـــار تعطی ـــاعت چه س
ـــن  ـــی اي ـــای خارج ـــرکت ه ـــیاری از ش ـــه بس ک
ـــع  ـــه کاری مناب ـــع هزين ـــتند. در واق ـــه نیس گون
ـــت  ـــتر از ارزش کاری اس ـــیار بیش ـــانی، بس انس
ـــد. ـــی آورن ـــود م ـــه وج ـــرکت ب ـــرای ش ـــه ب ک

 نوســـان: آیـــا ایـــن امـــر ریشـــه 
در مســـائل فرهنگـــی و ســـاختار 

اجتماعـــی جامعـــه مـــا دارد؟
ـــکلی  ـــر مش ـــه ه ـــت ريش ـــرار نیس ـــد؛ ق ببینی
ـــتجو  ـــی جس ـــی و اجتماع ـــائل فرهنگ را در مس
کنیـــم. ســـرمايه گـــذاران و صنعتگـــران مـــا 
ـــار  ـــی رفت ـــتند. تواناي ـــنا نیس ـــم روز آش ـــا عل ب
ــت  ــد. دوسـ ــان را ندارنـ ــا کارکنـ ــت بـ درسـ
ــنتی  ــار سـ ــد و رفتـ ــان ديـ ــا همـ ــد بـ دارنـ
ـــازه  ـــات ت ـــد و خدم ـــین آالت جدي ـــود، ماش خ
بیاورنـــد و ارزش زيادتـــری از بـــازار بگیرنـــد!!!. 
ـــم  ـــی توانی ـــا نم ـــت! م ـــدنی نیس ـــن ش ـــا اي ام
بـــه نیـــروی انســـانی خـــود انگیـــزه بدهیـــم. 
ـــه  ـــد ب ـــوق باي ـــا حق ـــا ب ـــم تنه ـــی کنی ـــر م فک
ـــتور  ـــا دس ـــم ب ـــعی داري ـــزه داد. س ـــا انگی آن ه
ـــه  ـــا برنام ـــم ب ـــی توانی ـــراد کار بکشـــیم و نم از اف
ـــتفاده  ـــود اس ـــان خ ـــی کارکن ـــزه از تواناي و انگی
ـــده  ـــک تولیدکنن ـــای ي ـــه ه ـــن فرضی ـــم. اي کنی
ــع  ــیاری از مواقـ ــه در بسـ ــت کـ ــی اسـ داخلـ
باعـــث عـــدم نتیجـــه گیـــری او مـــی شـــود. 
ـــد  ـــور کنی ـــردم را مجب ـــد م ـــی توانی ـــما نم ش
کـــه تولیـــد ملـــی بخرنـــد!. بـــا زور مالیـــات، 
ـــی  ـــی نم ـــه گمرک ـــری از واردات و تعرف جلوگی
ـــن  ـــه اي ـــیم. هرچ ـــی را بفروش ـــم کاالی مل توانی
ـــد  ـــی کنن ـــعی م ـــردم س ـــم م ـــه دهی کار را ادام
بـــا قیمـــت باالتـــر آن کاالی خارجـــی مـــورد 

نظـــر خـــود را خريـــداری کننـــد. 
 نوســـان: چـــه کاری بایـــد انجـــام 
ــرف  ــار مصـ ــاد و اعتبـ ــه اعتمـ داد کـ
ـــه کاالی  ـــبت ب ـــی  نس ـــدگان داخل کنن

تولیـــد داخـــل جلـــب شـــود؟
تولیدکننـــده مـــا چـــه زمانـــی بـــا مـــدارس 

ارتبـــاط برقـــرار کـــرده اســـت؟. تولیـــد 
کننـــده ايرنـــی هرگـــز بـــا اجتمـــاع ايرانـــی 
ارتبـــاط کاملـــی برقـــرار نکـــرده اســـت. آيـــا 
ــه  ــای مدرسـ ــه هـ ــا از بچـ ــده مـ تولیدکننـ
ـــرده  ـــوت ک ـــود دع ـــه خ ـــدن کارخان ـــرای دي ب
اســـت؟ صـــرف پرداختـــن بـــه تولیـــد تنهـــا 
ـــدان  ـــا کارمن ـــاط ب ـــه و ارتب ـــط کارخان در محی
و کارگـــران باعـــث جلـــب اعتمـــاد مشـــتری 
و اعتبـــار کاال نخواهـــد شـــد. يـــک کارخانـــه 
ــاع و  ــرای اجتمـ ــود بـ ــود خـ ــد از سـ دار بايـ
ـــیاری  ـــد. بس ـــذاری کن ـــرمايه گ ـــهرندان س ش
بـــه خیريـــه هـــا ورود مـــی کننـــد. امـــا ايـــن 
ـــن  ـــت. اي ـــما نیس ـــداف ش ـــتای اه ورود در راس
ـــاع  ـــی اجتم ـــه و تعال ـــرای جامع ـــد ب ـــه باي هزين
صـــورت گیـــرد. فرهنـــگ کاری را در جوانـــان 
ــتغال  ــعه اشـ ــث توسـ ــد و باعـ ــش دهـ افزايـ
ـــه  ـــده ب ـــد کنن ـــردد. تولی ـــه گ ـــاد جامع در آح
ـــه  ـــی آورد ک ـــار م ـــت فش ـــه دول ـــم ب ـــور دائ ط
ـــه  ـــود را عرض ـــد خ ـــت از واردات، تولی ـــا ممانع ب
ــه زور کاالی  ــعی دارد بـ ــع او سـ ــد؛ در واقـ کنـ

خـــود را بـــه فـــروش برســـاند.
  نوســـان: فکـــر نمـــی کنیـــد کـــه 
ـــت  ـــد از دول ـــش از ح ـــار بی ـــی انتظ نوع
ـــه و  ـــکل گرفت ـــده ش ـــن تولیدکنن در ذه
ـــد  ـــیر تولی ـــا مس ـــع دارد ت ـــت توق از دول

ـــد؟ ـــوار کن ـــرای او هم ـــه را ب و عرض
ــه  ــد کـ ــر نکنیـ ــت! فکـ ــت اسـ ــاًل درسـ کامـ
ــی  ــده دولتـ ــامل تولیدکننـ ــا شـ ــن تنهـ ايـ
ـــم  ـــی ه ـــده خصوص ـــد کنن ـــروز تولی ـــت؛ ام اس
ـــت دارد.  ـــت را از دول ـــار و درخواس ـــن انتظ همی
ـــول ارزان  ـــد؛ پ ـــی خواه ـــتیبانی م ـــت پش از دول
ــی  ــادر مـ ــزن بهـ ــت بـ ــد؛ از دولـ ــی خواهـ مـ
ــرد!!!  ــده را بگیـ ــو واردکننـ ــه جلـ ــد کـ خواهـ
مگـــر کشـــورهای ديگـــر ايـــن مشـــکالت را 
ـــا  ـــد؟ آي ـــرده ان ـــل ک ـــق عم ـــرا موف ـــد؟ چ ندارن
ـــه  ـــزی ک ـــا چی ـــم؟ تنه ـــر داري ـــزی کمت ـــا چی م
ـــش  ـــا چال ـــت!!! م ـــی اس ـــم تنبل ـــر داري ـــا زيادت م
ـــی  ـــد حت ـــا دوســـت دارن ـــردم م ـــم. م خاصـــی نداري
در شـــرايطی کـــه قـــدرت خريدشـــان پايیـــن 
آمـــده، کاالی خـــوب بخرنـــد؛ پـــس چـــرا ايـــن 
ـــد؟!. ـــی افت ـــی نم ـــای خارج ـــرای کااله ـــاق ب اتف

 نوســـان:یعنی معتقدیـــد کـــه 
ـــرور  ـــن پ ـــوس و ت ـــا ل ـــده م تولیدکنن

ــت؟ ــده اسـ شـ
ـــرف  ـــا مص ـــدارد ت ـــه ن ـــاًل عالق ـــده اص تولیدکنن
کننـــده را درک کنـــد! يعنـــی درک نمـــی 
کنـــد کـــه ارزش کاالی او بـــرای مصـــرف 
ـــرای  ـــده ب ـــام ش ـــای تم ـــدازه به ـــه ان ـــده ب کنن
ـــده  ـــر تولیدکنن ـــوی ديگ ـــت؛ از س آن کاال نیس
اطـــالع درســـت و جامعـــی از کاالی خـــود 

ـــاد  ـــا اعتم ـــد ت ـــی ده ـــده نم ـــرف کنن ـــه مص ب
او را جلـــب کنـــد! روی پاکـــت آبمیـــوه مـــی 
ـــت آن  ـــا پش ـــی ام ـــوه طبیع ـــه آبمی ـــد ک نويس
نوشـــته شـــده کـــه حـــاوی پنجـــاه درصـــد 
کنســـتانتره، آب، شـــکرو ســـايرافزودنی هـــا! 
ـــی  ـــن ويژگ ـــدام از اي ـــچ ک ـــی هی ـــوه طبیع آبمی
هـــا را نـــدارد. چطـــور ايـــن اجـــازه بـــه او داده 
مـــی شـــود؟!. توجـــه کنیـــم کـــه خريـــدار 
باهـــوش تـــر از فروشـــنده شـــده اســـت! 
ــده را کاله  ــرف کننـ ــر مصـ ــی سـ ــی توانـ نمـ
بگـــذاری! وقتـــی شـــرکت هواپیمايـــی مـــی 
نويســـد کـــه تأخیـــر نـــدارد امـــا بـــا تأخیـــر 
ـــت!!! و  ـــن دروغ اس ـــد، اي ـــی رس ـــد م ـــه مقص ب
مـــردم متناســـب بـــا ايـــن رفتارهـــا تصمیـــم 
مـــی گیرنـــد. وقتـــی خـــودروی داخلـــی بـــا 
ـــی  ـــه م ـــردم عرض ـــه م ـــر ب ـــیار باالت ـــی بس قیمت
ـــد،  ـــول ندارن ـــه پ ـــودی ک ـــا وج ـــردم ب ـــود، م ش
ـــا  ـــد ت ـــی کنن ـــداز م ـــس ان ـــد و پ ـــی گیرن وام م
خـــودروی صـــد میلیـــون تومانـــی خارجـــی 
ـــی  ـــر راه ـــه ديگ ـــی ک ـــی آن هاي ـــد! يعن بخرن
ندارنـــد، تولیـــد داخلـــی مـــی خرنـــد!! حـــاال 
ـــت  ـــازمان حماي ـــی و س ـــد مل ـــه تولی ـــا کمیت م
ـــن  ـــام اي ـــم! تم ـــی اندازي ـــی راه م ـــد مل از تولی
ـــری  ـــز ديگ ـــل چی ـــا اص ـــت ام ـــت اس ـــا درس ه
ــرف  ــب مصـ ــد قلـ ــده بايـ ــت!! تولیدکننـ اسـ
ـــه  ـــت وظیف ـــاورد.  دول ـــت بی ـــه دس ـــده را ب کنن
ای بـــرای بـــه دســـت آوردن قلـــب مصـــرف 
کننـــده و فـــروش محصـــوالت شـــما نـــدارد! 
 نوســـان: یعنـــی معتقدیـــد کـــه 
دولـــت بیـــش از انـــدازه بـــه ســـمت 
ـــت؟ ـــده اس ـــل ش ـــده متمای تولیدکنن

تولیـــد بـــرای کشـــور بســـیار مهـــم اســـت. 
ايجـــاد ثـــروت ملـــی مـــی کنـــد. اشـــتغال 

ســـالم را بـــه دنبـــال دارد. داللـــی و کســـبه و 
اشـــتغال کاذب نـــدارد! تولیـــد بســـیار مهـــم 
و محتـــرم اســـت. ولـــی تولیـــد ســـالم ملـــی 
اهمیـــت دارد. يعنـــی تولیدکننـــده جنـــس 
ــرا  ــد. چـ ــود بدهـ ــتری خـ ــه مشـ ــوب بـ خـ
وقتـــی خودروســـاز داخلـــی، خـــودروی 
خارجـــی را مارکـــت مـــی کنـــد خـــودش آن 
ـــه  ـــودش ب ـــی خ ـــد؟! يعن ـــی ده ـــت م را اولوي
چیـــزی کـــه تولیـــد کـــرده اعتقـــاد نـــدارد. 
"ســـاندرو" پنجـــاه میلیونـــی فـــروش مـــی 
ــی  ــج میلیونـ ــی و پنـ ــمند سـ ــا سـ رود؛ امـ
ـــی  ـــا، مدع ـــده م ـــی رود!!! تولیدکنن ـــروش نم ف
ـــره و  ـــا دو دفت ـــدارد؛ ام ـــی ن ـــه نقدينگ ـــت ک اس
ـــات  ـــت مالی ـــر نیس ـــت و حاض ـــره اس ـــه دفت س
بدهـــد! زمانـــی کـــه مـــورد بازخواســـت 
ــی  ــه تعطیلـ ــد بـ ــرد تهديـ ــی گیـ ــرار مـ قـ
ــر  ــا 100 نفـ ــا 50 يـ شـــرکت مـــی کنـــد تـ
بیـــکار شـــوند!!! کـــدام تولیدکننـــده بـــزرگ 
ـــرف  ـــک ط ـــت؟ از ي ـــدار نیس ـــما پول ـــهر ش ش
ـــرافی  ـــی اش ـــت و زندگ ـــد اس ـــودش ثروتمن خ
دارد امـــا از ســـمت ديگـــر شـــرکتش پـــول 
ــنل را  ــوق پرسـ ــد حقـ ــی توانـ ــدارد و نمـ نـ

ــد!!! ــت کنـ پرداخـ
ـــه  ـــا رفت ـــه کج ـــده و ب ـــا آم ـــول از کج ـــن پ اي
اســـت! خوشـــبختانه سیســـتم مالیاتـــی 
ـــی  ـــت م ـــت حرک ـــده و درس ـــق ش ـــیار دقی بس
ـــد  ـــداً نباي ـــا اب ـــک ه ـــن بان ـــر م ـــه نظ ـــد! ب کن
ـــده  ـــه تولیدکنن ـــق ب ـــع و دقی ـــدون بررســـی جام ب
ـــود  ـــخص ش ـــد مش ـــه باي ـــرا ک ـــد؛ چ ای وام بدهن
ـــد!  ـــد ش ـــه خواه ـــول چ ـــن پ ـــت اي ـــه سرنوش ک
ـــی  ـــه م ـــد هزين ـــعه برن ـــد و توس ـــرای تولی ـــا ب آي
ـــرداری  ـــره ب ـــورد به ـــری م ـــای ديگ ـــا ج ـــود و ي ش

ـــرد!!! ـــی گی ـــرار م ق
ـــد  ـــاد داری ـــما اعتق ـــی ش ـــان: یعن  نوس
کـــه صنعـــت و تولیـــد بایـــد مـــورد 
ـــد؟ ـــرار بگیرن ـــدی ق ـــری و واکاوی ج بازنگ

ـــی  ـــد صنعـــت را بازجوي ـــن اســـت! باي ـــاً همی دقیق
ـــه  ـــید ک ـــت پرس ـــد از صنع ـــک! باي ـــه کم ـــرد؛ ن ک

ـــم ـــا، کردي ـــال ه ـــن س ـــام اي ـــا در تم م
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نسخه ای برای نجات صنعت

 کارآفرينی محدود به اشتغالزايی شد! مديران، تفکر صادراتی داشته باشند
رویداد

یادداشت  

فرسايش خاک در ايران

think

اشـتغال و تولید در سـال اقتصادمقاومتی، بهانه گفت و گو با سـیدصدرالدین نجاتی گیالنی بود. گفت و گویی 
کـه برخالف پیش بینی من سـر از مسـیر دیگری درآورد و ریشـه مشـکالت را در عملکرد صنعت دانسـت. 
این پروفسـوردر مدیریت اسـتراتژیک و رئیس پیشـین دانشگاه تی سـاید و برنده جایزه سلطنتی انگلستان 
در مدیریـت راهبـردی اعتقاد دارد کـه دولت باید از نقش پدر مهربان برای تولید خارج شـده و حمایت همیشـگی را از صنعت 
دریـغ کنـد؟ او تأکید دارد که همین حمایت و تقاضای حمایت باعث شـده تا ما صنعت وابسـته به دولت داشـته باشـیم. تولید 
کننـده بایـد بـا اجتماع ارتبـاط برقرار کند؛ بـرای جامعه هزینه کنـد و  بچه های مدرسـه را بـرای دیدن کارخانه خـود دعوت 
کنـد! ایـن گفت وگو در نهایت به این نتیجه رسـید که صنعتگرانی کـه به دنبال باج خواهـی از دولت هسـتند را باید بازجویی 

کـرد؛ نـه کمک!  گفـت و گوی ما را بـا مدیرعامل و رئیس دانشـگاه صحار عمـان می خوانید؛

یک کارخانه دار باید از سود خود برای اجتماع و 
شهرندان سرمایه گذاری کند. بسیاری به خیریه 
ها ورود می کنند. اما این ورود در راستای اهداف 

شما نیست.

گفت وگو

گروه   اندیشه

تولیدکننده ما مدعی اســت که نقدینگی ندارد؛ اما دو 
دفتره و سه دفتره اســت و حاضر نیست مالیات بدهد! 
زمانی که مورد بازخواســت قرار می گیــرد، تهدید به 

تعطیلی شرکت می کند تا 50 یا 100 نفر بیکار شوند!!!
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در فرآیند توسعه باید بسیار محكم و قاطع بود

ويژه  کمیسیون  رئیس  نوسان:   
گفت:  مجلس  ملی  تولید  از  حمايت 
به  ها  سازی  خصوصی  درصد   ۲۲
نهادهای  به  درصد   35 عدالت،  سهام 
های  شرکت  و  غیردولتی  عمومی 
آن  از  درصد   10 حدود  فقط  و  وابسته 
فوالدگر  حمیدرضا  شد.  واگذار  واقعی  خصوصی  بخش  به 
اينکه بنگاه هايی که در اين مدت واگذار شده  با اشاره به 
تا   ۲0 حدود  مانده،  باقی  های  بنگاه  حجم  با  مقايسه  در 
درصد  تا40   30 حدود  و  ها  بنگاه  تعداد  حجم  درصد   30
است، مانده  باقی  هنوز  ها  بنگاه  ارزش  ريالی  حجم  از 

نوع  که  است  های خدماتی  ها شرکت  آن  از  برخی  افزود: 
با بقیه بنگاه ها فرق می کند و برخی هم  واگذاری آن ها 

هنوز به عللی واگذار نشده است. 
وی با اشاره به اينکه 11 سال از ابالغ سیاست ها و ۹ سال 
از ابالغ قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی گذشته است، 
گفت: بايد همه واگذاری های ما تا پايان برنامه پنجم توسعه 

به پايان می رسید اما هنوز بخشی باقی مانده است.
قانون اساسی فقط  تکالیف اصل 44  اينکه  بیان  با  فوالدگر 
درباره واگذاری ها نیست، گفت: مهم تر از آن ايجاد زمینه 
کاهش  و  اقتصاد  زمینه  در  واقعی  خصوصی  بخش  حضور 

تصدی گری دولت است.
اقتصادی،  رشد  نرخ  رفتن  باال  اينکه  به  اشاره  با  وی   
انداز  پس  و  گذاری  سرمايه  قدرت  وری،  بهره  افزايش 
از  اجتماعی  عدالت  و  عمومی  مالکیت  گسترش  مردم، 
اساسی  قانون   44 اصل  های  سیاست  هشتگانه  اهداف 
قانون مربوط  و  اين سیاست ها  آنچه که روح  است، گفت: 
از  آن  تغییر  و  دولت  گری  تصدی  کاهش  است،  آن  به 
توانمند  ديگر  و  هدايت  و  ريزی  برنامه  نظارت،  به  مداخله 
سازی بخش خصوصی و ايجاد زمینه حضور آن در اقتصاد

 کشور است.
نظارت  و  ملی  تولید  از  حمايت  ويژه  کمیسیون  رئیس 
اساسی  قانون   44 اصل  کلی  های  سیاست  اجرای  بر 
درباره  کمیسیون  اين  شناسانه  آسیب  گزارش  درباره 
گفت:   اصل  اين  اجرای  و  ها  واگذاری  بررسی  روند 
فضای  بهبود   ،44 اصل  محورهای  در  کمیسیون  اين 
تهیه  حال  در  اشتغال  و  ملی  تولید  کار،  و  کسب 

گزارش است.
 فوالدگر با اشاره به اينکه اين گزارش، نظارتی است، افزود: 
اگر در اين گزارش به اين نتیجه رسیديم که قانون هم بايد 

اصالح شود وارد اين موضوع هم خواهیم شد.
 وی اضافه کرد: از آنجايی که ابتدای نهاد دولت در کشورمان 
با بوروکراسی و ديوانساالری و اقتدارگرايی دولتی همراه بود، 
حتی پیروزی و تحول فرهنگی انقالب اسالمی نتوانست اين 

اقتدارگرايی دولتی را متحول کند.
فوالدگر ادامه داد: مديران هم می خواهند حوزه اختیارات خود 
را گسترش دهند و همچنین برخی از افرادی که در شرکت 
به ها  واگذاری  مانع  دارند  منافعی  و  مسئولیت  دولتی  های 

 بخش خصوصی می شوند.
وی تأکید کرد: بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید، 
اصالح ساختارها، مقابله با انحصار و رقابت پذيری شرکت ها، 
آموزش، تحقیقات، سالمت و فرهنگ از جمله تکالیف باقی 

مانده است که بايد انجام شود.

و  معدن  وزير صنعت،  مقام  قائم   نوسان: 
نمايشگاه  پروژه  افتتاح  با  گفت:  تجارت 
استان در صنعت  اين  بزرگ اصفهان، سهم 
نمايشگاهی کشور و همچنین استانداردهای 
نمايشگاهی کشور ارتقا خواهد يافت و اين 
اضافه استان  به  که  جديدی  توانمندی 

 می شود، مزيت های موجود اصفهان را تقويت خواهد کرد.
رضا رحمانی در بازديد از پروژه نمايشگاه بزرگ اصفهان، اين 
طرح را در کشور بی نظیر خواند و افزود: خوشبختانه شهرداری 
و اتاق بازرگانی اصفهان نسبت به تأمین منابع اين پروژه اقدام 

کرده و مسئوالن استان نیز حمايت های الزم را داشته اند.
پروژه  اين  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  مقام  قائم 
يکی از پروژه های اساسی و تعیین کننده است که می تواند 
از نظر  اين که  به  اشاره  با  باشد. وی  برای کل کشور  الگويی 
زمان بندی نیز پیشرفت خوبی را در اين پروژه شاهد هستیم، 
اظهار داشت: ايجاد چنین مرکز نمايشگاهی در کشور، هم در 
بخش عرضه و هم در بخش تقاضا مؤثر است و از آنجا که تولید، 
بدون تقاضا معنايی ندارد، می توان گفت که اين پروژه به نوعی 
در امر حمايت از تولیدکننده و حمايت از صادرات مؤثر واقع 

خواهد شد.
گسترده،  و  جديد  تعامالت  و  عرضه  امکانات  ايجاد  رحمانی، 
تقويت مراودات تولیدکنندگان داخلی با يکديگر و آماده شدن 
برای صادرات را از ديگر تأثیرات اين پروژه عنوان کرد و افزود: 
در سال جاری پروژه های اقتصاد مقاومتی در اولويت وزارت 
صنعت و معدن قرار دارد که بخشی از رويکرد اقتصاد مقاومتی 
نیز صنايع مربوط به بسته بندی است و از آنجا که نمايشگاه نیز 
بندی و عرضه  را بسته  تولیدات، محصوالت و خدمات کشور 
تولیدکنندگان  برای  بسیار خوبی  پروژه فرصت  اين  می کند، 

خواهد بود.
 وی تأکید کرد: با افتتاح اين نمايشگاه سهم اصفهان در صنعت 
نمايشگاهی  استانداردهای  همچنین  و  کشور  نمايشگاهی 
به  که  جديدی  توانمندی  اين  و  يافت  خواهد  ارتقا  کشور 
استان اضافه می شود، مزيت های موجود اين استان را تقويت

 خواهد کرد.

فوالدگر اعالم کرد :

 در بازدید از پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان مطرح کرد:

 تنها ده درصد از واگذاری بنگاه ها واقعی بوده است

نمایشگاه بزرگ عامل افزایش مزیت های اصفهان 

راهکارهای توسعه تولید و رونق اشتغال در گفت گو با سیدصدرالدین نجاتی گیالنی ؛
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منتخب پنجمین دوره شــورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: بايد راه های متنوع 
درآمدزايی در شهرداری را مورد بررســی و تمرکز قرار دهیم و نه فقط در شعار که در 
عمل به ســمت تنوع درآمد شهری حرکت کنیم. کوروش خســروی به بحث توسعه 
نامتوازن شهری در اصفهان اشــاره کرد و گفت: برنامه هايی در دوره های قبلی شورای 
شهر اصفهان برای اين موضوع ديده شــده است، اما اين برنامه ها بايد به گونه ای عملی 

شود که شهرداری و مديريت شهری بتواند به توسعه شهری در اصفهان جهت بدهد. 

منتخب پنجمین دوره شورای اســالمی اصفهان گفت: بايد از پتانسیل بین المللی 
بودن سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان برای توسعه فضای 
گردشگری و معرفی پتانسیل های اصفهان به جهان استفاده کرد. اصغر برشان اظهار 
کرد: متأسفانه مديريت شهری در بعضی از امور با وزارت ارشاد دچار مشکل و تناقض 
شدند و جشــنواره از اصفهان رفت و با تغییر و تحوالتی روبرو شــد؛ ولی در شورای 

چهارم مجدداً تصمیم بر اين شد که اين جشنواره به اصفهان بیايد.

      نوسان: شــهردار اصفهان با اشاره به 
موضوع شــهرهای کارآفريــن، گفت: 
شــهرهای کارآفرين، اصطالحی نوين 
با شــاخصه های متعدد است که يکی 
از موضوعات آن کار روی اشتغال و بچه 
های کارآفرين است. مهدی جمالی نژاد، 
با بیان اينکه نیاز به ريسک های جديد 
وجود دارد و الزم نیست همیشه دنباله رو 
کارهای گذشتگان باشیم، افزود: به طور 
مثال تصمیم داريم پس از پیاده راه شدن 
چهارباغ کارهای زيبايی در اين خیابان 
انجام دهیم تا شــهر به شادابی و پويايی 
الزم برسد، بايد به حوزه های جديد که 
يکی از آن ها همین تمرکز برای آموزش 
مشاغل مختلف از ســنین پائین است، 
ورود کرد. وی، مشکل بیکاری در کشور 
را يکی از مشکالت اساسی عنوان و اضافه 
کرد: يکی از کارهای بســیار خوبی که 
می توان برای رفع اين معضل انجام داد 
آموزش شغل از سنین پائین به کودکان 
است که الزم است سازمان در اين زمینه 

نیز ورود پیدا کند.
مديرعامل سازمان میادين میوه و تره بار 
و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان، نیــز با بیان اينکــه آئین نامه 
ساماندهی مشــاغل با تالشی يکساله 
تنظیــم شــد، تصريح کرد: جلســات 
مختلفی پیرامون اين آئین نامه برگزار 
شد و امیدواريم پس از رفع مشکالت آن 
به زودی تصويب شود. اصغر کشاورزراد، 
فاز سوم پروژه امیرکبیر را با زيربنای 1۲ 
هزارمترمربع آماده افتتــاح عنوان کرد 
و گفت: همچنین مقدمــات الزم برای 
ساماندهی نمايشــگاه و فروشگاه های 
موتورسیکلت، دوچرخه و مشاغل مرتبط 
بازار ســروش فراهم شده و آماده کلنگ 
زنی اســت. مديرعامل سازمان میادين 
میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان گفت: کارهای بسیار 
خوبی در ساماندهی بازار گل و گیاه انجام 
داده ايم. تفاهم نامه ای با اداره آموزش و 
پرورش امضا شده تا آزمايشگاهی برای 
آموزش به دانش آمــوزان در بازار گل و 
گیاه تدارک ديده شود.وی يکی ديگر از 
کارهای انجام شده سازمان را ساماندهی 
بازار مبل ذکــر کرد و افــزود: کارهای 
مربوط به بازار مبل نیز انجام شده و زمین 
اين مجموعه آماده کلنگ زنی اســت. 
همچنین با صنــوف درودگر و کابینت 
ساز جلساتی برگزار شــده و زمینی در 
حدود 1۲ هکتار در محدوده منطقه 1۲ 
از سوی همین صنف در نظر گرفته شده 
است تا پس از ســاخت اين مشاغل نیز 

ساماندهی شود.
کشاورزراد با اشاره به ساماندهی مشاغل 
در صنــف ســورتینگ و بســته بندی 
عنوان کــرد: تفاهم نامه با يک شــرکت 
در اين خصــوص انجام شــده و در حال 
ثبت قــرارداد هســتیم. وی تأکید کرد: 
احداث بلوک های ساماندهی در شهرک 
پینارت به متراژ 13 هزارمتر مربع، پروژه 
ســاماندهی خوار و بار فروشان خیابان 
ولیعصر و جهاد در 5 محور در زمینی به 
مســاحت 14 هکتار، احداث بازار گل و 
گیاه در باغ تندرستی، مشارکت با بخش 
خصوصی، تقويت فروش مجازی، بررسی 
ايجاد گیت های هوشمند در بازارهای روز 
کوثر، برنامه ريزی و اجرا جهت استفاده از 
کیسه های پارچه ای، برگزاری همايش 
در زمینه طــب ســنتی و روش تغذيه، 
تاسیس گلخانه و مذاکره با اتحاديه ها در 
مشاغل مختلف از جمله برخی پروژه های 

در دست اقدام اين سازمان است.

پیــش بینی می شــود تا 
ســال ۲0۲4 رشد مشاغل 
و موقعیت های شــغلی در 
زمینه بازاريابی، تبلیغــات، ترفیع، فروش و 
مديريت آن بیش از 10 درصد باشد. در اين 
مسیر، مفاهیم، روش ها و ابزارهای خالقانه و 
نوآورانه ای هم برای بازاريابی و برندسازی به 
ويژه برای »بازاريابی گردشگری شهری« ابداع 
شده است. به طور مثال، امروزه بیشتر مقاصد 
و مراکز گردشگری از طريق داستان پردازی 
ها، تصويرسازی ها و برندسازی به صورت يک 
فضای جذاب و دلفريب شناسانده و معرفی 
می شوند تا موجب جذب گردشگر داخلی و 
خارجی شود؛ اين در حالی است که در کشور 
ما فقدان مديريت بازاريابی شهری و بازاريابی 
گردشگری شهری با رويکردهای نوين و بی 
توجهی به کارآفرينی و اشــتغال زايی در آن 

کاماًل آشکار و مشهود است.
آمارها بیانگر درآمدهای سرشار و قابل توجه 
برای بازاريابان شــهری و خصوصاً بازاريابان 
گردشگری شهری است. اين امر را می-توان 
با اين پديده مقايسه کرد که میزان مراجعه و 
استفاده متناوب و پیوسته از مراکز تفريحی و 
گردشگری توسط شهروندان و گردشگران از 
اين مراکز، چندان مناسب نیست. علت اصلی 
اين امر هم طبق نظرســنجی های به عمل 
آمده، عدم اطالع رسانی و تبلیغات مناسب از 
طريق کانال های در دســترس آن هاست. از 
همین رو، بازار در خور توجهی برای فعالیت 
بازاريابان در شهرهای ما وجود دارد که الزم 

است برای بهره برداری از آن تالش کرد.
برای نمونه، آمار باغ گل های اصفهان نشان 
می دهد که به طور میانگین، 1100 نفر روزانه 
از اين مرکز ديدن می کنند که تنها ۷ درصد 
آن سهم گردشگران خارجی است؛ در حالی 
که ظرفیت اســمی و قابل پذيرش گردشگر 
برای اين مجموعه در طول يک روز، 1۲000 
نفر اســت؛ هر چند رکــورد ۲0000 بازديد 
روزانه هم برای آن ثبت شده است. به عبارتی 
حداقل ده درصد از ظرفیت باغ مورد استفاده 
قرار می گیرد؛ اين يعنی يک بازار دست کم 
100 میلیارد ريالی برای فعــاالن بازاريابی 
گردشــگری و فضای بالقوه ای بــرای ايجاد 

حداقل 100 فرصت شغلی وجود دارد.
اين بازار بالقــوه را بايد بــا بازارهای موجود 
برای پهنه هايی همچون نــاژوان، کوه صفه، 

آثار تاريخی و مراکز جديدی همچون شهر 
رؤياها جمع بســت تا از درآمد مستقیم آن 
اعدادی باالی 1000 میلیارد ريال به دست 
آيد. امــا بین آنچه کــه مثالً در بــاغ گل ها 
می توان تجربه کرد و آنچه مــردم از آن می 
دانند فاصله زيادی وجــود دارد و اين باعث 
می شود از توان اين بازار بهره برداری نگردد. 

متأسفانه رويکردهای حاکم در روابط عمومی 
های ســازمان های متولی و نیز شیوه های 
نادرست در اطالع رسانی و انگیزش شهروندان 
و گردشگران که متکی بر وجود تأسیسات و 
تجهیزات، شیوه قیمت گذاری، ارائه تخفیف 
و در نهايت افزايش خدمات است، نتوانسته 

سیل گردشگران را به اين مراکز سرازير کند.
دست اندکاران و متولیان امر امروزه بايد بدانند 
که رقابت بین مقاصد و مراکز گردشــگری 
براساس تجربه هايی اســت که عرضه می 
کنند نه چیز ديگر. در حــال حاضر با ظهور 
بازاريابی تجربه محور، رويکردهای تازه تری 
برای بازاريابی مقصد فراهم شده و رويکردهای 
ســنتی اثربخش نیســتند. در نگرش های 
بازاريابی سنتی، مشتريان تصمیم گیرندگانی 
منطقی هســتند که تنها به دنبال ويژگی 
ها و منافع عملکــردی کاالها و خدمات می 
گردند، ولی بر عکس آن، در اقتصاد تجربی، 
بازاريابان تجربه گرا، مشتريان را هم منطقی 
و هم احساســی می بینند؛ اينجاســت که 
همگام با پديدآورنده و عرضه کننده تجربه، 
ارزش آفرينــی می کنند. ايــن واقعیت که 
ويژگی های کارکردی کاالها و خدمات برای 
دستیابی به تمايز ناکافی اند در گردشگری 
اســتفاده و منجر به اين حقیقت شــده اند 
که مقاصد گردشــگری، ديگر نمی توانند با 
اتکا بر تأسیسات و تجهیزات خود در عرصه 
رقابت موفق شوند و به جای آن برای جذب 
بازديدکننده بايد با ايجــاد رابطه و جاذبه ای 
قوی تر بین مشتري و تولیدکننده و غوطه ور 
کردن آن هــا در تجربه اي بــه يادماندني و 
لذت بخش، تجربه های متمايزی خلق کنند؛ 
چنین تجربه هايی هستند که مي توانند به 
مقاصد گردشگری در راه رسیدن به اهدافی 
نظیر افزايش وفاداري مشــتريان، برقراری 
رابطه عاطفــي و احساســي و ايجاد داليلی 
قوی براي کســانی که تمايل به بازگشت و 
سفر مجدد به آنجا را دارند، کمک کنند. عمر 
متمايزسازی مقاصد گردشگری بر پايه قیمت 
يا افزايش خدمــات و فعالیت هاي جانبی به 
سر آمده و سال هاســت آن ها را با شکست

 مواجه کرده است.
در نتیجه ی چالــش هاي اخیــر، گرايش 
زيادي بــه »بازاريابي تجربه محور« يا تجربه 
گرا به وجود آمده کــه هدف نهايي اش خلق 
تجربه هايی چندوجهی و منحصر به فرد از 
يک محور گردشگری منفرد است. از اين  رو با 
وجود مشکالت بسیار در بازاريابی گردشگری 
شــهری و نیز وجود فرصت های اشتغال و 
درآمدزايی قابل توجه در اين حیطه، اشخاص، 
کارآفرينان و شــرکت ها می توانند با ابداع، 
اتخاذ و اجرای شیوه ها و گونه هاي مختلفی 
از بازاريابي، و مفاهیــم و روش های نو در اين 
زمینه، باالخص بازاريابی تجربه محور از اين 
بازار گســترده بهره ببرند. عالقمندان به اين 
زمینه می دانند که طبق بررسی سازمان  ملی 
گردشگری، شاخص میزان هزينه بازاريابی 
و تبلیغات به فروش يا درآمد در حوزه مراکز 
گردشگری معموالً عددی بین 3 تا 5 درصد 
است. بازاريابی و تبلیغات از يک انتخاب ساده 

به يک اجبار تبديل شــده و يــک ضرورت 
محسوب می گردد. اعداد هم کامالً گوياست؛ 

پس نبايد فرصت را از دست داد.
باغ گل های اصفهان

شمار بازديد از باغ گل های اصفهان طی سال 
های ۹0 تا ۹5 نشــان می دهد که علیرغم 
تالش های ويژه ی مديريتی اين مرکز جهت 
بهبود و توسعه همه جانبه ی جلوه های سنتی 
و زيبايی آن طی اين سال ها، باز هم نتوانسته 
در رشد و توسعه ی گردشــگری اين مرکز 
تأثیر بسزايی داشــته و باعث افزايش حضور 
گردشگر شود. آمار بازديد روزانه از اين مرکز 
در اين سال ها به طور متوسط حدود 1100 
گردشگر بوده که سهم گردشگری خارجی از 
آن حدود 4 درصد يعنی بین 50 تا 100 نفر 
در روز می باشــد. اين شواهد در کنار ويژگی 
های برجسته تفريحی، فرهنگی،آموزشی و 
پژوهشی در اين باغ، نشان می دهد که فاصله 
زيادی بین آنچه که در باغ هست و آنچه که 
مــردم از آن می دانند وجــود دارد. از جمله 
عواملی که در اين راستا می تواند نقش بسیار 
مهمی ايفا کند استفاده از ابزارها و پارامترهای 
مؤثر بازاريابی است. در دنیاي رقابتي امروز، 
تبلیغات از يک انتخاب ســاده به يک اجبار 
تبديل شــده و يک ضرورت محســوب می 
گردد. معموالً نرخ بودجــه بازاريابی که برای 
شرکت های جا افتاده و با سابقه مثل مجموعه 
گردشگری باغ گل های اصفهان در نظر می 
گیرند،  حدود ۷ تا 1۲ درصد از میزان فروش 
ساالنه آن شرکت می باشد. حداقل هزينه ای 
هم که بايستی برای بازاريابی و تبلیغات مراکز 
گردشــگری اختصاص يابد، طبق بررسی 
سازمان های ملی گردشگری چیزی حدود 3 
تا 5 درصد از میزان فروش آن مرکز می باشد. 
از طرفی هم ظرفیت اســمی و قابل پذيرش 
گردشگر که برای اين مجموعه در طول 1۲ 
ســاعت يک روز در  نظر گرفته شده است، 
تعداد 1۲000 نفر می باشد، با اينکه ظرفیت 
بازديد از اين مرکز حتی بیشتر از اين مقدار 
بوده و در روزهای ويژه  ی سال )مثل روز دوم 
عید نوروز( اين شاخص رکورد بسیار باالتری 

)تا ۲0000 نفر ( را نیز ثبت کرده است. 
حال اگر با تــالش آژانس هــای تبلیغاتی 
و اســتقبال عمومــی، بتوانیــم تعــداد 
بازديدکنندگان اين مجموعــه را به ۶000 
نفر در روز يعنی نیمی از ظرفیت اســمی و 
قابل پذيرش گردشگران برســانیم، درآمد 
باغ تــا ۶ برابر قابل افزايش بــوده و می تواند 
درآمدی در حدود ۹ میلیارد تومان برای اين 
مجموعه ايجاد نمايد که از اين مقدار  چیزی 
حدود ۲ میلیــارد تومان عايــد آژانس های 
بازاريابی خواهد شــد.اگر ما متوسط حداقل 
هزينه بازاريابی، يعنی چهار درصد از فروش 
ساالنه را مبنا قرار دهیم، با توجه به متوسط 
درآمد ســاالنه باغ گل ها، بودجــه بازاريابی 
چیزی حدود 55 میلیون تومان در سال می 
شود. در صورت ورود آژانس های بازاريابی و 
تبلیغاتی به اين عرصه و هزينه اين مبلغ در 
مسیر بازاريابی خالقانه و هدفمند که جذب 
گردشــگران داخلی و خارجــی را به دنبال 

خواهد داشــت، اگر نیمــی از ظرفیت باغ را 
هم در نظر بگیريم  يعنــی درآمد حاصل از 
۶000 بازيد روزانه- درآمد مديريت باغ گل 
ها و شــهرداری چیزی حدود ۲4/5 میلیون 
تومان در روز خواهد بود و اين يعنی افزايش 
۶ برابری که در سال بالغ بر ۹ میلیارد تومان 
خواهد شد. با اين شرايط باز هم  برای سازمان 
ارزش دارد که با واگذاری تا نیمی از اين سهم 
يعنی 3 تا 4 میلیارد تومان را به شرکت ها و 
آژانس های  بازاريابی و تبلیغات داده تا بتواند 
شمار بازديدکنندگان از باغ را افزايش دهد و به 
ظرفیت اسمی و يا حتی باالتر از آن هم برساند. 
بنابراين به بازاريابان و کارآفرينان توصیه می 
گردد که با اســتفاده از اين فرصت ارزشمند 
که مخصوصاً در مجموعه هــای تفريحی و 
گردشگری و آثار تاريخی شهر اصفهان بسیار 
ديده می شود و متأســفانه توسط بازاريابان، 
کارآفرينــان و همین طور مديران شــهری 
مغفول مانده، بهره برند و  بــا ارائه طرح های 
بازاريابی خالقانه و متمايز در سطح ملی و بین 
المللی، عالوه بر کسب درآمد از آن، در ايجاد 
اشتغال و توسعه گردشــگری شهری نقش 
مهمی را ايفا نمايند.بر اساس اظهارات مديران 
گردشــگری برای تحقق برنامه پنج ســاله 
1404،  جهت افزايش ۷ میلیونی گردشگر 
ورودی به کشور، دولت بايستی 13 دالر برای 
هر نفر هزينه کنــد در صورتی که هم اکنون 
در ايران اين مقدار کمتــر از ۲  و حتی 1 دالر 
می باشد. اين در حالی است که کشور هايی 
که ســابقه ديرينه در گردشگری دارند و اين 
صنعت در اقتصاد آن ها نهادينه شده و چندان 
نیازی به تبلیغ و ثبات در جذب گردشــگر 
ندارند، اين مقــدار بین 1 تــا 3 دالر بوده و 

برای کشــور های نوظهور که در حال تحول 
و پیوســتن به قطب های گردشگری جهان 
هستند بین 4 تا ۹ دالر می باشد.نگاه قديمي 
که تبلیغــات را در رديف هزينــه هاي يک 
سازمان يا شــرکت قرار مي داد مدت هاست 
که تغییر کرده و تبلیغات در واقع ســرمايه 
گذاري درازمدتي اســت که يک سازمان يا 
شرکت انجام مي دهد تا در طول زمان از آن 
بهره برداري کند.علیرغم جايگاه ويژه ايران 
در بین 10 کشــور اول جهان از لحاظ جاذبه 
های گردشگری و در بین 5 کشور اول جهان از 
لحاظ تنوع گردشگری و رتبه دوم گردشگری 
در جنوب آسیا بعد از کشور هندوستان و به 
خصوص رتبه برتر شــهر اصفهان در کشور، 
متأسفانه نتوانســته ايم در جذب گردشگر 
قدمی متمايز برداشــته و جزء برترين های 
دنیا باشیم؛ اين نشــان از ضعف مديريتی در 
بازاريابی و تبلیغات جاذبه های گردشگری 
دارد.تبلیغات مرکز گردشگری باغ گل ها چه 
اندازه تبیین کننده ی میزان جذب گردشگر 

داخلی و خارجی ست؟

جشنواره به جهانی شدن اصفهان کمک می کنندشهرداری به دنبال راه های متنوع درآمدزايی  
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معاون مديرامورســرمايه گذاری و مشارکت های  
شــهرداری اصفهان گفت: اصفهــان به لحاظ 
ذاتی جذابیت خاصــی دارد و همین موضوع 
باعث شــده هــر زمــان کــه کوچک ترين 
فضايــی باز شــده اســت، شــاهد موجی از 
استقبال از ســوی ســرمايه گذاران باشیم. 
به گفتــه علیرضا برهانی پور، روند جذب ســرمايه گــذار و انعقاد 
قراردادهای مشارکتی با ســرمايه گذاران در شهرداری اصفهان، 
يک روند جاری و مســتمر بوده و مقطعی نیســت؛ به گونه ای که 
هرروزه فراخوان هايی برای اجرای پروژه های مشارکتی از طريق 
رسانه ها اعالم می شــود و بعد از جذب سرمايه گذار و طی مراحل 

قانونی، تبديل به قرارداد می شود. 
برهانی پــور، تأکید کرد: بايد بــا همراهی دســتگاه های اجرايی 
استان، شــرايطی ايجاد کنیم که ســرمايه گذاران جذب اصفهان 
شــوند و از برند اصفهان برای جذب سرمايه استفاده کنیم. معاون 
مديريت ســرمايه گذاری و مشارکت های شــهرداری اصفهان با 
اشــاره به اينکه با توجه به شرايط خاص ســه ماه اول سال از يک 
ســو و فضای انتخاباتی حاکم بر کشــور از ســوی ديگر، شرايط 
جذب ســرمايه گذاری آن گونه کــه بايد مطلوب نبــود، گفت: با 
اين حال هر چه جلوتر می رويم شــرايط بهتر می شود و در حال 
حاضر چند پروژه ســرمايه گذاری چشــمگیر در دستور کار قرار 

گرفته و در حال انعقاد قرارداد است.
 وی افزود: انتظار داريم در پايان شــش ماهه اول ســال عملکرد 
قابل قبول و مناسبی در حوزه ســرمايه گذاری ارائه کنیم. برهانی 
پور با بیــان اين مطلب کــه پروژه های ســرمايه گذاری در حوزه 
های مختلــف از جمله گردشــگری، مجموعه هــای چندمنظوره 
تجاری خدماتی، خدمات شهری، ســاماندهی مشاغل،  ساماندهی 
تبلیغات شــهری و ... است تصريح کرد: در واقع ســبد متنوعی از 
پروژه های ســرمايه گذاری در همه حوزه ها وجود دارد که همگی 
در راستای توسعه شهر و ســاماندهی معضالت در دستور کار قرار 

گرفته است.
 وی در پاســخ به اين پرســش که تغییرات پیش آمده در ترکیب 
شــورای شــهر تا چه اندازه در اعتماد ســرمايه گذاران به ادامه 
مشــارکت با شــهرداری تأثیر خواهد گذاشــت و آيا روند جذب 
سرمايه که از سال گذشــته رو به رشد بوده اســت ادامه خواهد 
يافت، خاطرنشــان کرد: اين موضوع بستگی به سیاست های شورا 
و شــهردار جديد دارد؛ البتــه رغبت جدی بــرای توجه به حوزه 
ســرمايه گذاری وجــود دارد و راهکارهای جدی کــه برای برون 
رفت از رکود حاکم بر شــهرها و کالنشــهرها ديده شــده است، 

سرمايه گذاری نقش مهمی دارد.
 برهانی پور افزود: خوشــبختانه بعد از حضــور  دکتر  جمالی نژاد 
در دور جديد و نگاه ويژه ای که به مقوله ســرمايه گذاری داشت، 
شاهد شــکوفايی در حوزه ســرمايه گذاری، به خصوص در سال 
۹5 بوديم؛ از اين رو هر شــهردار و شورای شــهر جديدی که بر 
ســر کار باشــد، نمی تواند اين حــوزه را فراموش کنــد؛ چرا که 
در شــرايط فعلی يکی از راهکارهای برون رفــت از رکود، جذب 

سرمايه گذاری و مشارکت بخش خصوصی است. 

برخورد مدیران، علت سرمایه گریزی
معــاون مديرامورســرمايه گذاری و مشــارکت های شــهرداری 
اصفهان با اشــاره به اينکه اين حرف درستی اســت که اصفهان 
سرمايه گريز شده اســت، تصريح کرد: نه تنها از ساير شهرها نمی 
توانیم ســرمايه گذار جذب کنیم، بلکه ســرمايه گذاران اصفهانی 
هم به نقاط ديگر می روند و متأســفانه اين واقعیتی اســت که با 
آن مواجه هســتیم. وی در تشــريح علت اين پديده گفت: علت 
عمده اين مسئله، به نوع فضای ســاختار اداری و برخورد مديران 
با حوزه ســرمايه گذاری و فضــای ناامنی که به لحــاظ اقتصادی 
ايجاد می شــود، برمی گردد. برای نمونه، برخوردهــای مالیاتی 
باعث شــده اســت بســیاری از شــرکت ها حتی دفتر خود را از 
اصفهان به تهران يا مناطــق آزاد ببرند و با وجــود اينکه قوانین 
مالیاتی در تمام کشور يکسان اســت؛ اما نوع برخورد با اين قانون 
از ســوی مديران در اصفهان فرق دارد. مسائل مربوط به دارايی و  

اداره کار و ... نیز از جمله اين برخوردهاست. 
 

معاونت سرمایه گذاری در ساختار جدید
اهمیت جذب سرمايه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در اداره 
شــهرها به حدی بوده است که در ســاختار جديد شهرداری ها، 
اين نهاد موظف به ايجاد ســازمان سرمايه گذاری و مشارکت شده 
اســت. برهانی پور در اين رابطــه گفت: حتی در ســاختار جديد 
شهرداری ها که در بسیاری از موارد ســازمان ها  حذف شده اند، 
يکی از معدود مواردی که اضافه شــده، ســازمان سرمايه گذاری 
و مشارکت هاســت که کالنشــهرها موظف به ايجاد آن هســتند.  
وی افزود: برخی از شــهرها پیش از اين ســازمان سرمايه گذاری 
را ايجاد کرده بودنــد و در اصفهان نیز اين موضــوع تحت  عنوان 
مديريت امور سرمايه گذاری و مشــارکت های شهرداری اصفهان 
فعال اســت. وی ادامه داد: در واقع اين سیاســت نشان می دهد 
حتی خود دولت و وزارت کشــور به اهمیت اين موضوع پی برده 
اند که شــهرداری می تواند و بايد بســتر مناســبی برای جذب 

سرمايه و سرمايه گذار باشد.
بدن ترديد، جذب ســرمايه گذار در حوزه هــای مختلف همواره 
عاملی برجسته برای تداوم رشــد اقتصادی هر شهر به شمار می 
رود. در اين میان شــهرداری ها، يکی از نهادهای عمومی با توان 
مالی باال و ظرفیت های متعدد هســتند کــه قادرند با بهره گیری 
از تمامی قابلیت ها و ويژگی های آن شــهر، ظرف توسعه اقتصادی 
و شهری را انباشته ســاخته و مسیر پیشــبرد اهداف کالن شهر 
را هموار کنند. مشــارکت و ســرمايه گذاری بخش خصوصی در 
پروژه های شــهرداری صرف نظر از جنبه افتصــادی آن، از نقطه 
نظر ســرمايه های فکری و معنوی تأثیرماندگار و تحولی پويا برای 
شــهر به ارمغان دارد و تنها راه برون رفت از مشکالت و معضالت 

شهر، مشارکت و سرمايه گذاری بخش خصوصی است.

معاون مدیرامورسرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری:

شكوفایی در حوزه سرمایه گذاری

آمار باغ گل های اصفهان نشان می دهد که یک 
بازار دســت کم 100 میلیارد ریالی برای فعاالن 
بازاریابی گردشــگری و فرصت بالقوه ای برای 

ایجاد حداقل 100 فرصت شغلی وجود دارد

citizen

رنسانس شهرداری در
 ساماندهی مشاغل؛

آموزش شغل
 از سنین  پايین

نگاهی به فرصت های اشتغال در بازاریابی شهری اصفهان؛

دو دو تا چهارتای گردشگری
بازاریابی گردشگری اصفهان پتانسیل درآمد مستقیم باالی 1000 میلیارد ریال را داراست

بین آنچه که مثاًل در باغ گل ها می توان تجربه 
کرد و آنچه مردم از آن می دانند فاصله زیادی 
وجود دارد و این باعث می شــود از توان این 

بازار بهره¬برداری نگردد

گزارش
گروه   شهری
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 نوسان:  مديرعامل بانک خاورمیانه 
با بیان اين کــه بانک مرکــزی عامل 
افزايش ســود بانکی است گفت: وقتی 
بانک مرکــزی 34 درصد بابت بدهی از 
بانک ها ســود می گیرد، معلوم اســت 
بانک ها سپرده هايی با سود ۲۶-۲5 

درصدی می گیرند.
عقیلی کرمانــی، گفــت: دارايی های 
منجمد اصــال در محاســبات بانک ها 
نیامده است. يکی از مشکالت اساسی 
نظام بانکی عالوه بر دارايی های موهوم، 
دارايی های منجمدی است که بازدهی 
ندارد. بانک ها از فعالیت اصلی خود به 
ســرمايه گذاری و خريد دارايی ها روی 
اروده اند. وی با اشاره به وضعیت شعب 
بانکی در ايران گفت: چپ و راست شعبه 
زده اند. االن سیســتم بانکی ما خنده 
دار شده اســت. هر خارجی که به ايران 
می آيد می گويــد چرا انقدر شــعبه 

! ينجاست؟ ا
عقیلــی کرمانــی ضمن بیــان اينکه 
نســبت ســاير دارايی ها به کل دارايی 
های بانک ها حدود 30 درصد اســت، 
تصريح کــرد: البتــه در بهمن ســال 
گذشــته 50 درصد دارايی های بانک 
ها در زمــان اصالح ترازنامــه بانک ها 
مورد توجه قرار گرفــت. برخی مطرح 
کرده اند که اين دارايی ها از سیســتم 
بانکی خارج شــوند ولی به نظر من اين 
نظريه اصــاًل ممکن نیســت. چراکه 
هزينه باال و رقمی حدود 300 میلیون 
دالر هزينــه خواهد داشــت. تجديد 
ســاختار يا اصالح ســاختار سیستم 
بانکی يک ضرب امکان پذير نیســت.
نه ثروتــش را داريم و نــه توجیه دارد.

وی با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی 
ادامه داد: ۲0 ســال اســت نرخ ســود 
تســهیالت، باالی ۲5 درصد است و هر 
کاری هم بانک مرکزی می کند باز بانک 
ها تخلف کرده و نرخ ها را باال می برند. 
تعداد زيادی از بانک هــا االن با کمبود 
منابع روبرو هستند. وقتی بانک مرکزی 
34 درصد بابت بدهــی از بانک ها می 
گیرد، معلوم است بانک ها سپرده های 

۲5-۲۶ درصدی می گیرند.
عقیلی کرمانی همچنیــن تأکید کرد: 
با دســتور نمی توانیم نرخ ها را کاهش 
دهیم؛ بايد روشــی را پیدا کنیم که به 
جای سیستم بانکی از بازار سرمايه هم 
استفاده شود. اينکه بانک محور هستیم 
درست نیست. همه کشور های دنیا يک 
زمانی بانک محور بودند ولی به تدريج 
بازار سرمايه و بازار بدهی تشکیل شد. 
وی اضافه کــرد: سیاســت های بانک 
مرکــزی، چند بانک ســالم کوچک را 

بیچاره می کند.

رئیس اتاق اصناف، با اشاره به اينکه بســته حمايتی دولت برای رونق صنايع مؤثر 
بوده است گفت: دولت بايد در خصوص اصناف هم اين اقدام حمايتی را انجام دهد. 
رسول جهانگیری، افزود: بعد از ارائه اين بســته حمايتی، مقرر شد تا هیئت دولت 
بسته ای را هم برای خروج اصناف از رکود ارائه دهد که سهم اصفهان از اين بخش 
1000 میلیارد تومان است. وی ادامه داد: از دولت درخواســت داريم تا اين بسته 

حمايتی به بدنه اصناف نیز تزريق شود.

رئیس کمیته صادرات کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف اصفهان، گفت: مطالعات ما 
بر روی کشورهايی که همچون ايران دچار رکود اقتصادی می شوند نشان می دهد 
که در اين برهه ها اليه های مردمی اقتصاد که در ايران همان اصناف هســتند فعال 
شده و اقتصاد يک کشور را نجات می دهند. مجید کرباسچی، افزود: زمانی که عرصه 
فعالیت اقتصادی در کشــور محدود می شــود، می توان با متمرکز کردن صادرات 

اصناف و انجام معامالت کوچک  فضای کسب و کار را در استان بهبود بخشید.

به  اول  پرسش  عنوان  به  نوسان:   
نقاط ضعف  ترین  مهم  عقیده شما 
های  بازارهای  در  ایرانی  بازرگانان 

بین المللی چیست؟
ايرانی تسلط  بازرگانان  اينکه  به  با توجه 
بین  زبان  که  انگلیسی  زبان  به  چندانی 
المللی برای  ارتباط گرفتن با ساير ملل 
ارتباط  نتیجه  در  پس  ندارند،  را  است 
معرفی  برای  توانند  نمی  هم  مؤثری 
کشورها  ساير  بازرگانان  با  خود  کاالی 
به  تسلط  عدم  رو  اين  از  باشند.  داشته 
نقطه ضعف  ترين  را مهم  انگلیسی  زبان 
خارجی  بازارهای  در  ايرانی  بازرگانان 
می دانم. حتی به عقیده من يک بازرگان 
بین المللی، بايد به زبان روسی هم تسلط 
کافی داشته باشد؛ زيرا  زبان هفت کشور 
همسايه شمالی ايران است که بازار خوبی 
برای مطرح شدن و فروش کاالهای ايرانی 
در آنجا وجود دارد. اگر اين موضوع رفع 
شود قطعاً برای ايران جايگاه خوبی در اين 
بازارها وجود خواهد داشت.از سوی ديگر، 
از آنجا که  ايران می تواند نقش مبادله 
گری بسیار خوبی برای بخش محصوالت 

تولید شده در کشورهای همسايه شمالی 
خود باشد، بدين اين منظور بايد فناوری 
ها پیشرفته ای در بنادر جنوبی کشورمان 
ايجاد کنیم. به عنوان مثال قزاقستان در 
سال 1۹ میلیون تن گندم تولید می کند 
دسترسی  به  نیاز  آن  صادرات  برای  که 
به آب های آزاد خلیج فارس دارد؛ پس 
انبارکردن،  برای  مناسبی  فناوری  اگر 
سوی  از  غالت  توزيع  و  غربالگری 

کشورهای آسیای میانه ايجاد کنیم، قطعاً 
محور  گری،  مبادله  نقش  در  توانیم  می 

خوبی به خصوص در صنايع غذايی باشیم.
 نوسان: بازار کشور مالزی را برای حضور 
تجار و بازرگانان ایرانی چگونه می بینید؟

بسیاری از محصوالت ساخت ايران می توانند 
با تجاری سازی صحیح، بازارهای مالزی و 
ساير کشورهای جهان را در دست گیرند. به 
عنوان مثال محصوالت آرايشی و بهداشتی که 
در ايران تولید می شوند، می تواند بازار خوبی 
در کشور مالزی داشته باشد؛ يا ژالتین که از 
استخوان گاو تولید می شود می تواند محصول 
ديگری باشد که در بازار کشور مالزی و ساير 
کشورهای جنوب آسیا به خوبی به فروش 
آب  ايران  که  آنجايی  از  برسد. همچنین 
و هوای مناسبی برای پروش گل دارد از 
عصاره و اسانس آن گل ها، عطرهای خوش 
بويی تولید می شود که می تواند در بازار 
عطر جهان نیز بسیار مطرح و موفق باشد 
و اين البته تنها شامل کشور مالزی نیست. 
دان  ما شیمی  که  باشید  داشته  نظر  در 
های خوبی داريم که با ارائه فرمول های 
علمی می توانند بسیاری از مواد معدنی و 
طبیعی ما را به محصوالت غذايی، آرايشی 
و بهداشتی و ساير محصوالت تبديل کنند. 
با  صرف مقداری وقت و هزينه و در اختیار 
گرفتن فناوری های روز جهان و با حضور 
افراد توانمند و متخصص اين حوزه، می 
توان محصوالتی تولید و صادر کرد که در 

جهان نمونه باشند.
پایدار  و  نوسان:برای حضور مستمر   
و  مالزی  در  ایران  بازرگانان  و  تجار 
با آن کشور،  ارتباط دوسویه  برقراری 

رعایت چه مواردی را الزامی می دانید؟
در پاسخ بايد بگويم برای موفقیت در بازار 
مالزی و ساير بازارهای جهان، ابتدا بايد نقاط 
قوت و ضعف خود را به خوبی بشناسیم. زمانی 
که توانستیم به نقاط قوت خود پی ببريم 

فرصت هايمان را نیز پیدا خواهیم کرد. به 
عنوان مثال در مباحث گردشگری و خدمات 
جانبی اين صنعت مانند غذا و اقامت، ايران از 
ظرفیت بسیار بااليی برخوردار است؛ اما با 
اين وجود نتوانسته آن گونه که شايسته آن 
است در جهان برای خود جايگاهی داشته 
باشد.يا در مورد صنايع غذايی ما از ظرفیت 
خاصی برخوردار هستیم. تنوع غذايی در 
ايرانی  بانوان  باال است و  کشور ما بسیار 
از  توان  می  که  هستند  ماهری  آشپزان 
تجارب آن ها برای پخت غذاهای گوناگون 
اما  کرد.  استفاده  به جهان  آن  معرفی  و 
را  اين تجارب  متأسفانه ما در هیج کجا 
ثبت نکرده ايم که بتوانیم از آن به عنوان 

يک صنعت استفاده کنیم.
 نوسان: به صنایع غذایی و خدماتی 
اشاره کردید که یکی از مباحث بزرگ و 
مهم در تجارت امروز دنیا هستند، به نظر 
شما در این صنعت، بازرگانان ما چقدر می 
توانند موفق عمل کنند و از امکانات و 

بازار این کشور استفاده کنند؟
با توجه به اينکه ساالنه سی میلیون گردشگر به 
مالزی سفر می کنند، اين کشور در بحث صنايع 
غذايی از جايگاه بسیار خوبی برخوردار است. از 
سوی ديگر ايران در بحث صنايع غذايی حالل 
هم از جايگاه خوبی برخوردار است که می تواند 
از تجربیات کشور مالزی برای توسعه اين صنعت 
و ظرفیت های بازار آن برای فروش محصوالت 

غذايی خود استفاده کند.
 نوسان: جدای صنایع غذایی، آیا صنایع 
و محصوالت دیگری وجود دارد که در 
ایران تولید  شود و بتواند در بازار مالزی 
از جایگاه ویژه و باالیی برخوردار باشند؟ 
بله دقیقاً. عالوه بر صنايع غذايی، چهار صنعت 
ديگر وجود دارد که ايران می تواند به واسطه 
آن ها در بازار مالزی و ساير کشورهای جهان 
موفق عمل کند. محصوالت بهداشتی، دارويی 
و تجهیزات بیمارستانی، دومین صنعتی است 

که در اين کشور قابلیت و کشش بااليی دارد. 
در حال حاضر هفده شرکت در زمینه تولید 
تجهیزات بیمارستانی در ايران فعالیت می 
کنندکه اين شرکت ها بايد تقويت شوند و 
و  پزشکی  خدمات  ارائه  های  به شرکت 
مراقبت های بهداشتی و دارويی آن کشور 
متصل شوند. در صورت حرکت صحیح اين 
صنعت، در يک چرخه درست و هدفمند، 
در  آن  روی  پیش  خوبی  بسیار  بازار 
بازارهای جهانی وجود دارد.صنعت  حمل و 
نقل و مبادله گری کاالهای تجاری، يکی ديگر 
مواردی است که ايران ظرفیت های بااليی در 
آن دارد و می تواند به يکی از محورهای مهم در 
جهان تبديل شود. اکنون مالزی 3/5 تريلیون، 
ارزش تجاری دارد و کاالهای تجاری را در بنادر 
مهم خود از جمله "کالنگ" به کشورهای 
شرق و جنوب شرق آسیا صادر می کند. ما در 
اين زمینه دارای ظرفیتی بیش از 10 تريلیون 
هستیم که با برقراری ارتباط مؤثر با بنادر مهم 
جهان می توانیم از اين ظرفیت بهرمند شويم. 
در اين مورد بخش های دولتی و بخش های 
تسهیل گر دولتی بايد درکنار هم هماهنگ 
عمل کنند.صنعت آی تی، مورد ديگری است 
که ايران در آن پیشرفت های زيادی داشته 
است و محصوالت مختلفی از آن را می تواند 
به کشورهای جهان صادر کند؛ به خصوص 
در بخش صنايع سبز، مانند المپ های کم 
مصرف و پنل های دريافت و تبديل انرژی 
خورشیدی ايران می تواند در اين زمینه بسیار 
فعال و پويا عمل کند. و مورد مهم ديگر بحث 
صنايع گاز و پتروشیمی است که ايران به 

خاطر صنايع نفتی و گازی فراوانی که دارد در 
جهان به آن شهره است اما متأسفانه نتوانسته 
آن گونه که بايد سهم مؤثری از بازار جهان 
را نصیب خود کند. به عنوان مثال ما هنوز 
نتوانسته ايم گاز را تبديل به مايع کنیم و از 
طريق حمل و نقل دريايی به ساير کشورهای 
جهان صادر کنیم. توجه به اين موارد بسیار 

مهم است.
 نوسان: بسیاری از بازرگانان ایرانی می 
خواهند با شما و بخش اقتصادی سفارت 
ایران در مالزی ارتباط برقرار کنند.  راه 

های این ارتباط چیست؟
قطعاً راه های فراوانی وجود دارد از ايمیل 
"واتس  مانند  اجتماعی  های  شبکه  تا 
آپ"؛ اما يکی از راهای مهم، سمینارها و 
همايش ها است که فرصت خوبی را برای 

برقراری ارتباط مؤثر فراهم می کند.

مدیرعامل بانک خاورمیانه:

سیستم بانکی
 خنده دار شده است!

اصناف اقتصاد کشور را نجات می دهندبسته های حمايتی به اصناف تزريق شود

گزارش

دیدگاه

در گفت و گو با اسماعیل تکیه سادات مطرح شد؛

محور مبادله گر 
محور خوب منطقه در نقش "مبادله گر کاال" باشیم

با توجه به اینکه بازرگانان ایرانی تسلط چندانی 
به زبان انگلیسی ندارند، در نتیجه ارتباط مؤثری 
هم نمی توانند برای معرفی کاالی خود با بازرگانان 

سایر کشورها داشته باشند.

 نوسان: رئیس  خانه صنعت، معدن و تجارت، با بیان 
اينکه بانک ها در دولت های قبل اجازه بی انضباطی 
داشــتند و منابع را درگیر می کردند، گفت: در دولت 
يازدهم تورم کاهش پیداکــرد و دارايی بانک ها وبال 
گردنشان شد؛ از سوی ديگر بخش های دولتی و برخی 
از بخش های خصوصی نیز بازپرداخت اقساط خود را 
به تعويق انداختند و بانک ها ديگر قادر به پرداخت تسهیالت نبودند و در نتیجه 
اقتصاد کشور با رکود مواجه گرديد. محمدرضا برکتین، با اشاره به اينکه دولت 
در ســال ۹5، طرح رونق اقتصادی را تصويب کرد، بیان داشت: بنابراين طرح 
مصوب شد بانک ها مبلغ  1۶ هزار میلیارد تومان در سراسر کشور به واحدهای 
صنعتی تســهیالت پرداخت کنند و بانک ها هم از اين طرح تبعیت کردند و 

مقداری سرمايه به واحدهای صنعتی تزريق شد.

 نوسان: رئیس اتحاديه شیشه و آيینه اصفهان،  با 
انتقاد بر وجود شیشه های دوجداره غیراستاندارد در 
سطح شهر، گفت: برای حل اين مشکل بايد دستگاه 
های مختلف در سطح شهر و کشور وارد عمل شوند.

احمد بلوچیان،  با اشاره به اينکه در حال حاضر تنها دو 
تا سه کارگاه تولید شیشه در اصفهان از استاندارد بهره 
برداری برخوردار هستند، اظهار داشت: نمای بسیاری از ساختمان ها شیشه 
های سکوريت است که متأسفانه بیشتر آن ها از استانداردهای الزم برخوردار 
نیستند و احتمال خطر و فاجعه وجود دارد. وی با انتقاد از اينکه بسیاری از انبوه 
سازان از افراد غیر متخصص برای شیشه ساختمان ها استفاده می کنند، گفت: 
يکی از مشــکالت اين صنف، ورود آلومینیوم سازها در نصب شیشه است که 

بعضاً تمام فکر و ايده کارفرمايان را مخدوش می کنند.

 نوســان: مديرعامل گروه توسعه ســرمايه گذاری 
انتخاب با تأکید بر اينکه تحول در کشــور نیازمند تغییر 
نگرش مديران است، گفت: سودهای بیش از ۲5 درصد 
انگیزه ای باقی نگذاشــته که مــردم وارد بازار شــوند و 
کارآفرين بتوانــد کار خود را به پیش ببــرد. محمدرضا 
ديانی، با اشــاره به اينکه مطمئناً يک مدير توانمند بهتر 
از يک مدير ضعیف می تواند کار را به پیش ببــرد، افزود: مديران بايد به اين ذهنیت 
برسند که رفع مشــکالت اجتماعی از طريق اقتصاد ممکن است. ديانی، با تأکید بر 
اينکه بیکاری موجب بسیاری از آسیب های اجتماعی است، بیان داشت: اگر بتوانیم 
با کارآفرينی و ايجاد اشــتغال در اين حوزه گام برداريم، می توانیم مشکالت را رفع 
کنیم. به گفته ديانی، سودهای بیش از ۲5 درصد انگیزه ای باقی نگذاشته که مردم 

وارد بازار شوند و کارآفرين بتواند کار خود را به پیش ببرد..

 نوسان: مدير امور باغبانی جهادکشاورزی اصفهان 
از آغاز برداشت هلو و شلیل در اســتان خبر داد و گفت: 
پیش بینی می شــود تا پايان فصل برداشــت، ۲۶000 
تن هلو و شلیل برداشت شــود. احمدرضا رئیس زاده، 
اظهار داشت: ســطح کل باغات هلو و شلیل در استان 
۲1۲۹ هکتار اســت که ۲31 هکتار آن در مرحله قبل 
از باردهی قرار دارد و پیش بینی می شود تا پايان فصل برداشت، ۲۶000 تن هلو و 
شلیل برداشت گردد. مدير امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
با بیان اينکه ارقام عمده تولید هلو در اســتان شــامل زعفرانی، بلخی، انجیری و 
ارقام شلیل شامل کیوتا، سان گلد، ردگلد می باشند، اضافه کرد: شهرستان های 
فالورجان، مبارکه، خمینی شــهر، تیران و کــرون، لنجان، شــهرضا، دهاقان، 
گلپايگان و سمیرم از مناطق عمده تولید هلو و شلیل در استان به شمار می روند.

بانک ها اجازه بی انضباطی داشتندتولید ۲۶000 تن هلو و شلیل در استان اصفهانبی انگیزگی کارآفرینان با سود ۲۵ درصدورود آلومینیوم سازها به نصب شیشه

 ها
ده

برا

نگاهی به موانع  جذب سرمایه گذاری خارجی؛

اين روزهـا  جذب سـرمايه گذارخارجی يکـی از دغدغه های 
فکری جامعه اسـت. امـا هـدف از پذيرش سـرمايه گـذاري 
خارجي چیسـت؟. قطعاً  پذيرش سـرمايه گـذاري خارجي 
در کشـور باعث کمک به رشـد و توسـعه اقتصـادي، افزايش 
فرصت هـاي شـغلي، اخذ و توسـعه فنـاوري و مــهـــارت 
هاي مديريتي و همچنیـن افزايش کیفیت تولیـدات و توان 
صادراتي کشـور خواهد بـود.در ابتـدا بايد ذکرکـرد که  دو نوع سـرمايه گـذاری خارجی 
وجود دارد.  سـرمايه گذاری غیر مسـتقیم خارجی )FPI(  و سـرمايه گذاری مسـتقیم 
خارجـی )FDI(. با توجـه به جذابیت سـرمايه گذاری مسـتقیم خارجـی و انگیزه های 
اين نوع سـرمايه گذاری بهتر اسـت که به بررسـی ايـن مقوله که خود مشـتمل بر چهار 

نـوع اسـت، بپردازيم.
 مورد اول سـرمايه گذاری مسـتقیم خارجی برای دسترسـی به منابع اولیه کشور هدف 
اسـت که قاعدتاً هزينه کمتـری برای سـرمايه گذار خارجـی خواهد داشـت. "دانینگ" 
سـه نوع سـرمايه گذاری خارجـی را برای دسـتیابی بـه منابع اولیـه معرفی کرده اسـت 
: اول، دسترسـی بـه منابع فیزيکـی مانند مـواد خام ، منابـع نفتـی ، گاز ، مـواد معدنی و 
محصوالت کشـاورزی و يا سـازمان های فعـال در زمینه هـای خدماتی مانند توريسـم 
, بهداشـت و يـا خدمـات بهداشـتی .دوم، شـرکت هايـی که بـه دنبـال نیـروی کار غیر 
ماهر يا نیمه ماهر ارزان قیمت هسـتند و سـوم، سـرمايه گـذاری به قصد کسـب دانش، 
توانايی ها و تجـارب در زمینـه هايی از جملـه مديريت و توسـعه و به کارگیـری فناوری 
و همچنیـن بازاريابـی اسـت که ايـن نـوع سـرمايه گذاری هـا بـه منظور اسـتفاده 

ازپتانسـیل های کشـور هـدف می باشـد.
مـورد دوم سـرمايه گذاری بـه منظور دسترسـی به بازارکشـوری ديگر اسـت. منظور 
از اين نوع سـرمايه گذاری اين اسـت که شـرکت سـرمايه گـذار به منظور دسترسـی به 
بازار کشـور مقصد، تصمیم بـه ارائه خدمـات و محصوالت به کشـور هـدف و همچنین 
دسترسـی به بازار  سـاير کشـورهای همسـايه مـی گیرد کـه اين نـو ع سـرمايه گذاری 
داليل متفاوتـی دارد؛ اول، تطبیق دادن محصوالت و خدمات با سـاليق بومی و فرهنگی 
کشـور مربوطه. دوم، کاهش هزينه حمل و نقل و گمرک و افزايش سـود؛ همچنین ورود 
به اين بـازار باعث کاهش قیمت محصـوالت رقبـا در اين  بازار می شـود کـه اين کاهش 

قیمت، تأثیر بیشـتری برقیمت محصـوالت  رقبـا دارد تا خود شـرکت رقیب .
مورد سـوم سـرمايه گذاری به منظور افزايـش کارايی وعقاليـی کردن سـرمايه گذاری 

خارجی اسـت که بـا هدف دسترسـی به منابـع و بـازار انجام می شـود .
مورد چهارم، سـرمايه گذاری به منظور اسـتفاده ازدارايی های اسـتراتژيک اسـت. هدف 
از اين نوع سـرمايه گذاری بهره بـرداری از مزايای هزينـه ای يا بازاريابی خاص می باشـد 
که عمدتـاً درصددکسـب دارايـی های  شـرکت هـای خارجی بـرای تقويـت موقعیت 
رقابتی اسـت .يکـی از شـرايط بسـیار مهم بـرای جذب سـرمايه گـذار خارجـی، وجود 
محیط باثبات اقتصادی اسـت که وسـیله مناسـبی بـرای ورود بـه اقتصاد بیـن الملل و 
بازارهای جهانی، توسـعه نیروی انسـانی و فناوری های نوين، ايجاد اشـتغال و در نهايت 

دسـتیابی به رشـد اجتماعی و اقتصادی اسـت .
موانع  جذب سرمایه گذاری خارجی :

1-نگاه منفی به سرمايه گذار خارجی که ريشه تاريخی و فرهنگی دارد .
۲-ريسـک باالی سـرمايه گذاری خارجی: سـرمايه گذار بايد از سـه اصل مهم اطمینان 
داشته باشـد: حفظ اصل سـرمايه، بازگشت سـود و امنیت محیط کسـب و کار.  از نشانه 
هـای عـدم امنیـت، نقـض قراردادهـا و تفاهـم نامـه هـای منعقـد شـده و رخدادهای 
سیاسـی و اقتصادی اسـت که ريسـک سـرمايه گذاری را باال می بـرد؛ البته مؤسسـات 
زيـادی وجـود دارنـد کـه ريسـک سـرمايه گـذاری در کشـورهای جهـان را

محاسبه ومنتشر می کنند .
3- توسـعه بازار مالی نامناسب: سـاختار مالی، مبتنی بر نظام بانکی اسـت؛ از جمله نرخ 
های نامتعادل سـود بانکـی، اوراق بهـادار و همچنیـن قوانین نامناسـب، از ديگـر موانع 

قـوی در جذب سـرمايه گـذار خارجی می باشـد.
4- بیمه سـرمايه گـذار و امنیـت مالی وی: اجـرای قوانیـن بیمه با در نظـر گرفتن 
هیچ تبعیضـی بین اتبـاع داخلی و خارجـی در صورت بـروز حـوادث و مخاطرات، 
از عوامـل بسـیار مهـم ديگـر بـرای جـذب سـرمايه اسـت. در صـورت زيـان، بـا 
پرداخـت خسـارت، زيـان آن هـا جبـران خواهـد شـد کـه تـا حـد قابـل توجهی 

ريسـک سـرمايه گـذاری را کاهش خواهـد داد.
5- قوانیـن پیچیـده اداری يکی از کلیـدی تريـن موانع جذب سـرمايه گذار اسـت. اين 
عامل چـه در هنگام ورود سـرمايه، و چـه در هنگام اجـرای برنامه، معضل بسـیار بزرگی 

برای سـرمايه گـذار خارجی اسـت.
عالوه بـر موانع ذکرشـده، از موانع بانکی، شـرايط اقتصادی و سیاسـی، نداشـتن بسـته 
های آماده و مطالعه شـده از لحاظ سـاختاری، زيست محیطی، ترافیک شـهری،  اثبات 
آماری بازگشـت سـرمايه و رسـیدن به سـود به  صـورت تحلیلی  يـا  حتی بـرآوردی در 
مقطعی از زمـان و همچنیـن تهیـه نکـردن مـدارک و مجوزهـای دولتی بـرای اعتماد 
اولیه سـرمايه گذار، نداشـتن نیروهای انسـانی با مهـارت های مذاکره سـخت و نـرم در 
گرايش های مختلف و آشـنا به سـرفصل های قـرادادی و قوانیـن بین الملـل، از عوامل 
ديگری اسـت که باعـث عدم جـذب سـرمايه گـذار خواهد بـود. همچنین عـدم امکان 
شـناخت عمیق فرهنگی و ايجـاد نکـردن جذابیت هـای ويـژه احساسـی و معقوالنه  و 
عدم آشـنايی با چگونگـی ارائـه و تبلیغات بر اسـاس آخرين تکنیـک ها و فنـاوری های 
روز دنیا، از جمله مشـکالتی هسـتند کـه در جذب سـرمايه گذار بـا آن روبرو هسـتیم. 
توجه داشـته باشـیم که جذب سـرمايه گذار، مانند جذب مشـتری اسـت و بیشتر 
کشـورهای جهان درايجـاد اين جذابیـت به صـورت تنگاتنگی در رقابت هسـتند. 
پـس جـذب سـرمايه گـذار خارجـی مسـئله ای کامـاًل رقابتـی اسـت که بايـد به 

صورت جـدی تـر بـه آن پرداخته شـود. 

سرمایه گذاری خارجی 
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بــه اعتقــاد اســماعیل تکیــه ســادات، ایــران دارای ظرفیــت هــای خوبــی بــرای موفقیــت در بــازار جنوب شــرقی آســیا و بــه ویژه کشــور مالزی اســت. ظرفیــت هایی 
گفت وگو

گروه   بازرگانی
کــه بــا شــناخت از نقــاط ضعــف و قــوت خــود وحرکــت هوشــمندانه و برقــراری ارتباطــات مؤثــر بــا ســایر کشــورها، ســهم بیشــتری از بــازار آن هــا را نصیــب ایران 
خواهــد کــرد. تکیــه ســادات، تأکیــد دارد کــه ایــران در صنایــع غذایــی، محصــوالت بهداشــتی، دارویی و تجهیــزات بیمارســتانی، صنعــت  حمل و نقــل و مبادله گــری کاالهــای تجاری، 
صنعــت آی تــی و صنایــع گاز و پتروشــیمی مــی توانــد نقــش بســیار پررنگــی ایفــا نمایــد. گفــت و گــوی مــا را اســماعیل تکیــه ســادات، نماینــده اقتصادی ایــران در کشــور مالــزی و 

مدیر پیشین حمل و نقل سازمان اکو می خوانید.

ایران در صنایع غذایی، محصوالت بهداشــتی، 
دارویی و تجهیزات بیمارســتانی، صنعت  حمل 
و نقل و مبادله گری، صنعت آی تی و صنایع گاز و 
پتروشیمی می تواند نقش بسیار پررنگی ایفا نماید.
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  در سالهای اخیر گام هایی برای برند سازی شهری و همچنین رشد 
و توسعه صنعت گردشــگری اصفهان و دیگر کالنشهرهای کشور 
برداشته شده اســت. از آنجا که محالت، آثار و بناهای تاریخی هر 
شهر، مجموعه های ارزشمند هنری، معماری و شهرسازی هستند، 
از جمله اقداماتی که در راســتای برند ســازی و توسعه صنعت 
گردشگری می توان انجام داد، شــناختن و شناساندن داشته 
های هویتی اســت که روایت گران خاموش و پر جاذبه ی تاریخ، 
فرهنگ و تمدن شــهرها می باشند. در شــماره قبل، به گمنام 
ماندن مسجد جامع، کهن ترین نیایشگاه مسلمانان اصفهان، در 
نزد شــهروندان و اهالی هنر و معماری اشاره شد. در این شماره 
به معرفی اجمالی مســجد پرداخته و مروری بر تاریخ ساخت و 

توسعه ی آن خواهیم داشت. 
در مورد تاريخ ســاخت اين بنــا، نظر واحدی وجود نــدارد. از آنجا 
که در قرون اولیه تســلط اعراب بر شــهرهای ايران، اغلب آتشکده 
های ساسانی تبديل به مســجد شدند، برخی با اســتناد بر اين امر 
و پايه ســتون ساسانی کشف شــده که وجود بنايی پیش از اسالم را 
تأيید می کند، اين مسجد را ســاختمانی می دانند که بر شالوده ی 
يک آتشکده ساســانی بنا نهاده شده اســت و برخی ديگر نیز زمان 

ساخت آن را به عصر سلجوقیان نسبت داده اند. 
مساجد عربی در حقیقت بسیار ســاده بودند. محوطه هايی محصور 
با ديوارهای خشــتی و ســايبان هايی از چوب و حصیر که مناسب 
اقلیم عربســتان بوده اســت. اين مکان های مذهبی ســاده، تحت 
تأثیر دانش، هنــر، ذوق و ســلیقه ايرانی، همراه بــا ارادت مذهبی 
آنان، تبديل به مساجد با شــکوهی شدند و هر يک از آن ها مجموعه 
هايی تماشــايی و کم نظیــر از هنر و معماری ايرانی می باشــند که 
برخی از جمله مســجد جامع اصفهان، در لیســت میــراث جهانی 

يونسکو به ثبت رسیده اند.
مسجد جامع در دوره های متمادی محور توســعه شهر بوده است؛ 
چنانچه بررســی نقشه توســعه اصفهان در دوره ساســانی و قرون 
اولیه دوره اسالمی نشان می دهد که توســعه شهر به شکل دايره ای 
بوده و مســجد جامع، بناهای ديوانی و قلعه به مثابه رکن های اصلی 
تشکیل دهنده شهر هســتند. همچنین توســعه راهبردی اصفهان 
ســلجوقی در دوره ی اوج و شــکوفايی اش، بر محور عواملی چون 

بازار، مسجد جامع و میدان قديم صورت گرفته است. 
مســجد جامع اصفهان که بــه نام هــای جمعه، عتیــق و کهنه نیز 
شهرت دارد، با مســاحتی در حدود ۲3000 متر مربع، در مجاورت 
میدان تازه احیا شــده ی عتیــق )امام علی علیه الســالم( و منتهی 
الیه بازار بزرگ واقع شده اســت؛ به عبارت ديگر اين بنا در محدوده 
تاريخی شــهر قرار گرفته اســت و درهــای متعــددی در محالت

 اطراف خود دارد. 
گنبد نظام الملک، گنبد تاج الملک، ايوان ها، شبســتان ها، مدرسه 
مظفری و محراب الجايتــو از جمله بخش هــای مختلف اين بنا می 
باشــند که مجموعه ای بی همتا از هنر و معماری ادوار مختلف بوده 
و اين مســجد را به جامع ترين مســجدجامع ايران بدل کرده است. 
اين مســجد اولین پايــگاه آموزشــی دوران اســالمی در اصفهان 
و شــاهد شــکل گیری جريان های علمــی، حضور انديشــمندان 
بزرگ، تدريس و ســخنرانی علمای برجســته بوده اســت، چنانچه 
مافروخــی مؤلف کتاب محاســن اصفهــان نیز به حضور شــماری 
از علما و دانشــمندان برجســته علوم در اين مســجد اشاره کرده 
اســت. وجود چنین فضای علمی، موجب شــد نظامیــه، بزرگترين 
دانشــگاه آن دوره، به دســتور خواجــه نظام الملــک، در مجاورت

 مسجد جامع ساخته شود. 
مســجد جامع دارای کتابخانه ای با شــکوه، حاوی انواع و اقســام 
کتب بوده اســت. اين گنجینه ی گران بها از کتاب، در آتش سوزی 
عظیمی در ســال 515 هجری قمری ســوخت و تبديل به خاکستر 
شــد. کتابخانه ای که تنها اســامی آثــار و کتــب آن، در چند جلد 
قطور ثبت شده بود. بر ســر در شمال شرقی مســجد، به اين اتفاق 
تلخ اشــاره شــده اســت و افرادی چون ابن اثیر، مــورخ عراقی، از 
بین رفتن ايــن کتابخانــه را فاجعــه ای مصیبت بار مــی خوانند. 
عالوه بر کتابخانه، بخش هــای ديگری از مســجد نیز در اين آتش 
سوزی آســیب جدی ديد که در ســال های بعد بازســازی، تکمیل

 و تزئین گرديده است.
 قســمت های مختلف اين مسجد همواره در دســت تعمیر و مرمت 
بوده؛ همچنین بخشــی از اين مســجد به علت حمــالت و بمباران 
هوايــی در طی جنــگ تحمیلی تخريــب گرديد کــه در دهه های 
گذشــته مرمت و بازسازی شده اســت. هر خشــت اين بنای کهن 
گواه اتفاقاتی اســت که در طول قرون گذشــته رخ داده اند. جنگ 
ها، درگیری ها، ســقوط و ظهور سلســله های پادشــاهی، حمله ی 
افاغنه تا جنــگ تحمیلی ايران و عراق. البته بــا وجود تمام حوادثی 
چون حريق، بمباران و فراز و فرود هــای تاريخی، اين بنای 1300 
ســاله در جای خود ايســتاده و داســتان تحوالت تاريخی، علمی و 
هنری گذشــته تا حال را برای مــا روايت می کنــد؛ چنانچه محمد 
حسین رياحی در پیشــگفتار کتاب "مســجد جامع عتیق موزه ای 
از دّر و عتیــق" نوشــته عبدالرضــا کارگر، چنین گفته اســت: "در 
حقیقت مســجد جامع عتیق اصفهان دّری گرانمايــه و بی نظیر در 
ســیر تاريخ و فرهنگ و تمدن اسالم و ايران اســالمی به شمار می 
رود که علیرغم آن که درطول تاريخ زمانی مــورد هجمه غزل ها يا 
قرمطیان و در عصر ما شــاهد تهاجم صدامیان بعثــی بوده، اما هم 
چنان دژی اســتوار و نمادی ارزشــمند از معنويت، معماری، هنر، 

جايگاه تزکیه و تربیت و علم آموزی بوده و می باشد."
در شــماره ی بعد به شــرح ســیر تحوالت 13 قرن هنر و معماری 

ايرانی برجامانده در مسجد جامع خواهیم پرداخت.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت، گفت: اصفهــان دارای حدود ۹۲00 واحد 
صنعتی با ۲13 هزار میلیارد ريال سرمايه و اشتغال، حدود ۲۶0 هزار نفر و ۷۹۲ واحد 
معدنی با ظرفیت 4۷ میلیون تُن و اشتغال ۹ هزار نفر است. اسرافیل احمديه، با بیان 
اينکه اصفهان دارای بیشترين طرح های جديد در بین استان هاست، اظهار داشت: 
در مجموع 10 درصد از تعداد صنايع، 11 درصد از ســرمايه گذاری ها و 11 درصد از 

تعداد شاغالن را در اختیار اصفهان است.

مدير عامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان با تأکید بر اينکه در حال يکی از بزرگترين 
بحران های ما مباحث مربوط به آب های زير زمینی اســت، گفت: سامانه دوم آبرسانی 
اصفهان بزرگ، اولويت اول استان اصفهان است و حدود دو سوم اين سامانه توسط بخش 
خصوصی در قالب ســرمايه گذاری ۲0 ساله انجام می شــود. وی، اضافه کرد: بر اساس 
مصوبات ۹ ماده ای هر گونه بارگذاری جديد در حوضه زاينده رود ممنوع است و وزارت 

نیرو سهم دو استان اصفهان و چهار محال را مشخص کرده است.

برند سازی صنعت گردشگری؛

مسجد جامع اصفهان

سامانه دوم آبرسانی؛ اولويت اول اصفهان اصفهان صاحب يازده درصد تعداد شاغالن کشور
خبر

به گفته قدرت اله صادقی، با فعالیت تاکســی های 
آنالین، 600 آژانس در اصفهان رو به تعطیلی هستند و 
این به معنای بیکاری 3 هزار کارمند از مدیر و صاحب 

امتیاز و کارمندان سه شیفت و 15 هزار راننده است.

استاندار اصفهان 
تأکید کرد:

ترغیب بخش خصوصی به 
سرمايه گذاری در گردشگری 

 نوسان:  اســتاندار اصفهــان گفت: 
کمک هــای فنی و اعتبــاری و وجوه 
اداره شده بايد به غرب، جنوب و مناطق 
روستايی اســتان برای ارتقاء شاخص 
های توسعه اقتصادی اختصاص يابد 
تا بخش خصوصی برای سرمايه گذاری 
در طرح های گردشــگری، کشاورزی 
و صنايــع تبديلــی در ايــن مناطق

 ترغیب شود.
رســول زرگرپور، اظهار داشت: دولت 
برای تحقق اهــداف اقتصاد مقاومتی، 
تولید و اشــتغال پنج بسته حمايتی 
را تهیه و ابالغ کرده اســت. اســتاندار 
اصفهان به تشريح اين بسته ها پرداخت 
و بیان داشت: بســته ارتقاء توان تولید 
ملی که در جهــت افزايش توان تولید 
در حوزه کشاورزی و صنعت، اصناف و 
خدمات به کار گرفته می شــود که در 
اين راستا بســته حمايت از واحدهای 
کوچک و متوســط در دستور کار قرار 
گرفته اســت و در کارگروه تســهیل 
و رفع موانع تولید بررســی می شــود 
و پیش بینی هــای الزم بــرای رونق 
واحد تولیدی و به دنبــال آن افزايش 
تولید و ايجاد اشــتغال مــورد توجه 
قرار می گیرد. وی به بســته اشتغال و 
توانمندسازی نیروی کار اشاره کرد و 
افزود: طرح کارورزی فارغ التحصیالن 
و همچنین اشــتغال پايــدار در اين 
بسته ديده شده است که بايد از سوی 
اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
پیگیری می شود. وی به بسته تأمین 
مالی و ســرمايه ای و بســته تجارت 
خارجی اشاره کرد و افزود: بايد جذب 
ســرمايه گذار خارجــی و همچنین 
تجارت خارجی و صــادرات غیرنفتی 
در اين دو بسته که متولی آن سازمان 
صنعت معــدن و تجارت می باشــد

پیگیری شود.
زرگرپور، توســعه و تعمیق تکنولوژی 
را از ديگر بســته هــای ابالغی دولت 
خواند و افزود: بســته هايی که دبیری 
آن مشــخص شده اســت بايد سريعاً 
فعال شوند و وظايف خود را با جديت 
پیگیری کنند. وی در ادامه به وضعیت 
اعتبارات کمک هــای فنی و اعتباری 
اشــاره کرد و افــزود: در قانون بودجه 
سال ۹۶ تأکید شــده است حداکثرتا 
۲0 درصد اعتبارات تملک دارايی های 
سرمايه ای ابالغی با پیشنهاد سازمان 
برنامــه و بودجه اســتان بــه صورت 
کمک های فنی و اعتباری و ســرمايه 
صندوق های حمايت از توسعه بخش 
کشاورزی به دســتگاه های ذی ربط 

اختصاص دهند.
اســتانداراصفهان با بیــان اينکه اين 
اعتبارات بايد در طرح هايی که بخش 
خصوصی ســرمايه گذاری می کند، 
اختصاص يابد، افزود: وجوه اداره شده 
بايد با توجه به محورهای توسعه استان 
و همچنین ســرمايه گــذاری بخش 
خصوصی به طرح های گردشــگری و 
کشــاورزی اختصاص يابد و اين وجوه 
بايد فقــط در طرح هايی که توســط 
بخــش خصوصــی انجام می شــود

 فعال گردد.
زرگرپور با بیان اينکه هــدف ارائه ی 
تســهیالت بايد ارتقای شاخص های 
توسعه ای باشــد، افزود: بايد در ارائه 
تســهیالت، مناطق غــرب و جنوب 
استان که کمتر مورد توجه قرار گرفته 
است ديده شــود تا بخش خصوصی 
برای ســرمايه گــذاری در طرح های 
گردشــگری، کشــاورزی و صنايــع 

تبديلی در اين مناطق ترغیب گردد.

گزارش

Isfahan

اپلیکیشــن اســنپ فعالیتــش را در 
ســال ۹3 با عنوان »تاکسی ياب« آغاز 
کرد و بعدهــا در دور جديــد فعالیت 
پرســرصدای خود، نام اســنپ را برای 
نمونه های  برگزيــد. هرچنــد  خــود 
نــوع  ايــن  از  متعــددی  خارجــی 
نرم افزارهای تاکســی ياب آنالين وجود 
دارد ولی اين نرم افــزار موبايل به طور 
کامل در ايران توســط فارغ التحصیالن 
دانشــگاه های برتر ايران توســعه پیدا 
کرد و نکته جالب اينکه تمام ســرورها 
و اطالعات در داخل ايــران قرار دارد. 
مانند تمام اســتارتاپ ها، اسنپ با يک 
تیم کوچک شــروع و هم اکنون برای 
۲00 نفر، بصورت مستقیم اشتغالزايی 
و مديران خــود را پولدار کرده اســت. 
گفته می شــود ســرمايه گذار اسنپ، 
شــرکت MTN اســت که شــريک 
اصلــی اپراتــور تلفن همراه ايرانســل 
در ايــران اســت و اين کمپانــی برای 
وزارت  از  ايــران  در  ســرمايه گذاری 
دارايی مجوز ســرمايه گذاری خارجی 
را در اختیار دارد و ايرانســل نیز رسماً 
سرمايه گذاری در اسنپ را اعالم کرد. 
همچنین تپ سی نیز حدود ۶ ماه بعد از 

اسنپ راه اندازی شد و در رقابت با هزينه 
های اين نرم افزار، شــروع بــه کار کرد.

با ايــن حال امــروز اين تاکســی های 
آناليــن در کالنشــهرهايی همچــون 
تهران، مشــهد و اصفهــان طرفداران 
بســیاری پیدا کــرده اند، بــه گونه ای 
که شــهروندان از طريق اپلیکیشنی با 
انتخاب مســیر و مقصد خود به سرعت 
به راننده دسترســی پیدا می کنند و در 
زمان بســیار کوتاه ســفر درون شهری 
خود را بــا کمترين هزينه نســبت به 
آژانس های ســنتی انجام مــی دهد.

يکــی از طرفــدارداران تاکســی های 
آنالين می گويد: "کرايه ارزان، خدمات 
بهتــر و امنیت بیشــتر باعث شــده تا 
به جای تاکســی تلفنی ها از تاکســی 
آنالين اســتفاده کنم". البته فعاالن و 
دارندگان تاکســی تلفنی سنتی هنوز 

با ايــن پديده قــرن بیســت و يکمی 
کنار نیامــده اند و ورود تاکســی های 
اينترنتی همچون اســنپ ها و تپ سی 
ها را برابر بــا نابودی خود مــی دانند.

نابودی صنف تاکسی تلفنی 
رئیــس اتحاديــه دفاتــر آژانــس و 
اتومبیل کرايــه اصفهان،  موسســات 
به "نوســان" می گويد: هنــوز امنیت 
تاکســی هــای اينترنتی مــورد تايید 
مرجع رســمی قرار نگرفته اســت؛ از 
سوی ديگر ورود اســنپ ها و تپسی ها 
برابر با نابــودی صنف تاکســی تلفنی 
هاســت. به گفته قدرت الــه صادقی، 
بــا فعالیت تاکســی هــای اينترنتی و 
آناليــن، ۶00 آژانــس در اصفهان رو 
به نابودی و تعطیلی هســتند و اين به 
معنای بیکاری 3 هزار کارمند از مدير و 
صاحب امتیاز و کارمندان سه شیفت و 
15 هزار راننده است. البته اين احتمال 
وجــود دارد کــه رانندگان تاکســی 
تلفنی های ســنتی به مرور جذب اين 
تکنولوژی جديد شــوند و صنف آژانس 
ها را دچار تحول و يــا دگرگونی کنند.

اما آيا صنف تاکســی تلفنــی و آژانس 
داران بــرای ماندن در میــدان رقابت 
با تاکســی هــای آناليــن و بــه روز 
شــدن برنامــه ای ندارنــد. صادقــی 
در پاســخ به اين ســوال مــی گويد: 
ما مــی توانیــم وارد گــوی رقابت با 
تاکســی های آنالين شــويم اما برخی 
موانع دســت و پای ما را بســته است!

جذابیت های تاکسی های آنالین 
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت 
ســازمان صنعت اصفهان نیز پیرامون 
ورود تاکســی هــای آناليــن و گاليه 
صنف آژانــس داران، تاکیــد می کند: 
مطابق مــاده 8۷ قانون نظــام صنفی، 
افــراد می تواننــد در فضــای مجازی 
اقدام به کســب و کار کننــد و در اين 
راســتا بايــد پروانــه کســب دريافت 
کنند؛ ايــن نه تنها بحــث حمل و نقل 
را شــامل می شــود بلکه رشــته های 
مختلــف صنفی همچون پخــت غذا و 
ســفارش مجازی آن، خريــد و فروش 
مجازی خــودرو، فروشــگاه های لوازم 
خانگی مجازی و ... کــه همگی آنها در 

قانون نظام صنفی به آن اشــاره شده و 
تبصره های اجرايی آن از طريق وزارت 
صنعت ابالغ شده است. به گفته محمد 
مجیری، امــروز بحث دنیــای رقابت 
اســت و مردم براســاس کیفیت، نوع 
خدمــات را انتخاب می کننــد و امروز 
آنها بــا توجه به جذابیت هــا و کیفیت 
خدمــات و ارزان بــودن، به تاکســی 
های آناليــن گرايش پیدا کــرده اند.

وی پیرامــون اينکــه آژانــس داران 
معتقدند، تاکســی های آنالين شــغل 
آنها را کســاد کرده اســت، می گويد: 
زمانــی کــه فروشــگاه هــای بزرگ 
وارد میــدان شــدند فروشــگاه های 
ُخــرد معتقد بودنــد که کســب و کار 
آنها را کســاد می شــود. امــا آنها نیز 
به ســمتی حرکــت کردند کــه کاال 
را از مبــدا تولیــد گرفتــه و به مصرف 
کننده عرضــه می کننــد؛ يعنی برای 
کاهش قیمت تمام شــده، نظام توزيع 
کاال بــدون واســطه انجام می شــود. 
مجیــری ادامــه مــی دهــد: درحال 
حاضر ۶00 آژانس تلفنــی در اصفهان 
فعالند که مطابق اساســنامه آنها بايد 
يک دفتــر کار 40 متــری و ۲00 متر 
پارکینــگ، منشــی و دارای خدماتی 
همچون آب، برق، تلفن و ... باشــند که 
هزينه ايــن خدمات به مــردم تحمیل 
می شــود و آنهــا مجبورنــد پرداخت 
کنند. امــا در تاکســی هــای آنالين 
تمــام ايــن ۶00 دفتر در اســنپ و يا 
تپ ســی يک دفتر می شــود و نیاز به 
پارکینگ هــم ندارنــد و قطعا کاهش 
هزينه ها به ســود مــردم خواهد بود.

جایگزین مشاغل سنتی
از ســوی ديگر بازاريابی، روز به روز به 
تعداد تاکســی های آنالين اضافه می 
کند چرا کــه عالوه بــر جذابیت برای 
مســافر برای راننــدگان نیــز مزايای 
بســیاری دارد و با وجودی کــه کرايه 
بســیار کمتری نســبت بــه آژانس ها 
دريافت می کننــد اما راننــدگان آن 
ممکن است در طول روز حتی نزديک 
به ۲0 سرويس داشته باشند، امری که 
در آژانس ها بی ســابقه است. به اعتقاد 
مجیــری، آژانس هــای تلفنــی برای 
مانــدن در گوی رقابت بايد اپلیکشــن 

هايی طراحی و به سمت کارهای نوين 
و جديد در اين صنف بروند چرا که طی 
دو سه سال آينده کســب و کارهای نو 
جايگزين مشاغل ســنتی خواهند شد.

وی معتقــد اســت: در تاکســی های 
اينترنتــی مباحثی همچون ســوخت، 
ترافیــک، کاهش می يابــد در حالیکه 
در تاکســی های تلفنی بعد از رساندن 
مســافر به مقصد، راننده بايد به صورت 
خالی بــه آژانــس برگــردد، امــا در 

تاکســی های اينترنتی بعد از رساندن 
مســافر به مقصد، همانجا توقف و بعد 
از چند دقیقــه کوتاه مســافر بعدی را 
ســوار می کنند. بنابرايــن ترددهای 
اضافی در شهر کاهش و اتالف سوخت 
و انرژی اصالح می شــود حتی ممکن 
اســت در آينــده خدماتــی همچون 
نوشــیدنی و غذا به مسافران ارائه شود.

معــاون امــور بازرگانــی و توســعه 
اصفهان  تجــارت ســازمان صنعــت 
بــا تاکید بر اينکــه اصنــاف بايد خود 
را بــا مشــاغل جديــد تطبیــق دهد 
و ســازمان صنعــت مطابــق قانــون 
برای آنهــا پروانه کســب صــادر می 
کنــد، می گويــد: ســازمان صنعت از 
واحدهــای صنفی با تکنولــوژی های 
جديد حمايــت می کنــد و واحدهای 
ســنتی بايد وارد عرصه رقابت شــوند. 
بــا اين حــال آمــدن ســرويس های 
مجــازی درخواســت خــودرو مانند 
اسنپ و تپ ســی در يک سال گذشته 
موجب اعتــراض و رقابت بســیاری از 
تاکســی داران، راننــدگان و صاحبان 
آژانس هــا به اين نــرم افزارها شــده 
اســت. البته نبايد از اين موضوع غافل 
ماند که شــیوه ســنتی درخواســت 
خودرو همــواره هــواداران خودش را 
دارد اما برای مانــدن در دنیای رقابت 
اســتارتاپی و در ســايه حمايت وزارت 
صنعت از آنها بايد منتظر رقابت شديد 
بین اســنپ ها و تپ ســی ها و از اين 
دســت تکنولوژی های جديد باشیم./

زنگ خطر "اسنپ" و "تپسی" بیخ گوش کسب و کارهای سنتی؛

شوفرهای اینترنتی
کرایه ارزان، خدمات بهتر و امنیت بیشتر؛ عامل گرایش به تاکسی آنالین 

گفته می شود سرمایه گذار اسنپ، شرکت MTN است که 
شریک اصلی اپراتور تلفن همراه ایرانسل در ایران است و 

ایرانسل نیز رسماً سرمایه گذاری در اسنپ را اعالم کرد.

بـا توسـعه و نفـوذ روزافزون فناوری های نوین در جوامع قرن بیسـت و یک، هویت و شـکل بسـیاری از مشـاغل سـنتی تغییر کـرد و حتی  گروه شهری
برخـی از آنهـا حذف و محدود شـده اند. طی بررسـی هـای صورت گرفته پیش بینی می شـود در آینـده ای نه چندان دور هجده کسـب وکار گزارش

بـه مرز نابود خواهند رسـید. در ماههای اخیر با ورود تاکسـی های اینترنتی در شـهرهای بزرگ، هرچند مزایای بسـیاری نسـبت به آژانـس های تلفنی پدید 
آمد و موجب اشـتغال هزار نفر شـده اسـت اما از سـوی دیگر شـاهد کسـادی کار رانندگان تاکسی تلفنی سـنتی هسـتیم!.  اما آیا وقت آن نرسیده است که 
آیـا کسـب و کار های سـنتی برای به روز رسـانی و تجدید حیات خود از اکنون به فکر باشـند؟ آیا صنف تاکسـی تلفنـی و آژانس داران بـرای ماندن در میدان 

رقابت با تاکسی های آنالین برنامه ای ندارند؟ و آیا "شوفرهای اینترنتی"  رکاب سایر مشاغل را نیز خواهند گرفت؟
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  بدون ترديد، جذب نیروهــای متخصص و کارآمــد در صنعت فوالد، در 
بلندمــدت می تواند باعث بهــره وری در واحدهای تولیــدی اين صنعت 
اســتراتژيک در کشــور گردد. اما فرايند جــذب نیــرو در کارخانجات 
مناطق محروم چگونه اســت؟ چه آمیزه و ترکیبــی از نیروی های بومی و 
غیربومی در ســاختار اداری يک کارخانه بزرگ در يک منطقه محروم می 
تواند کارســاز باشــد؟ آيا اين تصور که با احداث کارخانه در يک منطقه 
محروم، بايد صد درصد نیروهــای آن کارخانه از اهالــی بومی آن بخش 
باشند، درســت اســت؟ آيا اين ترکیب نیرويی، باعث عدم هماهنگی  در 
انجام  وظايف و ايجاد باند و باندبازی نمی شــود؟ اين گزارش ســعی دارد 
به پاسخ اين پرســش بپردازد که آيا اولويت دهی بیشــتر به سمت جذب 
نیروهای بومی، می تواند باعث رشــد صنعت فوالد گــردد؟ موضوعی که 
بسیاری از کارشناســان اين حوزه معتقدند درصد تقســیم بندی بومی و 
غیربومی نیروها در فوالدســازان، می تواند با توجه به شرايط منطقه و هر 

استان تعیین گردد تا شاهد بیشترين میزان بهره وری در اين زمینه بود. 

مزایای جذب نیروی بومی 
جذب نیروی هــای بومی در وهلــه نخســت می تواند بــرای يک واحد 
تولیدی از جمله فوالدســازی همراه با مزايای بسیاری باشد. فرزاد ارزانی، 
مديرعامل شرکت هرمزگان معتقد است: در وهله نخست مسلم است که 
يک واحد تولیدی برای آن که با بیشترين ســودآوری همراه باشد، جذب 
نیروی بومی برای آن در اولويت قرار خواهــد گرفت. زيرا زمانی که نیروی 
بومی در کنار خانواده و زندگی و شــهر خود مشــغول به کار باشد، به طور 
مسلم بهره وری بیشتری خواهد داشت. اين در مقايسه با زمانی که نیروی 
غیربومی به کار گمارده می شوند که باوجود ناآشنايی به منطقه و مسائل 
فرهنگی و اجتماعی مرتبط بــا آن، هم برای خود و هــم برای واحدهای 

تولیدی مشکالتی را ايجاد خواهد کرد. 
ارزانی با اشاره به اينکه جذب نیروی بومی قطعاً همراه با مزايای بیشتری 
است، عنوان کرد: البته در برخی موارد اين موضوع مطرح است که نیروی 
بومی ممکن اســت تخصص الزم را برای واحدهای فوالدســازی نداشته 
باشد. در اين صورت طبیعی است که واحد تولیدی برای بهره وری بیشتر 
خود از نیروهای غیربومی اســتفاده کند تا کار با وقفه  روبرو نشــود. وی 
در ادامه با اشــاره به اين موضوع که فرمول صددرصدی برای جذب افراد 
بومی در برابر غیربومی نداريم، گفت: البته اين موضوع که به صورت مطلق 
عنوان کنیم کــه نیروی های بومی در اولويت قــرار بگیرند و صددرصدی 
نیروها در فوالدسازی از اين افراد انتخاب شوند حتمی نخواهد بود. چراکه 
به طور قطع نیاز به تخصص های بیشتر وجود دارد که ممکن است در بین 
افراد بومی کمتر پیدا شــود. ارزانی تأکید کرد: اما طبیعی است تا آنجا که 
تخصص اجازه بدهد نیروی های منطقه و بومی در اولويت نخســت برای 

به کارگیری در فوالدسازی ها در نظر گرفته می شوند.

در جذب نیروها باید شرایط را سنجید 
بســیاری اعتقاد دارند که در جذب نیروهای بومی و غیربومی بايد شرايط 
منطقه را در نظر گرفت تا در نهايت به بیشــترين میزان بهره   وری دســت 
يافت. در اين باره محمدرضا بنی اســدی، مديرعامل گــروه صنايع فوالد 
صبح پارسیان اظهار کرد: در مورد جذب نیروهای بومی بايد به دو موضوع 
توجه کرد، يکی بافت نیروی های کارخانه اســت، از جمله اينکه در جذب 
نیروهای بومــی بايد از بافت های مختلف در همــان منطقه بهره گرفت تا 
صرفاً بافت قبیله ای و عشــیره ای در واحد شــکل نگیــرد و بتوان کنترل 

مديريتی در اين زمینه ايجاد کرد. 
بنی اســدی در ادامه خاطرنشــان کرد: برای مثــال در بندرعباس برای 
مديريت جذب نیرو ترجیح داده شــد که 100درصد نیروها از بندرعباس 
انتخاب نشوند. چون اين ترکیب يک شکل از نیرو در هماهنگی ها و روش 
کار ممکن بود، مشــکالتی به وجود آورد و جذب صددرصدی با مشــکل 
ايجاد باند و باندبازی روبرو شــود. بنابراين ترجیح داده شد که ۶0درصد 
از نیروی بومی و40 درصد از نیروی غیربومی اســتفاده شــود. وی ادامه 
داد: با توجــه به اين موضــوع و ترکیب بندی اين گونه مطرح شــد که در 
جذب 40درصد افراد غیربومی، بیشــتر نیروهای کارگر ماهر و نیروهای 

متخصص تر در اولويت قرار گیرند.  
مديرعامل گروه صنايع فوالد صبح پارســیان با اشــاره بــه اينکه جذب 
نیروهای بومی و غیربومی ممکن است در هر استانی متفاوت باشد، عنوان 
کرد: شرايط هر استان نســبت به اســتان های ديگر متفاوت است، برای 
مثال در اصفهــان نیروهای متخصص در کارخانه های فوالدی نســبت به 
استان های ديگر بسیار بیشتر اســت و نیروی تحصیلکرده بااليی دارد، اما 
در مناطق و اســتان های جنوبی اين نیروی های متخصص کمتر هستند. 
بنابراين چندان نمی توان جــذب نیروی بومی و غیربومــی را در تمامی 

استان ها تعمیم داد و درصدبندی کلی برای آن در نظر گرفت. 
مديرعامل گروه صنايع فوالد صبح پارســیان در ادامه گفــت: با توجه به 
اهمیت تکنیســن کارها در فوالدسازی بیشــتر کارخانه های فوالدسازی 
که راه اندازی می شود، بیشــترين جذب نیرو را از تکنیسن کارها خواستار 
هستند تا مهندســان. بنی اســدی ادامه داد:  در جذب نیرو به واحدهای 
فوالدی به صورت دستورالعمل کلی نمی توان بخشنامه داد و اين موضوع 
در کل بستگی به خود منطقه خواهد داشت که چه ترکیبی از افراد بومی 
و غیربومی را انتخاب کند. وی در پايــان افزود: البته مطرح کردن موضوع 
انتخاب افراد بومی يــا ترکیب بندی از نیروی بومــی در برابر غیربومی در 
میان مسئوالن استانی ايجاد حساسیت می کند و آن ها ترجیح می دهند 
تا نزديک به صددرصد از نیروهای بومی اســتفاده شود. اما برای بهره وری 
بیشتر و با توجه به شــرايط منطقه بايد بتوان ترکیب مناسب و معقولی از 

نیروی های بومی و غیربومی به دست آورد. 

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد، گفت: در سال ۹5 مطالعاتی تطبیقی در خصوص 
ساختار و فعالیت های انجمن های فوالد کشورهای فوالدساز دنیا از جمله آلمان، امريکا، 
هند، روسیه و ترکیه انجام شده و سعی داريم تا از نقاط قوت آن ها در ساختار و عملکرد 
انجمن تولیدکنندگان فوالد بهره گیريم. محمود اسالمیان تصريح کرد: تقويت تشکل 
ها برای توسعه اقتصادی مهم است. وی يکی از اقدامات بسیار مؤثر در تقويت فرهنگ 

تشکل گرايی را در فعالیت های اقتصادی و خصوصی سازی واقعی دانست.

سرپرست تعمیرات کارگاه غلتک ناحیۀ نورد سرد فوالد مبارکه گفت: فرايند نورد 
ورق در اين مجتمع با نوسازی ماشین سنگ زنی غلتک های پشتیبان کارگاه غلتک 
نورد سرد ارتقای کیفی پیدا کرد. محمد امینی پور افزود: پروژه نوسازی ماشین 
سنـگ زنـی غلتک های پشتیبان در نورد سرد، طی قراردادی با شرکت هرکولس 
آلمان منعقد شد. وی گفت: ارتقای کمی و کیفی فرايند سنگ زنی غلتک های 

پشتیبان با استفاده از تکنولوژی روز دنیا، هدف از اجرای اين پروژه بود.

نگاهی به فرایند جذب نیرو در فوالدسازان؛

چالش در گزینش 
نیروهای متخصص

ارتقای کیفی فرايند نورد ورق در فوالد مبارکه تقويت تشکل ها برای توسعه اقتصادی
گزارش

 نوسان: پیش بینی شما از وضعیت تولید و 
فروش فوالد چیست و در این میان وضعیت 

فوالدمبارکه را چگونه ارزیابی می کنید؟
حرکت در بازار فوالد از سال گذشته شروع شده 
و با توجه به تسهیالتی که به شرکت ها برای فعال 
شدن آن ها اعطا شد، روند رو به رشدی است. 
به طور کلی بازار فوالد به دو بخش فوالدهای 
ساختمانی و  فوالدهای صنعتی تقسیم می شود. 
فوالد مبارکه بیشتر در بازار ورق فعال است که 
کاربرد آن در صنايعی نظیر خودرو و لوازم خانگی 
است؛ در نتیجه روند از سال قبل تاکنون در اين 
بازار رو به بهبود بوده و افزايش تقاضا را شاهديم. 
سیگنال هايی که در ماه های اولیه سال جاری به 
بازار داده شده، خوب بوده است و پیش بینی ما 
اين است که هر چه جلوتر پیش برويم، وضعیت 
بهتر نیز خواهد شد. به طور کلی در اين بخش 
تابع سیاست های دولت هستیم و با توجه به نتايج 
انتخابات رياست جمهوری، اين امیدواری وجود 

دارد که وضعیت بهتر نیز گردد.
 نوسان: با توجه به آنکه همواره بر حفظ 
و توسعه بازارهای صادراتی تأکید داشته 
اید، وضعیت فعلی صادرات فوالدکشور را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
توانستند  ايران  فوالدسازان  سال 13۹5  در 
رکوردهای بسیار خوبی در زمینه صادرات از خود 
برجا بگذارند. البته توجه داشته باشید که تولید 
فوالد در ايران به دلیل مزيت های موجود در آن، 
در مقايسه با ساير کشورها همچون کشورهای 
خاورمیانه قادر خواهد بود در شرايط کنونی بازار، 
دوام بیشتری داشته باشد و بهتر رقابت کند. 
هنگامی که در بازارهای جهانی نرخ محصوالت 
فوالدی به شدت کاهش پیدا می کند، در برخی 
موارد شرکت ها وارد فاز زيان دهی می شوند. در 
چنین مواقعی بازار وارد فاز دامپینگ می شود؛ اما 
به دلیل اينکه ايران از مزيت های گاز و انرژی ارزان 
و فراوان، مواد اولیه همچون سنگ آهن، نیروی کار 
و... برخوردار است، فوالدسازان ايران قادر خواهند 
بود در مقابله با رقیبان خارجی مقاوم تر باشند. 
ضمن اينکه در بازار داخلی نیز تقاضای محصوالت 
فوالد به میزان قابل توجهی کاهش يافته و بنابراين 
بسیاری از شرکت های فوالدی به سمت صادرات 
حرکت خواهند کرد. در شرايطی که تقاضا در 
بازار داخلی کاهش می يابد، فوالدسازان دو اقدام 

می توانند انجام دهند؛ نخست آنکه تولید خود 
را کاهش دهند که اين مسئله جز افزايش زيان 
برای آن ها چیزی نخواهد داشت؛ زيرا شرکت های 
فوالدی همواره هزينه سربار دارند که به نسبت 
زياد است. بنابراين اگر تولید خود را متوقف کنند يا 
کاهش دهند، بايد اين هزينه را پرداخت کنند. دوم 
اينکه فوالدسازان برای جلوگیری از اين زيان، به 
صادرات محصوالت خود مبادرت می ورزند، حتی 
اگر نرخ فروش آن ها پائین و در مرز بین سود و زيان 

قرار گیرد. 
از  برخی  بودن  ناتوان  نوسان:   
محصوالت  صادرات  در  شرکت ها 

فوالدی به چه عواملی بازمی گردد؟
مشکالت متعدد برخی از واحدهای کشور ممکن 
است با خطوط تولید، کیفیت محصوالت، ظرفیت 
پايین و حتی محل استقرار مرتبط باشد. در عین 
حال محل استقرار اين واحدها جای تأمل دارد 
زيرا برخی از اين واحدها از مبادی خروجی 
کشور فاصله بسیاری دارند که اين مسئله موجب 
افزايش هزينه حمل ونقل آن ها می شود. عالوه بر 
اين، به دلیل استقرار نامناسب، خطوط تولید آن 
ها کامل نیست و زنجیره تولید را به طور کامل در 
اختیار ندارند. اين مسئله نیز موجب افزايش هزينه 
تأمین مواد اولیه آن ها می شود زيرا اين شرکت ها 
بايد به طور همزمان از چندين شرکت مختلف در 
مکان های مختلف، مواد اولیه خود را تأمین کنند. 
بنابراين ارزش افزوده محصول نهايی اين شرکت ها 
به اندازه ای پايین است که در برخی موارد تولید 
محصول در آن ها مقرون به صرفه نخواهد بود. 
بنابراين بهتر است برای حمايت از صنعت فوالد، 
سیاست بزرگ سازی مجموعه های تولید فوالد 
در دستور کار قرار گیرد و زنجیره تولید فوالد نیز 
پیوسته تر باشد. در اين صورت آسیب پذيری آن 
ها در مقابل نوسان قیمت های جهانی به مراتب 

کمتر خواهد بود.
 نوسان: بسیاری از کشورها همچون 
چین برای حمایت از صنعت فوالد خود 
اقدامات متعددی انجام می دهند. دولت 
یازدهم چه اقداماتی را برای حمایت از 

صنعت فوالد انجام داد؟
صنعت فوالد در چین به اين دلیل قدرتمند شد 
که دولت اين کشور برای حمايت از اين صنعت، 
برنامه های حمايتی وضع کرد. فوالدسازان ايران 

نیز از دولت تقاضای مشابهی دارند و هنگامی که 
تولید فوالد در کشور از تقاضای آن پیشی گرفته 
است، به طور طبیعی بايد شرايطی فراهم شود که 
تولیدکننده بتواند به صادرات به راحتی مبادرت 
ورزد. در برخی از موارد به داليلی که پیش تر به 
آن اشاره شد، نرخ تمام شده يک تولیدکننده با 
قیمت های جهانی همخوانی ندارد؛ يعنی صادرات 
محصول از آن شرکت، به طور حتم با زيان همراه 
خواهد بود. در برخی از کشورها همانند چین، 
با کمک ها و مشوق های  در چنین مواقعی 
صادراتی مختلف در بخش انرژی، حمل ونقل، 
مالیات و... هزينه تولید و هزينه صادرات را برای 
صادرکنندگان کاهش می دهند و صادرات را 
توجیه پذير می کنند. فوالدسازان داخلی نیز 
درخواست های مشابهی از دولت دارند و بارها آن 
را مطرح کرده اند که امیدواريم اين درخواست ها 
عملی شوند. البته با توجه به افت نرخ نفت در 
نفتی  درآمدهای  کاهش  و  اخیر  سال های 
کشور، به نظر می رسد ديگر دولت قادر نیست 
حمايت های مالی الزم را از صنعت فوالد به عمل 
آورد و بنابراين بیشتر به حوزه سیاستگذاری 
وارد شده است.گفتنی است مهم ترين اقدامی 
که دولت يازدهم برای حمايت از صنعت فوالد 
کشور انجام داد، وضع تعرفه ها بود که خوشبختانه 
به وضعیت تولید داخلی و افزايش قدرت رقابت 
تولیدکنندگان داخلی بهبود بخشید. ضمن اينکه 
رويکرد افزايش صادرات و برخی حمايت ها نیز از 

جانب دولت در دستور کار قرار گرفت. 
اقداماتی  یازدهم چه  نوسان: دولت   
تمرکز  نیز  و  شرایط  بهبود  برای  را 
سیاستگذاری در یک نهاد انجام داده است؟ 
تمرکز سیاستگذاری صنعت فوالد چه 

اثراتی بر این صنعت خواهد گذاشت؟ 
اگر صنعت فوالد کشور از نظر سیاستگذاری به 
طور متمرکز در يک سازمان و نهاد مانند وزارت 
صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد و از آنجا مديريت 
شود، ايده آل خواهد بود. در اين صورت اهداف 
صنعت فوالد به شکل کمی و کیفی مشخص 
خواهد شد و زنجیره صنعت فوالد از معدن تا 
محصوالت نهايی همچون ورق، میلگرد، فوالد 
آلیاژی و... تا حد زيادی به سامان خواهد رسید. 
ضمن اينکه اين سیاستگذاری تعیین خواهد 
کرد فناوری های مورد استفاده، مکان احداث 

واحدهای فوالدی و بازارهای هدف يعنی صادرات 
يا بازار داخلی چگونه انجام شود. در عین حال با 
متمرکز شدن تصمیم گیری درباره صنعت فوالد 
و اتخاذ سیاست های صحیح درباره آن در يکی از 
زيرمجموعه های وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
راه برای سرمايه گذاری خارجی باز خواهد شد. 
گفتنی است در دولت يازدهم تالش هايی برای 
بهبود سیاستگذاری پراکندگی در صنعت فوالد 
انجام شد. پیش از به وجود آمدن سازمان نوسازی 
و توسعه معادن و صنايع معدنی کشور، شرکت 
ملی فوالد ايران متولی گری صنعت فوالد کشور را 
بر عهده داشت و مديرعامل اين شرکت به عنوان 
معاون وزير صنايع و معادن، سیاستگذاری را در 

صنعت فوالد کشور انجام می داد.
پس از آن چندين اتفاق در صنعت فوالد کشور رخ 

داد و از جمله آن ها می توان به اجرای سیاست های 
خصوصی سازی در صنعت فوالد کشور اشاره 
کرد که شرکت ها و بخش خصوصی می توانستند 
صاحب کارخانه فوالد شوند و تا حد زيادی از 
سیاست گذاری های صنعت فوالد تبعیت نکردند؛ 
زيرا اختیارات در اين صنعت در سطح استان ها 
توزيع شد و با اين حساب هر فرد يا شرکتی قادر 
بود در هر استان، جواز تأسیس يک واحد فوالدی 
را اخذ کند. برخی تمايالت سیاسی نیز در احداث 
واحدهای فوالدی دخالت داشتند و قادر بودند در 
هر مکان، يک واحد فوالدی را احداث کنند. حتی 
در آن زمان مشوق هايی را برای احداث واحدهای 
بیشتر به متقاضیان ارائه می دادند. با اين حساب 
ممکن بود احداث يک واحد فوالد در مکانی انجام 
شود که الزاماً سودآور و دارای صرفه اقتصادی 
نباشد. به عنوان نمونه می توان به طرح های استانی 
صنعت فوالد موسوم به هشت طرح فوالدی 
اشاره کرد. در دولت کنونی تا حد زيادی وضعیت 
سیاستگذاری صنعت فوالد به سامان رسید و 
اختیارات سیاستگذاری و واگذاری جواز احداث 

واحد فوالدی از استان ها سلب شد.

ایجاد انگیزه مضاعف برای فوالدسازان با مشوق ها 
و محرک های گوناگون برای ســرمایه گذاری و 
اســتفاده از ظرفیت های خالی کنونی در صنعت 
فوالد، می تواند کشــور را در دستیابی به اهداف 

مصمم تر کند.

 نوســان: معاون اقتصادی و مالی 
فوالد مبارکه گفت: ســال ۹5 در اين 
شــرکت حدود ۲ هزار میلیارد تومان 
سود خالص محقق شد که نسبت به 
سال ۹4 اين میزان، 155درصد رشد 

داشت.
به گــزارش روابــط عمومــی فوالد 
مبارکه، امیرحســین نادری از رشد 
155 درصــدی ســود خالــص اين 
شرکت در ســال ۹5، نسبت به سال 
قبل خبر داد و افزود: اين شــرکت در 
دورۀ 1۲ ماهه منتهی به سی ام اسفند 
۹5 به ازای هر ســهم خود توانســت 
۲۷0 ريال ســود خالص و در مجموع 
مبلغ حدود دوهزار میلیــارد تومان 

سود خالص محقق کند. 
وی با بیــان اينکه بر اســاس قوانین و 
مقررات سازمان بورس، شرکت ها بايد 
اولین پیش بینی درآمد هر سهم خود را 
در يک سال مالی، يک ماه قبل از شروع 
سال به ســازمان بورس اعالم کنند، 
افزود: شرکت فوالد مبارکه پیش بینی 
اولین سود خود را در سال مالی ۹5به 

میزان 11۹ ريال اعالم کرده بود.
نــادری عملکرد شــرکت را در حوزه 
تولیــد، خريد مــواد اولیــه و فروش 
در ســال ۹5 مثبت ارزيابــی کرد و 
افزود: شــرکت فوالد مبارکه در سال 
۹5 توانســت با تولید ۶ میلیون و ۷1 
هزارتن انواع محصــوالت و فروش ۶ 
میلیون و ۲00 هزارتــن محصول به 
ارزش بیش از 10 هزار میلیارد تومان، 
درآمــد فــروش خــود را 30 درصد 

افزايش دهد.
 معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه 
افزود: همچنین، نسبت به سال مالی 
۹4، ســود عملیاتی فــوالد مبارکه 
85 درصد و ســود خالص شــرکت 
155 درصد رشد داشــته است. وی 
با اشــاره به لزوم تهیه صــورت های 
مالی تلفیقــی افزود: صــورت های 
مالی شرکت بر اساس استانداردهای 
حســابداری بــه صــورت تلفیقی با 
شرکت های سرمايه پذيرگروه فوالد 
مبارکه و شرکت اصلی تهیه می شود. 
نادری گفت: بر اســاس جدول زمان 
بندی ســازمان بورس، صورت های 
مالــی حسابرســی نشــدۀ تلفیقی 
حداکثــر ۹0 روز پــس از پايــان 
ســال مالی يعنی تا آخــر خردادماه 
و صــورت هــای مالی حسابرســی 
شــده حداقل 10 روز قبــل از تاريخ 
برگــزاری مجمــع بايــد بــر روی 
شــود. منتشــر   codal ســايت 

رئیس امــور ســهام و مجامع فوالد 
مبارکه، هم با اشــاره به داليل توقف 
نماد فوالد مبارکــه در بورس گفت: 
به طور معمول نماد معامالت بورس 
در مــوارد متعدد متوقف می شــود 
که از مهم ترين ايــن موارد می توان 
به تعديل با اهمیت ســود هر ســهم 
)منفی يا مثبت( درصورتی که بیش 
از ۲0 درصد و از نظــر ريالی باالتر از 

50 ريال باشد، اشاره کرد.
 مرتضی شــبانی روند ســودآوری 
شــرکت فوالد مبارکه را در ســال 
۹۶ نیز مثبت ارزيابی کــرد و افزود: 
طبق اولین پیش بینی ارائه شــده به 
بورس، سود هر ســهم در سال مالی 
۹۶ مبلغ ۲53 ريال برآورد شــده که 
با توجه به عملکرد مثبت شــرکت از 
نظر تولید و فروش در ســه ماهۀ اول 
ســال مالی ۹۶، درصد پوشش سود، 

بسیار مناسب است.

 نوسـان: معـاون طـرح و برنامـه وزارت 
صنعـت معـدن و تجـارت، گفـت: فـوالد 
مبارکـه پايـه صنعـت فـوالد کشـور اسـت. 
از آنجايـی کـه تکمیـل زنجیـره فـوالد در 
بخـش معـدن و صنايـع معدنـی، يکـی از 
شـاه بیـت هـای اجـرای اقتصـاد مقاومتـی 
اسـت، شـاهد اين هسـتیم که فـوالد مبارکه 
توانسـته اسـت بـا موفقیـت توسـعه هـای 
خـود را اجـرا نمايـد و در بازارهـای داخلـی و 
صادراتـی نیز حضـوری موفق داشـته باشـد.

رضـا رحمانـی، با تأکیـد بـر اينکـه ده درصد 
صنعت کشـور در اسـتان اصفهان قـرار دارد، 
بر لـزوم توجه هر چـه بیشـتر به طـرح رونق 
تولیـد و نوسـازی صنايـع که يکـی از پـروژه 
هـای اقتصـاد مقاومتـی اسـت تأکیـد کـرد 
و افـزود: در اسـتان اصفهـان حـدود 3۲0 
واحـد صنعتـی وجـود دارد کـه بـه نوسـازی 
تجهیـزات و خطـوط تولید خود نیـاز مبرمی 
دارنـد؛ بنابرايـن زمـان را نبايـد از دسـت 
داد؛ چراکـه اصفهـان پیشـران و لوکوموتیـو 

صنعت کشـور اسـت. تأثیر صنعـت اصفهان 
بر کشـور بـه گونـه ای اسـت که اگـر صنعت 
در اصفهـان بازسـازی شـود، حرکـت کنـد و 
رونق گیـرد، مسـلماً تمامی صنايـع و صنوف 
کشـور رونق می گیرند. معاون طـرح و برنامه 
وزارت صنعـت معدن و تجـارت، اضافـه کرد: 
بايد با نوسـازی خطـوط تولیـد، افزايش بهره 
وری و کاهـش مصـرف انـرژی و هزينـه های 
تولید، شـرايطی فراهم کنیـم تا تـوان رقابت 
بـا سـاير رقبـا بیـش از پیـش فراهـم گـردد. 

معاون اقتصادی و مالی فوالد 
مبارکه اعالم کرد:

رشد ۱۵۵ درصدی سود 
خالص فوالد مبارکه 
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معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد؛

فوالد مبارکه پایه صنعت فوالد کشور 

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه مطرح کرد؛

سیگنال مثبت بازار فوالد
صنعت فوالد در دولت تدبیر و امید روی ریل توسعه است

 بهرام ســبحانی، معتقد است که 
اگــر صنعت فوالد کشــور از نظر 
سیاستگذاری به طور متمرکز در 
يک ســازمان و نهاد مانند وزارت 
صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد 
و از آنجا مديريت شــود، ايده آل 
خواهد بود. مديرعامل شــرکت 
فوالد مبارکه اصفهان، همچنین 
به سیگنال های خوبی که در ماه 
های اولیه ســال جاری بــه بازار 
داده شده، اشاره می کند و پیش 
بینی می کند کــه وضعیت بهتر 
نیز خواهد شد. گفت و گوی ما را 

با وی می خوانید؛



ادامه از صفحه 3
پس چرا به جايی نرسیده ايم؟ کسی که در تمام اين سال ها پول کشور را تلف کرده 
اســت، چرا بايد باز هم پول و حمايت بگیرد؟  چطور خرج کرده است؟ آيا مدارکش 
واقعی است؟ تولید ملی برای ادامه حیات ملی و توســعه اشتغال بسیار مهم است 
و افتخار دارد. تولیدکننده ای که با وجود تمام مشــکالت تولید می کند و با مشابه 
خارجی رقابت دارد بسیار ارزشمند است؛ اما تولیدکننده ای که نمی خواهد بگويد 
پول و حمايت های خود را چه کرده است بايد مورد بازخواست قرار بگیرد. هیچ جای 
دنیا به اندازه ايران، دولت به تولید و اشتغال کمک نکرده است. معتقدم که اين اندازه 
کمک باعث شده تا ما ضعیف تر شويم؛ يعنی صنعتگر می داند که اگر کارش را خراب 
کرد و درست تحويل نداد، وقتی دولت را تهديد کند که کارخانه را تعطیل و کارکنانش 

را بیکار خواهد کرد، دولت به او باج خواهد داد و باز هم از او حمايت خواهد کرد.
 نوسان : یعنی شما قائل به این موضوع هستید که دولت باید از نقش 

پدر مهربان خارج شود؟
دولت مهربان به درد نمی خورد. دولت عادل و شايسته بهتر است. مهربانی پاسخگو 
نیست. بايد در فرايند توسعه بسیار محکم و قاطع بود. اگر قرار است دولت به خاطر 
رحم، بترسد به مشکل برخواهیم خورد. دولت خیلی زحمت می کشد اما امیدوارم 

روش های نظارتی و آموزشی خود را بهبود دهد تا صنعتگر کاسب نشود. 
 نوسان: جایی از شما خواندم که منابع انسانی بزرگترین چالش پیش 

روی بنگاه هاست. چرا به چنین نتیجه ای رسیده اید؟
چون دانشگاه های ما آدم ها را برای صنعت تربیت نمی کنند. دانشگاه های ما برای 
خود يک مرکز کسب و کار شده اند. يعنی کسب و کارشان صدور مدرک شده است. 
آدم های زيادی با انگیزه وارد دانشگاه می شوند و بی انگیزه از آن خارج می شوند؛ 
درست برعکس جهان اول!. جوانان با هزار امید و انگیزه وارد می شوند و تمام انگیزه 
و اعتماد به نفس خود را از دست می دهند. وقتی خارج می شوند، متوجه می شوند 
که اين علم آموزش داده شده قديمی است و در صنعت کاربرد ندارد. يعنی چهارسال 
از بهترين سال ها را از دست داده اند. اخالق تنبلی و شانه خالی کردن از زير کار را در 
دانشگاه ياد گرفته اند و به جای حس کار به دنبال يافتن شغل هستند! اين دو با هم 
متفاوت است. ما در کشورمان جوان پروری را بلد نیستیم. بسیاری از استعدادها را 

در محیط کار از بین می بريم.

تخمیــن زده مي شــود که بیــش از 50 درصد 
از جمعیــت جهان )حــدود تقريبي ســه و نیم 
میلیارد نفــر( در حال حاضر در شهرســتان ها 
مي کننــد.  زندگــي  شــهري  مناطــق  و 
دســت اندرکاران و مديران شــهرهاي بزرگ با 
مشکالت زندگي شهري آشــنا هســتند. افزايش جمعیت شهري 
هم مي تواند هم يک چالش باشــد و هم فرصــت، از اين جنبه که 
جمعیت زياد شــهري در يک جــا به صورت متراکــم يک چالش 
خواهد بود، در صورتــي که الزامات مورد نیاز مــد نظر قرار نگیرد 
ولي از اين جنبه که انســان يک موجود اجتماعي است در صورت 
مديريت صحیح شهري و تالش در ايجاد پايداري شهري مي تواند 
رونق تعامالت ســازنده اجتماعي و کســب و کار رو به رشد را به 

دنبال داشته باشد.
برخالف بــاور رايج، زندگي شــهري بهتــر از محیط روســتايي 
مي تواند به امر حفاظت از محیط زيســت بپردازد. اين امر نیازمند 
توجه به زيرســاخت هايي چون حمــل و نقل عمومي مناســب و 
ســازگار با محیط زيســت، تولید مــواد غذايي ســالم، مديريت 

صحیح انرژي و... است.
اين مســائل ايجاب می کند که ايده هايی چون شــهر سبز، شهر 
ســالم و شــهر پاک و شــهر بدون کربن مطرح گردند که آنها را 
به عنــوان ابزارهايی موثر و جامــع مورد توجه قــرار داده و کلیه 
ســازمان های زيربط به صورت هماهنــگ در جهت تحقق اهداف 
اين ايده تالش نمايند. منظور از اين شــهرها، شــهرهايی اســت 
که در روابط خــود با محیط زيســت و منابع طبیعــی در تعادلی

 پايدار باشد. 
بر اساس پیش بیني کارشناسان تا ســال ۲030 تقريباً ۶0 درصد 
از جمعیت جهان در مناطق شــهري ساکن شــوند. همچنین ۹5 
درصد توسعه مناطق شــهري در کشورهاي در حال توسعه خواهد 
بود. گفتــه مي شــود تقريباً ۲ درصد از ســطح زمیــن را مناطق 
شــهري در جهان اشــغال کرده اند ولي همین میزان اشغال سطح 
زمین بیــش از ۶0 تا 80 درصد مصرف انــرژي جهان و حدود ۷5 
درصد انتشــار کربــن را به خــود اختصاص داده اســت. افزايش 
جمعیت شهري و رشد سريع شهرنشــیني فشار زيادي را به منابع 
آب شــیرين وارد مي ســازد و تولید فاضالب بیــش از اندازه را به 
دنبال دارد که اين موضوع موجب به خطــر افتادن محیط زندگي 

و سالمت عمومي است. 
بدين طريق ايده شــهر ســالم ، به عنوان يک پديده فکري که به 
دلیل گســتردگي در ســطح بین المللي و بهره مندي از بنیادهاي 
علمي و دانشگاهي از پايه هاي منطقي کافي برخوردار است، ابزار 
مفیدي تلقي مي گردد و مســائل امروزي شــهرها ايجاب مي کند 
که ايده شــهرهاي سالم را به عنوان وســیله اي موثر وجامع مورد 
توجه قرار داد و کلیه ســازمان هاي زيربط به صورت هماهنگ در 

جهت تحقق اهداف اين نهضت تالش نمايند.
کشورهايی که از يکســو با بحران آلودگی هوا در شهرها دست به 
گريبان هســتند و از ســوی ديگر به ظرفیت ها و منابع جايگزين 
انرژی های مخرب دسترســی دارند، طرحی را تحت عنوان "پیش 
به ســوی شــهر بدون کربن" به واســطه کمپین های اجتماعی و 
مشــارکت مردمی شــروع کرده اند کــه در قالب آن، بخشــی از 
نیاز انرژی شــهری بــرای تامین بــرق، گرمايش ســاختمانی و 
ســوخت خودروها، از طريق انرژی های خورشــیدی، آبی و بادی 

تامین می شود.
در تحقیقات انجام شــده در دانشــگاه اســتنفورد همه کشورها و 
شهرهای جهان می توانند تا ســال ۲050 به مناطقی تبديل شوند 
که تنها از انرژی هــای صددرصد پــاک و تجديد پذير اســتفاده 
کننــد. انرژی های پــاک تنها به تولیــد برق محدود نمی شــوند 
بلکه تمــام انرژی مورد نیاز يک شــهر در حمــل و نقل، گرمايش 
و سرمايش، صنعت و کشاورزی را پوشــش می دهد. اين طرح در 
13۹ کشــور به طور دقیق بررسی شــده که ايران نیز يکی از اين 
کشورهاســت. بر اين اســاس، ايران تا ســال ۲050 می تواند کل 
انرژی مورد نیــاز خود را از طريق انرژی خورشــیدی، باد و آب به 
دســت بیاورد. ۶1/4 درصد انرژی مورد نیاز ايــران می تواند تنها 
از طريق پنل های خورشــیدی و 18درصد پنل های خورشــیدی 
متمرکز و 8/ 4 درصد ســقف های خورشــیدی تامین شــود که 
نشــان دهنده ظرفیــت و کارآمدی بالقــوه انرژی خورشــیدی 
در ايران اســت. بادهای ســاحلی و دريايی 5/ 13 درصــد نیاز به 
انرژی را تامین می کند و 3/ ۲ درصد نیازهــا از طريق انرژی های

 آبی قابل تامین است.
در اين راســتا پايداری ســکونتگاه هــای زندگی انســانها يکی 
از بنیــادی ترين مباحث می باشــد و اين پايــداری از جنبه های 
زيادی برخوردار اســت. يکی از ايــن جنبه ها، اســتفاده از منابع 
انرژی تجديد پذير، بدون داشــتن کمترين آلودگی می باشــد که 
در طراحی و تولید بــه علت داشــتن ابعاد پیچیــده، متنوع و پر 
هزينه کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در راســتای توسعه پايدار، 
مســووالن توســعه و عمران امارت متحده عربی اعالم کردند، با 
ســرلوحه قرار دادن توســعه پايدار و اختصاص منابع مالی عظیم 

سعی در حرکت دراين مسیر دارند.
 در اين بین می توان به طرح پروژه ای کامال متفاوت با نام شــهر 

مصدر به عنوان نمونه ای از اين تالش ها اشاره کرد. 
شهر مصدر اولین شهر پاکیزه دنیاســت که کامال با محیط زيست 
ســازگار بوده و به نام شــهر پايدار، بدون کربن، بــدون آلودگی 
نامیده شــده اســت. مبنای اصلی طراحی اين شهر اســتفاده از 
منابع انرژی پاک و تجديد پذير اســت و به گفته مســئوالن، اين 
شــهر باالترين کیفیت زندگی ممکن را به شــهروندان خود ارائه 

خواهد داد.

تعــداد شــرکت هايی کــه در زمینه 
کســب وکارهای نو و مبتنی بر فناوری 
اطالعات فعالیت می کننــد، روزبه روز 
بیشتر می شود. اين شرکت ها به عنوان 
شــخصیت های حقوقی بايد مالیات بر 
درآمدشان را به سازمان امور مالیاتی بپردازند و از سوی ديگر، 
سازمان امور مالیاتی هم بايد با توجه به نقشی که شرکت های 
استارت آپی، نوپا و نوآور در اقتصاد کشور بازی می کند، ترتیب 

اخذ مالیات را بدهد اما در اين فرايند، چند نکته اهمیت دارد.
نکته اول مربوط به شفافیت در مقررات و قوانین اخذ مالیات از 
شرکت های فعال در زمینه فناوری های نوين است. بعید به نظر 
می رسد که جايگاه شرکت های نوآور و استارت آپی در قوانین 
سازمان مالیاتی روشن شده باشد و تعريف دقیقی از فرايند اخذ 

مالیات از اين شرکت ها وجود داشته باشد.
نکته دوم مربوط به محاسبه هاست. کســب وکارهايی مثل 
اسنپ، زودفود و ... کسب وکارهای خدماتی اند يا واسطه گری 
می کنند. به اين معنا که فناوری اطالعــات خدمات دهنده 
و خدمات گیرنده را به هم ارتبــاط می دهد و تمام درآمد اين 
کسب وکار متعلق به فعال حوزه فناوری اطالعات نیست. در 
اين شرايط مالیات بايد چگونه محاسبه شود؟ سازوکارها در 
اين موارد بايد به طور دقیق شفاف شــود. در کشور ما جريان 
اســتفاده از فناوری اطالعات به اين شــکل پیش می رود که 
فناوری اطالعات و فعاالن آن رشــد می کنند اما همگام با آن  

قوانین و مقررات مربوط به اســتفاده از تکنولوژی پیشرفت 
نمی کند. اين معضل بزرگی اســت که می توان آن را به عنوان 
يک عامل تهديدکننده در اقتصاد استارت آپ ها و شرکت های 

نوپای مبتنی بر فناوری اطالعات تعريف کرد.
اين انتظار وجود دارد که دوستان در سازمان امور مالیاتی اين 
مســائل را دقیق مطالعه کنند. آمادگی الزم برای همکاری 
در اين زمینه در کمیســیون فناوری اطالعات و ارتباطات و 
اقتصاد رسانه اتاق ايران وجود دارد و می توانیم با حضور فعاالن 
شرکت های استارت آپی و کارشناسان سازمان امور مالیاتی به 
تعريف دقیقی از موارد موردنیاز برسیم. چگونگی اخذ مالیات از 
شرکت های استارت آپی يا خدمات دهنده بايد مشخص شود، 
همان طور که در ديگر کشورها رابطه خدمات دهنده و خدمات 
گیرنده مشخص است و بخشــی از درآمد که متعلق به فعال 
حوزه فناوری است، مشمول مالیات می شود.تغییر فرهنگ 
عمومی جامعه باعث شــده مردم به خدمات کسب وکارهای 
فناورمحور روی خوش نشان دهند. همین مسئله به افزايش 
درآمد شــرکت های اســتارت آپی کمک کرده است. درآمد 
قابل توجه اين شرکت ها زمینه اخذ مالیات را فراهم کرده است 
اما صاحبان اين مشاغل هم مثل ديگران اطالعات دقیقی از 
قوانین در اين زمینه ندارند و اين معضل بزرگی است. قوانین 
و مقررات در اين زمینه دچار نقصان است و اين نقصان باعث 
شده، فعال فناوری اطالعات چگونگی محاسبه مالیات را نداند 
و درنهايت در تعامل با سازمان امور مالیاتی دچار مشکل شود.

نهادهای مختلف و متعدد، در توسعه 
آپی  استارت  و  کارآفرينی  فضای 
شهر  خصوص  به  و  کشورمان  در 
اصفهان، نقش اساسی ايفا می کنند. 
در يک دسته بندی مختصر می توان 
فعالین اين حوزه را به سازمان ها و 
شتابدهنده ها  خصوصی،  شرکت های  دولتی،  نهادهای 
در  کرد.  بندی  تقسیم  کوچک  و  بزرگ  رويدادهای  و 
مسیر رشد يک کارآفرين شش عامل اصلی دخیل است: 
شناسايی، آموزش صحیح، ارتباط موثر و پايدار با نهاد های 
کارآفرينی و افراد موثر در رشد، جذب سرمايه گذاری، 
تسهیلگری توسط نهاد های مرتبط و در نهايت اعتبار 

بخشی به جايگاه وی. 
برای رسیدن به اين عوامل، شش عامل بیرونی نیز وجود 
دارد که شامل دولت، سمن ها، شرکت های دولتی به 
گذار،  سرمايه  های  نهاد  کلیدی،  های  حمايت  منظور 
دستگاه زيرساختی و بخش های مرتبط با آموزش است 
که البته در اختیار کارآفرين نیستند. در مجموع به نظر 
با  اصفهان  کارآفرينی  اکوسیستم  رشد  روند  رسد  می 
سرعت قابل توجهی نسب به ساير شهرهای کشور در حال 
پیشرفت است. اينکه دستگاه های دولتی، شبه دولتی و 
خصوصی برای کمک به اين امر پا پیش گذاشته و بعضا 
مدلی بومی ارائه داده اند، خود گواه اين قضیه است. مقدار 
شاخص GEDI که نشان دهنده وضعیت کارآفرينی در 
دنیاست، در سال ۲01۶ )۲8,8(نسبت به سال ۲014 
)۲4,۲(رشد داشته و رتبه ايران از 100 در سال ۲014 

به رتبه 80 در سال ۲01۶ رسیده است که نشان دهنده 
پیشرفت خوبی بوده است. 

يک  رشد  برای  خود  کتاب  در  آيزنبرگ  دانیل  پرفسور 
اکوسیستم کارآفرينی در اولین دستورالعمل خود آورده 
است که بايد کپی برداری از سیلیکون ولی متوقف شود. 
او می گويد سیلیکون ولی يک تجربه موفق بوده، اما برای 
شرايط منحصر به فرد خودش و هر کپی برداری از آن 
اشتباه است. بنابراين بستر توسعه کارآفرينی بايد براساس 
شرايط محلی فراهم شود. بايد بر صنايع موجود تمرکز 
بیشتری انجام شود و توانمندی های بومی تقويت شوند. 
در شهر اصفهان می توان بومی سازی های صورت گرفته 
شهرداری  جمله  از  مختلفی  های  مجموعه  همکاری  و 
روزنامه  ها،  دانشگاه  نخبگان،  بنیادملی  بازرگانی،  اتاق 
ها ، سمن ها و... را به فال نیک گرفت؛ چرا که هر يک در 
جايگاه صحیح خود می توانند نقش به سزايی در تکمیل 
و توسعه اکوسیستم کارآفرينی داشته و برخالف برخی از 
شهر ها که رشد اکوسیستم کارآفرينی را صرفا  منوط به 
کپی برداری از مدل های ساير شهر ها کشورها دانسته اند، 
آينده روشنی برای اصفهان در نظر گرفت. عمده نهادهای 
فعال اين اکوسیستم در چندساله اخیر شکل گرفته است، 
اما رشد و ظهور فعالین جديد نه تنها به فعالیت های بومی 
توسعه کارآفرينی در کشور لطمه ای وارد نکرده است. 
البته قطعا اول راه هستیم و تازه شروع کرده ايم. به شخصه 
معتقدم اگر سرعت رشد اکوسیستم کارآفرينی اصفهان 
با همین سرعت رشد کند؛ آينده خوبی را می توان برای 

اصفهان در اين حوزه در نظر گرفت.

  مریم کاظمی / پژوهشگر شهری

  محمدرضا طالیی

  نوشین السادات گلستانه

شهر تاريخی يزد، بزرگترين شهر 
خشــتی جهان، پس از يک دهه 
تالش مســئوالن و آماده ســازی 
شــريط الزم، در چهل و يکمین 
اجــالس کمیته میــراث جهانی 
يونســکو که در روز يکشــنبه، ۹ 
جوالی ۲01۷ مطابــق با 11 تیر، 
در شــهر کراکوف لهستان برگزار 
گرديد، در فهرست میراث جهانی 

به ثبت رسید.
 تصمیــم يونســکو در برگیرنده 
ی حــدود ۷00 هکتــار از بخش 
تاريخی يزد می باشــد. بافت اين 
بخش از شهر يزد، خشتی است و 
وجود ساختمانهايی بتنی در اين 
محــدوده، از موانع ثبــت جهانی 
شهر يزد در سالهای گذشته بوده 
اســت. به گفته زهرا احمدی  پور، 
رئیس ســازمان میراث  فرهنگی، 
صنايع  دســتی و گردشگری،"به 
کار رفتــن فنــون و مصالح کهن 
در زنــده ماندن اين شــهر بزرگ 
خشــتی، ادامــه حیــات شــهر 
براســاس اســتفاده از تکنولوژی 
گذشته، هم زيستی بشر و طبیعت 
در شــهر کويری يزد و در نهايت 
زندگی مســالمت آمیــز و بدون 
چالش پیروان ســه دين اســالم، 
زرتشت و يهود در شــهر يزد" از 
مهم ترين ويژگی های اين شــهر 

برای ثبت جهانی آن بوده است. 
در آخرين رده بندی کشــورهای 
جهان، از لحــاظ تعــداد میراث 
جهانی، ايتالیا بــا 53 اثر در رتبه 
اول، چین و اســپانیا ، به ترتیب با 
5۲ و 4۶ اثر ثبت شــده، در رتبه 
دوم و ســوم قرار دارند و ايران با 
۲۲ اثــر، رتبه يازدهــم را به خود 
اختصاص داده است. در میان اين 
۲۲ اثر تاريخــی و طبیعی ايران، 
میــدان نقــش جهــان اصفهان، 
چغازنبیل و پرســپولیس، اولین 
آثار ثبت شده در فهرست میراث 
جهانی يونســکو هســتند و يزد، 
اولیــن شــهر تاريخی اســت که 
به اين فهرســت راه يافته اســت. 
اين در حالی اســت که مسئوالن 
و برنامه ريزان کشــور، با در نظر 
گرفتن موقعیت جغرافیايی ســه 
شــهر تاريخی و ديدنی اصفهان، 
شــیراز و يزد، بــه منظــور بهره 
بــرداری بهینــه از ظرفیت های 
گردشگری اين سه شــهر، برنامه 
ای تحــت عنوان مثلــث طاليی 
گردشــگری ايران ارائه داده اند.

 در چنیــن موقعیتی مــی توان 
امیــدوار بود کــه ثبــت جهانی 
شــهر يزد به عنوان يکی از ســه 
قطــب مثلت گردشــگری ايران، 
باعث رونق ايــن صنعت و افزايش 
ســرمايه گذاری خارجی در اين 

بخش گردد.

سال دوم
شماره بیست و دوم

۲۷ تیر 13۹۶
۲3 شوال 1438

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مجید محققیان
زير نظر شورای سردبیری
   صفحه آرایی: نوسان
 چاپ: اشراق قلم پارسه

 آدرس: اصفهان، خیابان دانشگاه، کوچه کلینیک صدرا 
مرکز آموزش بازرگانی، واحد ۲0۶

 صندوق پستی: 8158۹818۶5
 تلفن: 031-3۲۶1۷85۹

انجمن مطبوعات انگلیس با حمايت مالی 80۷ هــزار دالری گوگل و با کمک ربات، 
ماهانه 30 هزار خبر محلی برای رسانه ها تولید می کند. ربات ها در کنار کمک روزنامه 
نگاران نقش اصلی را در تولید محتوای جديد برعهده خواهند داشــت و اين يکی از 
بزرگترين حمايت های مالی گوگل در بخش روزنامه نگاری ديجیتال است که در اروپا 
شــکل می گیرد. در اين پروژه ربات ها کار اصلی خبرنويسی را برعهده داشته و اديت 

نهايی و تايید خبر توسط روزنامه نگاران )دخالت انسانی( انجام می پذيرد.

رئیس سابق اتاق ايران گفت: اگر طرح تعطیالت دوروزه،  پیگیری و تصويب شود، گردشگری 
داخلی رونق می گیرد و موجب تحوالت بیشتری در اين حوزه می شود. محسن جالل پور، 
با بیان اينکه گردشگری می تواند با کمترين سرمايه گذاری به ايجاد اشتغال و رونق فضای 
کسب وکار کمک کند، افزود: امروزه 33 درصد فعالیت های گردشگری، به صورت آنالين انجام 
می شــود، درحالی که اين عدد در ايران کمتر از 3 درصد است و بايد برای توسعه اين بخش 

چشم اندازی مشخص تعريف کنیم تا زمینه حضور سرمايه گذاران و گردشگران فراهم شود.

تاکید  بر تصويب تعطیالت دوروزهرباتها ماهانه ۳۰ هزار خبر تولید می کنند

يزد 
يک ضلع از مثلث طاليی

شهر بدون کربن

ماهنامه
M o n t h l y n a v a s a n

امام علی علیه السالم :
در  مگر  است،  ناپسند  چیزى  هر  در  اسراف   

کارهاى خیر.
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اولین سنگ قبر حیات وحش در ایران؛
ابهام در محاسبه مالیات استارت آپ ها آرامجای یک بره آهو

  امیر داوری

   نوید ادریس

نسخه ای برای نجات صنعت توسعه استارتاپها با الگوهای محلی

هشتگ قلب درد ... هشتگ مظلوم نمایی
آدینه

که  باذری  ا يوسف  جناب  اين 
وقت  چند  است  شناس  جامعه 
ملت  ما  که  بودند  فرموده  پیش 
و  مريضی  عاشق  کال  يران  ا
اين  ز  ا و  نمايی  مظلوم  و  مرگ 
راست  فهمم  می  حاال  چیزهايیم. 

. . . گفته! 
رو  قلبتون  ر  نوا پرينت  پرسید  جوری  دختره 
توی  که  بود  خانمه  همون  نگار  ا نه  يا  میخواين 
نه.  يا  بدم  بهتون  رسید  میگه  ز  خودپردا دستگاه 

مثل  يعنی  ونجا  ا مثل  هم  من  داشت  توقع  البد 
نشه  حروم  کاغذ  ينکه  ا برای  زها  خودپردا پای 
بابای  گور  ما  ا نه!  بگم  نرند  بین  ز  ا جنگلها  و 
درخت  میرم.  می  دارم  من  با  با بده   ! جنگلها
من  فیمیل!  زدی  خانم  گفتم  کجا؟!  برا  م  میخوا
گفت:  ره؟!  ندا تاثیری  دستگاه  نتايج  روی  میلم! 
گفتم  نداره!  زن  و  مرد  قلبه.  قلب  محترم!  آقای  نه 
داشت؟  زن  و  مرد  شدی  می  عاشقم  وقتی  چطور 
بپوش.  پیرهنتو  شو  بلند  آقا؟  شدی  ديوانه  گفت 
دکتر!  آقای  گفت:  و  زد  کنار  را  پرده  سريع  و 

زبونم.  سر  اومد  يهويی  خانم.  بود  ديالوگ  گفتم: 
چی  حاال  گفت:  و  کرد  چپی  نگاه  عذرخواهم! 
عکسشو  گفتم  پرينت؟  اين  با  بکنی  میخوای  کار 
تازه  من  اجتماعی!  های  شکبه  تو  میزارم  میگیرم 
زندگی  اليکهايمان!  در  بود  دريغ  بی  بايد  فهمیدم 
شفاتون  خدا  گفت:  دارم!  اکو  نوبت  فردا  کوتاهه! 

بده آقا و به خانواده صبر. سخته!

ما   . . . نمايی  مظلوم  هشتگ   . . . درد  قلب  هشتگ 
يران! ا ملت 


