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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

 گزارش

دروازه باز آفریقا به روی تجار ایران
اگرچه تحریم ها بر تجارت کشــور سایه افکنده؛ 
اما فعاالن اقتصــادی به دنبال یافتــن بازارهای 
جدیــد در دنیا برای ســرمایه گذاری هســتند. 
امروزه بســیاری از تجار، بازارهای شــرق آفریقا 
همچون کنیا و ارتباط با اقتصــاد آن را ظرفیتی 
مناسب برای ســرمایه گذاری می دانند، بنابراین 
در گام نخســت شناسایی پتانســیل های حوزه 
شــرق آفریقا می تواند گامی رو بــه جلویی برای 
ورود به این بــازار باشــد. »پروفســور موریس 

کودیاگا«  مدیرعامل...
05

 گزارش

طلوع اقتصاد از شرق اصفهان
بــا وجودی کــه اصفهــان قطب صنعت کشــور 
اســت، اما طی چند دهه گذشــته به دلیل نبود 
سند آمایش سرزمین، شاهد توسعه نامتوازن در 
این استان بودیم. اگرچه اصفهان در زمان پرآبی 
توانســت در منطقه غرب و شــمال صنعت را در 
خود توسعه دهد، اما شرق اصفهان از این توسعه 
جا ماند و تنها به کشــاورزی اتکا کرد. متاسفانه 
آثار منفی کم آبی در اصفهــان بیش از هر زمانی 
به منطقه شرق اصفهان رســید و ساکنان آن به 

دلیل بیکاری، ناچار به ...
0۲

با تعطیلی کامل اصناف، تنها ۱۵ درصد از کاهش شیوع کرونا جلوگیری می شود؛

سرگیجه کسب و کارها
آنطور که رئیس اتاق اصناف اصفهان می گوید، "راه عالج مقابله با شیوع کرونا در تعطیلی کسب و کار و مغازه ها نیست". 
رسول جهانگیری معتقد است، طرح تعطیلی اصناف، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و گویا می خواهند از مسیر رسانه و 
تعطیلی مغازه ها به مردم بگویند که این بیماری بسیار خطرناک است، اما متاسفانه هزینه این تصمیمات را اصناف 
پرداخت می کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف اصفهان نیز با بیان اینکه در اجرای محدودیت تعطیلی از 
ساعت ۶ عصر به بعد، اصناف قصد لجبازی ندارند، اما مشکالت اقتصادی اجازه تکمین نمی دهد، گفت: امروز اصناف 

اصفهان یا ورشکسته علنی شده اند یا در صف ورشکستگی قرار دارند.

گزارش
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مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور درباره راه آهن برقی 
تهران ـ قم ـ اصفهان هم گفت: موانع پروژه رفع شده است و کارگاه فعال است؛ 
چینی ها به خاطر کرونا نوروز امسال رفته بودند، اما برگشتند و کار این پروژه در حال 
اجراست. خیراله خادمی گفت: این خط ریلی به دو بخش اصفهان تا قم و قم تا تهران 
تقسیم شده است که اصفهان تا قم 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ساخت آن 

حدود ۵ تا ۶ سال به طول می انجامد.

اعالم نرخ ارز محاسباتی در بودجه ۱۴00 و تاکید وزیر صمت بر حذف ارز ۴200 نشان 
دهنده عزم جدی دولت برای تک نرخی شدن ارز در ارقام بسیار پایین تر از نرخ ارز 
آزاد است. زمان اندک باقی مانده تا انتخابات سال ۱۴00 این تصمیم مهم را حساسیت 
برانگیزتر کرده است. تعیین نرخ ۱۱۵00 تومانی در بودجه سال ۱۴00 با احتساب نرخ 
میانگین برای واردات کاالهای اساسی به نوعی بیان گر این موضوع است که نرخ ارز در 

بازار باید کاهش بسیار چشمگیری داشته باشد.

 نوسان: رئیس اتاق اصناف اصفهان 
با بیان اینکه راه عالج مقابله با شیوع 
و  کار  و  کسب  تعطیلی  در  کرونا 
مغازه ها نیست، گفت: مطابق دسته 
حاضر  حال  در  شده،  اعالم  بندی 
حدود ۵0 تا ۶0 درصد مشاغل در 
دسته بندی گروه یک قرار دارند و 
باز هستند و تنها ۴0 درصد تعطیل 
سهم  که  درحالیست  این  هستند، 
اصناف در انتقال ویروس کرونا تنها 

۱۵ درصد است.
با  گفت وگو  در  جهانگیری  رسول 
ایسنا، درباره محدودیت های جدید 
مقابله با شیوع کرونا، اظهار کرد: هر 
استانی  و  ملی  ستاد  که  تصمیمی 
کرونا در بگیرد، اصناف گردن گرفته 
با  اگرچه  کنند،  می  اجرا  را  آن  و 
شاهد  اصناف،  فراوانی  به  توجه 
تخلفات انگشت شماری هستیم که 
آنها برخورد  با  قابل قبول نیست و 
می شود. رئیس اتاق اصناف اصفهان 
با ابراز این عقیده که تنها زمانی این 
اجرایی  با  که  می دهد  جواب  طرح 
شدن آن، ۵0 درصد در بحث مقابله 
با کرونا اثرگذار باشد، افزود: معتقدم 
این طرح بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد 
و گویا می خواهند از مسیر رسانه و 
تعطیلی مغازه ها به مردم بگویند که 
است،  بسیار خطرناک  بیماری  این 
اما متاسفانه هزینه این تصمیمات را 

اصناف پرداخت می کنند.
وزیر  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
بهداشت و معاونان وی، بارها اعالم 
ابتال  اند که عامل ۵0 درصد  کرده 
به کرونا و شیوع آن دورهمی های 
در  کرد:  تصریح  است،  خانوادگی 
و  موضوع  این  بر  باید  شرایط  این 
کم کردن دورهمی های خانوادگی 

متمرکز شویم. 
مطابق  کرد:  اضافه  هم چنین  وی 
بهداشت  وزارت  رسمی  آمارهای 
حدود 2۷ درصد عامل ابتال به کرونا 
و انتشار این ویروس مربوط به حمل 
و نقل عمومی است و تنها ۱۵ درصد 
این شیوع مربوط به اصناف و سایر 
اصناف  اتاق  رئیس  است.  بخش ها 
فرض  به  اگر  داد:  توضیح  اصفهان 
مثال، اصناف به طور کامل تعطیل 
موجب  درصد   ۱۵ تنها  شوند، 
این  شود،  می  کرونا  شیوع  کاهش 
ارائه  لیست  مطابق  که  درحالیست 
شده اصناف، در حال حاضر حدود 
۶0 درصد کسبه اصفهان در دسته 
باز  و  دارند  قرار  یک  گروه  بندی 

هستند. 
وی با اعتقاد بر اینکه باز بودن تنها 
بودن  بسته  و  اصناف  از  گروه  یک 
تبلیغاتی  جنبه  دیگر،  گروه  سه 
حدود  شود  می  مگر  گفت:  دارد، 
20 مغازه باز باشد و تنها یک مغازه 
دارد،  قرار  دیگر  گروه  سه  در  که 
بسته باشد. جهانگیری در خصوص 
اینکه برخی اعتقاد بر این دارند که 
 ۶ تا  تنها  اصناف  بودن  باز  تصمیم 
عصر و یا تعطیلی دو هفته مشاغل 
گروه 2، ۳ و ۴ بدون نظرخواهی از 
توضیح  است،  بوده  اصناف  نماینده 
در  ایران  اصناف  اتاق  نماینده  داد: 
حضور  کرونا  ملی  ستاد  جلسات 
دارد، اما باید توجه داشت که بخش 
خصوصی تنها یک نظر و رای دارد، 
۱۹ رای دیگر و تصمیم ساز مربوط 

به نهادهای دولتی است.

ـ تهران سیگنال کاهش نرخ ارز آزاد صادر شدرفع موانع پروژه قطار برقی اصفهان 
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اصناف؛ هزینه
تصمیمات را می دهند!

Is fahan

اقتصاد اصفهان در هفته ای که گذشت؛

 نوسان: آنطور که رئیس اتاق اصناف اصفهان می گوید، "راه عالج 
مقابله با شیوع کرونا در تعطیلی کسب و کار و مغازه ها نیست". رسول 
جهانگیری معتقد است، طرح تعطیلی اصناف، بیشتر جنبه تبلیغاتی 
دارد و گویا می خواهند از مسیر رسانه و تعطیلی مغازه ها به مردم 
هزینه  متاسفانه  اما  است،  بسیار خطرناک  بیماری  این  که  بگویند 
این تصمیمات را اصناف پرداخت می کنند. در همین ارتباط، رئیس 
کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف اصفهان نیز با بیان اینکه در اجرای 
محدودیت تعطیلی از ساعت ۶ عصر به بعد، اصناف قصد لجبازی 
ندارند، اما مشکالت اقتصادی اجازه تکمین نمی دهد، گفت: امروز 
اصناف اصفهان یا ورشکسته علنی شده اند یا در صف ورشکستگی 
قرار دارند. آنچه می خوانید اما، مهمترین رویدادهایی است که درهفته 

گذشته بر اقتصاد اصفهان گذشت؛
  اصناف 

قصد لجبازی ندارند
رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف اصفهان نیز با بیان اینکه در اجرای محدودیت 
تعطیلی از ساعت ۶ عصر به بعد، اصناف قصد لجبازی ندارند، اما مشکالت اقتصادی 
اجازه تکمین نمی دهد، گفت: امروز اصناف اصفهان یا ورشکسته علنی شده اند یا 
در صف ورشکستگی قرار دارند، درحالی که دولت باید در این شرایط بسته هایی 
برای حمایت از صنوف تعریف کند. روح اهلل چلونگر درباره مشکالت محدود شدن 
ساعات کاری اصناف به دلیل شیوع کرونا، اظهار کرد: باید قبول کرد که کرونا یک 
بیماری خطرناک است و چتر خود را در کشور و دنیا پهن کرده است. وی با انتقاد بر 
اینکه متاسفانه به تصمیمات لحظه ای برای مهار این بیماری از سوی مدیران عادت 

کرده ایم، گفت: باید دید آیا زیرساخت اجرای این تصمیمات در کشور مهیاست.
اصفهان؛ صدرنشین

تسهیالت تولید و اشتغال
تومان  میلیارد  مجموعا ۳۷۹۱  می دهد  نشان  صمت  وزارت  برنامه های  رصد 
تسهیالت در قالب برنامه رونق تولید و اشتغال ذیل تبصره ۱۸ به بنگاه های صنعتی 
سراسر کشور پرداخت شده است. استان اصفهان هم با دریافت ۳۹۴ میلیارد 
تومان به تنهایی ۳/ ۱0 درصد از کل تسهیالت را به خود اختصاص داده است. 
بنگاه های این استان در ۷ ماهه نخست سال چیزی بیش از ۳۹۴ میلیارد تومان 
را از طریق شبکه بانکی دریافت کرده اند. این مبلغ به حدود یک سوم یا ۷0 بنگاه 
که درخواست خود را به وزارت صمت پرداخت کرده اند، اختصاص پیدا کرده است. 
پس از اصفهان ، خراسان رضوی، قم، تهران، آذربایجان شرقی، همدان، یزد، و 
چهارمحال و بختیاری هستند که در رده های دوم تا هشتم استان هایی با بیشترین 

میزان دریافت تسهیالت تبصره ۱۸ قرار گرفته اند. 
افتتاح دو طرح فرودگاهی 

با دستور رئیس جمهور
 دو طرح توسعه فرودگاهی اصفهان با اعتبار 2 هزار و ۶۵۴ میلیارد ریال به صورت 
ویدئو کنفرانس با دستور رییس جمهور به بهره برداری رسید. این طرح ها شامل 
طرح توسعه ترمینال پروازهای بین المللی و تاسیسات مربوطه و توسعه و بهسازی 
پارکینگ هواپیما )اپرون( است که با بهره برداری از طرح توسعه ترمینال پروازهای 
بین المللی فرودگاه اصفهان، مساحت این ترمینال از ۶ هزار متر به ۱۵ هزار متر 
مربع افزایش یافت و همچنین یک هزار مترمربع نیز به موتورخانه و تاسیسات 
آن اختصاص یافت. این ترمینال با اعتبار ۷۶۷ میلیارد ریال از محل اعتبارات 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران احداث شده است. توسعه زیرساخت ها برای 
پذیرش همزمان پروازهای بین المللی، تامین فضای استاندارد ارائه خدمات مطلوب 
به مسافران و مجاوران، فراهم کردن فضای مناسب برای سازمان های خدمات رسان 
جهت ارائه خدمات و افزایش ظرفیت پذیرش ساالنه مسافر در ترمینال ها از 2 

میلیون و ۵00 هزار نفر به ۳ میلیون به  ۵00 هزار نفر از اهداف این پروژه است.
افزایش نرخ بیکاری اصفهان

به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، در شرایطی که به دلیل 
شیوع کرونا نرخ بیکاری اصفهان افزایش یافته، اگر بخواهیم سرانه و نرخ اشتغال 

استان را حفظ کنیم ناگزیریم به سمت مشاغل خانگی و خرد برویم.
کامران کالنی، با اشاره به اینکه متاسفانه با وجود تالش های بسیار و علیرغم اینکه 
بهبود وضعیت منابع به کاهش نرخ بیکاری در استان کمک کرد، اما با شیوع و 
تداوم ویروس کرونا در کشور، نرخ بیکاری استان اصفهان طی تابستان امسال 
نسبت به تابستان سال گذشته از ۱0.۷ درصد به ۱۱.۴ درصد افزایش یافته است. 
کالنی با بیان اینکه به دنبال برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی در 
اصفهان به خصوص توسعه آن در جوامع محلی و روستایی هستیم، اظهار می 
کند: متاسفانه در این حوزه شاهد یک حلقه مفقوده و بی توجهی به زنجیره ارزش 
هستیم، در حالیکه در دنیا به مجموعه حلقه ارزش افزوده در حوزه مشاغل خانگی 
از تولید تا بسته بندی و فروش توجه ویژه می شود، اما ایران در این حوزه خوب 

پیش نرفته است. 
حمایت صندوق نوآوری 

از برگزیدگان جشنواره شیخ بهایی
صندوق نوآوری و شکوفایی ۶ میلیارد تومان خط اعتباری ویژه برای برگزیدگان 
جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در نظر گرفته که از طریق صندوق پژوهش 
و فناوری اصفهان قابل  استفاده است. به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری 
و شکوفایی، هفته گذشته از برگزیدگان پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی 
شیخ بهایی در سه بخش طراحان کسب وکار، فن آفرینان و بخش فرصت های 
سرمایه گذاری تقدیر شد؛ این رویداد هرساله باهدف ترویج و توسعه فن آفرینی، 
خالقیت و نوآوری، معرفی فن آفرینان به عنوان موتور حرکت و توسعه اقتصاد 
دانش بنیان و ایجاد فضای تعامل در میان فعاالن عرصه های مختلف فن آفرینی برگزار 
می شود. براساس این گزارش برگزیدگان پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ 
بهایی می توانند تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی را از طریق خط اعتباری ۶ 
میلیارد تومانی اختصاص یافته به صندوق پژوهش و فناوری اصفهان دریافت کنند. 
در این راستا شرکت های نوپا تا سقف ۵00 میلیون تومان و شرکت های رشد یافته 

تا سقف 2 میلیارد تومان می توانند از این تسهیالت استفاده کنند. 

سرگیجه کسب و کارها

بسیاری از فعاالن اقتصادی استان براین عقیده 
هستند که با توجه به آثار منفی کم آبی بر بخش 
است  الزم  استان،  شرق  منطقه  کشاورزی 
توسعه صنعتی این منطقه در اولویت فعالیت  
مجموعه های صنعتی استان قرار گیرد، چراکه 
توسعه صنایع به خصوص صنایع پاک در این 
منطقه می تواند در اشتغال زایی ساکنانش 
تأثیرگذار باشد. در این بین، فرماندار اصفهان نیز 
خرداد سال گذشته در مراسم معارفه خود تاکید 
کرد که باید بر اجرای فعالیت های اجتماعی و 
اقتصادی تمرکز کنیم و با توسعه فعالیت های 
سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در نقاط مختلف 
به خصوص شرق اصفهان می توان به حل 
مشکالت امیدوار باشیم.  استاندار اصفهان نیز 
اواخر سال گذشته خبر از بروزرسانی سند 
آمایش سرزمین در استان اصفهان  داد و اعالم 
کرد که این آمایش سه سال گذشته آماده شده 
بود، اما با توجه به پیشرفت علوم و نیازهای روز، 

بروزرسانی آن احساس می شد.

از کارگوترمینال
تا نمایشگاه بین المللی

اگرچه بروزرسانی سند آمایش چندین سال 
به طول انجامید، اما طی یک دهه گذشته 
روند توسعه اصفهان، به سمت شرق اصفهان 
پیش رفت و کارگوترمینال اصفهان شهریور 
سال گذشته بعد از ۱۴ سال در فرودگاه شهید 
بهشتی در محدوده شرقی اصفهان به بهره 
برداری رسید. بسیاری از فعاالن اقتصادی، 
کارگرو اصفهان را یکی از نقاط توسعه اصفهان 
می دانند و معتقدند با ایجاد این زیرساخت، نه 
تنها می توان به افزایش صادرات از اصفهان دل 

بست، بلکه به واسطه تردد استان های همجوار 
به اصفهان به خصوص در محدوده شرقی آن، 
می توان شاهد تحوالتی جدید بود. اگرچه 
کرونا در ابتدا مانعی پیش روی فعالیت کارگو 
اصفهان شد، اما با برقراری پروازهای چارتری 

این زیرساخت نیز فعالتر شد.
در ادامه توسعه زیرساخت های اصفهان، ۱۴ 
آبان امسال نمایشگاه بین المللی اصفهان بعد 
از حدود دو دهه در شرقی ترین نقطه اصفهان 
افتتاح و به بهره برداری رسید. این پروژه در کنار 
رینگ چهارم ترافیک اصفهان و در امتداد مرکز 
همایش ها، شهر رویاها و در نزدیکی فرودگاه 
شهید بهشتی واقع شده است و می تواند تحول 
بسیار خوبی در جهت حمایت از تولیدکنندگان، 
به  اقتصادی  رونق  و  کارآفرینی  اشتغال، 
همراه داشته باشد. فعاالن اقتصادی اصفهان 
معتقدند، بهره برداری از پروژه نمایشگاه بزرگ، 
شرق اصفهان را متحول خواهد کرد و محرک 

اقتصادی قابل توجهی برای شهر خواهد بود.
اتاق  رئیس  گلشیرازی-  مسعود  اعتقاد  به 
بازرگانی اصفهان، ناحیه ای که نمایشگاه امروز 
واقع شده به جهت مجاورت با مرکز همایش 
تجاری  زون  فرودگاه،  و  المللی  بین  های 
اصفهان خواهد بود و از سوی دیگر احداث 
هتل در مجاورت نمایشگاه و همچنین احداث 
ساختمان جدید اتاق می تواند تکمیل کننده 
این زون در ناحیه شرقی اصفهان باشد. به گفته 
شیرین طغیانی- عضو شورای شهر اصفهان 
نیز، در سال های اخیر اتفاقات خوبی در بخش 
شرقی اصفهان رخ داده است و با توجه به قرار 
گرفتن فرودگاه اصفهان در محدوده شرقی 
همچون  زیرساخت هایی  احداث  اصفهان، 

نمایشگاه و مجموعه سالن اجالس همانند 
دانه های تسبیح در کنار یکدیگر به همراه رینگ 
حفاظتی شرق اصفهان می تواند ظرفیت خوبی 

را برای شهر اصفهان رقم بزند.

رونمایی از
دو پروژه توسعه

اما 2۹ آبان امسال و در فاصله دو هفته از افتتاح 
نمایشگاه بین المللی اصفهان، دو پروژه توسعه 
فرودگاه شهید بهشتی اصفهان و آزادراه شرق 
اصفهان با حضور رئیس جمهور به صورت 
ویدئو کنفرانس مورد بهره برداری قرار گرفت. 
خیراهلل خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره آثار 
مثبت آزادراه شرق اصفهان این پروژه را عامل 
تحول اقتصادی شرق اصفهان دانست و گفت: 
با توجه به اینکه آزادراه شرق اصفهان محور 
جدیدی در شرق اصفهان و مناطقی است که 
بیشتر از سایر نقاط اصفهان با محرومیت مواجه 
هستند، امیدواریم به واسطه ارتباط و ترافیکی 
که در آن منطقه ایجاد خواهد شد، افتتاح این 
آزادراه عالوه بر کاهش ترافیک درون شهری 
باعث شکل گیری  ایمنی،  ایجاد  و  اصفهان 
زمینه یک توسعه و شکوفایی اقتصادی شود 
و تصور می کنم این آزادراه در آینده موجب 
ایجاد تحولی در بخش شرقی اصفهان خواهد 
شد. از سوی دیگر علیرضا صلواتی- مجری کل 
طرح های زیربنایی استان اصفهان نیز اعالم کرد 
که همواره بر حفظ محیط زیست تاکید دارم و 
حاضر به توسعه به هر قیمتی نیستم. او تاکید 
کرد: در پروژه آزادراه شرق اصفهان موضوعات 
توسعه پایدار و مسائل زیست محیطی در اولویت 

قرار دارد.همزمان با آزادراه شرق اصفهان، طرح 
توسعه ترمینال پروازهای بین المللی فرودگاه 
شهید بهشتی و تاسیسات مربوطه و توسعه و 
بهسازی پارکینگ هواپیما )اپرون( با اعتباری 
بالغ بر 2۶۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید. 
مساحت ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه 
اصفهان از ۶ هزار به ۱۵ هزار متر مربع افزایش 
یافت و یک هزار مترمربع نیز به موتورخانه و 
تاسیسات آن اختصاص یافت، همچنین طرح 
توسعه و بهسازی پارکینگ هواپیما )اپرون( 
نیز با مساحت ۹۳ هزار و 200 متر مربع افتتاح 
شد که با بهره برداری از این طرح ظرفیت 
فرودگاه  این  در  هواپیما  همزمان  پذیرش 
یافت. افزایش  پارک  به 20 موقعیت  از ۱0 
این  افتتاح  باره  در  اصفهان  استاندار  معاون 
طرحها، به "نوسان" گفت: طی دو سال گذشته 
اتفاقاتی رخ داده که می تواند بخشی از خالهای 
اقتصادی استان را جبران کند. حسن قاضی 
عسگر، افتتاح کارگروترمینال را حرکتی بزرگ 
برای توسعه اصفهان به خصوص در منطقه 
شرق آن دانست و افزود: امسال حدود ۳ هزار تن 
محصوالت مختلف غذایی از محل کارگو اصفهان 
صادر شده است، اما همچنان به دنبال گسترش 
صادرات از محل کارگو هستیم، از سوی دیگر با 
توجه به اینکه توسعه حمل بار و جابجای مسافر 
مد نظر استان است، بحث گسترش ترمینال 
پروازهای خارجی فرودگاه اصفهان که تاثیر 
باالیی در جذب گردشگر دارد، اتفاق افتاد. وی 
ادامه داد: افتتاح نمایشگاه بین المللی اصفهان 
به عنوان محل اتصال فعاالن اقتصادی داخل 
و خارج کشور، اتفاق خوب دیگری برای شرق 
اصفهان است و به طور قطع این پروژه می تواند 
محلی برای توسعه صادرات و اقتصاد و گردش 

مالی بیشتر در شرق اصفهان شود.
آزادراه شرق  به  اما  اصفهان  استاندار  معاون 
اصفهان اشاره کرد و گفت: این آزادراه یکی از راه 
های کشور در سطح بین المللی است و نه تنها 
موجب کاهش زمان تردد و عبور و مرور راحت 
مسافران می شود، بلکه در تعامالت اقتصادی، 
کاهش مصرف بنزین و کاهش آالینده های 
شهری مفید خواهد بود. به گفته قاضی عسگر، 
مجموعه فعالیت های صورت گرفته در شرق 
اصفهان و ایجاد زیرساخت های مختلف در آن 
نه تنها موجب توسعه شهری می شود، بلکه در 
توسعه شرق اصفهان نیز اثرگذار است. وی تاکید 
کرد: در شرق اصفهان هاب لجستیک یا دهکده 
لجستیک به مرحله نهایی رسیده که می تواند 
سبب اشتغال باالیی شود، از سوی دیگر صنایع 
مختلفی در شهرک های صنعتی سگزی و 
کوهپایه شکل گرفته اند که با به نتیجه رسیدن 
آنها بازار خوبی در اصفهان و به خصوص شرق 
اصفهان ایجاد می شود. معاون استاندار اصفهان 
اما معتقد است: مشکل امروز نبود نیروی ماهر 
و نیمه ماهر برای صنایع است و اگرچه نیروی 
بیکار زیادی در استان است، اما نیروی متخصص 
برای صنایع نداریم و آموزش ها در ارتباط با 
نیازهای صنایع شکل نگرفته است. او تاکید 
دارد: حاال به دنبال آموزش در رسته های فنی و 
مهندسی هستیم، بنابراین در شرق اصفهان باید 

مهارت آموزی در راس کار قرار گیرد.

با افتتاح دو پروژه زیرساختی دیگر، منطقه تجاری شرق اصفهان رونمایی شد؛

طلوع اقتصاد از شرق اصفهان
آزادراه شرق، بستر تحول اقتصادی در زون شرقی اصفهان خواهد بود

با وجودی که اصفهان قطب صنعت کشور است، اما طی چند دهه گذشته به دلیل نبود سند آمایش 
سرزمین، شاهد توسعه نامتوازن در این استان بودیم. اگرچه اصفهان در زمان پرآبی توانست در 
منطقه غرب و شمال صنعت را در خود توسعه دهد، اما شرق اصفهان از این توسعه جا ماند و تنها به 
کشاورزی اتکا کرد. متاسفانه آثار منفی کم آبی در اصفهان بیش از هر زمانی به منطقه شرق اصفهان 
رسید و ساکنان آن به دلیل بیکاری، ناچار به مهاجرت و یا فروش زمین های کشاورزی خود شدند و 
به گفته ساکنان آن مناطق فقر در شرق اصفهان گسترش یافت. براین اساس طی چند سال گذشته 

نگاه مدیران استان به سمت شرق اصفهان تغییر کرد و ناچار به توسعه زیرساخت هایی در این منطقه شدند.
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کمیســیون  ســخنگوی   نوســان: 
قضایــی مجلــس از تصویــب کلیات 
طرح افشــاکنندگان فســاد در جلسه 
روز گذشــته این کمیســیون خبر داد. 
اصطالح ســوت زنی از رفتــار ماموران 
پلیس اقتباس شــده است؛ بدین معنی 
زمانی که پلیس تخلفــی همچون نزاع 
خیابانی، دزدی و... مشاهده می  کند در 
سوت خود می دمد تا همه مردم و سایر 

افســران پلیس برای آگاهــی از محل 
وقوع جرم خبردار شوند. 

طبــق تعاریــف رایج »ســوت زن« در 
اصطالح به کســی اطالق می  شــود که 
در درون یــک ســازمان کار می  کند و 
خالفکاری  های آن را افشا می  کند. این 
تخلفات می  تواند شامل انواع رفتارهای 
غیرقانونــی و غیر اخالقــی مدیــران و 
کارکنان یک ســازمان؛ از قبیل تقلب، 

رانت، رشــوه، احتــکار، تولید محصول 
غیرایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد. 
ســوت زدن را می توان نوعــی فراخوان 
عمومی برای مطلع کردن افراد از محل 
وقوع جرم تلقی کرد و هدف ســوت زن 
نیز جلوگیری از آســیب رساندن بیش 
از پیش بــه افراد جامعه، ســازمان  ها و 

نهادهای عمومی است. 
همچنین ســوت زن فردی است که هر 

نوع فعالیت غیرقانونی و غیراخالقی در 
یک سازمان خصوصی یا عمومی را افشا 

می  کند. 
از  تخطــی  همچــون  موضوعاتــی 
سیاست  های رســمی، تخطی از قانون، 
مقررات، تهدیــد منافع عمومی، امنیت 
ملــی و همچنیــن تقلــب و فســاد از 
تخلفاتی است که سوت زن ها می توانند 

آن را افشا کنند.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خبر داد:

تصویب کلیات طرح »سوت زنی« در مجلس 
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نوسان: مدیر منطقه ۱۵ شهرداری 
از پیشرفت ۷4 درصدی  اصفهان 
فاز  اجرایی  عملیات  و  آزادسازی 
اول حلقه حفاظتی شهر اصفهان 
مدت  این  در  گفت:  و  داد  خبر 
متراژ کل ارزیابی آزادسازی رینگ 
چهارم حفاظتی ۱۶۷ هزار مترمربع 
بوده است که تا کنون ۷4 درصد 

آن توافق و انجام شده است.
مسعود قاسمی، اظهار کرد: آزادسازی از 
است  شهرداری  فعالیت های  عمده ترین 
که ضمن فراهم آمدن فضای الزم برای 
اجرای پروژه های شهری، توسعه معابر و 
رفع گره های ترافیکی زمینه ساز بهره مندی 
رفاهی،  عمومی،  خدمات  از  شهروندان 
داد:  ادامه  وی  است.  فرهنگی  و  درمانی 
ارکان  از  یکی  آزادسازی  عملیات  اجرای 
اصلی اجرای پروژه های عمرانی، ترافیکی و 
شهرسازی است که رشد و توسعه شهری 

را همراه داشته است.
اصفهان  شهرداری   ۱۵ منطقه  مدیر 
افزود: طراحی سه رینگ ترافیکی عنوان 
مسیرهای عبوری اصلی در شهر اصفهان 
شامل رینگ اول در محدوده مرکزی شهر 
به طول ۵.۱2 کیلومتر شامل خیابان های 
محدوده  در  دوم  رینگ  فرعی،  شریان 
کیلومتر   ۵.2۴ طول  به  شهر  میانی 
شامل شریان های درجه دو با تقاطع غیر 
همسطح، رینگ سوم به طول ۴۶ کیلومتر 
به عنوان بیرونی ترین مسیر حرکت نسبت 
درون  بزرگراه   ۱2 شامل  شهر  مرکز  به 
شهری و ۳0 تقاطع اجرا شده است. وی 
تصریح کرد: احداث رینگ حفاظتی شهر 
یا رینگ چهارم به طول ۷۸ کیلومتر نیز 
به عنوان محور مواصالتی شهری و بین 
قرار دارد. قاسمی  شهری در دستور کار 
با بیان اینکه مسائل تملک امالک رینگ 
چهارم از دالیل اصلی اجرا نشدن آن در 
با  اکنون  که  است  بوده  گذشته  سنوات 
توافقات شده با مالکان توسط شهرداری 
منطقه ۱۵، عرصه مورد نیاز اجرای پروژه 
به پیمانکار مربوطه تحویل داده شده است، 
گفت: مبلغ توافق شده جهت آزادسازی ها 
در فاز نخست حدود ۳۵0 میلیارد ریال 
ارزیابی  کل  متراژ  کرد:  اظهار  وی  است. 
آزادسازی رینگ چهارم حفاظتی طی این 
مدت ۱۶۷ هزار مترمربع بوده است که  ۷۴ 
درصد آن توافق و انجام شده است، متراژ در 
حال توافق ۳۶ هزار مترمربع و به میزان 22 
درصد و متراژ توافق نشده آن هفت هزار 
مترمربع و به میزان چهار درصد بوده است. 
وی با بیان این که تالش برای تکمیل پروژه 
احداث حلقه حفاظتی شهر اصفهان در سه 
فاز اجرایی تعریف شده است، تصریح کرد: 
حدفاصل  شامل  پروژه  این  نخست  فاز 
روستای بهاران تا تقاطع قهجاورستان به 
طول ۳.2 کیلومتر در منطقه ۱۵ پیشرفت 
۷۴ درصدی داشته  است. وی گفت: فاز 
دوم پروژه شامل حدفاصل روستای بهاران 
تا محله دهنو به طول یک کیلومتر است 
و فاز سوم پروژه از ابتدای محله دهنو تا 
را  سلیمانی  شهید  غیرهمسطح  تقاطع 
شامل می شود که به زودی با انجام عملیات 
عمرانی، زیرسازی و روکش آسفالت تحویل 
اعتماد  قاسمی  شد.  خواهد  شهروندان 
تاثیرگذارترین  از شاخص ترین و  را یکی 
و  آزادسازی  برای  توافق  زمان  در  عوامل 
متعاقباً دریافت مطالبات دانست و تاکید 
کرد: پروژه رینگ حفاظتی طرحی بزرگ 
و استراتژیک است که اجرای آن نیازمند 
مدیریت اجرایی قوی و جهادی است که در 
این دوره مدیریت شهری با عزمی جدی در 
دستور کار قرار گرفته و در حال اجرا است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: اجرای طرح زوج و فرد در اصفهان 
که قرار بود تا پایان آبان ماه سال جاری لغو باشــد، همچنان غیرفعال است. مسعود 
بنده خدا ، اظهار کرد: به پیشــنهاد کمیته حمل و نقل ستاد مدیریت مبارزه با شیوع 
کرونا و به منظور رعایت حقوق شــهروندان، طرح زوج و فرد در کالنشهر اصفهان تا 
پایان آبان ماه غیرفعال شده بود که با توجه به شــرایط موجود همچنان این طرح تا 

اطالع ثانوی لغو خواهد بود.

مدیر منطقه چهار شــهرداری گفت: بهمن ماه سال جاری آزادســازی میدان شهدای 
هسته ای به اتمام می رسد و تا پایان ســال جاری طرح مورد بهره برداری قرار بگیرد. رضا 
اخوان، اظهار کرد: از جمله پروژه های اصلی منطقه چهار تکمیل طرح های نیمه تمام باقی 
مانده از سال های قبل به اهتمام شورای شهر و شهردار است که از مهم ترین آنها می توان 
به پروژه میدان شهدای هسته ای و خیابان های منتهی به آن اشاره کرد. وی تاکید کرد: تا 

پایان سال گذشته ۴0 هزار مترمربع آزادسازی میدان شهدای هسته ای انجام شد.

بهره برداری از میدان شهدای هسته ای تا نوروز 1400لغو طرح زوج و فرد تا اطالع ثانوی

گزارش

گزارش

عزم جدی در اجرای
حلقه  حفاظتی

مدیر پارک طبیعی شرق اصفهان عنوان کرد:

اکتاوی دالوارگا، دبیرکل متروپلیس در پیامی 
ویدئویی به شهردار اصفهان گفت: به گفته 
اصفهان شناسان روز تولد اصفهان روزی است 
که خورشید سفر ۳0 روزه خود را در قوس آذر 
آغاز می کند. وی ادامه داد: مایلم در کنار شما 
باشم و آرزوهای صمیمانه خود را با شما به 
اشتراک بگذارم، می دانم که با این همه گیری 
شرایط در سرتاسر جهان برای هر کسی که در 
شهرها و کالنشهرها زندگی می کند دشوار 
است و همه در حال مبارزه و تدبیر برای این 
همه گیری هستند.دبیرکل متروپلیس گفت: 
از دولت های محلی  ما شبکه ای متشکل 
کالنشهرها را در اختیار داریم، شبکه ای جهانی 
که در آن با یکدیگر کار می کنیم تا به تبادل ایده 
ها و به اشتراک گذاشتن راهکارها برای سیاست 
های عمومی و خدمات بهتر بپردازیم و از اینکه ما 
پس از گذر از این همه گیری، قدرتمند خواهیم 

شد، اطمینان حاصل کنیم.

اقدامات اصفهان 
تحسین برانگیز است

کیونگ یول لی، دبیرکل سازمان شهرهای 
پایدار هوشمند جهان )WEGO( در پیام 
ویدئویی به شهردار اصفهان اظهار کرد: اصفهان 
را نصف جهان می نامند، شاید این توصیف در 
مورد گذشته باشکوه این شهر باشد و نه امروز 
اما تحقق دوباره آن در آینده نزدیک شدنی 
است. وی ادامه داد: چشم انداز شما برای تحقق 
شهر متعالی در طول دو سال اخیر تحسین 
برانگیز است و شخصا از عضویت فعال شما در 

WEGO قدردانی می کنم.

لزوم حفظ صنایع دستی 
در دوران همه گیری کرونا

مارتا ترنزانو، رئیس شبکه ICCN و شهردار 

به  ویدئویی  پیامی  در  )اسپانیا(  الجمسی 
مناسبت روز اصفهان اظهار کرد: امسال برای 
بشریت کابوس مطلق بود، به دلیل این همه 
گیری که سبک زندگی و نحوه ارتباطات ما 
با دیگران را دستخوش تغییر کرده است، 
در دوران دشواری به سر می بریم و این همه 
و  فرهنگ، صنایع دستی  بر جهان  گیری 
اقتصاد تاثیر عمیقی داشته است. وی ادامه 
داد: خانواده ICCN )شبکه همکاری بین 
شهری( همچنان به کار خود ادامه می دهد 
تا همچون گذشته ارزشمندترین میراث مان 
را به جهان عرضه کنیم، در این راستا به شیوه 
های مختلف از منازل و دفاترمان در راستای 
تحقق آن برآمده ایم و با استفاده از تکنولوژی 
دیجیتال که ما را قادر ساخته است با یکدیگر 
در ارتباط باشیم برای آن اقدام کرده ایم. مارتا 
ترنزانو گفت: اطمینان دارم که شما تمام توان 
خود را به کار خواهید بست تا برای صنایع 
دستی خود که حافظ فرهنگ و سنت شما 

است، راهی بیابد. 
وی افزود: امیدوارم این بخش از زندگی ما 
هرچه زودتر به پایان برسد چراکه پس از آن 
می توانیم به شرایط عادی برگردیم  و به دیدار 

شما و شهر زیبایتان بیاییم.

گرامیداشت 
زادروز اصفهان

پیروز حناچی، شهردار تهران در پیامی به 
شهردار اصفهان به مناسبت یکم آذرماه روز 
اصفهان گفت: در فرم اندیشه اسطوره ای و 
رازورانه اول آذرماه را زادروز جهان شهر اصفهان 
خوانده اند که نشان از دیرپایی این شهر تاریخی 
در پهنه ایران زمین دارد. این روز طالع سعد را به 
شهردار فرهیخته و شهروندان فهیم این شهر 

پرخاطره و نمادین تبریک می گویم.

شهردار  عالم زاده،  مهران  سید  همچنین، 
کرمان در پیام تبریک روز اصفهان نوشت: اول 
آذرماه هرسال، فرصتی دیگرباره است برای 
پاسداشت تاریخ و فرهنگ، برای تجلیل هنر 
و زیبایی، برای نکوداشت اصفهان بلندآوازه. 
اول آذرماه، مجالی است مغتنم برای تکریم 
آن همه شور و شوق و نور و رنگ جان افزا که 
در خشت به خشت این کالنشهر تاریخی موج 
می زند. وی در ادامه پیام خود آورده است: 
این روز سرورانگیز را به مردمان اصفهان 
عزیز، به ویژه به شهردار فرهیخته و همکاران 

ارجمند ایشان شادباش می گویم.
پیام  در  یزد  عزیزی، شهردار  جمال الدین 
خود به شهردار اصفهان نوشته است: سالم، 
پرنده ای است رها که سفیر صدای دوستان و 
صریر جان های مهربان است. سالم بر جهانی 
که نصف جهان و تمام جان است. وی در این 
پیام آورده است: به راستی کدام موسیقی 
زالل در نغمه های زاینده رودت جاری است 
که با شور موج هایش پرندگان مهاجر به خواب 
شیرین می روند. چه زیباست که در زمزمه 
جاری تو و در قنوت قنات های یزد نام خدا 
جاری است و کدام شناسنامه ای چنین نسب 
ما را به هم خواهد رساند. شهردار یزد در وصف 
شهر اصفهان ادامه داد: آری تو را از سال های 
دور می شناسم. از رایحه تپنده بته هایی که 
بر سفره های قلمکاری ات روییده اند چونان 
بر دار قالی ها  ترنج ها و ترمه های یزد که 
لبخند می زنند تا لبخندشان برکت روزگاران 
باشد. تو را می شناسم که »نقش جهانت« را 
کمال الملک و زالل نجابتت را دستان هنر نواز 
فرشچیان و اندیشه های بلندت را عالمان زالل 
اندیش به تصویر کشیده است. عزیزی گفت: 
یزد، شیراز و اصفهان از دیرباز پیوند برادری 
بسته اند تا راز خشت های خام یزد و شکوه 

گنبدهای فیروزه اصفهان و شهد غزل های 
حافظ شیراز را به آن سوتر از مرزها برسانند. 
ستون های فرهنگ و هنر و اندیشه ایران 
اسالمی که بر گرداگرد هر ستونش، اسلیمی 
الله های سرخی است که شهیدانه خاک را به 

معراج می برند.
وی افزود: به پاس بزرگداشت روز اصفهان که 
نصف جهان است و مهرش به جان، من آمده ام 
تا پیام مهر مردمان دارالعباده یزد را در پرنیانی 
از شکوفه و لبخند به مردمان دارالمومنین 
تقدیم کنم و این است راز پرشکوه سه کهن 
شهر ایران زمین، شیراز یزد و اصفهان که در 
زیر پرچم سه رنگ جمهوری اسالمی ایران 
چون نگینی درخشان، تجلی هنر و اندیشه و 

فرهنگ اسالمی و ایرانی اند.
حسین صالحیان شهردار بندر بوشهر هم 
طی پیامی روز اصفهان را به شهردار و مردمان 
این شهر تبریک گفت و اظهار کرد: اصفهان 
شهری چشم نواز با تمدنی بزرگ و گنجینه 
ای از تاریخ و فرهنگ ریشه در آب و خاک 
میهن عزیزمان دارد، شهری که معماری 
زیبای آن زبانزد همگان است و دارای میراثی 
ارزشمند از پیشینیان بوده و دارای مردمانی 
مهربان به وسعت زاینده رود است. وی ادامه 
داد: این شهر که به داشتن معماری زیبای 
ایرانی، پل های سرپوشیده طاق دار، مساجد 
و  منحصربه فردش  تاریخی  مناره های  و 
همچنین زاینده رود زیبا نام آور است؛ در دوره 

های مختلف آوازه ای خاص داشته است.
شهردار بوشهر گفت: وجود دوره های خاص 
تاریخی و معماری منحصر به فرد و بازار قدیم 
آن در کالبد شهر اصفهان نشان از جایگاه کهن 
اقتصادی، سیاسی، مذهبی، اجتماعی، علمی 

و فرهنگی در روح این شهر است.
محمدرضا دهشیری، سفیر ایران در سنگال 
در پیام توئیتری خود به مناسبت روز اصفهان 
نوشت: یکم آذرماه را به عنوان روز اصفهان 

خواهرخوانده داکار، گرامی می داریم. 
امروز اصفهان میراث دار قرن های گذشته 
است. آنچه از دوران سلجوقیان و پس از آن از 
عصر صفوی برای نصف جهان به یادگار مانده 
روح و مایه اصلی این شهر در عصر جدید شده 
که همچنان به چهره زیبای نصف جهان 

شکل داده است.
موسوی، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان 
در پیام توئیتری خود به مناسبت روز اصفهان 
با اصفهان عجین است؛  ایران  نام  نوشت: 
همچون مشهد، شیراز یا تبریز. تلفیق هنر، 
دین و عظمت ایرانی – اسالمی در هر کوی 

و برزن این دیار خودنمایی می کند.
 نوجوان بسیجی که بودم فرمانده لشگر ما 
اصفهانی بود و از رشادت، اخالص و دالوری 

مازندرانی ها حماسه ها ساخت.
همچنین، محمد علی بک، سفیر ایران در 

نیجریه در توئیتر به مناسبت با شعر 
»اصفهان را نیمه خوانند در جهان صد جهان 
من دیده ام در اصفهان« روز اصفهان را گرامی 
داشت. حمید دهقانی، سفیر ایران در قطر 
نیز با نوشتن یک شعر، روز اصفهان را تبریک 

گفت.

با پیام هایی از شش گوشه جهان، زادروز شهر اصفهان گرامی داشته شد؛

تبریک برای زاده قوس آذر
دبیرکل سازمان شهرهای هوشمند جهان: چشم انداز شما برای تحقق شهر متعالی تحسین برانگیز است

citizen

 نوسان:مدیر پارک طبیعی شرق اصفهان گفت: برای نخستین 
بار فناوری گراوسیس با استفاده از واترباکس در کوه نخودی در 
عرصه  ای به وسعت نیم هکتار به صورت پایلوت بکار گرفته شد. 
با  نیاز آبی  وحیدصلواتی در مراسم کاشت درختچه  های کم 
فناوری گراوسیس و استفاده از واترباکس در کوه نخودی اصفهان 
با اشاره به اینکه پارک طبیعی شرق، حدود یک چهارم مساحت 
فضای سبز شهرداری اصفهان را شامل می شود، اظهار کرد: این 
پارک از کارخانه قند و در حاشیه بزرگراه شرق آغاز شده و تا 
رودخانه زاینده رود در منطقه فیزادان و سازمان آرامستان  ها 
ادامه دارد. وی ادامه داد: پارک طبیعی شرق با حدود سه هزار و 

4۰۰ هکتار وسعت، دومین محور گردشگری اصفهان می  شود.
مدیر پارک طبیعی شرق اصفهان با اشاره به ۵0 هکتار دیم کاری در کمربند شرق 
اصفهان، تصریح کرد: سال گذشته در محدوده جنگل  های شرق اصفهان طرح 
کاشت گونه  های مقاوم کم  نیاز به آب اجرا شده است که امیدواریم با بارش نزوالت 
آسمانی شاهد به بار نشستن این نهال های دیمی از جمله گونه اسکوپاریا )بادام 
کوهی( باشیم. وی افزود: برای کاهش بار پارک کوهستانی صفه و توزیع عادالنه 
خدمات فرهنگی و اجتماعی، نیاز بود پارک کوهستانی دیگری ایجاد شود که با 
توجه به ظرفیت  های بالقوه در شرق اصفهان، پردیس اشراق در پارک طبیعی 

شرق ایجاد شده است.
صلواتی با بیان اینکه عرصه دو هزار و ۴00 هکتاری تحت مالکیت شهرداری در 
پارک طبیعی شرق، شامل پارک های خانواده، کوهستانی، طبیعی و پارک حفاظتی 
و پردیس علم و فناوری است، افزود: فضای سبز شرق ۷00 هکتار است که با 
احتساب میدان مرکزی میوه و تره بار و باغ رضوان یک هزار هکتار پارک طبیعی 
شرق اصفهان را فضای سبز تشکیل می دهد. وی اظهار کرد: آب فضای سبز این 
پارک در ابتدا از چاه  های شهرداری و شخصی، کانال آب گورت و کانال انتقال آب 
جی شیر تأمین می شد که به  دلیل کاهش منابع آب و ضرورت استفاده از پساب 
از طریق پساب تصفیه  خانه جنوب و پساب تصفیه شده سپاهان شهر نیز تأمین 

می شود.
مدیر پارک طبیعی شرق اصفهان بیان کرد: کوه نخودی در کنار میدان میوه و 
تره بار و شهربازی رویاها همانند پارک کوهستانی صفه، ظرفیت های گردشگری و 
فضای سبز بی بدیلی دارد که با ساماندهی و اجرای طرح بوستان اشراق، می توان 
کوه نخودی را به مکان گردشگری تبدیل کرد. وی افزود: همانطوری که از ناژوان به 
عنوان ریه تنفسی اصفهان نام برده می شود، پارک طبیعی شرق اصفهان هم می  

تواند از آلودگی  های منطقه شرق بکاهد.
صلواتی اظهار کرد: همچنین سالن بین المللی و همایش  ها، نمایشگاه بین المللی، 
بازار بین المللی گل و گیاه، میدان مرکزی میوه وتره بار، شهربازی رویاها و کوه نخودی 
در محدوده پارک طبیعی شرق اصفهان قرار دارد. وی با اشاره به اینکه مرحله 
نخست پردیس اشراق واقع در کوه نخودی به بهره برداری رسید و اجرای مرحله دوم 
آن در انتظار حضور مشارکت کنندگان و انتخاب پیمانکار است، گفت: با ساماندهی 
و اجرای مراحل بعدی پردیس اشراق، می توان این منطقه را به مکان گردشگری 

تبدیل کرد.
مدیر پارک طبیعی شرق اصفهان افزود: دو هزار و ۴00 هکتار اراضی شرق اصفهان 
با ۷00 هکتار فضای سبز در کمربند شرق اصفهان وجود دارد که باعث پیشگیری 
از ورود ریزگردها به شهر شده است. وی با بیان اینکه گراوسیس می تواند نگه دار 
خوبی برای گیاهان و درختان باشد، اظهار کرد:۵0 هکتار در کمربند شرق اصفهان 
دیم کاری شده است و برای نخستین بار فناوری گراوسیس با استفاده از واترباکس 
در کوه نخودی در عرصه ای به وسعت نیم هکتار به صورت پایلوت بکار گرفته شد 
که امیدواریم نتایج مطلوبی داشته باشد. صلواتی گفت: ساماندهی شرق اصفهان 
باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد البته منطقه چهار شهرداری نظارت 
قابل توجهی بر فضای سبز ایجاد شده داشته است؛ همچنین پروژه توسعه شرق 
در مناطق ۱۵، چهار و شش درگیر شده که توجه به ایجاد این فضای سبز باعث 

می شود از ورود ریزگردها جلوگیری شود.

فاز دوم پردیس
اشراق اجرا می شود

رضا اخوان، مدیر منطقه چهار شهر اصفهان نیز در این مراسم اظهار کرد: مطالعات 
پروژه پردیس اشراق که به عنوان یک منطقه ویژه گردشگری، رفاهی، تفریحی و 
خدماتی شهر در محدوده شرق واقع شده، توسط دو مشاور انجام شده است؛ با 
تکمیل فازهای مختلف پردیس اشراق، این مکان یکی از مراکز مشابه مجموعه کوه 
صفه با امکانات خاص و به روز و مکان گردشگری و رفاهی مناسبی برای شهروندان 
مناطق شرق اصفهان خواهد بود. وی ادامه داد: در سال های گذشته مطالعات مربوط 
به پروژه پردیس اشراق در کوه نخودی انجام شده است و فاز نخست آن شامل 
لندسکیپ، محوطه سازی و فضای سبز اجرا شده و فاز دوم این پروژه در مرحله 
تکمیل طراحی است و به زودی فراخوان مناقصه آن برگزار می شود. مدیر منطقه 
چهار شهر اصفهان تصریح کرد: در راستای استفاده از مجموعه فناوری  های جدید 
کاشت درختان، فناوری گراوسیس با استفاده از واترباکس برای کاشت 200 اصله 

درختچه کم نیاز آبی در کوه نخودی استفاده شد. 

کاهش ۹۰ درصدی آب 
با فناوری گراوسیس

مرتضی نصوحی، مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان، نیز 
اظهار کرد: با انتخاب فناوری گراوسیس با استفاده از واترباکس در زمینه کاشت و 
توسعه فضای سبز در نقاط مناسب در استفاده از منابع آبی صرفه جویی ایجاد می 
شود، از همین رو انتخاب فناوری گراوسیس با استفاده از واترباکس ابتدا به صورت 
پایلوت در منطقه کوه صفه اجرا شد و این بار در منطقه کوه نخودی اجرا می شود.

وی ادامه داد: فناوری گراوسیس در سال 2002 توسط شرکت هلندی گراوسیس 
ابداع شد و به جهانیان معرفی شد و ضمن اجرای موفق در بیش از ۳0 کشور جهان 
که دارای شرایط سخت آب و هوایی هستند، برنده ده ها جایزه معتبر بین المللی 

نیز شده است.

درختکاری کوه نخودی
با استفاده از فناوری گراوسیس

یکم آذرماه با زادروز شـهر اصفهان مصادف شـده اسـت به همین مناسـبت، روسـای شـبکه ها و 
سـازمان های جهانی، سـفرای ایران در کشـورهای مختلف جهان و تنی چند از شـهرداران داخلی 
بـا ارسـال پیام هـای ویدئویی و مکتـوب ایـن روز را گرامی داشـتند و فعالیت هـای اصفهان را تحسـین کردند. 
مدیران و روسـای چندین سـازمان جهانی، شـهرداران کالنشهرهای کشـور، سـفرای ایران در کشورهای خارجی 

در پیـام هایـی جداگانه، یکم آذرمـاه زادروز اصفهان را به شـهردار و شـهروندان اصفهانی تبریک گفتند. 

گزارش
گروه شهری

 نوســان: معــاون اجتماعی ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی ورزشــی شــهرداری 
اصفهان گفــت: به دلیل شــیوع بیماری 
کرونا، مدیریت شهری اصفهان امسال برای 
حضور در نمایشگاه بین المللی CIIE که 
بزرگترین نمایشــگاه چند منظوره آسیا 
اســت از توان رایزنان فرهنگی اصفهان در 

چین استفاده کرد. 
مرتضی رشیدی با اشاره به اینکه نمایشگاه 

بین المللی CIIE که بزرگترین نمایشگاه 
چند منظوره آسیا است از پنجم نوامبر )۱۵ 
تا 20 آبانماه( در شهر شانگهای چین برگزار 
شــد، اظهار کرد: مدیریت شهری اصفهان 
برای انجام رسالت معرفی شهر اصفهان و 
رونق بخشیدن به فرهنگ، تصمیم گرفت 

در این نمایشگاه شرکت کند.
 وی ادامه داد: برای حضور در این نمایشگاه 
با ایرانیان مقیم شانگهای و فعاالن فرهنگی 

رایزنی شــد و بدون حضور حتی یک نفر از 
مجموعه شهرداری در چین برای اولین بار 
در بزرگترین نمایشگاه چندمنظوره آسیا 
شــرکت کردیم و به معرفی آثــار، صنایع 

دستی و فرهنگ شهر اصفهان پرداختیم. 
معــاون اجتماعــی ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: مجموعــه کتابچه هایــی به منظور 
معرفی صنایع دستی و هنر اصفهان آماده 

و به زبان چینی ترجمه شــده و در اختیار 
بازدیدکنندگان قرار گرفت؛ همچنین تمبر 
یادبود اصفهان به دســت کاردار فرهنگی 
ایران در شانگهای رونمایی شد که یکی از 
 CIIE اتفاقات مهم نمایشگاه بین المللی

بود. 
وی گفت: رابطان فرهنگــی ما در چین در 
حال رایزنی و تنظیم این تفاهم نامه و انعقاد 

آن تا ۱۵ روز دیگر هستند.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان خبر داد:  

تفاهمنامه فرهنگی اصفهان و نانجینگ  امضا می شود
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اقتصادنامه

 نوســان: یک تحلیلگــر بازار 
سرمایه با اشاره به رونق خریدها 
در بورس گفت: در روند صعودی 
که بازار در پیــش گرفته، مردم 
باید مراقب باشــند و هر سهمی 
را نخرند؛ چراکــه روند هیجانی 

شاخص دیگر تکرار نمی شود. 
ولید هالالت با اشــاره به سخنان وزیر 
اقتصاد مبنی بر تــداوم حمایت دولت 
از بازار ســرمایه و عدم تضمین برای 
ســودآوری چند برابری ســرمایه ها 
همچون روال ماه های ابتدایی ســال 
جاری گفت: این نــوع اظهارنظر وزیر 
اقتصاد حکایت از تجربه ای دارد که در 
دولت برای ترغیب سرمایه گذاری در 
بورس رخ داد و به هر حال سرمایه ها را 
به صورت هیجانی و بدون فکر وارد بازار 
سرمایه کرد. وی افزود: یکی از عواملی 
که در روزهای گذشته تا حدی باعث 
هیجان بازار شــد و بسیاری را ترغیب 
به این کرد کــه در موقعیت خرید قرار 
بگیرند، تصمیمات شورای عالی بورس 
و اظهارنظرهــای رییــس کل بانک 
مرکزی بود که به نوعی برداشت ها را از 
دولت به این سمت پیش برد که بانک 
مرکزی، از روند سرمایه گذاری در بازار 

سهام حمایت می کند. 
هالالت تاکید کرد: نکته حائزاهمیت 
دیگر آن اســت که بازار سرمایه طی 
هفته های گذشــته افت سنگینی را 
تجربه کرده اســت و در طرف مقابل، 
دالر افت قیمتــی در بخــش حواله 
نداشته اســت؛ به نحوی که شاخص 
کل، وقتی که در حوالــی دو میلیون 
واحدی به ســر می بــرد، قیمت دالر 
حدود 20 هــزار تومان بــود و اکنون 
نــرخ حوالــه دالر به بــاالی 2۵ هزار 
تومان رســیده است و شــاخص، قله 
یک میلیون و ۳00 هزار واحدی را رد 
کرده است؛ پس به طور قطع باید گفت 
که اقبال به بازار ســرمایه وجود دارد 
و این موج بازگشت نیز ناشی از همین 
موضوع است؛ اما باید توجه داشت که 
رشــد بازار در دور جدید، مانند رشد 
عجیب و غریب شــاخص در ماههای 

ابتدایی امسال نخواهد بود. 
وی افزود: تصمیمات اخیر شورای عالی 
بورس در شــرایط بحرانی گرفته شده 
و قوانین مرتبط با آن نیز، متناســب با 
همین دوران اتخاذ شده اند؛ پیش از این 
تصمیمات اصالحــی، برخی از فضای 
بازار سوءاستفاده کردند که نمونه آن 
هم، بهره برداری از زمان نیم ســاعته 
پیش گشــایش بود که با وجود اینکه 
پیش گشایش در بازارهای دنیا مرسوم 
اســت، ولی طوالنی بودن آن آسیب 
می زند؛ چراکه باعث شد حقوقی های 
بازار، سفارش های غلط انداز ثبت کنند. 
به گفته هالالت، جذابیت بازار سرمایه 
برای سرمایه گذاری همچنان باالست؛ 
چراکه بازارهای موازی ضعیف هستند 
و چشم اندازی برای رشــد ندارند؛ در 
واقع چشــم انداز صعود بــرای دالر، 
مسکن، طال و خودرو وجود ندارد؛ تنها 
رقیب بازار سرمایه، سپرده بانکی است 
که رییس کل بانک مرکزی نیز در چند 
مصاحبه اعالم کرده که بانک مرکزی 
تصمیم ندارد نرخ سود را باال ببرد؛ پس 
خیال همه راحت شده است که در بازار 
سرمایه می توانند ســرمایه گذاری با 
بازدهی بهتری داشته باشند؛ ولی این 
به معنای باال رفتن هیجانی شــاخص 
نیســت و بازار با روندی منطقی رشد 

خواهد کرد.

  تحلیل     

فروش فله ای تنها مختص زعفران، پسته و دیگر کاالهای مرغوب ایرانی نیست، سنگ های زینتی ایران 
هم به صورت فله ای از کشور خارج می شوند و به گفته منصور نامدار زندی، عضو هیئت مدیره اتحادیه 
تولیدکنندگان طال، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی این سنگ ها به ترکیه و دیگر نقاط جهان می روند 
تا پس از فراوری و برندسازی، ارزش افزوده ۳00درصدی گوهرسنگ های ایران نصیب کشورهای 
دیگر شود. گفتنی ایت، سنگ های قیمتی تولید داخل به دلیل بوروکراسی اداری بسیار گران تمام 
می شوند، به همین خاطر جواهرسازان ایرانی ترجیح می دهند از تایلند، سنگ های ارزان تر وارد کنند. 

فروش فله اي سنگ هاي زینتي
در حالی که در هفته گذشته با نامه متولیان تجاری، شکر از دایره قیمت گذاری دستوری 
خارج شد و تعیین قیمت این کاال به تولیدکنندگان سپرده شد، اکنون بار دیگر برای 
این کاالی استراتژیک قیمت مصوب تعیین شده است. به نظر می رسد که سیاست گذار 
دچار تردید نسبت به آزادسازی قیمت کاالهایی است که تا کنون به صورت دستوری 
قیمت آن ها تعیین می شد. در واقع به غیر از آنکه این تصمیمات بیان گر نوعی تناقض 
گویی در سیاست گذاری است، تولیدکنندگان و تجار را هم دچار سردرگمی می کند.

عقب نشینی دولت از آزادسازی شکر

عدم تکرار 
رشد هیجانی بورس

اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛

 نوسان:محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نرخ ارز در 
بودجه ۱4۰۰ را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد. به این ترتیب پس از سه 
سال پرداخت ارزهای یارانه ای فسادزا، گویا سال آینده قرار نیست 
کاالهای اساسی، ارز ارزان دریافت  کنند. پس از اعالم نرخ قانونی 
دالر از سوی آقای جهانگیری در سال ۹۷، بودجه های ساالنه عدد 
چهارهزارو ۲۰۰ تومان را برای واردات کاالهای اساسی در خود داشتند؛ 
اما حاال عدد ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای دالر در شرایطی از سوی رئیس 
سازمان برنامه و بودجه اعالم می شود که هم اکنون نرخ دالر در صرافی 
ملی باالی ۲۵ هزار تومان است و به  این  ترتیب نرخ ارز بازار با ارز بودجه 
فاصله دو برابری دارد که به گفته تحلیلگران، این فاصله زیاد می تواند به 
بازار آدرس غلط دهد. آنچه می خوانید برجسته ترین نکاتی است که 

در هفته قبل اقتصاد ایران را به خود معطوف کرد؛
بهترین فرصت 

برای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
لطفعلی بخشی، اقتصاددان می گوید: در شرایطی که دولت نمی تواند حامی 
باشد، حداقل بند از دست و پای کسب وکارها بردارد. متاسفانه اگر پای صحبت 
فعاالن اقتصادی از شرکت های بزرگ تا کوچک بنشینیم، همه به نحوی اسیر 

دستگاه های دولتی شده اند.
لطفعلی بخشی، اقتصادددان بر این باور است که دولت باید ابتدا دست از دخالت 
بردارد. او می گوید: واقعیت این است که نباید در شرایط فعلی انتظار معجزه  و 
کمک هایی که سایر کشورها به کسب و کارهای خود داشته اند، از دولت ایران 
داشته باشیم چراکه اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا برای دو سال در وضعیت 
رکود تورمی و همچنین کسری بودجه سال ۹۹ قرار داشت. او تاکید می کند: در 
شرایطی که دولت نمی تواند حامی باشد، حداقل بند از دست و پای کسب وکارها 
بردارد. متاسفانه اگر پای صحبت فعاالن اقتصادی از شرکت های بزرگ تا 
کوچک بنشینیم، همه به نحوی اسیر دستگاه های دولتی شده اند. مجوزها و 
بخشنامه های خلق الساعه بزرگترین گالیه فعاالن اقتصادی از دولت است و بدون 

شک، رفع این موانع خود اولین گام بزرگ به سمت رشد تولید است.
منطق دولت  برای  

نرخ  دالر چیست
هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره تعیین نرخ ارز در بودجه 
۱۴00 گفت: عدد ۱۱ هزار و ۵00 تومان از یک منظر می تواند آالرم مثبتی به بازار 
باشد؛ چرا که می گوید نرخ دالر واقعی این اعدادی که امروز در بازار گفته می شود، 
نیست؛ اما از منظر دیگر به ازای پولی که به دالیل مختلف در بازار خلق شده، قیمت 
واقعی دالر نمی تواند ۱۱ هزار و ۵00 تومان باشد؛ بنابراین نه عدد 2۸ هزار تومان 
بازار آزاد درست است، نه ۱۱ هزار و ۵00 تومان بودجه. ولی از بُعد حسابداری اگر 

بخواهند بودجه را تدوین کنند و فقط این یک عدد حسابداری باشد، 
حق شناس با بیان اینکه ما یک فرمول آشکار برای تعیین نرخ دالر داریم، 
توضیح داد: برای تعیین نرخ دالر از مابه التفاوت تورم داخلی با تورم کشورهایی 
که با آنها مبادله داریم، استفاده می شود. به عبارت ساده تر ما اگر قیمت های 
سال ۹۷ را مبنا بگیریم، مجموع تورم ۹۷، ۹۸ و ۹۹ منهای تورم کشورهای 
طرف مبادله، نرخ رشد ارز را مشخص می کند که بر همین مبنا، نرخ دالر 
نمی تواند عدد ۱۱ هزار و ۵00 تومان باشد؛ بنابراین اگر ستاد اقتصادی دولت 
خود را موظف بداند که مبنای رسیدن به این نرخ را اعالم کند، دو مزیت 
خواهد داشت. نخست بحث اقناع کنندگی کارشناسان محقق می شود و دوم 

اینکه قیمت های تعیین شده نزدیک به واقعیت اقتصاد خواهد بود. 
سیاست مدار و چلوکباب مجانی                                                                              
عباس آخوندی نوشت: اولین اصلی که در درس اصول علم اقتصاد داده می شود 
این است که در اقتصاد چلوکباب مجانی نداریم. همه چلوکباب هایی؛ بخوانید 
سیاست های توزیع پول و خدمات مجانی که سیاست مداران برای اخذ رای 
و جلب توجه مردم طرح می کنند؛ فارغ از کیفیت و بهداشت چلوکباب های 
توزیعی که ممکن است آلوده و فاسد باشند، هزینه اش را از جیب مردم می دهند 
و هیچ ناهار مجانی ای وجود ندارد. وی اضافه کرد: از قضا امروز پس از چند سال 
میل ام کشید که مذاکرات مجلس شورای اسالمی را مستقیم گوش کنم. از 
ساعت ۱0:20 تا اذان ظهر مذاکرات را گوش کردم. آقای نماینده ای می گفت 
که چگونه است جوانان و دانشجویان و دانشمندان ایران می توانند زیردریایی، 
موشک، هواپیمای و میمون به فضا ارسال کنند ولی، نمی توانند ماشین تولید 
کنند. این نیست جز بی عرضگی دولت. عجب مغلطه ای! به همین سادگی این 
آقا تفاوت بین فضا، فرایند، و اصول حاکم بر تولید صنایع محرمانه و نظامی که 
در آنها تولید کننده، خریدار و تامین کننده ی مالی یکی است را با تولید کاالهای 
تجاری در بازارهای رقابتی که در آنها نهاده های تولیدی فرایندهای رقابتی تامین 
و تولیدکننده، خریدار و تامین کننده ی مالی اشخاص متعدد و با اهداف متفاوت 
هستند را نادیده می گیرد و در نهایت حکم به بطالن سیاست های رقیب و 
حقانیت خود می دهد. آشکار است که هزینه و فایده تولید صنایع نظامی با 
معیارهای دفاعی و امنیت ملی سنجیده می شوند و نه سود اقتصادی. بنابراین، 

مقایسه صنایع نظامی با صنایع عادی، از اساس قیاس بی ارتباطی است.
یارانه نقدی 

شرایط را بدتر می کند
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: پرداخت یارانه نقدی به مردم باعث 
می شود تا بخشی از منابعی که باید برای رونق تولید به این بخش هدایت شود 
به بخش مصرف سوق پیدا کند. دکتر مرتضی عزتی اضافه کرد: در این زمینه 
اغلب کشورهایی که در برهه هایی از تاریخ فکر می کردند با پرداخت یارانه 
نقدی می توان به بهبود معیشت مردم کمک کرد پس از چند سال متوجه 
شدند که یارانه راهکاری منطقی نیست و بر همین اساس اکثر این کشورها 
تجربه موفقی در این زمینه نداشتند. وی افزود: هرچند ممکن است که مردم به 
یارانه نگاه کوتاه مدت داشته باشند و تصور کنند که حداقل در شرایط سخت 
فعلی می تواند به آنها کمک کند، اما واقعیت این است که یارانه درسال های بعد 
شرایط را به مراتب بدتر می کند و باعث می شود تا معیشت و وضع اقتصادی 

مردم با فشار بیشتری مواجه شود.

اولین گام بزرگ
 به سمت رشد تولید

اما با سر رسیدن ماشین چاپ و آغاز دوران 
گوتنبرگ »سواد« معنای دیگری پیدا کرد. در 
این دوره دیگر گوش ها چندان کارایی ندارند 
و چشم ها به کار می افتند. بنابراین نوشتن 
تجربه جدیدی است که در اختیار همگان قرار 
می گیرد و هرکسی خود را قهرمانی می یابد 
که باید تجربه هایش را ثبت کند و در اختیار 
دیگران قرار دهد. ثبت تجربه های شخصی 
البته با محدود شدن قدرت حاکمان و تاریخ 
نویسانی که بازیگران داستان های شان شاهان 
و شاهزادگان بودند نیز پیوند دارد. محمودی 
در این باره می گوید: »با آغاز عصر چاپ و 
انتقال آموخته ها از طریق چشم، تاریخ شاهان 
هم از سکه افتاد و انقالب های پی در پی اروپا 
را فراگرفت. بنابراین داستان دیگری غیر از 
تاریخ باید نوشته می شد که بازیگرانش مردم 
عادی کوچه و بازار بودند. با این نیاز و عطش 
عمومی بود که رمان خلق شد و برای همین 
است که رمان را سواد جدید یا پایه فهم سواد 
جدید دانسته اند. این موضوع از سوی دیگر 
باعث انباشت تجربه اجتماعی و شکل گیری 
مثل  انسانی  علوم  از  دیگری  شاخه های 
روانشناسی، علوم اجتماعی و... شد. ما رمان را 
برای کسی نمی توانیم تعریف کنیم اما شعر را 
می توانیم حفظ کنیم و برای دیگران فارغ از نیاز 

به کتاب بخوانیم.«

چرا نمی توانیم بنویسیم 
تا دیگران بخوانند

حال باید پرسید چرا ما نمی توانیم بنویسیم 
تا دیگران بخوانند و آنها نیز بنویسند که ما 
بخوانیم؟ اصالً مگر این همه کتاب که چاپ 
بیگی  نیست؟ رسول  نوشته  می شود جزو 

در  فرهنگی  کارشناس مسائل  و  نویسنده 
پاسخ به این پرسش می گوید: »حجم بزرگی از 
کتاب های موجود در بازار کتاب سازی است و 
دقیقاً نمی شود نام کتاب را روی شان گذاشت. 
این موضوع دالیل زیادی دارد؛ یکی از آنها رانت 
یا نیاز به جایگاه است. به هرحال چاپ کتاب 
می تواند برای یک سازمان، ناشر و نویسنده اش 

امتیازاتی داشته باشد.
که  می شناسم  زیادی  نویسندگان  من 
خودشان هم اهل خواندن نیستند. شما فکرش 
را بکنید ما چند نفر داستان نویس یا شاعر در 
کشور داریم که اثر چاپ شده دارند؟ االن را 
نمی دانم ولی آمار سال ۵0 می گوید فقط ۱۷ 
هزار شاعر صاحب اثر داشته ایم. با این حال 
پس از چهار دهه و رشد جمعیت و رشد سواد 
خواندن و نوشتن، وقتی به شمارگان کتاب 
همین صنف نگاه می کنید، در خوشبینانه ترین 
حالت می بینید نوشته شده هزار دانه. خب 
هزار دانه یعنی بقیه شاعران صاحب اثر هم 
کتاب او را نمی خوانند چه برسد به بقیه مردم. 
حاال اگر به سمت کتاب های تاریخی و جامعه 
شناسی و سیاسی و بقیه کتاب های تحلیلی و 
نظری برویم وضع بدتر می شود. درواقع مشکل 
اساسی ما این است که جریان تولید کتاب 
در کشور برعکس است؛ یعنی تعداد ناشر از 
کتابفروش بیشتر است، تعدا کتابفروش از 
خواننده. چرا باید ۱0 هزار ناشر کتاب تولید 
کنند، 200 نفر بخوانند؟ اصالً باید پرسید 
چرا ناشرانی که کتاب سازی می کنند کمتر 
از ناشران واقعی در تنگنای اقتصادی یا خطر 

ورشکستگی قرار می گیرند؟«
بیگی نیز مثل محمودی اعتقاد دارد بسیاری 
از کتاب های موجود در بازار اگرچه به عنوان 

یک اثر مکتوب شناخته می شوند اما از همان 
قواعد قدیم ادبیات شفاهی بهره می برند، یعنی 
اساساً نیازی به خواندن کتاب نیست و همین 
که کسی خالصه آن را برای شما تعریف کند، از 
مطالعه بی نیاز خواهید بود درحالی که نوشتن و 
نوشته، قواعد دیگری دارد؛ قواعدی که بر پایه 
فهم زبان نوشتار، جزئیات غیر قابل تعریف، 
وسعت دید، تجربیات شخصی و توانایی تبدیل 
آنها به یک موضوع عمومی و... استوار است. با 
این همه، این پرسش که چرا الاقل به شکلی 
نسبی نمی توانیم بنویسیم تا اینکه بتوانیم 
بخوانیم، بی پاسخ می ماند. محمودی در این 

باره می گوید:
»نخستین توانایی یک نویسنده قدرت اعتراف 
اوست اما ما به دالیل فرهنگی، تاریخی و 
سیاسی کمتر به این مرحله می رسیم مگر 
نویسندگان شاخص که باز آن هم جای بحث 
دارد. نوشتن یعنی انتقال تجربه و عمومی 
کردن یک تجربه فردی. حتی در یک کتاب 
عمیق نظری هم باز درنهایت شما از دریچه 
نگاه و درک و دریافت نویسنده به موضوع نگاه 
می کنید. حال وقتی نویسنده نتواند یا نخواهد 
راوی صادقی باشد، روند انتقال تجربه چگونه 
اتفاق خواهد افتاد؟ اگر موضوع را کمی از دور 
نگاه کنیم، می بینیم بزرگترین رجال سیاسی، 
هنرمندان و چهره های شاخص تاریخ معاصر 
ما هم کمتر عالقه ای به چنین رویکردی 
داشته اند. بنابراین ما اهل ثبت کردن نیستیم 
چون از پیرامون خود هراس داریم و نه تنها 
ثبت نمی کنیم بلکه اگر فکر کنیم ممکن 
است چیزی دیگران را به زندگی و به درون ما 
بکشاند، آن را از بین می بریم و این یعنی اختالل 
در روند طبیعی انتقال تجربه یک نسل به نسل 

دیگر؛ تجربیاتی که می تواند دستمایه نوشتن 
کتاب های زیادی در شاخه های مختلف علوم 
انسانی باشد اما کو؟ یادداشت های روزانه و 
خاطرات فالن وزیر و فالن رئیس جمهوری و 
فالن چهره شاخص نظامی یا هنرما را کجا می 
توان یافت؟ چرچیل وقتی در آفریقا می جنگید، 
در میانه جنگ و روی اسب گزارش نوشته و 
همان زمان در مطبوعات انگلیس چاپ شده و 
حاال بعد از یک قرن ما داریم می خوانیم و برپایه 
آن مقاله می نویسیم و بحث می کنیم. ما چیزی 
نمی نویسیم که هیچ، اگر نوشته ای هم باشد، 
آن را با ترس و لرز از بین می بریم؛ با این همه 
بازار کتاب چنان اشباع است که دارد منفجر 

می شود و این طبیعی نیست.«

گذار از عصر شفاهی 
به عصر مکتوب

راستش را بخواهید اگر از این مباحث نظری و 
پایه ای که بگذریم، اوضاع چندان هم بد نیست 
و نشانه های بسیاری حکایت از آن دارد که 
جامعه ایرانی درحال  گذار از عصر شفاهی به 
عصر مکتوب است؛ وضعیتی که یکی از عالئم 
مهم آن استقبال از بازار غیر رسمی کتاب 
است. بیگی در این باره می گوید: »کتابخوانی 
و تمایل به نوشتن و ثبت بشدت درحال رشد 
است. در مورد اولی می توان به بازار غیررسمی 
کتاب اشاره کرد؛ از کتابفروشی های زیر پله ای 
و سایت های دانلود کتاب گرفته تا مراکز تبادل 
کتاب و رونق کهنه فروشی ها. این استقبال 
که مشاهدات میدانی هم آن را تأیید می کند، 
تنها به دلیل مشکالت اقتصادی و گرانی کتاب 
کتابخوان های  می دهد  نشان  بلکه  نیست 
حرفه ای حتی اگر شده در بازار غیررسمی 
کتاب، خوراک خود را پیدا می کنند. درمورد 
اشتیاق به نوشتن هم فضای مجازی با وجود 
همه معایبی که برای آن می شماریم، حکایت 
از این دارد که جامعه ایرانی در یک پویش 
همگانی به سمت ثبت تجربه های روزمره رفته 

که این اتفاق بزرگی است.«
و اما یک نکته مهم درباره کتاب و پیوند ذاتی 
آن با این روزهای کرونایی؛ مارشال مک لوهان 
فیلسوف ارتباطات، رسانه ها را به دو بخش 
سرد و گرم تقسیم کرده است و کتاب را در 
بخش رسانه های گرم جای داده است. رسانه 
گرم، رسانه ای است که به مخاطب خود اجازه 
تصور، تخیل، اندیشیدن و درنهایت تکمیل 
معنا را می دهد درحالی که رسانه  سرد ازجمله 
تلویزیون مستبدانه به مخاطب خود می گوید 
ساکت باش و نیندیش چون من به جای تو 
فکر می کنم و حرف می زنم. رسانه سرد اعضای 
خانواده را دور هم جمع می کند اما اجازه ارتباط 
گرم را از آنها می گیرد درحالی که رسانه گرمی 
مثل کتاب نیاز به تنهایی و خلوت دارد اما در 
عین حال روابط افراد را نیز بهبود می بخشد. 
بنابراین کتاب با ما همان کاری را می کند که 
کرونا کرد؛ این بیماری از نظر فیزیکی ما را از هم 
جدا کرده اما درک متقابل را هم افزایش داده و 
درعین حال ما را با خود و داشته ها و نداشته ها، 
نیازها و کمبودهای مان هم رو به رو کرده است. 
آیا کرونا در سرعت بخشیدن به  گذار جامعه 
ایرانی از عصر شفاهی به عصر مکتوب کمک 

خواهد کرد؟

آیا کرونا به گذار جامعه ایرانی از عصر شفاهی به عصر مکتوب کمک خواهد کرد؟

به چشم هایت بگو بخوانند
اشتیاق به نوشتن در فضای مجازی، حکایت از این دارد که جامعه ایرانی به سمت ثبت تجربه های روزمره می رود

" جامعه ایران، جامعه کتابخوانی نیست چون جامعه نویسنده ای نیست. بنابراین کتاب جز در  
میان عالقه مندان واقعی اش گاهی کاالی لوکس و فانتزی، گاهی سرگرمی و گاهی البته یک چیز 
خارج از قاعده و غیر طبیعی است".  چقدر با این گزاره ها موافق هستید؟ این نظر ایرج محمودی نویسنده و 
کارشناس مسائل فرهنگی است یا بهتر است که بگوییم نظر بسیاری از صاحبنظران علوم انسانی که عالقه مند 
به کنکاش در رفتار و خلقیات ایرانیان هستند. محمودی در تشریح این نظریه می گوید: این عبارت را که جامعه 
ایران هنوز از عصر شفاهی عبور نکرده، همه از بریم و من کسی را ندیده ام که خالف این را گفته باشد. عصر 
شفاهی عصر شعر و شاعری بود و البته ما در این دوره توانستیم به اوج قله برسیم. برای همین می بینید غربی ها 
در تماس با جامعه ایرانی از چهار سده پیش به این سو، همواره از حافظه ایرانیان و نکته دانی و شعرخوانی و 

خوش سخنی شان تعریف و تمجید کرده اند. 

گزارش
گروه   اندیشه
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وی

ش ن
زار
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ق
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د م
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 نوســان: با شــیوع ویروس کرونا در ایران، 
کسب وکارهای ایرانی با سه سطح ریسک مواجه 
شده است. اول ریسک سطح بین المللی: کاهش 
تولید در جهــان به دلیل شــیوع کرونا ویروس، 
ریســک های منفی قابل توجهی به همراه دارد. 
بحران کرونا، زنجیره تا مین جهان شــامل چین 
و کشورهای صنعتی را به شــدت دچار چالش 
کرده است و تقاضای نهایی برای کاالها و خدمات 
کاهش یافته است. همچنین کشورهای مختلف 
در مراحل مختلف بیماری کرونا هستند، بنابراین 

ریسک بازگشــت بیماری هم وجود دارد و زمان 
پایان کامل بیماری در جهان نامشخص است .

ریسک دوم ریسک سطح ملی/ اقتصادی: کاهش 
صادرات به سایر کشورها بر کم شدن درآمدهای 
ارزی کشــور تا ثیرگذار است. کاهش درآمدهای 
مالیات از کســب وکارها بر محدود شدن منابع 
درآمدی دولت هم مؤثر است. از طرفی هزینه های 
دولت به واسطه تخصیص بودجه های بهداشتی، 
درمانی و حمایتی افزایش یافته است. در نتیجه 
این ریسک وجود دارد که به دلیل کسری شدید 

بودجه دولت، کّمیت و کیفیت کمک های دولتی 
برای رفع موانع پیش روی کسب وکارها به شدت 
تحت تا ثیر قرار گیرد. و نهایتا ریســک سوم که 
همان ریسک ســطح صنعت/  کسب وکار است: 
شرکت ها با مشــکالت فراوانی در زنجیره تا مین 
مواد اولیه و لجستیک، کاهش فروش و بهره وری 
مواجه هستند )بخش عرضه(. همچنین نگرش و 
انتظار مشتریان درحال تغییر است )بخش تقاضا( 

که پیامد آن افزایش ریسک کسب وکارها است. 
کســب وکارهای فروش آنالین، تولیدکنندگان 

محصوالت غذایی و بهداشتی و شرکت هایی که 
قابلیت دورکاری دارند ریسک پایین تری را تجربه 
می کنند و سایر کسب وکارها ریسک متوسط تا  
زیادی خواهند داشت. بررسی ها نشان می دهد 
که مهم ترین بخش هایی که در نتیجه شــیوع 
بیماری با کاهش تقاضا روبه رو شده اند بخش های 
خدماتی هستند و به دالیل مختلفی رصد میزان 
دقیــق تا ثیرپذیــری زیربخش هــای خدماتی 
بسیار مشکل تر از زیربخش های مرتبط با تولید 

کاالست.

بخش خدمات بیشترین آسیب را از شیوع کرونا متحمل شد؛

ریسک های کووید-۱۹
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دبیرکل انجمن سنگ ایران اظهار کرد: سال ۹۹ نسبت به سال ۹۷ بیش از ۳0 درصد 
افت صادرات داشته باشیم.احمد شریفی افزود: در بازار داخل ما 200 میلیون متر 
ظرفیت تولید داریم که االن تولید در کشور حدود یک سوم و ۷0 میلیون متر است. از 
این ۷0 میلیون متر حدود ۱0 میلیون متر را صادر می کنیم و مابقی صرف مصرف داخلی 
می شوند. به خاطر شرایط تحریم مصرف داخلی نیز کاهش پیدا کرده است. هم واحدهای 

معدنی و هم فرآوری با یک سوم ظرفیت کار می کنند.

با اجرای طرح ملی پذیرندگی جامع و یکپارچه پرداخت کیف پول الکترونیکی توسط 
بانک مرکزی احتماال از سال آینده شاهد فراگیر شدن شیوه پرداخت از طریق کد QR در 
فروشگاه ها و پایانه های فروش خواهیم بود که در دوره کرونا یک ضرورت است. با این شیوه 
خریداران از طریق اسکن کد QR و بدون نیاز به کارت قادر به پرداخت هزینه خریدهای 
زیر 200 هزار تومان خواهند بود. کارشناسان اهمیت راه اندازی این شیوه پرداخت را همتراز 

راه اندازی شبکه شتاب و شاپرک و فراگیری شبکه کارت ارزیابی می کنند.

 نوسان: رفتار بازیگــران عمده در بورس 
تهران همــواره در معرض انتقاد بســیاری 
از ســهامداران خرد بوده است. سهامداران 
خردی که چه در روزهــای صعودی و چه 
نزولی هر فروشــی از این کانــال را به روند 
نماگرها ارتباط می دهند. سهامداران خرد 
همواره توقع داشته اند در صعود تند قیمت ها 
عرضه کنندگان بــزرگ غیرفعال بمانند تا 

شتاب رشد قیمت ها کاهش نیابد. 
در بازار نزولــی هم معمــوال چنین توقع 
می رود که بازیگــران بزرگ باید از قیمت ها 
حمایت کنند. در این مواقع اگر سهامداران 
بزرگ در مقام فروشنده برآیند، بسیاری از 
سهامداران خرد این وضعیت را برنمی تابند 
و عرضه های اصطالحا »حقوقی« را مانعی 
در جهت تداوم رونــد »طبیعی« قیمت ها 
می دانند. حمایت ســهامداران حقوقی از 
قیمت برخی از ســهم ها در تمام دنیا امری 
رایج است. این دسته از معامله گران به دلیل 
پرتفوی های باارزش و بزرگی که دارند گاهی 
اوقات در هنگام نزول قیمت یک سهم اقدام 
به خرید و حمایت از قیمــت آن می کنند 
تــا ارزش پرتفوی خودشــان افت چندانی 
را تجربه نکنــد. به عبارت دیگر ســهامدار 
حقوقی هم مانند بقیه ســرمایه گذاران به 
فکر حداکثر کردن ســود خود است. اما به 
نظر می رسد وظیفه این دسته از سهامداران 
در بورس تهران تغییر کرده است. به عبارت 
دیگر با مشاهده رفتار حقوقی ها در روزهای 
منفی بازار ســهام به نظر می رسد وظیفه 
آنها محدود به حمایت از شاخص کل شده 
است. این رفتار موجب ارسال سیگنال های 
غلطی به ســهامداران می شود. همچنانکه 
سهامداران حقوقی می توانند مخابره کننده 
نوع آموزش صحیح ســرمایه گذاری به بازار 
باشــند. به عبارتی معامالت ســهامداران 
حقوقی می تواند آموزشی برای بورس بازان 
تازه وارد بازار سهام باشد، اما خرید دستوری 
ســهام توســط حقوقی ها در بورس تهران 
موجب از بین رفتن اعتماد ســهامداران به 
این دسته از بازیگران سهام می شود. چنین 
رفتاری می تواند موجب شود معامله گران 
خرد در خرید سهام به جای توجه به ریسک 
سرمایه گذاری خود به دنبال سهمی باشند 
که در صورت افت قیمت، حقوقی ها ناجی 
آن شوند. به عبارت دیگر روش کنونی خرید 
دستوری سهام توسط بورس بازان حقوقی 
موجب می شــود معامله گــران حقیقی 
بی توجه از ریســک ســهم خریداری شده 

انتظار سود باالیی داشته باشد.

"کودیاگا" با بیان اینکه بعد از وقوع اتفاقات 
سیاسی و دیپلماتیک در ایران، تمایل این 
کشور برای گسترش سرمایه گذاری در 
بیشتر  کنیا  همچون  خارجی  بازارهای 
شده است، گفت: ایران به صورت سنتی 
از کشور قهوه  و  واردکننده عمده چای 

 کنیا است.
مجموعه  جمعیت  اینکه  بیان  با  وی 
کشورهای شرق آفریقا معادل ۱۳۶ میلیون 
نفر است، اظهار کرد: طی چند ماهه گذشته 
شرکت های متعدد ایرانی در شرق آفریقا به 
دنبال سرمایه گذاری در بخش های مختلف 
منسوجات  داروسازی،  نفت،  کشاورزی، 
چرم، خدمات مدیریتی حوزه نفت و گاز، 
معدن، ساخت و ساز، کاشی و سرامیک و ... 
بوده اند و در حال حاضر ایران صادرکننده 
نفت و مواد پتروشیمی به کنیا است و به 
دنبال گسترش فضای ارتباطی خود در 

شرق آفریقا است.

کنیا، پنجمین اقتصاد 
در جنوب صحرا

مدیرعامل شرکت کروم اینترنشنال با بیان 
اینکه کنیا، پنجمین اقتصاد بزرگ در جنوب 
صحرا است، تصریح کرد: نیروی کار جوان و 
دارای تحصیالت و واجد شرایط و همچنین 
های  قابلیت  پیشرفته،  های  زیرساخت 
فناوری اطالعات و ... فضای خوبی را برای 
سرمایه گذاری در کنیا مهیا کرده است، از 
سوی دیگر این کشور دارای منابع عظیم 
کشاورزی برای استفاده در سال های آینده 

است. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کنیا 
بزرگترین و پیشرفته ترین اقتصاد منطقه 
شرق آفریقاست و بیش از ۵0 درصد بازار 
این منطقه را تشکیل می دهد، گفت: کنیا، 
کشوری دارای یک طبقه متوسط از لحاظ 
سطح درآمدی است، بنابراین نیاز به سطح 
باالیی از کاال و خدمات باکیفیت برای مردم 

خود دارد.
موریس کودیاگا با اشاره به بازار پرجنب 
و جوش سرمایه در کنیا، اظهار کرد: کنیا 
برخالف همسایگان خود، کشوری است 
که طی پنج سال اخیر نزدیک به ۵۴ درصد 
سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است. 
وی به فضای مطلوب سرمایه گذاری در این 
کشور اشاره کرد و افزود: به لحاظ استقرار 
قوی ترین شرکت های چندملیتی در کنیا، 
این کشور یکی از مراکز مهم جهانی در حوزه 
اقتصادی است و از سوی دیگر موقعیت 
استراتژیک این کشور به گونه ای است که به 
دلیل هم مرزی با اقیانوس هند به عنوان یکی 
از پایگاه های تولید و توزیع خدمات به آفریقا، 

خاورمیانه و خاوردور محسوب می شود.

دسترسی آسان
به بازار شرق آفریقا

اینترنشنال  کروم  شرکت  مدیرعامل 
المللی  همچنین به وجود فرودگاه بین 
جومو کنیاتا در این کشور اشاره کرد و گفت: 
مجموعه فرودگاه جومو کنیاتا، یک هاب 
هوایی محسوب می شود و کارگو بین المللی 
و هوایی آن در بین کشورهای شرق آفریقا  و 

آفریقای مرکزی، مزیت رقابتی برای تجار به 
شمار می رود. وی دسترسی آسان به بازار 
شرق آفریقا را پنجمین مزیت این کشور 
برشمرد و افزود: این کشور دروازه بزرگ 
ورود به بازار شرق آفریقا با جمعیت 200 
میلیون نفر و اتحادیه شرق آفریقا با جمعیت 
۵00 میلیون نفر است. موریس کودیاگا 
همچنین ثبات اقتصادی را دیگر مزیت کنیا 
معرفی کرد و گفت: در قانون اساسی کنیا از 
مالکیت خصوصی حمایت می شود و کنیا 
یکی از کشورهای امضاکننده آژانس ضمانت 
سرمایه گذاری چند جانبه از بانک جهانی و 
شورای حل اختالف سرمایه گذاری است 
و این امر نشان از امنیت سرمایه گذاری

 در آن است.
امکانات  دارای  کنیا  اینکه  بیان  با  وی 
از جمله چهار  بسیار خوبی  زیرساختی 
فرودگاه بین المللی، شبکه گسترده راه آهن 
و امکانات بندری استاندارد برای جابجایی 
محموله های کانتینری عظیم است، افزود: 
کنیا یک هاب تجاری برای آفریقای شرقی 
های  گذاری  سرمایه  و  است  مرکزی  و 
چندین میلیون و یا میلیارد دالری در حوزه 
زیرساخت ها این منطقه در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت کروم اینترنشنال با اشاره 
به اینکه کنیا ظرفیت عظیمی برای تولید 
انرژی دارد و همواره بر حوزه انرژی سبز و 
منابع مقرون به صرفه متمرکز شده است، 
تاکید کرد: در حال حاضر اکتشافات زیادی 
در حوزه انرژی و تولید برق کنیا در حال انجام 
است که می تواند ظرفیت شبکه برقی این 

کشور را افزایش دهد. وی همچنین افزود: 
وجود بخش خصوصی چاالک و فعال در 
کنیا دیگر نقطه قوت این منطقه است که 
نقش اساسی در تنظیم فضای کسب و کار 
دارد، بنابراین همواره منافع بخش خصوصی 

در کنیا تامین می شود.
موریس کودیاگا در ادامه درباره نحوه ورود 
فعاالن تجاری و سرمایه گذاران به بازار 
کنیا، توضیح داد: شروع کار در کنیا بسیار 
ساده است و اگر اسناد الزم وجود داشته 
باشد، ثبت شرکت در این کشور از طریق 
یک پرتال دولتی و در بستر آنالین بین ۷ تا 
۱0 روز انجام می شود. به گفته مدیرعامل 
شرکت کروم اینترنشنال، گواهی انطباق 
توسط شرکت های خارجی، گواهی اشتغال 
با شرکت های محلی، انحصار مالکیت و 
مشارکت بعد از ثبت شرکت های جدید 
که ملزم به ثبت نام در صندوق های مختلف 
است، از جمله چهار مدل ثبت شرکت در 
کنیا است. وی افزود: شرکت های خارجی 
می توانند یا از نیروی کار محلی و یا نیروی 
کار کشور خود، با پرداخت مالیات استفاده 

کنند. 
نیروهای  اینکه  بیان  با  موریس کودیاگا 
خارجی مجاز به کار در کنیا هستند و باید 
نوع درخواست خود را به این کشور ارائه 
دهد، اظهار کرد: در صورت در دسترس 
نبودن نیروی متخصص کنیایی، شرکت ها 
می توانند از نیروی متخصص غیرکنیایی 
حوزه  در  دیگر  سوی  از  کنند،  استفاده 
استخدام نیروی کار بومی، قانون کار این 
کشور همواره از نیروی کار یا به اصطالح 
کارگران حمایت می کند. وی درباره نحوه 
اخذ زمین در کنیا از سوی سرمایه گذاران 
خارجی، توضیح داد: اخذ زمین در این 
کشور به راحتی انجام می شود، البته قوانینی 
در خصوص زمین و امالک در این کشور 

وجود دارد.
مدیرعامل شرکت کروم اینترنشنال گفت: 
قانون اساسی کنیا در بحث مالکیت زمین 
برای خارجی ها، حداکثر اجاره ۹۹ ساله را 
قرار داده است و سرمایه گذاران اهداف خود 
برای استفاده از زمین را به دولت این کشور 
اعالم می کنند و اجازه بهره برداری از آن را 
پیدا می کنند، در غیر این صورت زمین از 
آنها پس گرفته می شود. وی با بیان اینکه 
سه دسته مالکیت زمین در کنیا وجود 
دارد، اظهار کرد: زمین عمومی که مختص 
استفاده عموم و حفاظت محیط زیست 
است، زمین خصوصی که توسط اشخاص 
حقیقی و حقوقی نگهداری می شود و زمین 
مشترک که برای قومیت و فرهنگ های 
مختلف کنیا نگهداری و مورد استفاده قرار 
می گیرد. موریس کودیاگا تصریح کرد: با 
توجه به پتانسیل های این کشور، دولت 
کنیا در نظر دارد تا سال 20۳0 اقداماتی 
را در جهت روند سهولت تجارت از جمله 
ایجاد مناطق اقتصادی و صادراتی ویژه برای 

توسعه کسب و کارها تعریف کند. 

دروازه باز شرق آفریقا به روی تجار ایران

خرید بدون کارت از سال آینده؟کاهش 30 درصدی صادرات سنگ
 گزارش

در دومین وبینار فرصت های تجاری ایران و کنیا مطرح شد؛ دیدگاه

کلیشه قدیمی
روزهای منفی بورس

 نوسان: رفتار حقوقی ها در بازار سرمایه مدتی است حساسیت برانگیز 
شده است. این عملکرد به ویژه در حوزه خرید و فروش سهام عدالت در 

بازار سرمایه انتقاداتی را برانگیخته است.
گفته می شود یکی از دالیل اثرگذاری منفی عرضه سهام عدالت در بورس همین 
رفتار حقوقی ها بوده که حاال هم به توقف معامالت ســبد سهام عدالت به هر دو 
شیوه خرد و بلوکی منجر شده است. بر این اساس این شائبه ایجاد شده که نهادهای 
حقوقی هر روز بعد از پایان زمان معامالت اقدام به خرید سهام عدالت کرده و در روز 
بعد بدون محدودیت آن را عرضه می کردند که این امر مشکالتی در بازار سرمایه 
ایجاد کرده بود. اکنون کارشناسان بازار ســرمایه به بررسی روند معامالت سهام 

عدالت در بازار سهام پرداخته اند که در این گزارش می خوانید.
حدود چند ماه پیش بود که به دلیل منفی شــدن بازار در اثر عرضه های ســهام 
عدالت، مسووالن سازمان بورس طی جلساتی که با شرکت سپرده گذاری مرکزی 
داشتند تصمیم گرفتند به منظور جلوگیری از ریزش بیشتر، سهام ها را از بازار اول 
به بازار دوم انتقال دهند، اما در ماه نخست شاهد آن بودیم که حقوقی ها چندان 
مایل به خرید این ســهام ها نبودند.به گونه ای که وقتی کارگزاری ها درخواست 
فروش سهام افراد را به بازار ســرمایه منتقل کردند، واریز وجه چند ماهی طول 

کشید.
در مدت اخیر هم با گذشت چند ماه از این ماجرا شــاهد آن بودیم که با توجه به 
کاهش قیمت سهم های حاضر در بازار سرمایه، حقوقی ها در ساعت ۱۳ الی ۱۵ 
شروع به خرید سهام کرده و در صبح روز بعد آنها را در بازار سرمایه عرضه می کردند. 

به گونه ای که این امر سبب منفی شدن بازار سرمایه شده بود.
بازار در مسیر بهبود

سیدمصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با خبرنگار بورس باشگاه 
خبرنگاران جوان، در رابطه با اثرگذاری عرضه سهم های مربوط به سهام عدالت در 
بازار سرمایه، بیان کرد: در حال حاضر باتوجه به اینکه حقوقی ها تاحدودی توانستند 
در بازار سرمایه با تشکیل صف های فروش و عرضه های بیش از حد در بین اشخاص 
حقیقی وحشت ایجاد کنند به همین دلیل ســازمان بورس تصمیم گرفته بود 
عرضه ها را محدود کند. او افزود: قطع به یقین می توان گفت باگ های به وجود آمده 
تا حدودی می تواند مانع از اقدامات مضر و در نتیجه بهبود بازار سرمایه شود که به 

روند رو به رشد شاخص کمک می کند.
فروش بلوکی اشتباه بود

علی عباسی دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در رابطه با میزان اثرگذاری عرضه 
سهم های مربوط به سهام عدالت در بازار سرمایه بیان کرد: فروش سهام عدالت 
به نحوه بلوکی در بازار سرمایه اشــتباه بود. به علت آنکه ارزش واقعی سهم های 
حاضر در سهام عدالت بیش از آن چیزی اســت که در بازار دوم معامله می شود و 
در اصل می توان گفت این مساله می تواند به ضرر متقاضیان فروش سهام و به نفع 
حقوقی ها تمام شود. او افزود: اشخاص حقوقی در ساعت ۱۳ تا ۱۵ سهام ها را در 
قیمت متوسط خریداری می کنند و فردای آن روز آن را با باالترین قیمت در بازار 
سهام به فروش می رســانند. در اصل می توان گفت این امر برای خریدار حقیقی 
یک زیان عام است. این کارشناس بازار ســرمایه تصریح کرد: اگر سازمان بورس 
برنامه ریزی اساسی کند و مدیریت خرید و فروش سهام را به خود اشخاص بسپارد، 

قطع به یقین با چنین مشکالتی در بحث فروش سهام عدالت مواجه نخواهیم بود.
خریدوفروش سهام عدالت نیازمند قوانین جدید

محمد میرزایی کارشناس بازار سرمایه هم در این باره اظهار کرد: اشخاص حقوقی 
از آنجا که عالوه بر بازار ســرمایه در ســایر بازار های دیگر هم نقش دارند، به نظر 
می رسد به همین علت کنترل این افراد از عهده ســازمان بورس به نحوی خارج 
است پس نیاز است که اشخاصی باالتر از سطح وزارت اقتصاد وارد این امر شوند و 
نظارت کنند. او بیان کرد: سازمان بورس باید قوانین جدید بگذارد تا وقتی اشخاص 
و نهاد های حقوقی اقدام به خرید سهم های حاضر در صندوق سهام عدالت می کنند 
تا چند روز نتوانند آن را به فروش بگذارند به علت آنکه حقوقی ها در حال حاضر با 
توجه به اقداماتی که در بازار سرمایه انجام داده اند، سبب ایجاد رعب و وحشت در 

بازار شده اند.
افزایش ارزش سهام عدالت

گفتنی است با توجه به روند رو به رشد بازار سرمایه در روزهای اخیر و صعود قیمت 
اغلب سهام، ارزش ســهام عدالت در پایان معامالت روز گذشته نیز مانند دیگر 
روزهای هفته جاری با افزایش همراه بود. به گزارش اقتصادآنالین در پایان معامالت 
روز گذشته بازار سهام، ارزش سهام عدالت رشد کرد و در مقایسه با روز قبل از آن، 
۳/۶ درصد )۳۶۳هزار تومان( افزایش داشت. بدین ترتیب ارزش سبد ۵۳2 هزار 
تومانی به ۱0 میلیون و ۴۸۱هزار تومان رسید و ارزش سبد یک میلیون تومانی 
ســهام عدالت نیز به ۱۹ میلیون و ۷۴۱ هزار تومان افزایش یافت. با احتساب این 
موضوع، ارزش ۶0 درصد قابل فروش سبد ۵۳2 هزار تومانی سهام عدالت در روز 

گذشته به شش میلیون و 2۸۸ هزار تومان رسیده بود.

حقوقی ها در جدال با سهام عدالت
کارشناسان بازار سرمایه بررسی کردند:

 نوســان: رئیس کل گمــرک از ترخیص ۳.۸ 
میلیــون تــن کاالی اساســی خبــر داد. مهدی 
میراشرفی در شبکه خبر با اشاره به روند ترخیص 
کاال از گمرکات اظهار داشــت: باید میان رسوب و 
موجودی کاال در بنادر و گمــرکات تفکیک قائل 
شویم. وی گفت: ســه میلیون تا ۳ میلیون و ۸00 
هزار تن موجودی کاال اســت و اگر بیش از ۴ میلیون تن باشــد به عنوان 
رسوب تلقی می شود. وی در مورد کاالهایی اساســی و مواد اولیه تولید 
که تاکنون منتظره کدرهگیری بانک بودند عنوان کرد: با مصوبه ســتاد 
اقتصادی دولت کاالهایی کــه تا ۱0 آبان ۹۹ قبض انبــار گمرک گرفته 
باشند می  توانند بدون کد رهگیری ترخیص شــوند که در مقطع قبلی ۴ 
میلیون و 200 هزار تن بود و در حال حاضــر ۳ میلیون و و ۸00 هزار تن 

ترخیص شد.

 نوسان:صندلی سازمان خصوصی سازی هم در حال  
تبدیل شدن به یک صندلی متزلزل در ساختار دولت است. 
2۴ آبان سال جاری، استعفای علیرضا صالح، هشتمین 
رئیس سازمان خصوصی ســازی، به طرز غیرمنتظره ای 
رسانه ای شد. این استعفا در گام نخست با سکوت صالحی 
همراه بود تا اینکه خبر انتصاب سرپرست برای سازمان 
خصوصی سازی، تأیید استعفای او را به اطالع عموم رساند. صالح که چند هفته قبل 
از شفافیت سازمان خصوصی سازی و سالمت در بخش اعظم اقدامات این مجموعه 
منهای چهار درصد واگذاری ها سخن گفته بود،  یکباره استعفا داد؛ استعفایی که با 
واکنش برخی نمایندگان مجلس مواجه شد و شبهه هایی درباره ارتباط این استعفا 
با ابطال واگذاری هفت تپه و دشــت  مغان و فشــارهایی برای جلوگیری از اجرای 
دیگر برنامه های رئیس ســازمان را بر ســر زبان ها انداخت. آیا ابطال های دیگری 
در راه بود که صالــح را مجبور به کناره گیری از ســازمان خصوصی ســازی کرد؟

 نوســان: پروژه مهم دیگــری که بــزودی به 
بهره برداری می رســد، اتصال راه آهــن خواف به 
هرات در افعانستان است.این مسیر ریلی ۴ قطعه 
دارد که 2 قطعه آن در خاک ایــران و دوقطعه در 
خاک افغانستان قرار دارد. هزینه ساخت ۳ قطعه 
از ۴ قطعه را ایران پرداخت کرده اســت. به گفته 
مدیرعامل شرکت ســاخت، تأمین منابع ساخت یک قطعه از مسیر ریلی 
خواف هرات، در خاک افغانســتان بر اســاس توافق دو کشــور و از محل 
اختصاص منابع برای کمک به توسعه افغانستان تأمین شده است.دو قطعه 
اول به طول ۷۷ کیلومتر در خاک ایران ساخته شد، قطعه سوم به طول ۶۳ 
کیلومتر توسط ایران در خاک افغانستان ساخته شد، همچنین ایستگاه 
روزنک نیز در انتهای قطعه سوم توسط ایران تکمیل شد و قطعه چهارم به 

طول ۸0 کیلومتر توسط طرف افغانستانی تکمیل شد.

  نوســان:  منیژه طبیبــی، معــاون مرکز ملی 
مطالعات پایش و بهبود محیط کســب وکار وزارت 
اقتصاد با اشــاره به وضعیت فضای تجاری کشــور 
گفت: فرآیندهای تجاری ایــران متاثر از ۴۵ قانون، 
۱۵ کنوانســیون، 2۷ ســازمان همجوار، ۱۶ رویه 
بازرگانی، 2۳ نوع عوارض، 22 سازمان مجوزدهنده 
و ۶۵ معافیت اســت. وضعیت مقررات گذاری در کشور مشکالت بسیاری 
برای حوزه تجارت ایجاد کرده چنان که برای مثال در سال گذشته، به طور 
متوسط هر روز دو بخشنامه از سوی گمرک صادر شــده است. او در ادامه 
گفت: بانک جهانی مفروضات خاصی را بــرای ارزیابی فرآیندهای تجاری 
کشــور در نظر می گیرد و البته شــرایط تحریمی را نیز در نظر نمی گیرد. 
مشــکل بزرگی که در این بخش وجود دارد، آن است که آمار دقیقی وجود 

نداشته و نظرات متنوعی از سوی پرسش شوندگان ارائه شده است. 

ترخیص 3/8 میلیون تن کاالی اساسی صدور روزانه دو بخشنامه گمرکیخواف-هرات تکمیل کریدور غرب به شرقصندلی متزلزل در ساختار دولت

 ها
ده

برا

capital

دولت کنیا در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ اقداماتی برای سهولت تجارت و توسعه کسب و کارها تعریف کند

اگرچـه تحریـم ها بـر تجارت کشـور سـایه افکنـده؛ اما فعـاالن اقتصـادی به دنبـال یافتن 
بازارهـای جدیـد در دنیا برای سـرمایه گـذاری هسـتند. امروزه بسـیاری از تجـار، بازارهای 
شـرق آفریقـا همچون کنیـا و ارتباط با اقتصـاد آن را ظرفیتی مناسـب برای سـرمایه گذاری 
مـی داننـد، بنابراین در گام نخسـت شناسـایی پتانسـیل هـای حوزه شـرق آفریقا مـی تواند گامـی رو به 
جلویـی برای ورود به این بازار باشـد. »پروفسـور موریـس کودیاگا«  مدیرعامل شـرکت کروم اینترنشـنال 
در دومیـن وبینـار فرصـت هـای تجاری ایـران و کنیا که به همـت مرکـز کارینـو، PTNKish و هفته نامه 
"نوسـان" برگـزار شـد، با اشـاره بـه اینکه فرصـت های تجـاری زیادی مـی تواند بیـن دو کشـور ایران و 
کنیـا ایجـاد شـود، معتقد اسـت: برای رسـیدن بـه این فرصـت ها نیازمند آشـنایی بـا اشـتراکات تجاری 

هر دو کشـور هستیم.

گزارش

گرو ه بازرگانی
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طهمــورث جوانبخت ادامــه داد: بــه دنبال 
افزایش نــرخ ارز و ایجاد وضعیــت تورمی در 
کشــور، محصوالت فوالدی که پیــش از این 
حکــم کاالی مصرفــی داشــت و در صنایع 
پایین دستی استفاده می شد، از نگاه برخی که 
به دنبال تبدیل  نقدینگی خود بودند به کاالی 
سرمایه ای تبدیل شد و به تبع آن تقاضای کاذبی 
برای این محصوالت شــکل گرفت. وی ادامه 
داد: در 2۵ سال گذشــته، فوالد مبارکه تمام 
کارخانه ها و صنایع پایین دستی مصرف کنندۀ 
ورق های فوالدی را شناسایی و ظرفیت آن ها 
را کارشناسی، و طی بازدیدهای دوره ای آن را 
به روزرسانی کرده است. امروز ما به مدد داشتن 
یک بانک اطالعاتی جامع شامل ۱۱00 مشتری 
از صنایــع مصرف کنندۀ ورق هــای فوالدی، 
تولیدکنندۀ واقعی را می شناســیم و با آن ها 

تعامل دوسویه داریم.

نقض اطالعات
باعث التهاب بازار

جوانبخــت ادامه داد: از ســال ۹۷ سیســتم 
بهین یاب راه اندازی شــد و این سیستم مالک 
و مبنای خرید شــرکت های پایین دســتی از 
بورس کاال قرار گرفت. از طرفی از ابتدای سال 
۱۳۹۷ با افزایش نــرخ ارز، قیمت محصوالت 
فوالدی نیز روند افزایشــی داشت و به جهت 
کنترل قیمت محصوالت، کارگروه تنظیم بازار 
تشکیل شد. این کارگروه دستورالعمل تنظیم 
بازار را در مردادمــاه ۱۳۹۷ تنظیم و ابالغ کرد، 
اما ابالغ این دســتورالعمل که بیشتِر تمرکز 
آن بر کنتــرل قیمت بود، منجر بــه کنترل و 

کاهش التهاب قیمت در بازار فوالد ایران نشد 
و اختالف قیمت بورس کاال با بازار  آزاد از حدود 
۵ درصد )در شرایط عادی که این میزان منطقی 
است( به حدود ۵0 درصد افزایش یافت. نهایتا 
محصوالت فوالدی با قیمت بازار که بسیار فراتر 
از قیمت بورس بود به دست مصرف کنندگان 
رسید. وی ادامه داد: از سال ۹۷ و بعد از راه اندازی 
سیستم بهین یاب، به دلیل آنکه این سیستم 
مبنای کارشناســی دقیقی نداشت، تقاضای 
کاذب در بازار ایجاد شد و به تبع آن التهاب در 
بازار همچنان وجود داشت. از اواخر سال گذشته 
مجددا کارگروه تنظیم بازار تصمیمات جدیدی 
درخصوص نحوۀ قیمت گذاری در بورس اتخاذ 
کرد که  با افزایش قیمــت ارز و انتظار تورمی 
باعث شد فاصلۀ قیمت بازار و بورس بیش از ۵0 
درصد شود و امروز این فاصله در ورق های گرم 

با ضخامت پایین به ۶0 تا ۷0 درصد می رسد.
جوانبخت با اشاره به اینکه برخی شرکت های 
متقاضی فوالد وجود خارجــی ندارند، گفت: 
اطالعات موجود در سیستم بهین یاب از دقت 
و صحت کافــی برخوردار نیســت و این خود 
به نوعی به التهاب بازار دامن می زند. مشتری، 
تأمین کننده )شــرکت فوالد مبارکه( و بورس 
کاال ســه رأس یک مثلث اند که با تعامل هم 
بازار  را می ســازند و با تکیه بر مکانیسم عرضه 
و تقاضا منجر به کشــف قیمت می شوند. اما 
در ســال های ۹۷ و ۹۸ با ورود سایر عوامل به 
قیمت گذاری، در دو مرحله به این رابطه خدشه 
وارد شد، تا جایی که در برخی موارد مجبور به 
ابطال معامالت شــدند و این مسئله به فوالد 
مبارکه که اساِس برنامه ریزی تولید آن بر مبنای 

سفارش  مشتریان اســت، ضربه وارد ساخت.
وی در پاســخ به این ســؤال که چــرا فوالد 
مبارکه با اینکه مواد اولیه و صنایع باالدستی 
را خریــداری می کند،  با فــروش کاالی خود 
به صورت دستوری مخالف اســت، گفت: اگر 
صنایع باالدســتی ما به صورت غیردستوری 
عمل کنند، به این مشــکل دچار نمی شوند، 
زیرا اطالعــات آن ها در کدال موجود اســت 
و حاشیۀســود آن هــا تضمیــن شــده؛ اما 
اگر آن ها از دســتور خارج شــوند، حاشــیۀ 
ســود آن ها افزایــش زیادی پیــدا می کند.
وی ادامــه داد: مــا در ســال های گذشــته 
محصوالت تولیدی خــود را در بورس عرضه 
می کردیم و مواد اولیۀ آن را نیز از طریق بورس 
خریداری می کردیم.  همچنین جهت فروش 
کاال به مشتریان خود شــرایط اعتباری مهیا 
کرده بودیم که قطعا بار مالی آن به شــرکت 
تحمیل می شــد. فروش محصوالت شرکت  
به دو صورت عرضۀ مســتقیم در بورس کاال 
و مچینگ انجام می شــد و ازآنجاکه احتمال 
داشــت به دلیل تقاضای کاذب ایجادشده و 
شرایطی که قبال اشاره کردم، معامالت ابطال 
شوند، به ناچار سهم بیشتری از کاالی خود را 
در بورس عرضه کردیم و سهم فروش مچینگ 
را کاهش دادیــم. جوانبخت همچنین گفت: 
در یک ماه گذشــته ضمن مذاکره با گروه ها و 
سندیکاهای مختلف اعالم کردیم که شرکت 
فوالد مبارکه براساس تجربۀ 2۵ سال حضور 
در بازار فوالد کشور آمادگی دارد ضمن اجرای 
کامل روش مچینگ، شرایط فروش اعتباری 
را مجددا برای مشــتریان خــود فراهم کند؛ 

لیکن تصمیم گیری در این خصوص صرفا در 
اختیار فوالد مبارکه نیست و مستلزم حمایت 
بخش های دیگر ازجمله معاونت های محترم 

وزارت صمت است.

قیمت واقعی
از تالقی عرضه و تقاضا

وی ادامه داد: امروز همۀ تصمیم گیران حوزۀ 
بازار به دنبال کنترل قیمت بورس هســتند، 
اما آیا توانســته اند قیمــت بــازار را کنترل 
کنند؟ هرچه قیمت بورس بیشــتر سرکوب 
شــود، فاصلۀ بین قیمت بورس و بازار بیشتر 
می شود. بنابراین عوامل مداخله گر نباید وارد 
قیمت گذاری بشوند و باید اجازه بدهند قیمت 

واقعی از تالقی عرضه و تقاضا حاصل گردد.
وی ادامه داد: امــروز متأســفانه دچار تعدد 
کانال های تصمیم گیری شــده ایم و مراجع 
مختلف هرکــدام از دیدگاه خود نســبت به 
تدوین و ابالغ دســتورالعمل ها و بخش نامه ها 
اقدام می کنند و این نتوانســته به التهاب بازار 
کمکی کند. از نگاه فوالد مبارکه راه حل صحیح 
این است که  مشــکالت سایر تولیدکنندگان 
)نوردکاران( رســیدگی و رفع شــود تا آن ها 
بتوانند تولیداتشان را در بورس عرضه کنند و 
در کنار آن اجازه دهند قیمــت واقعی در بازار 
براساس عرضه و تقاضا شــکل گیرد. تا زمانی 
که تفاوت قیمت بورس کاال و بازار آزاد به یک 
فاصلۀ منطقی )کمتر از ۱0 درصد( نرسد، هر 

راه کار دیگری بی نتیجه خواهد بود.
جوانبخت افزود: امروز با وجود همۀ تحریم های 
بین المللی، به مدد الهی توانســته ایم حضور 
موفقی در بازارهای خارجی داشــته باشیم و 
ســهمی از محصوالت خود را صادرات کنیم؛ 
اما متأســفانه برخــی تحریم هــای داخلی 
مشــکالتی پیش روی ما نهاده است. شرکت 
جهت تأمین ارز موردنیاز خود به میزان ۷00 
میلیون دالر، صادرات یک میلیون و ۳00 هزار 
تن را هدف گذاری کرده کــه در صورت عدم 
تحقق و به تبع آن عدم تأمین ارز موردنیاز، کل

 تولید ۷/۶ میلیون تنی شــرکت در مخاطره 
خواهد بود.

وی ادامه داد: شــرکت فــوالد مبارکه خود را 
مکلف و پایبند به رعایت کف عرضۀ تکلیفی 
جهت تأمین نیاز بازار داخلی می داند و حتی 
تاکنون ۱0 تــا ۱۵ درصد بیشــتر از مقادیر 
تعیین شــده محصوالت خود را در بورس کاال 
عرضه کرده اســت، اما  انتظارمی رود شرکت 
بتواند صادرات  بخشــی از ظرفیت تولید خود 

را بدون محدودیت های اعمال شده انجام دهد.
وی ادامــه داد: علی رغــم همۀ مشــکالت و 
مقابله بــا تحریم های خارجی، امــروز فوالد 
مبارکــه تولیداتش را بــه اروپــا، خاورمیانه، 
عراق، افغانستان، آســیای میانه و چین صادر 
می کنــد و ارز حاصل از صــادرات را به تأمین 
مواد اولیه اختصاص می دهد. صادرات با عبور 
از محدودیت های داخلی انجام شــده است، 
اما نتوانســتیم به اهدافمان در شــش ماهۀ 
اول ســال برســیم و پیش بینی می شود در 
خوش بینانه ترین حالت صادرات ما نسبت به 
سال گذشته ۳0 درصد کاهش پیدا کند که این 

ناشی از تحریم های خودساختۀ داخلی است.

گفت و گو

  گزارش

 نوسان: در سومین جلسۀ کمیتۀ 
پدافنــد غیرعامل ایمیــدرو که 
به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور 
پدافند  فرمانده  جاللی،  ســردار 
غیرعامل کشور و خداداد غریب پور 
،معاون وزیر و رئیس هیئت عامل 
ایمیدرو برگزار گردید، با اهدای لوح 
تقدیر از اقدامات فوالد مبارکه در 

حوزۀ پدافند غیرعامل تجلیل شد.
در این جلســه، ســردار جاللی، فرمانده 
پدافند غیرعامل کشــور، ضمن تشکر از 
اقدامات شرکت های زیرمجموعۀ ایمیدرو، 
به ویژه گروه فــوالد مبارکه، راهبرد کالن 
کشور در حوزۀ پدافند غیرعامل را مقاومت 
فعال در برابر فشار حداکثری و همه جانبه 
دانســت و یکی از اهداف ایــن کمیته در 
ایمیدرو   را  لحاظ کــردن الزامات پدافند 
غیرعامل در صــدور موافقــت  اصولی با 
طرح ها و مکان یابی آن ها در کنار حفاظت 
از زیرســاخت های ضــروری و حیاتــی 
برشمرد و گفت: خوشــبختانه اقدامات 
شرکت های تابعۀ ایمیدرو در حوزۀ پدافند 

غیرعامل بسیار امیدوارکننده است.
فــوالد مبارکه ضمن مدیریت شــرایط، 
نه تنها در حوزۀ صنعت و اقتصاد کشــور، 
بلکه در حوزۀ پدافند غیرعامل نیز خوش 

درخشیده است
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در ابتدای این 
جلســه، ضمن قدردانی از اقدامات فوالد 
مبارکه در حــوزۀ پدافند غیرعامل گفت: 
خوشبختانه با وجود تمام محدودیت های 
ناشــی از بیمــاری کرونــا و تحریم های 
ظالمانه، این شــرکت با توجــه به نقش 
ویژه ای که در صنعت کشــور دارد، ضمن 
مدیریت شرایط، نه تنها در حوزۀ صنعت 
و اقتصاد کشــور، بلکه در حــوزۀ پدافند 

غیرعامل نیز خوش درخشیده است.
غریب پور اقدامات فوالد مبارکه در حوزۀ 
صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آبی 
را  ارزشمند دانســت و افزود: این شرکت 
همچنین در خصوص مقابلــه با بیماری 
کرونا نیز پیشــگام بوده و قبــل از آنکه از 
جانب ایمیدرو توصیــه ای برای همکاری 
با بیمارســتان ها دریافت کند، به صورت 
خودجوش با تأمین اکسیژن رایگان برای 
بیمارســتان های درمانگر بیماران مبتال 
به کرونا، به یــاری مدافعان ســالمت و 

هموطنان شتافت.
در این جلســه، حمیدرضــا عظیمیان، 
مدیرعامل فــوالد مبارکه، ضمــن ارائۀ 
گزارشــی از اقدامات گروه فوالد مبارکه 
گفت: این گروه یکی از سرمایه های بزرگ 
ملی و اســتراتژیک صنعت کشور است و 
با تولید حدود نیمی از فوالد کشــور تأثیر 
قابل توجهی بر رونق اقتصادی و توســعۀ 

صنعتی و اقتصادی کشور دارد
به گفتۀ وی، این مجموعۀ عظیم به خوبی 
تحریم ها و حمله های سایبری دشمن را 
مدیریت کرده و با رعایت دستورالعمل های 
حــوزۀ پدافنــد غیرعامــل و همچنین 
شیوه نامه های بهداشتی در زمینۀ بیماری 
کرونا، نه تنهــا در ایــن وضعیت متوقف 
نشــده، بلکه به رکوردهای متعدد تولید 
نیز دست یافته اســت. وی همچنین به 
صرفه جویی های صورت گرفته در مصارف 
آب و انرژی اشاره کرد و گفت: فوالد مبارکه 
در ســال های اخیر با سرمایه گذاری های 
کالن در زمینۀ اســتفادۀ بهینه از منابع 
آبی و انرژی خوش درخشیده است که از 
آن جمله می توان به جمع آوری، تصفیه و 
بازچرخانی پساب های صنعتی و شهری 

در چرخۀ تولید شرکت اشاره کرد.

industry

معــاون فــروش و بازاریابــی شــرکت فــوالد مبارکــه گفــت: فــوالد مبارکــه بــا داشــتن ســهم 
گزارش

گروه  صنعت
ــور  ــت کش ــوالت تخ ــد محص ــرۀ تولی ــرکت در زنجی ــن ش ــازار، بزرگ تری ــدی از ب ۷۰ درص
اســت. در گــروه فــوالد مبارکــه شــرکت فــوالد هرمــزگان به عنــوان تولیدکننــدۀ تختــال و ســه شــرکت 
ورق خــودرو چهــار محــال و بختیــاری، تــاراز و امیرکبیــر کاشــان بــه عنــوان  شــرکت های پوشــش دهی 
ــد. طهمــورث جوانبخــت اظهــار داشــت: در ســال  ــار فــوالد مبارکــه در حــال فعالیت ان گالوانیــزه در کن
ــن  ــه از ای ــانده  ک ــروش رس ــه ف ــود را ب ــوالت خ ــن از محص ــزار ت ــون و ۶۰۰ ه ــرکت ۷ میلی ــته ش گذش
ــوده اســت.  امســال  ــه صــادرات و مابقــی آن مصــرف داخلــی ب میــزان یک میلیــون و 4۵۰ هــزار تــن ب

نیز برنامه داریم تا به این میزان تولید و فروش دست یابیم.

 ۱۹Mn۶ علی رضا مولوی زاده رئیس تروپروسس فوالد مبارکه از طراحی و تولید گرید
ویژۀ ساخت بدنۀ بویلر  خبر داد و تولید این گرید جدید را  اقدامی در جهت بومی سازی 
و قطع واردات و توسعۀ سبد محصوالت  فوالد مبارکه برشمرد. وی در ادامه  خاطرنشان 
کرد:  مدیریت متالورژی و روش های تولید بنا به درخواست مشتریان شرکت، طراحی 
و تولید این گرید را  طبق استاندارد مربوطه در دســتور کار خود قرار داد . گرید مذکور 

عمدتا در ساخت بویلرها و مخازن تحت فشار کاربرد دارد.

طراحی و تولید گرید خاص ویژۀ ساخت بدنۀ بویلر
پروژۀ احداث شبکۀ جمع آوری و انتقال پساب شهرستان زرین شهر مورد بهره برداری 
قرار گرفت. علیرضا اســتکی، مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت، ضمن اعالم این 
خبر تأکید کرد: این پروژه در حال حاضر تمامی مراحل پیش راه اندازی و تســت های 
مربوط به خط را طــی کرده و در حال بهره برداری و انتقال پســاب های این شــهر به 
فوالد مبارکه اســت؛ ضمن اینکه با راه اندازی این پروژه امکان ارسال کامل پساب های 

شهرستان های مبارکه و لنجان نیز  میسر شده است.

بهره برداری از پروژۀ ایستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب زرین شهر

قدردانی از اقدامات 
فوالد مبارکه 

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛

توسعه صادرات با عبور از موانع داخلی
عرضۀ محصوالت فوالد مبارکه در بورس،  ۱۵ درصد بیشتر از مقادیرتعیین شده است

 نوسان:چهار مدیریت فروش داخلی، صادرات، مدیریت محصوالت و 
پشتیبانی فروش و بازاریابی به منظور تحقق مسئولیت های معاونت فروش 
و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه انجام وظیفه می کنند. خبرنگار فوالد در 
گفت وگویی با محمد تاجمیر ریاحی مدیر فروش داخلی شــرکت فوالد 
مبارکه از نقش مراکز خدماتی در توزیع مناســب و کنترل بازار و عرضۀ 
مناسب محصول جویا شد که در ادامه بخشی از آن را از نظر می گذرانید.

 لطفا دربارۀ نقش و وظیفۀ مدیریت فروش داخلی توضیح دهید.
 بازاریابی  و فروش انواع محصوالت تولیدی در بازار داخل، مدیریت ســفارش های 
صادره تا زمان تولید و حمل، رسیدگی به ادعاهای  احتمالی، جمع آوری اطالعات بازار، 
مدیریت تقاضا و قیمت و توسعۀ بازارهای فروش ازجمله وظایف مهم  این  واحد است.

 کانال های توزیع و فروش محصوالت فوالد مبارکه را معرفی کنید.
شرکت فوالد مبارکه برای پاسخ گویی و تأمین نیاز بخش وسیع تری از متقاضیان 
خرید و توزیع گستردۀ محصوالت خود در همۀ سطوِح مصرف و در تمامی گسترۀ 
جغرافیایی کشور، کانال های توزیع و فروش خود را در سه بخش عرضه در بورس 

کاال، ادارات فروش و مراکز خدماتی و تعاونی ها طراحی و پیاده کرده است.
با توجه به میزان تولیدات شرکت فوالد مبارکه و تعداد خریداران و مصرف کنندگان 
ورق های فوالدی، عرضۀ محصول در سطح خرده فروشی نمی تواند مستقیما در 
واحد فروش شــرکت صورت گیرد. درعین حال شرکت فوالد مبارکه با رسالتی 
که برای خود قائل است، مایل نیست این بخش از بازار مصرف را نادیده بگیرد. به 
همین لحاظ اقدام به تأسیس مراکز خدماتی در استان ها نموده است. این شرکت ها 
با فراهم آوردن امکاناتی همانند انبارهای سرپوشیده و مجهز، خطوط برش کالف و 
تبدیل آن به ورق، خطوط دوباره پیچی و سبک سازی کالف و نیز تجهیزات دیگری 
که می تواند به مصرف کنندگان خرد خدمات الزم را ارائه کند، محصوالت عمدتا 
انباری را از فوالد مبارکه خریداری و با برش دادن و خرد کردن و اصالح، در اختیار 
کارخانه های تولیدی کوچک و مصرف کنندگان قرار می دهند. این محصوالت 
اغلب به دلیل داشتن عیوب ظاهری یا کیفی مورد تأیید واحد کنترل کیفیت نیست 
و به عنوان محصول انباری درجه یک یا درجه دو از سفارش های خط تولید جدا 

شده و در انبار جهت ثبت سفارش ذخیره شده است.
 قدری در مورد مراکز خدماتی توضیح دهید.

مراکز خدماتی شــرکت هایی هســتند که طبق توافق با فــوالد مبارکه متعهد 
شــده اند محصوالت تحویلی )عمدتا انباری( را با ارائۀ خدمات تکمیلی مناسب و 
به صورت خرده فروشی در سطح استان یا منطقۀ جغرافیایی تعیین شده در اختیار 
مصرف کنندگان نهایی و صنعتگران کوچک قرار دهند. از ابتدای راه اندازی شرکت 
فوالد مبارکه، مراکز خدماتی به عنوان شبکۀ خرده فروشی محصوالت شرکت شروع 
به فعالیت کردند. در ابتدا این مراکز در قالب هلدینگ فوالد متیل ایجاد و در سال های 
بعد مراکز خصوصی و مراکز تابعۀ هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان نیز راه اندازی شدند.
 مراکز خدماتی در شبکۀ فروش فوالد مبارکه چه نقشی بر عهده دارند؟

این مراکز که در سطح کشور فعالیت می کنند، وظیفۀ توزیع محصول به صورت 
خرده فروشــی بین کارگاه های کوچک تولیدی را به عهده دارند. تأســیس این 
مراکز تجربۀ موفقی است که می تواند الگویی برای طراحی شبکۀ توزیع گسترده 
و بالواســطۀ محصول از تولیدکننده تا مصرف کننده و درعین حال خودداری از 
گسترش ساختار فروش باشد. بدیهی است این شبکه هنگامی صددرصد موفق 
خواهد بود و به اهداف خود دســت خواهد یافت که مراکز خدماتی با حرکت در 
مسیر اهداف تعیین شده و با رعایت موارد ذیل تمام توان خود را به کار گیرد و منافع 

بلندمدت را بر منافع کوتاه مدت و مقطعی ترجیح دهد.
وظایف تعریف شدۀ این مراکز به طورکلی ارائۀ خدمات به مشتریان فوالد مبارکه و 

خرده فروشی است و اهم این وظایف به صورت زیر تعریف شده است:
۱.بازاریابــی و فروش محصوالت فــوالد مبارکه بــه مصرف کنندگان کوچک 

محصوالت فوالدی
مصرف کنندگان محصوالت فوالدی که مصرف سالیانۀ آن ها بیش از ۱000 تن 
محصول گرم و یا بیش از ۵00 تن محصول سرد و 2۵0 تن محصول پوشش دار 
باشد، می توانند به صورت مستقیم از شرکت خرید و کد مشتری دریافت نمایند 

و مشتریان دارای مصرف کمتر به مراکز خدماتی در هر استان معرفی می گردند. 
2.اصالح و جداسازی محصوالت انباری درجه دو و فروش آن به مشتریان دارای 

حساسیت کم
با توجه به اینکه تولید محصوالت درجه دو اجتناب ناپذیر است، این محصوالت 
به مراکز خدماتی ارســال می شــود تا پس از بــرش کاری و دســته بندی به 

مصرف کنندگان مرتبط عرضه شوند.
۳.ارائۀ خدمات موردنیاز مشتریان )شامل انواع برش عرضی و طولی، سبک سازی 

کالف، اصالح لبه ها و ...(
به منظور سرعت بخشیدن به تولید در فوالد مبارکه، بخش قابل توجهی از خدمات 
محصوالت به مراکز خدماتی واگذارشده است و مراکز خدماتی باید برحسب نیاز 
مصرف کنندگان استان محل استقرار، نسبت به تجهیز کارگاه های خود اقدام کنند.

۴.توزیع مناسب محصوالت در تمام نقاط کشــور، به ویژه بین تولیدکنندگان با 
مصارف کم )خرده فروشی(

به منظور پوشش تمام مصرف کنندگان محصوالت فوالدی، به ویژه در استان های 
کمتر بهره مند کشور، در هر استان یک مرکز خدماتی تأسیس شد تا محصوالت 
فوالد مبارکه در تمام نقاط کشــور عرضه و عالوه بر توزیع مناسب و توجه به نیاز 
تمام تولیدکنندگان، مخصوصا مشتریان با مصارف کم، مسئولیت اجتماعی شرکت 

تکمیل گردد و نقش بازارسازی برای تولیدات آیندۀ شرکت بهتر اجرا شود.
۵.پیگیری و تأمین نیاز صنعتگران و مصرف کنندگان کوچک مناطق مختلف 
کشور از طریق سایر تأمین کنندگان جهت فعال ماندن صنایع در اقصی نقاط کشور

۶.استفاده از مراکز خدماتی به عنوان پایگاه های توزیع استانی
مراکز خدماتی در هر استان می توانند به عنوان پایگاه توزیع محصوالت فوالد مبارکه 
و ارائۀ خدمات برای مشتریان مستقیم شرکت مخصوصا برای حمل ریلی کاالهای 

مشتریان مورداستفاده قرار گیرند. 

مراکز خدماتی
بستری برای سرویس دهی به مشتریان

مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه مطرح کرد:

واحــد  تالشــگر  نوســان:همکاران   
آماده سازی تختال با ثبت رکورد بی سابقۀ 
بارگیری اسلب برای واگن )به تعداد ۱0۱2 
واگن و به میزان ۵2 هــزار و ۷۹۵ تن(، در 
آبان ماه ۱۳۹۹ موفقیت دیگری را در سال 

جهش تولید به نام خود ثبت کردند.
محسن احمدی، رئیس واحد آماده سازی 
تختال ناحیۀ فوالدسازی، با اعالم این خبر 
گفت: رکورد بی سابقۀ بارگیری تختال از  
طریق حمل ریلی، در ســال جهش تولید 

و در ادامــۀ عملکــرد موفقیت آمیز ناحیۀ 
فوالدسازی در کسب رکوردهای پیاپی در 

سال جاری حاصل شده است. 
وی ضمن اشــاره بــه حمایــت بی دریغ 
مدیریت ناحیه و عزم راسخ کارکنان واحد 
آماده ســازی تختال، هماهنگــی با واحد 
حمل ونقل ریلــی و اصــالح فرایندهای 
موجــود را عوامــل اصلی ایــن موفقیت 
برشمرد و ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی 
صورت گرفته و همکاری مدیریت فروش 

صادرات در سرعت بخشــی بــه عملیات 
تخلیۀ تختال ها و همچنین اهتمام کلیۀ 
کارکنان و واحدهای پشتیبانی، عملکرد 
درخشــانی در ســال ۱۳۹۹ در زمینــۀ 

بارگیری اسلب برای واگن ثبت شود. 
رئیس واحد آماده ســازی تختال در ادامه 
یادآور شد: گاهی نیاز است براساس گرید و 
سفارش مشتری و با تشخیص واحد کنترل 
کیفی و کارکنان این واحد، عملیاتی روی 
تختال های موجــود در این انبار به منظور 

اصالح عیوب احتمالی انجام گیرد تا عیوب 
ســطحی برطرف شــوند. وی در پایان از 
حمایت های مدیریت ناحیۀ فوالدسازی و 
حمل ونقل و همکاری واحدهای راه آهن، 
حمل ونقل، برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی 
حمــل محصــوالت، فــروش، بازاریابی، 
انتظامات و کنترل کیفی ناحیۀ فوالدسازی 
و همچنین شرکت های پیمانکار مرتبط با 
این عملیات که  در دست یابی به این رکورد 
ایفای نقش کردند، تشکر و قدردانی کرد.

رئیس واحد آماده سازی تختال خبر داد:

ثبت رکورد ماهانۀ بارگیری و حمل ریلی تختال
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سرپرست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: میزان تولید 
روزانه ماسک در کشور به حدی است که حتی می توانیم صادرات هم انجام بدهیم. با 
توجه به اینکه قیمت ارز نیز افزایش یافته، واردات ماسک نسبت به تولید به هیچ عنوان 
جنبه رقابتی هم ندارد.سعیدرضا شاهمرادی افزود: مباحثی که در مورد واردات ماسک 
از چین مطرح شده، صحت ندارد و وزارت بهداشت و وزارت صمت مجوز رسمی در این 

زمینه نداده اند و گمرک نیز اجازه ترخیص ندارد.

ناصر همتي، رییس کل بانک مرکزي در یادداشتي نوشت: پرداخت وام قرض الحسنه 
یک میلیوني به حدود ۱0 میلیون سرپرست خانوار که درآمد ثابت ندارند از محل همان 
اعتبارات ۷۵ هزار میلیارد توماني اختصاصي نظام بانکي براي مقابله با آثار کرونا است. 
براي حفظ ثبات مالي و جلوگیري از انحراف از هدف تورمي، با وجود نیاز به منابع مالي 
جهت تامین نیازهاي معیشتي مردم، بانک مرکزي چاره اي جز ادامه سیاست هاي 

انضباطي خود و عدم انبساط جدید پولي ندارد. 

جزییات وام 1 میلیوني براي 10 میلیون سرپرست واردات ماسک نداریم
  گزارش

 نوســان:وزیر بهداشــت گفت: ۹۸ درصد از تحقیقات در نظام 
سالمت، صرف انتشار مقاالت در فالن مجالت می شود که به کار 
نمی آید؛ به شدت به روند تحقیقات نظام ســالمت، انتقاد دارم. 
سعید نمکی، در جلسه ستاد دانشــگاهی کووید ۱۹ در دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان که در تاالر رویش این دانشگاه برگزار شد، 
اظهار داشــت: هنوز تحقیقات ما در کشور مسئله محور و جامعه 

محور نیست.
نمکی افزود: چقدر در مورد مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر ســالمت به عنوان یک 
کار بین بخشــی کار کرده ایم؟ چقدر پا به عرصه های پر مشــکل نظام سالمت 
گذاشــته ایم؟ بخش پژوهش در مورد طرح تحول نظام سالمت چقدر کار کرد؟ 
چقدر به نقصان ها یا فقدان های طرح تحول نظام ســالمت، پاســخ داد؟ چقدر 
فایده و اثر این طرح را بررســی کردیم و به وزیر ســابق یا بعدی گفتیم اثربخشی 
این طرح چیست؟ یا چقدر در مورد ســالمت روان، پژوهش کرده ایم؟ چقدر در 
مورد بیماری های مشترک بین انســان و دام و یا مسائل محلی پژوهش کاربردی 
کرده ایم؟ در شرق اصفهان بیماری سالک یکی از مسائل اصلی است چقدر در این 

زمینه پژوهش انجام داده و اولویت های مقابله با آن مشخص شده است؟
وزیر بهداشت تاکید کرد: در تمام دنیا منابع را در بخش تحقیقاتی صرف می کنند 
که نتیجه آن، راهکاری برای گشــودن گره ای از نظام ارائه خدمت باشــد. نظام 
تحقیقاتی دانشگاهی کشور در این راستا چه کرده اســت؟ کدام مقاله را به وزیر 
وقت داده که اگر این کار را انجام دهی، نظام ارائه خدمت به سمت و سوی بهتری 
می رود؟ در مورد کووید ۱۹، یک مدل به بنده بدهید که پیش بینی ها درست بوده 
باشد. حتی یکی از پیش بینی ها هم درست نبوده است. کدام ریاضی دان می تواند 
برای نظام سالمتی مدل سازی کند که مؤلفه های مؤثر بر آن با پنج درصد تغییر، 

جابجا می شوند؟

کدام وزیر کم خرد 
می تواند بخش سالمت کشور را اداره کند؟

نمکی افزود: ۹۸ درصد از تحقیقات در نظام ســالمت، صرف انتشــار مقاالت در 
فالن مجالت می شود که به کار نمی آید. به شدت به روند تحقیقات نظام سالمت، 
انتقاد دارم. نامه بنده به دکتر ملک زاده در روزهای اول شــیوع کرونا در کشور را 
مشاهده کنید که ۱0 آیتم تعیین شده، اما یکی از آنها تاکنون جواب نداده است. 
کدام وزیر کم خرد با چنین یافته های شکسته ای می تواند بخش سالمت کشور را 
اداره کند؟ اصاًل نباید بر یافته هایی که بر حسب یک تخمین به وزیر داده می شود، 
کار و اعتماد کرد. این تخمین ها تاکنون درست نبوده و ۱0 مدل اپیدمیولوژیک به 
من دادند که هیچکدام صحیح نبوده و برای هیچ اقدامی مناسب نبود. وی گفت: 
برخی افراد و محققانی که برای من از ســارس گزارش آورده بودند، روزهای اول 
پیش بینی کردند که ما از اردیبهشــت خیالمان راحت می شــود و رفتار ویروس 
مثل اجدادش سارس اســت و با گرما، کار آن تمام می شود. به آنها گفتم اصاًل این 
حرف ها را قبول ندارم. همیشه در اتاقم به روی دانشمندان باز است، چون معتقدم 
دولتمردی می تواند خردمندانه عمل کند که راه و در را به روی دانشمندان باز کند. 
به اپیدمیولوژیستی که خودش را سرگروه می دانست و آمد توضیح داد که کرونا در 
فصل کرونا تمام می شود، اول خندیدم و بعد گفتم که انشااهلل که پیش بینی های 
شما و تیم تان درست باشــد، اما من باید برای اداره کشور، بدبینانه ترین شیوه را 
انتخاب کنم که در باتالق بیماری گرفتار نشوم و گفتم آنچه از ویروس می بینم با 
اجدادش متفاوت است و ماهیت کووید ۱۹ با اجدادش یکی نیست و تابستانی بدتر 

از بهار را می بینم.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: تحقیقات یک کشور که از منابع عمومی آن استفاده 
می کند، باید بتواند ارائه طریقی برای بــاز کردن گره ی از نظام خدمت کند وگرنه 
این روال تحقیقات در کشور، به معنای دور ریختن منابع است. در مورد گسترش 
شرکت های دانش بنیان در زمان ما، بیشــترین اقدامات انجام شد. وی ادامه داد: 
با ممنوع کردن واردات محصوالتی که مشــابه داخل دارند و گران تر پول دادن به 
تولید کننده داخل و تســهیل در امور تولید کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی، 
انقالب عظیمی رخ داد. نمکی تاکید کرد: سال گذشته با یک میلیارد دالر ارز کمتر، 
سیالب های بهار، ارائه خدمات به سه و نیم میلیون زائر اربعین حسینی و مسائل 
بهداشتی اغتشاشات، آنفلوآنزای H۱N۱ و کرونا را مدیریت کردیم، چراکه اجازه 
ندادیم تولید داخلی، لگد مال واردات شود و این فرمایش مقام معظم رهبری را به 
عنوان اصلی ترین استراتژی مد نظر قرار دادم و این باعث شد که 2۵ درصد واردات 

کاهش و ۳0 درصد تولید داخلی افزایش یابد.

می بینید 
چه معرکه ای خواهیم کرد

وزیر بهداشت گفت: در ساخت واکسن نیز ما یکی از طالیی ترین ایام این سرزمین را 
رقم می زنیم. یک غرور ملی وصف ناپذیر خواهیم داشت و می بینید که ما در عرصه 
تولید واکسن با لطف خدا و تالش جوانان ایرانی، چه معرکه ای خلق خواهیم کرد. 
نمکی تصریح کرد: بنده به عنوان فردی عملگرا، برای تحقیق و پژوهشی که برای 
کشور سودمندی نداشته باشــد، قدمی بر نمی دارم، اما نباید تصور کرد که اگر در 
مقاله ای گفتمانی در مورد دارو، تغییر روش و … وجود داشــت که به درد فردا و 
آینده کشــور می خورد آن را باید کنار گذاشت. چین و کره جنوبی خیلی بیشتر از 
ما برای تحقیقات و پژوهش هزینه می کنند، اما بخش خصوصی مقتدر هم در کنار 
تحقیقاتشان وجود دارد که گرنت می آورد و از آن، محصول می خواهد، بنابراین از 
جامعه تحقیقاتی و محققان کشور انتظار دارم که تحولی بنیادین در نگاهشان به 
پژوهش داشته باشند. نمکی اظهار داشــت: معتقدم تحقیقات کاربردی در حوزه 
سالمت در کشور نداریم و اما تا زمانی که تحقیقات کشور، مقاله محور باشد و ارتقای 
اساتید، مبتنی بر این مقاالت می شود، تحقیقات راهگشای مشکالت کشور نخواهد 
بود و هیچ وزیر بهداشتی نمی تواند برای آینده کشور از این تحقیقات، بهره ای ببرد.

انتقاد وزیر از
تحقیقات نظام سالمت

در جلسه ستاد دانشگاهی کووید ۱۹ در دانشگاه اصفهان مطرح شد:

 نوســان: آیت ا... کاظم صدیقی، امام 
جمعه موقت تهران در ذوب آهن اصفهان 
حضور یافت و ضمن بازدید از بخش های 
مختلف خط تولید با مسئولین این شرکت 
دیدار و گفتگو کرد. آیــت ا... صدیقی در 
این دیدار از زحمات تالشگران ذوب آهن 
اصفهان در عرصه صنعت قدردانی کرد 
و برای آن ها نشــاط در کار، موفقیت در 
زندگی و مصونیت از بالهــا و آفت ها را از 

پروردگار مسئلت نمود. 
امام جمعه موقت تهران اظهار داشــت: 
ذوب آهن اصفهان در شــرایط ســخت 
اقتصــادی متکی به خود اســت و بدون 
دریافت یارانــه انرژی و بــدون حمایت 
خاصی، توانســته زیان ها را جبران کند. 
این امر نشــان دهنده تالش کارگران و 
مسئولین این شرکت اســت و باید خدا 
را شــکر کرد که این مجموعه پرتالش 
بر مشــکالت فائق آمده اســت. آیت ا... 
صدیقی یاد آور شــد: مدیریت مناسب 
در این شرکت موجب دلگرمی کارکنان 
شده و تالش این کارگران باعث شده که 
از شرایط خوب در تولید برخوردار باشند. 
وی از فعالیت هــای فرهنگی ذوب آهن 
اصفهان نیز تقدیر نمود و گفت: فعالیت 
های فرهنگی که ایمان و تقوا را رشد بدهد، 
از تولید و پیشرفت جدا نیست. منفعت 
کارهای فرهنگی برای سازمان بسیار زیاد 
است و حاصل آن، تربیت مدیرانی همچون 
شهید تهرانی مقدم است. وی پنج عامل 
آموزش، به کاربستن آموخته ها، نوآوری، 
مجاهدت در کار و اتحاد را عامل موفقیت 
دانست و افزود: همه ما باید همواره گوش 
شنوا داشته باشیم و در معلومات خود در 
جا نزنیم. کسب مهارت ها و دانش جدید 
از وظایف مومن است و هرگز نباید کسب 
علم را متوقف نمود. همچنین به کار بستن 
این دانش و علم جدید است که می تواند 

در کار اثر خود را نشان دهد .
امام جمعه موقت تهــران ، هجرت و در 
نوردیدن مرزهای جدید را از دیگر الزامات 
موفقیت دانست و گفت: مومن هرگز نباید 
دو روزش همانند هم باشد و نوآوری را در 
کار مد نظر قرار دهد. این نوآوری و تحول، 
عامل جهش تولید است که مقام معظم 
رهبری فرمودند. در واقع نباید در انتظار 
حمایت خاصی باشیم بلکه باید با امکانات 
موجود حرکت کنیم تــا تحول صورت 

گیرد و جهش تولید محقق شود .
آیت ا... صدیقــی جماعت و اتحــاد را از 
ارزش های مهم دین مبین اسالم و یکی 
دیگر از عوامل موفقیت در کار دانســت 
و  گفت: مدیریت می توانــد این اتحاد را 
در کارکنان ایجاد کنــد. مدیران باید به 
سازمان مانند خانواده نگاه کنند و کارکنان 
را همچون اعضاء آن بدانند و همچون پدر، 
بدون منت بسیار به آن ها محبت کنند. 
وی افزود: مدیــران باید روی باز و محبت 
بسیار داشته و از ظرفیت باالیی برخوردار 
باشــند و از یادگرفتن از مجموعه خود 

پرهیز نکنند و آن را افتخار بدانند. 
منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت نیز در 
این دیدار به تشریح عملکرد و دستاوردهای 
ذوب آهن اصفهان پرداخت و برنامه های این 
شرکت برای پیشرفت و توسعه را بیان نمود.

مدیر عامل شرکت آبفا اســتان اصفهان 
همچنین  عنوان کرد بــا اجرای این طرح 
عالوه عالوه بر ۹۴۸ روستای تحت پوشش 
آبرسانی شــرکت،  ۱۸ روستای جدید نیز 

تحت پوشش قرار می گیرند. 
امینی با بیان اینکه در  این طرح 22 سامانه 
و تاسیسات آبرســانی، مشترک و تجمیع 
می شــود تصریح کــرد: افزایــش کیفی 
ظرفیت آبرسانی به ۱۷ روستا که پیش تر 
مشــکل وجود نیترات در آب داشــتند از 
جمله دیگــر مزایای طرح مذکور اســت. 
وی با اشاره به اینکه افزایش کمی ظرفیت 
آبرسانی به روستاها جزو اولویت های این 
شرکت به شمار می رود اظهارداشت:  ۱۳۶ 
روستا از مزیت این طرح بهره مند می شوند 
و ۷0 روســتا به منابع آب پایدار و ســالم 

دسترسی پیدا می کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان 
حذف آبرســانی ســیار برای 20 روستا و 
کاهش آبرسانی سیار به ۱2 روستا را از دیگر 
نتایج طرح برشمرد و گفت: مقدار کاهش 
هدررفت آب پس از اجرای پروژه حدود 2 
درصد و معادل یک میلیون متر مکعب در 

سال است.
امینی تصریح کرد: پس از یکپارچه سازی 
شرکت های آبفا شــهری و روستایی که با 
هدف کوچک سازی و چابک سازی انجام 
شد، زمینه استفاده مشترک از تجهیزات 
و تاسیسات به دســت آمد که  به افزایش 
بهره وری و بهبود کیفیت خدمات به ویژه 
برای روستاها منجر می شــود. وی اضافه 
کرد: یکی دیگر از نتایج این یکپارچه سازی، 
کاهش بــار هزینه های جــاری و انتقال 
سرمایه حفظ شده به بخش های عمرانی و 

هزینه کرد برای دیگر طرح هاست.
وی  با بیان اینکه موضوع یکپارچه سازی 
شرکت های آبفا شهری و روستایی نیز به 
عنوان پروژه ای  مهم از بخش ساز و کارهای 
پویش الف-ب ایران در دستور کار وزارت 
نیرو و شــرکت مهندســی آب و فاضالب 
کشور قرار گرفت اظهار داشــت: . پس از 
انجام مطالعات اولیه و برگزاری جلســات 
کارشناســی در اواخر ســال ۱۳۹۸، در 
راستای تحقق اجرای سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساســی و پس از تصویب 
شــورای عالــی اداری و هیــات وزیران، 
یکپارچه سازی شــرکت های مذکور آغاز 
شد و ۳۵ شــرکت آب و فاضالب شهری 
با ۳۱ شــرکت آب و فاضالب روستایی در 
سراسر کشــور دارای ساختار یکپارچه در 
بخش ارائه خدمات شــهری و روســتایی 

شدند.
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان 
افزایــش بهــره وری در ارائــه خدمات به 
مشترکان را مهمترین مزیت طرح یکپارچه 
سازی شرکت های آبفا شهری و روستایی 
دانست تصریح کرد:  از مهم ترین مزایای 
یکپارچه سازی می توان به مدیریت واحد 
و یکســان توزیع منابع آب شرب در یک 
منطقه، ارتقای ســطح خدمــات مناطق 
روســتایی و کم کردن فاصله آن با مناطق 
شــهری، ارتقای  تاسیســات آبرسانی در 
مناطق روســتایی، جلوگیری از تصمیم 
گیری های متفاوت درخصوص توزیع آب 
در یک منطقه، مدیریت بهینه و کارآمدتر 
توزیع آب شرب به واسطه تسلط و اشراف 
کامل بر همه منابع آبــی یک منطقه و در 
اختیار داشتن آمار و اطالعات واحد اشاره 

کرد. وی با اشاره به اهمیت افزایش اقدامات 
الکترونیکی و غیرحضوری به ویژه در دوران 
کرونا افزود: در راستای تکریم روستاییان و 
حفظ سالمت و حداقل ارتباط حضوری که 
افزایش رضایتمندی را نیز به دنبال دارد، 
بسیاری از اقدامات به صورت غیرحضوری 
و با کیفیت بــاال همچون شــهرها برای 

روستاها نیز انجام می پذیرد.
مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان به 
اهمیت افزایش نشــت یابی و جلوگیری 
از هدر رفت آب اشــاره و خاطرنشان کرد: 
آب بدون درآمــد شــهری ۱۶.۱ درصد 
برآورد می شود  و این میزان در روستاها در 
مقایسه با شهرها  باالتر است که با اجرای 
طرح های مختلــف، آن را نیز کاهش می 

دهیم.
هاشــم امینی با اشــاره به اینکه اســتان 
اصفهــان در طــرح یکپارچــه ســازی 
شــرکت های آب و فاضالب پیشرو بوده 
اســت، افــزود: مجموعــه آب و فاضالب 
اســتان امســال به دلیل ایجاد ســامانه 
۱۵22 در جشنواره شــهید رجایی یکی 
از دســتگاه های برتــر در زمینه خدمات 
الکترونیک شناخته شد، از این رو تاکید بر 
این شد که سامانه ۱۵22 برای روستاهای 
استان نیز راه اندازی شود تا روستاییان برای 
دریافت خدمات کوچک مانند تغییر نام، 
قبض المثنی و یا حتی خدمات اولیه مثل 
درخواست انشــعاب آب و فاضالب نیازی 
به مراجعه حضوری به شرکت ها و شهرها 

نداشته باشند.
وی ادامــه داد: راه اندازی ســامانه ۱۵22 
روستایی نیازمند زیرساخت هایی بود و باید 
تمام پرونده های آب و فاضالب روســتایی 

اســکن و بایگانی الکترونیکی می شد که 
خوشبختانه در هشت ماهه گذشته پرونده 
۹۵ درصد از بیش از 2۳0 هزار مشــترک 
روستایی بایگانی الکترونیک شده است و از 
این پس می توانند خدمات آب را از طریق 

این سامانه دریافت کنند. 
امینی خاطر نشــان ســاخت با انجام این 
اقدامات الکترونیکی غیــر حضوری علی 
رغــم اینکــه ۱۷ درصد مشــترکین آب 
استان را انشــعابات روستایی تشکیل می 
دهد، ســهم تماس هــای غیرحضوری 
مشــترکین به ســامانه ۱۵22 بالغ بر 2۳ 
درصد کل تماس ها می باشد که نشان از 
موفق بودن طرح یکپارچه سازی و خدمات 
غیرحضوری مشــترکین در سطح استان 

دارد. 

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهــان از دیگر خدمات شــبانه روزی 
شرکت را سامانه ۱22 عنوان کرد و تصریح 
نمود: ســامانه ۱22  پل ارتباطی مردم و 
شــرکت های  آب و فاضالب می باشد که 
به وسیله آن مشترکین می توانند حوادث 
حوزه آب ماننــد ترکیدگی لوله ها، حادثه 
در انشعاب آب و اشــکال در شبکه توزیع 
و انتقــال و همچنین در حــوزه فاضالب 
مشــکالتی همچون گرفتگــی فاضالب، 
فقدان دریچه یا شکســتگی خــط را به 
شــماره ۱22 گزارش دهند. این مرکز   با 
استفاده از سیستم یکپارچه امداد رسانی 
در تمام سطح استان امکان رسیدگی هر 
چه سریع تر به مشــکالت آب و فاضالب 

مشترکان  را فراهم ساخته است .
وی با بیان اینکه در حال حاضر سامانه ۱22 
آبفا استان اصفهان پاسخگوی مشترکان 
در ۹۸ شــهر و۹۴۸ روستا می باشد افزود: 
هم اکنون حدود ۵ میلیون نفر در استان از 
شبکه آبرسانی پایدار برخودار هستند که 
مشتمل بر دو میلیون و ۳2۵ هزار و ۸۴۳ 
آحاد مشترک می باشــد. همچنین یک 
میلیون و ۴۵0 هزار و 20۳ آحاد مشترک 

فاضالب در استان وجود دارد. 

طرح عمرانی "100-300" در استان اصفهان اجرا می شود
با هدف اصالح شبکه های آب روستایی صورت می پذیرد؛ دیدگاه

ذوب آهن اصفهان 
بر مشکالت غلبه کرد

 نوسان: مطبق بخشــنامه بانک مرکزي 
کارمزد خدمــات بانکــي از جمله کارت 
به کارت افزایش یافت. کارمــزد کارت به 
کارت به ازاي انتقال هر یک میلیون تومان 
از ۵00 به ۶00 تومــان افزایش یافت و در 
صورت افزایش هر یــک میلیون تومان در 
فرایند کارت بــه کارت معادل 2۴0 تومان 
به این هزینه اضافه مي شود. نکته مهم در 
بخشنامه بانک مرکزي اعمال کارمزد براي 

خدمات پایا و ساتنا اســت، کارمزد انتقال 
وجه بین بانکي پایا ۱صــدم درصد مبلغ 
تراکنش - از 200 تومــان تا 2۵00 تومان 
در پرداخت هاي انفــرادي و ۱00 تومان به 
ازاي هر تراکنش در پرداخت هاي گروهي 
است. هرچند براي افتتاح حساب و صدور 
دفترچه سپرده قرض الحســنه پس انداز 
کارمزدي تعیین نشــده اما هزینه افتتاح 
حساب سپرده کوتاه مدت متمرکز ۵ هزار 

تومان و صــدور هر جلــد دفترچه صرفا 
براي حســاب هاي کوتاه مدت نیز ۴۸00 
تومان تعیین شد. همچنین هزینه ارسال 
پیامک براي اطالع رساني با گرفتن رضایت 
مشتري معادل ۳0 تومان به اضافه هزینه 
پیامک و حق اشــتراک ساالنه تعیین شد. 
ســقف انتقال وجه کارت به کارت شتابي 
و درون بانکــي از مبدا هــر کارت به ۱00 

میلیون ریال در هر روز افزایش مي یابد

طبق بخشنامه بانک مرکزي اعالم شد:

افزایش کارمزد خدمات بانکي کلید خورد

مدیرعامل شـرکت آبفا اسـتان اصفهان از آغاز اصالح ۳۰۰ کیلومتر شـبکه آب روسـتایی این 
اسـتان در بـازه زمانـی ۱۰۰ روزه در قالب طرحی با عنـوان "۱۰۰-۳۰۰" که از آذر ماه تا اسـفند 
مـاه ۹۹ عملیاتی می گردد، خبر داد. هاشـم امینی با تشـریح دسـتاوردهای یکپارچه سـازی 
آب و فاضالب شـهری و روسـتایی، هدف از اجرای طرح "۱۰۰-۳۰۰" را تامین آب آشـامیدنی سـالم و پایدار 
و افزایـش کیفیـت آن برشـمرد. وی هزینـه اجـرای طرح مذکـور را بالغ بـر ۵۷ میلیارد تومـان عنوان کرد 
و افـزود: ایـن طـرح موجب تکمیل طـرح های آبرسـانی در  ۹۶ روسـتا مشـتمل بر چند مجتمع آبرسـانی 

روسـتایی می شود.

گزارش

گرو ه شهری



سال ششم
شماره صد و پنجاه و یک

۴ آذر ۱۳۹۹
۸ ربیع الثاني ۱۴۴2

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مجید محققیان
زیر نظر شورای سردبیری
   صفحه آرایی: نوسان

 چاپ:  پیام رسانه

 آدرس: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی 
 ساختمان آفتاب ، طبقه اول،  واحد ۶
 صندوق پستی: ۸۱۵۸۹۸۱۸۶۵

 تلفن: 0۳۱-۳2۶۱۷۸۵۹
 توزیع:آرمان پخش

  هفته نامه
n a v a s a nW e e k l y

پیامبر اکرم )ص( 

به فرزندان خود احترام بگذارید و آن ها را 
نیکو تربیت کنید تا مورد غفران پروردگار 

قرار گیرید.
24  Nov 2020

 no    151

Various
www.eghtesadbazar. ir

شمــاره 
صد و پنجاه و یک

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

درباره دن کیشــوت نوشته ســروانتس بسیار شــنیده ایم. 
"دن کیشــوت" مردی اســت به ظاهر نیک اندیش و خیرخواه،  
آرمان های واال در سر دارد و چو دیگر آدمیان احساس عادل بودن 
می کند. لکن در دورانی که رسم و آیین پهلوانی و شوالیه گری به 
پایان رسیده، براســاس کتاب ها و خوانده هایش، هوس پهلوانی 
به ســرش می زند،  لباس کهنه شــوالیه ها را می پوشد، نیزه به 
دست می گیرد و سوار بر اسب نازنین اش "رسی نانت" گرد جهان 
می گردد تاشاید وارث خلف اسالف خود باشد. حال آن که دوران 
این حرف ها گذشته است و تضاد درست از همین جا آغاز می شود 

وتا پایان کتاب ادامه می یابد. 
در واقـع تا دن کیشـوت هسـت ایـن تضاد وجـود دارد. دن کیشـوت که 
نتوانسـته در دنیـای رو بـه تغییـر، هویتـی بـرای خـود تعریـف کند به 
ناچـار چـاره در گذشـته می بیند. دسـت می بـرد و از میان اسـطوره ها 
تاریـخ بزرگترین هـا را بیـرون می کشـد و هویتـش را  افسـانه های  و 

براسـاس آنهـا تعریـف می کند. 
از ایـن رو هویـت دن کیشـوت یک هویت جعل شـده اسـت. یک هویت 
نامربـوط اسـت. آن چـه وی دارد یک "آشـفته هویت" اسـت که تاریخ 
انقضـای آن گذشـته اسـت و درگیـر شـدن بـا آن جـز رکـود و جمـود 

نتیجـه ای ندارد.
ناهمخوانـی و ناهماهنگـی با روزگار نو و تضاد دن کیشوتیسـتی برآمده 
از آن را می تـوان در جامعـه و سیاسـت چندسـده اخیـر  تاریـخ ایـران 

بـه خوبی دنبـال کرد.
قـرن نوزدهـم از نقـاط قابـل تامـل در ایـن بـاب اسـت. در زمانـه و 
زمینـه ای کـه در کشـورهای غربی مسـیر توسـعه و پیشـرفت هـر روز 
هموارتـر می شـد ایرانیـان نـه تنهـا درخـواب غفلـت بـه سـر می بردند 
و غایـب بـزرگ ایـن تحـوالت بودنـد، بلکـه بدتـر اینکـه هرروز شـاهد 
ظهـور یـک امام زمانـی بودند که مدعی نجـات ایرانیان و بشـریت بود. 
کتـاب "دن کیشـوت های ایرانـی" بـه قلـم بیـژن عبدالکریمـی رمـان 
تاریخـی اسـت کـه بـا این نـگاه، به تاریـخ ایـران در ایـن دوران و نحوهٔ 

مواجهـهٔ ایرانیـان بـا مدرنیته می پـردازد. 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن کتـاب مدت هـا در انتظـار مجـوز وزارت 

ارشـاد بـود و چنـد مـاه پـس از انتشـار توقیف شـد.
عبدالکریمـی در ایـن کتـاب تالش کرده نشـان دهـد که اساسـاً نوع و 
میـزان معرفـت و آگاهـی هرملتی تعییـن کننده سرنوشـت و آینده آن 

ملت اسـت. 
کتـاب بـا به تصویـر کشـیدن چگونگی سـربرآوردن فرقه هـای مذهبی 
و سـنتی ابعادمهمـی از چنـدو چـون بـروز و ظهور نمونه هایـی از جهل 
مقـدس در ایـن سـرزمین را به خوبـی روایت می کند و نشـان می دهد 
در زمانـه ای کـه جهـان برای تحـوالت جدید آمـاده می شـد ایرانیان با 
چـه ذهنیـت و معرفتی به اسـتقبال جهـان جدید رفتنـد. ذهنیتی که 

سرنوشـت امروز مـا را همچنان رقم زده اسـت. 
مهم تریـن واقعیتـی کـه در ایـن رمـان بـه شـکلی خواندنـی و جـذاب 
روایـت می شـود »تاریـخ سـیطره جهل مقـدس« دن کیشـوتی در این 
سـرزمین اسـت و از ایـن منظـر ایرانیان اگرچـه در دوره هایـی از تاریخ 
خویـش خـوش درخشـیدند امـا در دوران جدیـد تحـت سـیطره ایـن 
جهـل مقـدس و انـواع خرافـات و کـژ راهگـی آینـده خود و نسـل های 

بعـدی را بـا تباهـی و بدبختـی رقـم زدند.
ایـن جهـل مقـدس بیـش از هرچیـز بـا تصویرسـازی آرمانـی و توهـم 

گونـه ازگذشـته و آینـده در پیونـد اسـت. 
ازیـن رو ایـن رمـان درصدد اسـت تـا هر گونـه  "اتوپیاسـازی" فرقه ای 
چـون بابیـت و بهاییـت و یـا هرنـوع خوانـش ازین نـوع  رامـورد نقد و 

واکاوی قـرار دهد. 
به زعـم نویسـنده ایـن اتوپیاسـازی در تاریـخ جریان هـا و فرقه هـای 
مذهبـی و سیاسـی ایـران نتیجـه ای  جـز اِدبـار و خسـارت و عقـب 

ماندگـی فکـری و معرفتـی نداشـته اسـت.
ازیـن رو در قرنـی کـه تحوالت جدیـد در قالب مدرنیته در حال شـکل 
گیـری بـود ایرانیـان بـه جـای درس آمـوزی از ایـن تحـوالت و پیونـد 
یافتـن با جریـان فکری و عقالنـی جهان جدید درگیـر جریانات فکری  
گذشـته گرایانـه شـدند وبه کلـی از روندفکری و معرفتـی دنیای جدید 
عقـب ماندنـد و ایـن عقب ماندگـی تاکنون هـم گریبان جامعـه ایرانی 

را رها نکرده اسـت.
عبدالکریمـی بانوشـتن ایـن رمـان درواقـع ایرانیـان را دعـوت بـه ایـن 
امـر مهـم و اساسـی می کندکـه دسـت از موهومـات و خیـال بافـی و 
خرافه پـردازی برداشـته و بـا صیقلـی کـردن ذهـن و معرفـت خویـش 
راه نجـات را نـه در اسـطوره های خیالـی و دروغیـن بلکـه در تعقـل و 
خـردورزی و فربـه کـردن اندیشـه و معرفـت خویـش جسـتجو کننـد.

بیـژن عبدالکریمـی بـه خوبی و درسـتی یادآور شـده اسـت کـه تا این 
ذهنیـت ُدن کیشـوت وار ایرانـی اصـالح اساسـی نشـود و در مسـیر 
عقالنیـت و معرفـت ورزی درسـت و راسـتین قرار نگیـرد هرگونه امید 

بسـتن بـه توسـعه و پیشـرفت در ایـن سـرزمین محـال می نماید.

جک مــا، صاحــب علی بابــا و 
ثروتمندترین مرد چین خیلی 
وقــت بود کــه می خواســت 
اســتارت اپ جدیــد خودش 
در حــوزه فین تک بــه نام انت 
رو بیاره تو بــورس. پیش بینی 

می شد تا ۳۵ میلیارد دالر سرمایه جذب کنه!
 اما تنها دو روز مونده به تاریــخ ورود، دولت چین یه قانون 

جدید وضع کرد که همه چی رو به باد داد!
 مهم ترین کاری که قــرار بود انت انجام بــده این بود که 
ریســک وام رو به کمک هوش مصنوعــی پیش بینی کنه 
و بر اون مبنا، وام رو به درخواســت دهندگان برسونه. این 
می تونست ضمن حذف ضامن، سرعت و سهولت دریافت 

وام رو خیلی باال ببره.
 اما جک مــا جلوی دهان خــودش رو نگرفــت، و در یک 
کنفرانــس گفت قوانین مــا کهنه و بدردنخور هســتند، 
بانک هامون هم مثل الک پشتند، با اینا نمیشه تو فین تک 
به جایی رسید! همین حرف کار دستش داد، چون به قبای 

حزب کمونیست برخورد. 
تو قانونی که جدیــدا وضع کرد، شــرکتی مثل انت اصال 
امــکان فعالیــت نخواهد داشــت. مثل همــه نظام های 
اقتدارگرا، بهانه امنیتی میارن: گسترش این نوع از بیزینس 

موجب افزایش ریسک سیستم خواهد شد!
چون بررسی کارشناسی وجود نداشــته، دغدغه فنی در 

کار نبوده. قضیه به همین ســادگیه که یکی از گنده های 
حزب گفته »این یارو خیلی دور بر داشته« و اون یکی بش 
گفته »میدم دمش رو بزنند«، و فرداش قانون جدید اومده.  
اون ها کاری با تبعات مثبت یا منفی ایــده انت برای بازار، 
که هیچ بشری ازش خبر نداره )چون آزموده نشده هنوز( 

ندارند.
 مشکل حزب تنها این مسئله ســت که اگه این ایده جواب 
بده، ثابت میشه که کنترل ســفت و سخت دولتی بیشتر 
ترمز توسعه بوده تا االن، نه تضمین کننده ثبات. ابزارهای 
کنترلی شون رو از دست نمیدن، اما ممکنه مشروعیت اون 

ابزارها رو از دست بدن. و این برای حزب تهدیدکننده ست.
متأسفانه در فضای نت محتویاتی دست به دست میشه که 
جهش اقتصادی چین رو مدیون تصمیمات درست دولت 

چین معرفی می کنه. اما این یک افسانه ست. 
این بخش خصوصی و بازار مردمــی چین بود که خودش 
رو تا اینجا جلو آورد، و دولت تا همین االنش بیشــتر زیر 
الستیک شون رو ســر می کرده تا هرچی بیشتر گاز میدن 
کمتر جلو بــرن. و وقتی زیر پای ثروتمندترین شــهروند 
خودشــون رو اینجوری خالی می کنند، با ســرمایه گذار 

خارجی چه خواهند کرد؟
به جای اینکه دولت چیــن رو الگوی برنامه ریزی و کنترل 
موفق جا بزنند، باید به مــردم این آگاهی رو بدهند که اگه 
شر دولت چین از سر بخش خصوصی چین برداشته بشه، 

دنیا جای امن تر، و پیشرفته تر و مرفه تری خواهد بود.

آلمانی  نساجی  شرکت  همکاری  با  که  کرد  اعالم   IBM شرکت  مسئولین 
Kaya&Kato در نظر دارند در جهت شفافیت هر چه بیشتر، کلیه مراحل زنجیره 
الیاف و منسوجات را بر روی بالکچین پیاده سازی کنند. در این راهکار  تأمین 
خریداران پوشاک و نیز تامین کنندگان البسه می توانند به راحتی از نحوه و مکان 
ساخت و فرآوری الیاف و منسوجات اطالع یابند. این راهکار که از سوی وزارت توسعه 
اقتصاد آلمان هم پشتیبانی می شود، راه را برای بسیاری از تخلفات خواهد بست.

قیمت مصالح ساختمانی در نیمه اول امسال با شوک قیمتی مواجه شد. بررسی رشد قیمت 
مصالح مهم و پرکاربرد ساختمانی در نیمه نخست امسال نشان می دهد، تورم قیمت مصالح 
برخی اقالم گروه فوالدی ۳ رقمی شد. در نیمه نخست امسال مصالحی با شوک قیمتی مواجه 
شدند که رشد قیمتی آنها در نیمه اول سال ۹۸ محدود یا حتی با کاهش ۱0 تا ۱۴ درصدی 
مواجه بودند. قیمت تیرآهن بسته به نمره آنها در نیمه نخست سال گذشته بین ۹ تا ۱۶ درصد 
رشد کردند در حالی که رشد قیمتی این قلم در نیمه اول امسال بین ۱۷۶ تا 222 درصد بود. 

شوک قیمتی مصالح ساختمانیشفافیت در صنعت ُمد با بهره گیری از بالکچین

معجزه شیلی
 رویایی که برباد رفت!

دن کیشوتیسم 
و تاریخ جهل ایران معاصر

  اتوپیا 

 سیاست
  توسعه

استارت آب جک ما و حزب کمونیست چین 
نگاره

مدیریت

مدل  یک  بر  تکیه  با  شیلی  سال ها  برای 
بی سابقه از توسعه اقتصادی پایدار، در آمریکای 
و  عوام گرایی  برخالف  بود.  استثنا  التین 
شیلی  اقتصادی  دستور العمل  عوام فریبی، 
به  احترام  گذشته  سال  پنج  و  چهل  در 
مالکیت خصوصی و آزادی کارآفرینان بود.

عبارت "معجزه شیلی" توسط اقتصاددان 
برای  فریدمن  میلتون  مانند  شهیری 
توصیف تغییر جهت اقتصاد شیلی در دهه 
۱۹۸0 از سوسیالیسم به اقتصاد بازار آزاد 
استفاده شد. بسیاری دیگر از تحلیل گران 
اقتصادی نیز، زمانی که به رشد چشمگیر 
شیلی در دهه های اخیر نگاه می کنند، 
معجزه شیلی را تایید می کنند. بیست سال 
پیش، به نظر می رسید شیلی در راه ورود 
به لیگ کشورهای پیشرفته جهان بود و 
به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای 
جهان در آینده شناخته می شد. با این 
حال، به نظر می رسد " معجزه شیلی " به 
علت عدول از اصول بازار آزاد، دیگر دست  
نیافتنی باشد! شاخص های بین المللی، 
فاجعه اقتصاد شیلی در یک دهه گذشته را 

به خوبی توضیح می دهند:
 ( اقتصـادی  آزادی  شـاخص  اول: 
وال اسـتریت ژورنال( نشـان می دهد که 
شـیلی از جایگاه هشتم در سال 200۸ 
به رتبه بیستم در سـال 20۱۷، در قاره 

آمریـکای التین سـقوط کرده اسـت.
دوم:  طبق شـاخص آسـانی انجام کسب 
و کار )بانـک جهانـی(، شـیلی از رتبـه 
چهلـم در سـال 200۸ بـه پنجـاه و نهم 
در سـال 2020 تنزیل رتبه داشـته است.

سـوم:  شـاخص درک فسـاد مالـی 
)شـفافیت بین الملـل( بـرآورد کـرده 
کـه شـیلی از جایـگاه بیسـت و سـوم 
در سـال 200۸ به بیسـت و ششـم در 
سـال 2020 عقب رفـت کـرده اسـت.

چهـارم: شـاخص رقابت پذیـری )بنیـاد 
کشـور  پنـج  جـزو  را  شـیلی  مالیاتـی( 
ضعیـف در سـازمان همکاری اقتصـادی و 
توسـعه )OECD( قرار می دهـد. به طور 
دقیق تـر، حداکثر نرخ مالیات شـرکت های 
شـیلی 2۷ درصـد اسـت، در حالی که نرخ 
میانگین  مالیات سـایر کشورهای عضو در 
سـازمان همـکاری اقتصادی و توسـعه 2۳ 
درصـد می باشـد )شـیلی تنهـا کشـوری 
بـوده کـه در یک دهه گذشـته این مالیات 
را ده واحـد افزایش داده!(. پیشـنهاداتی که 
بـرای بهبـود اوضـاع اقتصـادی نیـز ارائـه 
می شـوند، چندان امیدوارکننده نیسـتند.

طـرح پیشـنهادی دولـت فعلی یـک طرح 
"کینـزی" اسـت. سیاسـت مالـی دولـت 
بـرای جبـران کسـری بودجـه بـا تکیه بر 
افزایـش هزینه هـا و بدهی هـای عمومـی، 
مالیـات  افزایـش  بـرای  مقدمه ای سـت 
خانواده هـا و کارآفرینـان در ایـن کشـور. 
بـه نظـر می رسـد عواملـی چـون فسـاد 
در بخـش عمومـی، تنظیمات خودسـرانه 
نهـادی ، دسـتکاری در پـول و اعتبـار ، 
افزایش مالیات ها و مقررات سـلب مالکیت 
خصوصـی، بحران شـیلی را بیـش از پیش 
تعمیـق خواهند کـرد. در نهایـت می توان 
گفت مدل توسـعه شـیلی ) 20۱۳-۱۹۷۷ 
( دیگـر نمی تواند الگوی توسـعه جـذاب و 
مناسـبی برای سـایر کشـورهای آمریکای 
التیـن باشـد. مگـر این کـه ایـن کشـور، 
مجـددا بـه اصول هایـی چـون احتـرام بـه 
مالکیـت خصوصـی و تقویـت بنگاه هـای 

اقتصـاد آزاد بازگـردد.

یک رهبر موفق باید نیازها و خواسته های کارمندان خود 
را بشناسد. هم چنین، توجه به کارکنان یک کسب و کار و 
ایجاد ارتباط موثر با آن ها اهمیت زیادی دارد. در ادامه به 
تعدادی از دلخوری هایی که کارمندان در محل کار با آن  

مواجهند می پردازیم. 
به مشکالت و اختالفات آن ها توجهی نمی شود

تحقیقـی کـه در این زمینه انجام شـد نشـان داد، تقریبا یک چهارم 
کارمندان اعالم کردند عملکرد بخش منابع انسـانی محل کارشـان 

در حل مشـکالت و اختالفات رضایت بخش نیسـت. 
کارمند سخت کار می کند، مدیر به اعتبار و سرمایه می رسد

در یـک نظرسـنجی ۱۷ درصـد کارمنـدان گفتند کارفرمایشـان با 
ایده هـای آن هـا اعتبـار زیـادی پیدا می کنـد اما آن ها هیـچ بهره ای 

از ایـده ی خودشـان نمی برند. 
امکان پیشرفت در کار وجود ندارد

بنابـر یـک نظرسـنجی، تنهـا ۴۱ درصـد کارمنـدان بـا قطعیـت 
اعـالم کردنـد کارفرمایشـان به آن ها کمـک می کند در شغل شـان 

کنند. پیشـرفت 
کارفرما اشتیاق و انگیزه ای در آن ها ایجاد نمی کند

کردنـد  اعـالم  کارمنـدان  درصـد   ۳۵ تنهـا  پژوهـش،  یـک  در 
کارفرمایشـان بـرای آن هـا الهام بخـش اسـت و کمـک می کنـد بـا 

اشـتیاق زیـاد بـه کارشـان بپردازنـد.
از کارمندان به اندازه کافی قدردانی نمی شود

نتایـج یـک نظرسـنجی نشـان داد ۶۳ درصـد کارمنـدان احسـاس 
می کردنـد بـه قـدر کافـی بـه خاطـر دست آوردهایشـان از آن هـا 

نمی شـود. قدردانـی 
توجهی به استراحت کارمندان نمی شود

نظرسـنجی جدیدی نشـان داد ۸0 درصد مدیـران ادعا می کنند به 
اسـتراحت کارمنـدان اهمیـت زیادی می دهنـد و به انـدازه ی کافی 
بـه آن هـا مرخصـی می دهنـد. ۶۷ درصـد کارمنـدان گفتنـد هرگز 
چنیـن حرفـی از کارفرمایشـان نشـنیده اند یـا در زمان درخواسـت 

مرخصـی، بـا مخالفت آن هـا مواجه شـده اند.
کارمندان وظایف مشخصی ندارند

وقتـی کارمنـدان ندانند دقیقـا چـه کاری باید انجام دهنـد، چطور 
می تواننـد عملکـرد خوبـی از خـود نشـان دهنـد؟ بنـا بـر یـک 
نظرسـنجی، ۵۷ درصد کارمندان از این که کارفرمایشـان دسـتورات 

مشـخصی بـه آن هـا نمی دهـد گله داشـتند.
خیلی از مدیران برای کارمندان وقت نمی گذارند

در تحقیقـی، نیمی از کارمندان گفتنـد در اغلب مواقع مدیران برای 
دیدارهـای دسـته جمعی با کارمنـدان وقت دارند، امـا برای هر یک 

از آن هـا به طور جداگانـه وقت نمی گذارند.

مدیران توجه کافی به کارمندان ندارند
براسـاس تحقیقـی، ۳۶ درصد از کارمندان گله داشـتند که مدیران 

هیـچ اهمیتی نمی دهند کـه نام آن هـا را بدانند.
میزان حقوق دریافتی عادالنه نیست

نتایـج تحقیقـی در سـال 20۱۷ میـالدی نشـان می دهـد تنها 20 
درصـد کارمنـدان ادعـا می کننـد حقوق شـان عادالنه اسـت.

هیچ شفافیتی در شرکت وجود ندارد
شـفافیت در کار، از جمله عواملی اسـت که باعث می شود کارمندان 
یک شـرکت خوشـحال و راضی باشـند. خیلی از شرکت ها خصوصا 

دربـاره پرداختی ها این شـفافیت را به وجـود نمی آورند.
هیچ بازخوردی از مدیر نمی گیرند

مدیـران اندکـی بـه کارمندان شـان بازخـورد الزم را می دهنـد، هـر 
چنـد ایـن کار واقعا نیاز اسـت. زیـرا هم به کارفرمـا و هم به کارمند 

در راسـتای پیشـرفت سـازمان کمک می کند.
زیرنظرگرفتِن دقیق مدیران باعث تضعیف روحیه کارمندان می شود

خیلـی از کارمنـدان می گوینـد کارفرمـای آن ها تمام حرکات شـان 
را زیـر نظـر دارنـد و فرصت درسـت کار کـردن را از آن ها می گیرند. 
طبـق نتایج یـک مطالعـه، ۶۸ درصد کارمنـدان می گویند مدیریت 

ذره بینی باعث شـده روحیه شـان در کار تضعیف شـود.
تبعیض در محل کار باعث کاهش بهره روی کارمندان می شود

مطالعه دیگری نشـان می دهـد ۵۶ درصد کارفرمایـان حتی قبل از 
این کـه عملکرد کارمنـدان ارزیابی شـود یکی از افراد محبوب شـان 
را بـرای ارتقـا جایـگاه در ذهـن دارنـد و ۹۶ درصد نیز حتـی بعد از 
انجـام فرآینـد ارزشـیابی عملکـرد، این ارتقـا را به همان فـرد مورد 
نظـر می دهند. جالب اسـت بدانید، ۷۵ درصـد کارمندان می گویند 

در محـل کارشـان با چنیـن تبعیض هایی مواجه شـده اند.

۱۴رفتار کارفرما که باعث نارضایتی کارمندان می شود
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  والری تروسکهروزگار  کرونایی
 از کشور روسیه

نگاه

 نوسـان: دو خأل مهم در اکوسیسـتم رقابت شـتاب دهنده ها که بارها 
فعـاالن بـه آن اشـاره  کرده انـد، یکـی نبـود سـرمایه و دیگری نبـود تیم 
خوب اسـت. مدیرعامل یک مجموعه اسـتارتآپی در این رابطه می گوید: 
اگـر بخواهیـم خـأل نبود تیمـی حرفـه ای را پر کنیـم، بایـد آموزش های 

حرفه ای تـری را بـه آمـوزش عالی متناسـب با نیـاز بـازار اضافه کنیم. 
همچنیـن بایـد فضایـی ایجـاد کنیـم کـه سـرمایه خـوب به ایـن فضا 
تزریـق شـود. سـرمایه گذارها در هر شـهری هسـتند، سـراغی از صنایع 
سـنتی بگیرنـد و تـالش کننـد در آن حوزه هـا از تیم هـای اسـتارت آپی 
حمایـت کننـد. اگـر ایـن پیوند بیـن صنایع سـنتی و سـرمایه گذارهای 
اسـتارت آپ ها ایجـاد شـود، تیم های اسـتارت آپی می تواننـد چالش های 

صنایـع سـنتی را حل کنند. شـرکت هایی که به سـمت سـرمایه گذاری 
روی اسـتارت آپ های حـوزه تخصصی خود می روند، هـم می توانند نوآور 
شـوند و هم می توانند کسـب وکار خود را توسـعه ببخشـند و به منفعت 
مالـی خوبی برسـند. این مـدل کاری در سراسـر جهان، امتحـان خود را 
پـس داده اسـت. اگـر هر شـرکت بزرگ، اسـتارت آپی را زیـر بال وپر خود 
بگیـرد دیگـر از بـازار جا نخواهد ماند. نـوآوری می  تواند همه معـادالت را 
بـه هم بریـزد مثل کشـمکش های آژانس ها با تاکسـی های آنالیـن. این 
خطـر برای تمـام بازار سـنتی وجود دارد. اگر کسـب وکارهای سـنتی به 
دنبـال حفـظ جایگاه خود هسـتند، باید وارد حوزه اسـتارت آپ ها شـوند 

تـا از بـازار نـوآوری و سـود آن جا نمانند.

کمبودهای فضای رقابت شتاب دهنده ها


