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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

  گزارش

ناهماهنگی ها باید برطرف شود
هیاتی متشــکل از نمایندگان اقتصادی، گردشگری 
و رسانه ای ارمنســتان به ایران ســفر کرد تا ضمن 
آشــنایی با جاذبه هــای ایران در مرز مشــترک دو 
کشــور، کمیته گردشــگری ایران و ارمنســتان را 
راه اندازی کند. طرف ارمنســتانی انگیزه این ســفر 
را بیشــتر اجرایی کردن قراردادهــای متعدد بین 
دو کشــور می داند که در ســه دهه اخیر امضا شده 
اما بی ســرانجام مانده است. مرز مشــترک ایران و 
ارمنستان اگرچه کوتاه است اما با توجه به موقعیت 

ارمنستان در مجمع اوراسیا و ...

  گزارش

ماجرا خارج از حوزه اقتصاد است!
صحبت از موانع تولید و توســعه در ایران عمری به 
قدمت برنامه های توسعه دارد؛ برنامه هایی که ۱۱ بار 
در کشور اجرا شــد اما نتیجه هفت دهه تالش هنوز 
به توسعه یافتگی منجر نشده است. درنتیجه عجیب 
نیست بحث در این باره نظرات متعددی را در برگیرد 
که حتی با یکدیگر در تضاد قرار دارند. ســید محمد 
بحرینیان از اعضای اتاق بازرگانی مشهد که در حوزه 
صنعت فعال است، معتقد اســت عدم اهلیت فنی و 
علمی در ایران تحت الشعاع اهلیت سیاسی و امنیتی 

قرار گرفته و همین مساله باعث...

۰5

۰۴

ناآرامی اغتشاش خسارت
نگاهی به آسیب ها و خساراتی که از اعتراضات اخیر به اصفهان وارد شد؛

عباس نصر، معتقد است، اگر بخواهیم طبق قانون عمل کنیم مردم در هر زمانی می توانند اعتراض خود به موضوعات مختلف را 
بیان کنند و حتی نیازی به مجوز ندارند، زیرا در قانون اساسی حرفی از مجوز به میان نیامده است. جنبه بد ماجرا اما به روزهای بعد از 
این اعتراضات بازمی گردد و آسیب های که به بخش های مختلف شهر وارد شده است. این گزارش سعی دارد در گفتگو با مدیران
 حوزه های مختلف شهری، برآوردی از میزان خسارت وارده به شهر اصفهان ارائه دهد. هرچند که نگارنده معتقد است میشد با 

تدبیری مناسب از پیچ سخت افزایش بهای بنزین بی هیچ خسارتی گذر کرد.

گزارش
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نماینده مردم شاهین شهر گفت: در جلسه روز سه شنبه مجلس، با آقای محمدباقر 
نوبخت و وزیر صمت در مورد مشکالت مردم و اینکه برخی نان شب ندارند صحبت کردم.
حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: ممکن است برخی از نمایندگان که در جلسات خاصی 
از مجلس شرکت می کنند از این مسئله مطلع بوده باشند که بیشتر از دو یا سه نفر هم 
نیستند. اما اینکه این موضوع را به صورت عمومی در مجلس مطرح کنند و نمایندگان را از 

این موضوع باخبر کنند صحت ندارد. 

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رئیس جمهوری به تمامی دستگاه ها 
اعالم کرده است که حتی تقاضایی برای افزایش قیمت نداشته باشند. به گزارش فارس، 
وی افزود: باید با نصب بنر متخلفان را به مردم معرفی کرد تا مردم از این طریق بدانند که 
این فرد در حق آنها اجحاف کرده است. وی ادامه داد: البته این کار غیر از اعمال جرایم 
معمول برای یک متخلف است و سازمان تعزیرات و قوه قضائیه بهتر می دانند که چگونه 

از ظرفیت قوانین برای معرفی متخلفان استفاه کنند.

  نوسان: رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان با تاکید براینکه 
هیچ افزایش قیمتی در بازار نداریم، گفت: 
افزایــش بی رویه خرید از ســوی مردم 
موجب افزایش تقاضا و نابسامانی در بازار 

خواهد شد.
ایرج موفق در خصــوص وضعیت بازار 
بعد از افزایش نرخ بنزیــن، اظهار کرد: 
بعد از اجرای ساماندهی قیمت بنزین، 
روزانه بــا دســتور اســتاندار اصفهان 
جلسات تنظیم بازار برگزار شد و به مردم 
اطالع رســانی کردیم که ذخیره سازی 
کاال در اســتان اصفهان به میزان کافی 
انجام شده است. وی از مردم خواست با 
آرامش و به صــورت عادی خرید کنند، 
تاکید کرد: افزایش بی رویه خرید از سوی 
مردم موجب افزایش تقاضا و نابسامانی 

در بازار خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان با اشاره به طرح های ویژه 
و اکیپ های خاص نظارت بر بازار از سوی 
بازرسی اصناف، سازمان صمت و تعزیرات 
حکومتی در بخش های مختلف استان، 
گفت: عالوه بر این ســامانه ۱۲۴ فعال 
است و با افزایش ساعات کار تنظیم بازار 
استان از ۷ صبح تا ۱۰ شب، این بخش 
گزارشات کم فروشــی، گران فروشی و 
... را دریافت می کنــد، همچنین مردم 
می توانند با مراجعه حضوری، شکایت 
خود را به صورت کتبی به سازمان صمت 

ارائه دهند.
وی با بیان اینکه در بحث ساماندهی بازار 
برخی به دنبال سوءاســتفاده هستند، 
اظهار کرد: روز پنجشنبه نیز در جلسه ای 
با دادستان مرکز استان، بر نظارت بیشتر 
بازار و مقابله با گران فروشی تاکید شد، 
بنابراین با بازرســی های خود به دنبال 
این هستیم که افزایش قیمتی نداشته 
باشیم.موفق ادامه داد: با توجه به مواردی 
که در جلسه تنظیم بازار کشور و استان 
مطرح شد ممکن است برخی از کاالها و 
خدمات متاثر از ساماندهی قیمت بنزین 
قرار گیرنــد؛ به عنوان مثال ســرویس 
مدارس، تاکسی های تلفنی و پیک های 
موتوری کــه در این طرح دیده نشــده 
بودند، اکنون سهمیه بنزین آنها لحاظ 
شــده اســت. وی گفت: در پی افزایش 
قیمت بنزین، در کمیته های کارشناسی 
زیرمجموعه تنظیم بازار و کمیســیون 
نظارت بر مجامع صنفی استان در حال 
کارشناسی هستیم تا هر کاال و خدماتی 
که متاثر از ساماندهی قیمت بنزین است 
درخواســت های خود را ارائه دهد تا بعد 
از ارزیابی در این کمیته ها، یا نســبت به 
اصالح قیمت آنها اقدام یا درخواست آنها 

رد خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان در پاسخ به این سوال که 
آیا کنترل دستوری بر بازار بعداً منجر به 
انفجار قیمت ها نخواهد شد؟ اظهار کرد: 
کنترل بازار اکنون اتفاق افتاده و مشکلی 
وجود ندارد، البته به مردم نیز بســتگی 
دارد تا در خرید کاالهای موردنیاز خود 

دقت کنند.
 موفق در خصوص اقدام خودسرانه برخی 
نانوایان در گرانی نان نیــز، توضیح داد: 
حدود یک ماه پیش بر اســاس مصوبه 
تنظیم بازار کشور قیمت نان ساماندهی 
شد، اما اواخر هفته گذشته برخی نانوایان 
در قیمــت نان ســلیقه ای عمل کردند 
که مصــوب کردیم تــا روز جمعه تمام 
نانوایی ها باید تابلو قیمت خود را براساس 

وزن چانه و ... نصب کنند.

حتی تقاضای گرانی هم ندهیدحاجی دلیگانی: برخی مردم نان شب ندارند
رویدادنامه

   گزارش

مردم با آرامش 
خرید کنند

Is fahan

اصفهان در هفته ای كه گذشت؛

»اصفهان در هفته ای كه گذشت« همچون بسیاري ديگر از شهرهاي 
بزرگ كشور روزهاي عجیبي را به خود ديد. روزهايي توام با ناآرامی های 
اجتماعي چشمگیر كه منجر به قطعي اينترنت و قطع شدن طیف وسیعي 
از ارتباط ها با داخل و خارج از شهر شد و بسیاري از كسب و كارهاي 
اينترنتي را از رونق انداخت. در اين مدت كه حدود يك هفته به طول 
انجامید، صنعت گردشگري كشور و به دنبال آن اصفهان با شوك بسیار 
عمیقي مواجه و پیكر ضعیف و نیمه جان اين صنعت نوپا در ايران به سوي 
سكته ای عمیق به پیش رفت. تا آنجا كه بسیاري از گردشگران خارجي 
پیش از سفر به ايران سفر خود را لغو كردند و آنها كه پیش از اين به 
ايران آمده بودند نیز با نخستین پرواز)كه آن هم به دلیل قطعي اينترنت 
با مشكالت زيادي روبرو شده بود( كشورمان را ترك گفتند. آنچه در 
ادامه مي خوانید گزيده اي از رويدادهاي يك هفته اخیر اصفهان است...

۱۵۰ شركت داخلي و خارجي 
مهمان اصفهان مي شوند

یکي از تازه ترین رویدادها بعد از آرام گرفتن اوضاع مذکور این است که از ششمین 
تا نهمین روز سومین ماه پاییزي، چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان 
در حوزه تجهیزات صنعتی و کارگاهی میزبان ۱۵۰ شرکت خواهد بود و عالقمندان 
می توانند از ساعت ۱۵ تا ۲۱ به بازدید از این نمایشگاه بروند. در این نمایشگاه که 
در محل برپایي نمایشگاه بین المللي اصفهان در پل شهرستان برگزار می شود، 
ابزارآالت صنعتی، ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید، اتوماسیون صنعتی و ابزار 
دقیق، صنایع پیشرفته، خدمات فنی، مهندسی و مشاء ره ای، تجهیزات ایمنی و 
بهداشت و فروش و خدمات پس از فروش از جمله بخش هایی به شمار می روند که 
در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان به نمایش گذاشته می شوند. 

جايگاه هاي سوخت 
در تیررس خشم!

در ناآرامی های اخیر که در سرتاسر کشور و همچنین اصفهان رخ داد، جایگاه های 
سوخت یکي از اصلی ترین هدف تخلیه خشم شدند! بر این اساس رئیس انجمن 
جایگاه داران استان اصفهان خبر داده که میزان خسارت جایگاه های سوخت آسیب 
دیده در استان اصفهان بین ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است. پیمان کامران 
از حدود ۲۰ جایگاه آسیب دیده، اکنون ۹ جایگاه را وارد مدار شده اعالم کرده و 
خبر داده که ۱۱ جایگاه دیگر که آسیب بیشتری دیده اند، تا هفته های آتی وارد 

مدار خواهند شد.
درخشش شركت 

دانش بنیان اصفهاني در آسیا
شرکت دانش بنیان بهین آب زنده رود مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
موفق به کسب رتبه دوم در مسابقه بین المللی جایزه انجمن پارک های علم و 
فناوری آسیا شد. به گفته رییس دفتر همکاری های علمی و بین المللی شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان، این شرکت دانش بنیان از سوی شهرک به دلیل 
برخورداری از شرایط و شاخص های الزم برای شرکت در مسابقه جایزه انجمن 

پارک های علم و فناوری آسیا، معرفی و موفق به کسب رتبه برتر شد.
مژگان یزدیان پور از جمله شاخص های انتخاب شرکت دانش بنیان برتر در این 
رقابت را فناوری، میزان صادرات و درآمد آنها عنوان و خاطرنشان کرد: امسال 
بیست و سومین نشست ساالنه انجمن پارک های علم و فناوری آسیا اواخر آبان در 
تایوان برگزار شد. مدیرعامل شرکت بهین آب زنده رود نیز گفته امسال ۲۷ شرکت 
دانش بنیان در رقابت جایزه انجمن پارک های علم و فناوری آسیا شرکت کردند که 
چهار شرکت از بین آنها برتر شدند. شرکت آریا  نانوسیز از شرکت های مستقر در 
پارک علم و فناوری فارس نیز در بیست و سومین نشست ساالنه انجمن پارک های 

علم و فناوری آسیا در تایوان، جایزه فناور را کسب کرد.
ذخیره ۳7۰ میلیون متر مكعبي 

سد زاينده رود
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داده که ذخیره 
سد زاینده رود به ۳۷۰ میلیون مترمکعب رسید که برابر با ۲۶.۵ درصد حجم کلی 
این مخزن است. حسن ساسانی افزود: میانگین بلند مدت حجم آب ذخیره شده 
در این سد )دوره ۴۴ ساله( ۷۵۹ میلیون مترمکعب ثبت شده که نشان می دهد در 
مقایسه های بلند مدت، وضعیت منابع آبی در این منطقه مناسب نیست. به گفته 
او، میزان ورودی آب به سد زاینده رود در زمان حاضر ۱۷ مترمکعب و خروجی 
آن ۸۲ مترمکعب بر ثانیه است که امید می رود بارش های مؤثر پاییزی و زمستانی 

بتواند حجم قابل قبولی را به مخزن بیافزاید.
اصفهان 

الگوی شهر دوستدار سالمند 
رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر اصفهان خبر داده که نخستین جلسه 
تخصصی کارگروه شورای سالمندی با مراسم افتتاحیه دو روزه شهر دوستدار 
سالمند در اصفهان برگزار شده است. به گفته کوروش محمدی، نخستین جلسه 
تخصصی کارگروه شورای سالمندی با مراسم افتتاحیه دو روزه شهر دوستدار 
استان  سالمندی  کارگروه شورای  اعضای  و  برگزار شده  اصفهان  در  سالمند 
اصفهان به همراه دبیر شورای سالمندی کشور و مشاور ارشد بین المللی دفتر 
آسیا-اقیانوسیه سازمان ملل متحد، »ناظر بین المللی طرح بررسی شهر دوستدار 
سالمند« را در اصفهان معرفی کردند. این عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان با 
اشاره به اینکه طرح شهر دوستدار سالمند با اجراي دانشگاه هنر اصفهان و کارگره 
ویژه در حال انجام است، همچنین خبر داد که طرح مذکور با حضور نمایندگان 
شورای شهر، شهردار شهر اصفهان و مدیرکل بهزیستی و نماینده سازمان ملل 
متحد ارائه شده و یک ناظر بین المللی از طرف دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل 
متحد برای اجرای این پروژه در اصفهان معرفی و قرار شده این ناظر به عنوان رابط 

بین جامعه جهانی و اصفهان تجارب بین طرفین را منتقل کند.
او با استناد به گفته های جودان، مشاور ارشد بین المللی دفتر آسیا-اقیانوسیه 
سازمان ملل متحد، گفته که طرح شهر دوستدار سالمند در اصفهان به عنوان 
الگوی پیشرفت در شهر دوستدار سالمند معرفی شد و پس از اعالم نتایج می توان 

از الگوی اصفهان در شهر دوستدار سالمند در تمام جهان بهره جست.

شهر ایستاده 
بر مدار هيجان!

گفته می شود با قطع کامل اینترنت در 
هفته گذشته در ایران باعث وارد شدن 
۳۶۹ میلیون دالر معادل ۴۳۰۰ میلیارد 
تومان به اقتصاد کشور شده است. در این 
میان اما صنعت گردشگری که قرار است 
درآمد آن جایگزین صنعت نفت شود در 
صدر صنایع زیان دیده بود.  در این گزارش 
با تعدادی از دست اندرکاران این صنعت 

گفتگو کردیم تا نظرات آنها را بدانیم.

لغو پروازهای خارجی
فاطمه ابراهیمی مدیر آژانس هفت اقلیم، 
به لغو کامل تمام تورها ورودی و پروازهای 
خارجی در اثر عدم دسترسی به اینترنت 
اشاره کرد و گفت: در روزهای اول با قطع 
کامل اینترنت دسترسی به هیچ سایتی نه 
داخلی و نه خارجی برای خرید و فروش 
اینترنت برای ما میسر نبود. در نتیجه تمام 
تورها و پروازهای داخلی و خارجی ما لغو 
شد. در نتیجه هم ما و هم مسافران مان 
دچار سردرگمی شدند. اما بعد از چند 
روز دسترسی به سایت های داخلی امکان 
پذیر شد و توانستیم بعضی از تورها و 
بلیط های سفرهای داخلی را بفروشیم. 
در یک مورد برای مسافری که پروازش لغو 
شده بود با هزار سختی و گرفتاری توسط 
یکی از آژانس های همکار که دسترسی 
بلیط  توانستیم یک  اینترنت داشت  به 
پیدا کنیم. او ادامه داد: با این وجود به 
علت قطع کامل اینترنت و عدم تماس با 
خارج از کشور خرید و فروش تمام تورها 
لغو  کامل  به طور  خارجی   پروازهای  و 
شد. با هیچ یک از آژانس های کارگزاران 
خرید و فروش تورها در خارج از کشور 
نیز نمی توانستیم در تماس باشیم. تعداد 
زیادی سفارش از خارج از کشور داشتیم 
که تمامی آنها لغو شد. اکنون یک هفته 
است که هیچ بلیط خارجی را نفروخته ایم.

ابراهیمی در ارتباط با دسترسی برخی 
و  اینترنت  به  مسافرتی  آژانس های  از 
گذشته  هفته  در  خارجی  سایت های 

گفت: در اصفهان برخی از آژانس ها از 
قبل به شبکه ملی متصل شده بودند و 
برای سهولت دسترسی به اینترنت نیز 
دیش نصب کرده بودند. از این رو در روز 
اول که سرعت اینترنت ها بسیار پایین بود 
آنها توانستند به شبکه اینترنت وصل شوند 
اما با قطع کامل اینترنت نیز دسترسی 
همان نیز به این شبکه بین المللی قطع 
شد. با این وجود ظاهرا برخی از آژانس های 
تهران به شبکه و سایت های بین المللی 
با  را  موضوع  این  و  داشتند  دسترسی 
پیامک به مشتریان و همکارنشان اعالم 
می کردند. اتفاقا برای من هم این پرسش 
پیش  آمد که چگونه برخی در زمان قطع 
سایت های  و  شبکه  به  اینترنت  کامل 
از  یکی  که  دارند  دسترسی  خارجی 
این  زیاد  احتمال  "به  گفت:  همکارانم 
آژانس ها دولتی هستند". اما تاکنون در 
اصفهان چنین موردی را سراغ نداشتیم و 
دسترسی به اینترنت برای همه غیرممکن 

شده بود.

وحشت مسافران خارجی
از  گردشگری  راهنمای  ایوبی،  سعید 
مسافر  چند  همراه  به  سفراش  تجربه 
گذشته  هفته  در  اصفهان  به  ترکیه ای 
گفت: روز اول اعتراض ها بود که بی خبر از 
همه جا صبح زود از یزد به سمت اصفهان 
حرکت کردیم. هنگام رسیدن به اصفهان 
در همان ورودی شهر متوجه بسته بودن 
و جو آشفته خیابان ها به علت اعتراض ها 
شدیم. در آن هنگام منطقی ترین راهکار، 
هدایت مسافران به سمت فرودگاه که 
زحمت  هزار  با  بود.  است  امن  مکانی 
و  بردم  فرودگاه  سمت  به  را  مسافرانم 
چندساعتی در آنجا اسکان دادم. عصر 
هنگام انتقال مسافران از فرودگاه به سمت 
شلوغی  متوجه  نیز  اقامت  محل  هتل 
زحمت  هزار  با  شدم  شهر  خیابان های 
مسافرانم یک ساعت پیاده کوچه وپس 
کوچه های شهر از آن سوی پل خواجو 

تا آن سوی ۳۳ پل به سمت هتل محل 
هنگام  و  کردم  راهنمایی  اقامت شان 
رسیدن به هتل تازه متوجه شدیم تمام 
اینترنت ها در ایران قطع است و این شروع 
ماجرا بود. زیرا خانواده های آنها از طریق 
خبرگزاری های بین المللی  و شبکه های 
خبری خارج از کشور متوجه اعتراض های 
خیابانی مردم ایران شدند و از آنجایی که 
به علت قطعی اینترنت به آنها دسترسی 
با  بودند.  شده  نگران  حسابی  نداشتند 
زحمت فراوان توانستیم با خانواده یکی از 
مسافران تماس بگیرم شماره خودم را به 
انها بدهم تا خانواده سایر مسافران با من 
تماس بگیرند و خیالشان از بابت سالمتی 
و امنیت بستگانشان که در ایران بودند 

راحت شود.
صنفی  انجمن  رئیس  هداییان،  مریم 
راهنمایان گردشگری اصفهان نیز در این 
مورد گفت: هم مسافران خارجی خودم 
و هم مسافران خارجی تمام همکارانم 
اعتراض ها  علت  به  اینترنت  قطع  از 
در  مدام  و  بودند  کرده  وحشت   بسیار 
مورد چگونگی ارتباط با خانواده هایشان 
آنها هم بحران ها  می پرسیدند. هرچند 
اما قطع  دارند  را  و مشکالت خودشان 
اینترنت در چنین مواقعی، در فرهنگ  
آنها مسئله رایجی نیست؛ آنها نگران بودند 
نکند اتفاق بدتری درحال رخ دادن باشند. 
حتی دو تا از مسافران من از شدت نگرانی 
۲۴ زودتر از پایان تور خود، با وجود اینکه 
در تهران از طرف آژانس طرف قراردادشان 
هتل رزور شده بود با هزینه شخصی شان 
در هتل ایبیس فرودگاه امام خمینی)ره( 
اتاقی را رزرو کردند. درحالی که بهتر بود 
اینترنت داخل اتاق هتل ها برای استفاده 
خارجی  مسافران  بخصوص  مسافران 

وصل باشد.

بخش خصوصی خسارت ديد
میرانی عضو کمسیون  کاپیتان محمد 
گردشگری و خدمات وابسته اتاق بازرگانی 

ایران با اشاره به اینکه هنوز برآورد دقیقی 
بخش  به  شده  وارد  میزان خسارات  از 
خصوصی فعال در حوزه گردشگری نشده 
است توضیح داد: شکی نیست خسارت 
زیادی به دوش فعالین بخش خصوصی 
فعال در حوزه گردشگری وارد شد. این 
بخش با تالش بسیار از طریق تبلیغات 
بین المللی  نمایشگاه های  در  شرکت  و 
سعی در جذب گردشگر کرد اما با قطع 
شد.  پنبه  رشته ها  از  بسیاری  اینترنت 
به عنوان نمونه، در سال جاری ضریب 
اشغال هتل ها در هفته به طور متوسط به 
۶۰ درصد رسیده بود. اما در هفته گذشته 
قطع اینترنت موجب لغو سفر بسیاری از 
مسافران داخلی و خارجی شد و در نتیجه 
این ضریب به ۸ درصد کاهش پیدا کرد. 
ما به تفاوت این عدد دودی است که در 
حوزه  در  فعال  خصوصی  بخش  چشم 

گردشگری رفت.

او ادامه داد: این موضوع موجب سرگردانی 
مسافران و صاحبان آژانس های مسافرتی 
شد. بسیاری از پروازهای داخلی و تمام 
پروازهای خارجی لغو شد و آژانس هایی 
که پرواز چارتری خارجی خریده بودند به 
علت قطع اینترنت نتوانستند صندلی های 
و درنهایت هواپیماها  بفروشند  را  خود 

تقریبا خالی پرواز کردند. 
چه مسافرانی که از ایران به خارج و چه 
گشتند؛  بازمی  خارج  از  که  مسافرانی 

همگی دچار سردرگمی شده بودند. 
ویزای  با  که  داشتیم  مسافری  حتی 
به  بود  کرده  سفر  ایران  به  الکترونیک 
علت قطع اینترنت نمی توانست از ویزای 
خود پرینت بگیرد و چندین ساعت در 
فرودگاه معطل شد. بزرگترین خسارت را 
نیز شرکت های مسافرتی  که تور ورودی 
با  نمی توانستند  زیرا  دیدند  داشتند 
کارگزارن خود در خارج از کشور در تماس 

باشند. 
او در رابطه با چگونگی تامین این خسارت 
گفت: متاسفانه به نظر می رسد دولت تنها 
به فکر جبران خسارت اموال دولتی است 
و بخش خصوصی باید با پشتبانی خود 
خساراتش را جبران کند و معطل دولت 

نماند. 

ابراهیــم پورفــرج رئیــس جامعــه تورگردان هــای ايــران در گفتگــو بــا رســانه ها از تعطیلــی بســیاری 
گزارش

گروه    شهری
از آژانس هــای مســافرتی بــه علــت عــدم دسترســی بــه اينترنــت خبــر داد. او گفــت: با هیچ آژانســی 
در خــارج از كشــور نمی توانیــم مكاتبــه كنیــم و از نتايــج و تصمیمــات آنهــا دربــاره ســفر بــه ايرانــی 
ــا خــارج بــدون جــواب مانــده اســت و نمی دانیــم  اطالعــی نداريــم. همــه رايزنی هــای قبلــی مــا ب
ــه ايــران را پذيرفته انــد يــا خیــر؟ همچنیــن، حرمــت اهلل رفیعــی رئیــس هیــات  پیشــنهاد ســفر ب
مديــره انجمــن صنفــی دفاتــر خدمــات مســافرتی و جهانگــردی كشــور نیــز از مشــكالت جــذب 
گردشــگر خارجــی در پــی قطعــی اينترنــت خبــر داد گفت: وقتــی اينترنــت قطع شــد، در نامــه ای كه 
بــه وزيــران ارتباطــات، راه و شهرســازی و میراث فرهنگــی نوشــتیم در رابطــه بــا تاثیر منفــی ايــن اقــدام روی ارزاوری 

صنعت گردشگری توضیح داديم اما هر سه وزير پاسخ دادند اين موضوع خارج از حیطه وظیفه آنهاست.

بازتاب قطع اینترنت به روایت فعاالن حوزه گردشگری؛

همه غافلگیر شدیم! 
قطع اينترنت؛ دودی كه به چشم بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری رفت
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بزرگترين خســارت را نیز شركت های مسافرتی  
كه تور ورودی داشتند ديدند زيرا نمی توانستند با 

كارگزارن خود در خارج از كشور در تماس باشند
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ساماندهی  سازمان  مدیرعامل  نوسان:   
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
مسابقه  برگزاری  از  اصفهان  شهرداری 
بازار  اصلی  ورودی  در  سر  طراحی 
بین المللی گل و گیاه »ارغوان« خبر داد 
و گفت: عالقه مندان برای شرکت در این 
مسابقه تا ۱۵دی ماه فرصت دارند نسبت 
محمد  کنند.  اقدام  خود  آثار  ارسال  به 
مجیری اظهار کرد: در نظر داریم با توجه به 
طراحی و اجرای بازار بین المللی گل و گیاه 
ارغوان واقع در باغ تندرستی اصفهان جهت 
مجموعه  ورودی  اصلی  در  سر  طراحی 

فراخوان عمومی برگزار کند.
مجیری، با معرفی بازار گل و گیاه ارغوان 
باغ تندرستی شهر اصفهان افزود: مجموعه 
بازار بین المللی گل و گیاه ارغوان در زمینی 
و  به مساحت حدود ۱۴ هکتار طراحی 
سازمان  مدیرعامل  است.  اجرا  دست  در 
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری اصفهان ادامه داد: در 
عرضه  سالن های  بر  عالوه  مجموعه  این 
و  باغ  آپارتمانی،  بریده،  شاخه  گل های 
باغچه، فضاهای وابسته به گل و گیاه، سالن 
عرضه ماهی های زینتی، پرندگان زینتی 
و سالن گیاهان دارویی نیز جانمایی شده 
گیاه  و  گل  بازار  کرد:  تصریح  وی  است. 
فضاهای  و  بازار  کاربری  بر  عالوه  ارغوان 
تفرجگاهی  فضاهای  دارای  کار  و  کسب 

نیز است.
مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
اصفهان گفت: در مسابقه طراحی سر در 
ورودی اصلی بازار بین المللی گل و گیاه 
»ارغوان« از تمام شرکت کنندگان به نفر 
به عنوان جایزه  ریال  میلیون  برتر ۲۰۰ 
شرایط  به  اشاره  با  وی  می شود.  اهداء 
شرکت در مسابقه طراحی سر در ورودی 
اصلی بازار بین المللی گل و گیاه »ارغوان«، 
برای  این مسابقه  اظهار کرد: شرکت در 
عموم دانشجویان، فارغ التحصیالن و دفاتر 
طراحی و مشاوره آزاد بوده و حق باز نشر آثار 
دریافتی برای برگزار کننده مسابقه محفوظ 
است. وی ادامه داد: بر اساس آئین نامه و 
شرایط اختصاصی مسابقه، ارسال اثر توسط 
قبول مقررات  منزله  به  شرکت کنندگان 
است، ارسال اثر توسط شرکت کنندگان به 
منزله اعالم مالکیت اثر است و در صورت 
اثبات صحت نداشتن این موضوع، شرکت 
کننده مورد نظر از مراحل مسابقه حذف 
شده و به مراجع قضائی معرفی خواهد شد 
همچنین به آثاری که پس از مهلت مقرر به 
دبیرخانه مسابقه ارسال شود به هیچ وجه 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
توانند  می  عالقه مندان  گفت:  اصفهان 
حداکثر تا تاریخ دهم دی ماه ۹۸ با تکمیل 
compet. فرم موجود و ارسال به ایمیل
design@isfahan.ir با دریافت کد 
رهگیری نسبت به ثبت نام در مسابقه اقدام 
کنند و تمام مدارک الزم باید قبل از اتمام 
وقت اداری ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸  به نشانی 
دبیرخانه واقع در اصفهان_کنارگذرغربی 
هشت  شیرازی_حدفاصل  صیاد  اتوبان 
کوچه  الدوله_نبش  رکن  و  بهشت 
۳۶)احسان(_سازمان ساماندهی مشاغل 
های کشاورزی_طبقه  فراورده  و  شهری 
بیان  با  وی  شود.  تحویل  اول)دبیرخانه( 
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۱۳۱ تماس بگیرند.

رئیس شورای اسالمی شهرستان اصفهان گفت: به تبعیت از مقام معظم رهبری، صالح 
در آن است که سکوت کنیم اما انتظار نبود با مردم اینچنین کنند؛ چه بالیی داریم بر سر 
مملکت و نظام می آوریم؟ پورمحمد شــریعتی نیا با اشاره به موضوع گران شدن بنزین، 
اظهار کرد: در کشــور شیعی در شــب عید میالد پیامبر)ص( به شوخی می توان گفت 
تصمیم ســران ســه قوا در گران کردن بنزین یک معجزه بود. وی تصریح کرد: بنده به 
عنوان یک ایثارگر و کسی که برای این نظام سرمایه گذاری کرده، از این شرایط گله مندم.

مدیرعامل ســازمان فضای سبز شــهرداری اصفهان میزان خســارت وارده به فضای 
سبز شهر اصفهان در جریان اغتشاشات اخیر را ســه میلیارد تومان اعالم کرد. به گفته 
فروغ مرتضایی نــژاد، حــدود ۴۸۰ درخت و درختچــه و متراژ زیــادی از باغچه های 
گل و ۵۰۰ فالورباکس در ســطح شــهر آســیب دید. البته میزان آســیب به فضای 
ســبز در برخی مناطق بیشــتر و در برخی کمتر بــوده، مثال تخریــب فالورباکس ها 
در منطقه پنج بیشــتر اتفاق افتاد و آســیب به درختان در منطقه ۹ و ۱۲ بیشــتر بود.

آسیب به 480 درخت و درختچه در اصفهاناز این شرایط گله مندم

گزارش

گزارش

مسابقه طراحی
سردر بازار گل و گیاه 

مديركل اعتبارات بانك مركزی مطرح كرد:

چنانچه عماد افروغ نیز معتقد است، تصمیم 
اخیر درباره بنزین به اندازه کافی اشتباهات 
بزرگ و فاحشی داشت که بتواند به تنهایی 
اعتراضاتی را به دنبال داشته باشد. وی تاکید 
این  نگاه کنیم،  بخواهیم مبنایی  اگر  دارد: 
اعتراض حق مردم بوده؛ چون قدرت سیاسی 
باید نماینده قدرت اجتماعی باشد در حالی 
که جامعه نگاه می کند و می بیند نه تنها قدرت 
سیاسی نماینده و معرف او نیست، بلکه دارد نهاد 
مدنی و ساحت اجتماعی را در یک چارچوب 
سیاسی و حتی امنیتی تفسیر می کند. یعنی 
جامعه این گونه فکر می کند که از نظر قدرت 
سیاسی تنها نقش خمیری را دارد که در دست 
قدرت است و این قدرت توقع دارد هر کار 
بخواهد، با او بکند. در حالی که جامعه تعریفش 

از خودش کامالً فرق دارد.

كتمان بحران 
سودی ندارد

شهردار اصفهان گفت: زمانی که بحرانی ایجاد 
می شود، نفی یا کتمان بحران فایده ای ندارد 
و سبب تشدید آن نیز می شود. شهردار اصفهان 
با اشاره به اینکه در صورت کتمان بحران قدرت 
کار خالقانه هم از ما گرفته می شود، گفت: اگر 
با حوادث خالقانه برخورد نکنیم ممکن است 
میدان عمل را از ما بگیرند. تمسک به چنین 
شیوه هایی سبب بی عملی شده و جرات 
تصمیم گیری را از ما می گیرد. وی ادامه داد: 
نخبگان جامعه باید پای کار بیایند و با احساس 
مسئولیت اجتماعی چاره ای برای این بحران ها 
بیندیشند. اگر چنین بحران هایی برای مدیریت 
شهری دوباره تکرار شود هزینه های سنگینی 
برای شهر دارد و زندگی را برای مردم مشکل 

می کند.  
نوروزی از تشکیل کمیته ارزیابی خسارات شهر 
در شهرداری اصفهان به ریاست معاون عمران 
شهری شهرداری خبر داد و گفت: بر اساس 
گزارشات این کمیته تاکنون ۳۰۲ میلیارد و 
۷۵۰ میلیون تومان خسارت به شهر اصفهان 
طی حوادث اخیر وارد آمده است.   وی با بیان 
اینکه اگر بخواهیم یک اتوبوس دوباره به شهر 
اضافه کنیم، باید یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
تومان هزینه پرداخت کنیم، اظهار کرد: در 
باشد  اتوبوس  برای خرید  پول  که  صورتی 
هم اتوبوسی برای فروش نیست. نوروزی از 
آسیب دیدگی ۴۰۰ تقاطع و نابودی ۹۰ چراغ 
راهنمایی و رانندگی گفت و افزود: ۸۰ درصد از 

خسارات وارده به این بخش حل شده است. 

خسارت ۱۰ میلیاردی 
به مترو اصفهان

رضا فاتحی، مدیرعامل قطار اصفهان با بیان 
اینکه در پی ناآرامی های چند روز گذشته 
ایستگاه خط یک قطار شهری  پنج  تعداد 
اصفهان از جمله ایستگاه های شهید علیخانی، 
شهید مفتح، شهید چمران، شهید باهنر، دکتر 
شریعتی و تختی دچار آسیب شد، تصریح کرد: 
بیشترین خسارت به ایستگاه شهید علیخانی 
و مفتح وارد شده است. وی با بیان اینکه هنوز 
برآورد دقیقی از خسارات وارده به خطوط 
مترو اصفهان نشده است، گفت: تصور بنده 
این است که حداقل ۱۰ میلیارد تومان به مترو 
و زیرساخت های آن خسارت وارد شده است. 
آسیب به قطارهای مترو در حد شکسته شدن 
شیشه ها بوده و خسارات اصلی به ایستگاه ها و 

تجهیزات مترو بوده است.

آسیب به به ۸۰ 
دستگاه اتوبوس

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان نیز 
اعالم کرد که طی روزهای شنبه و یکشنبه 
نزدیک به ۸۰ دستگاه اتوبوس دچار سوختگی 

جزیی یا حریق کامل شد. 
وارد  خسارت  درخصوص  افتخاری  قدرت 
شده به ناوگان اتوبوسرانی اصفهان، گفت: 
برآورد دقیقی صورت نگرفته، اما نزدیک به ۵۰ 
میلیارد تومان خسارت به اتوبوسرانی اصفهان 

وارد شده است.

تخريب ۲۳ خودرو 
آتش نشانی اصفهان 

به گفته مدیر روابط عمومی سازمان آتش 
نشانی اصفهان نیز در جریان اتفاقات اخیر  
حدود ۷۰ نفر از نیروهای سازمان آتش نشانی 
مورد هجوم اغتشاشگران قرار گرفته اند که 
از این تعداد، عده ای دچار شکستگی کتف، 
ضربه مغزی و جراحات ناشی از سوختگی 
شده اند. فرهاد کاوه آهنگران همچنین افزود: 
۲۳ دستگاه خودرو تخصصی آتش نشانی 
نیز به دلیل صدمات وارد شده از سوی اشرار 
از رده خارج شده است که جایگزین کردن این 

خودروها امری دشوار است.

آسیب به ۴۸۰ درخت 
و درختچه در اصفهان

فضای سبز شهرداری  مدیرعامل سازمان 
اصفهان نیز میزان خسارت وارده به فضای سبز 
شهر اصفهان در جریان اتفاقات چند روز اخیر 
را سه میلیارد تومان اعالم کرد. به گفته فروغ 
مرتضایی نژاد، در جریان اتفاقات روزهای 

گذشته در شهر اصفهان حدود ۴۸۰ درخت 
و درختچه و متراژ زیادی از باغچه های گل و 
۵۰۰ فالورباکس در سطح شهر آسیب دید. 
البته میزان آسیب به فضای سبز در برخی 
مناطق بیشتر و در برخی کمتر بوده، مثال 
تخریب فالورباکس ها در منطقه پنج بیشتر 
اتفاق افتاد و آسیب به درختان در منطقه ۹ و 

۱۲ بیشتر بوده است.

خسارت ۲7 میلیارد تومانی 
به شهر بهارستان 

شهرستان  شورای  در  بهارستان  نماینده 
وارد  خسارت های  میزان  گفت:  اصفهان 
زیرساخت های  به  اخیر  روزهای  در  شده 
بهارستان ۲۷ میلیارد تومان تخمین زده 
می شود. نبی اهلل مومنی اظهار کرد: مبلمان 
شهری، آسفالت هیابان ها، دفتر امام جمعه، 
ادارات آب و برق آتش زده شدند و عمده 
بانک های بهارستان نیز دچار خسارت شده 
و از انجام کار بازمانده اند. وی تصریح کرد: 
میزان خسارت های وارد شده به بهارستان 
می شود  زده  تخمین  تومان  میلیارد   ۲۷
به  مربوط  خسارات  صرفا  میزان  این  که 
زیرساخت های شهری است که شهرداری  آن 

را اعالم کرده است.
 وی خاطرنشان کرد: از یک طرف بنزین گران 
شده و از طرف دیگر متاسفانه ناچاریم برای 
جبران همین خسارات از پول مردم هزینه 

کنیم..

اليحه دو فوريتی
برای تامین هزينه ها

برای تعمیر و بازسازی اموال خسارت دیده 
شهرداری در جریان حوادث اخیر الیحه دو 
فوریتی شهرداری اصفهان برای برداشت از 
محل حساب اختصاصی ۱۰ درصد عوارض 
از حساب  ریال،  میلیارد  مبلغ ۵۰  زیربنا 
اختصاصی عوارض مترو مبلغ ۳۰ میلیارد 
ریال و حساب اختصاصی تامین پارکینگ 
مبلغ ۸۰ میلیارد ریال با دوره استرداد یک 
ساله به صحن علنی آمد که از سوی اکثریت 

اعضای شورای شهر اصفهان به تصویب رسید.
در توضیح این الیحه مرتضی طهرانی، معاون 
مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با بیان اینکه 
طی جلساتی که با شورای معاونان شهرداری 
داشتیم و با توجه به اینکه انجام برخی اقدامات 
در راستای بازسازی شهر مثل چراغ چهارراه 
ها و دوربین ها و تجهیزات ترافیکی فوری 
است، اظهار کرد: مجموع خسارت دوربین ها و 
چراغهای شهر ۲۳ میلیارد تومان است که این 

بخش اولویت اول ماست. 
طهرانی بیان کرد: تعمیر چراغ های راهنمایی، 
اسکست ها، معابری که تخریب شده و محل 
عبور مردم است در اولویت نخست صرف این 
اعتبار ۱۶ میلیارد تومانی است و همین االن هم 
تجهیزات به صورت چکی از سوی شرکت ها 

خریداری شده و در حال تعمیر است.
 وی در خصوص از بین رفتن فیبرهای نوری در 
حوادث اخیر گفت: جعبه های فیبرنوری آتش 
گرفته، به طوریکه حدود شش میلیارد تومان 

برآورد خسارت به شبکه های فیبرنوری است.

نگاهی به آسيب ها و خساراتی که از اعتراضات اخير به اصفهان وارد شد؛

ناآرامی اغتشاش خسارت
شهردار اصفهان: زمانی كه بحرانی ايجاد می شود؛ كتمان بحران سودی ندارد

citizen

برای  را  از دو سال پیش عزم خود  اصفهان  شهرداری  نوسان:   
تكمیل پروژه های نیمه تمام شهر و عالوه بر آن اجرای پروژه هايی 
بزرگ و كوچك شهری و منطقه ای جزم و يك انقالب عمرانی در 
اين كالنشهر به راه انداخته است. خوشبختانه با تدابیر مديريت 
شهری اصفهان پروژه های عمرانی بزرگ و كوچك در سطح مناطق 
مختلف شهر با قوت در حال اجرا بوده به طوری كه در حال حاضر 
۶۵۰ میلیارد تومان پروژه در شهر اصفهان فعال است. »ايرج مظفر« 
معاون عمران شهری شهردار اصفهان در اين گفتگو به وضعیت 
پروژه های در دست اقدام و نیمه تمام شهرداری اصفهان پرداخته 

است؛
 پروژه های نیمه تمام شهر در چه وضعیتی قرار دارند؟

برای ارایه گزارشی از اقدامات عمرانی در دوسال گذشته بهتر است مقایسه ای دو 
ساله فعالیت ها از مهرماه سال ۹۶ تا ابتدای مهرماه سال ۹۷ به عنوان سال نخست 
فعالیت شهرداری در دوره جدید و از ابتدای مهرماه سال ۹۷ تا ابتدای مهرماه 
سال جاری به عنوان سال دوم فعالیت ها ارایه کنم. شهرداری اصفهان در دو سال 
گذشته قراردادهایی را برای انجام پروژه های بزرگ مرکز همایش های بین المللی 
امام خامنه ای، پروژه میدان امام علی)ع( همچنین پروژه های خیابان سازی، 
پیاده روسازی، مراکز فرهنگی ورزشی، پل و تقاطع، تأسیسات آب رسانی و پارک 
و فضای سبز منعقد کرده است. به عنوان مثال برای پروژه مرکز همایش های 
بین المللی امام خامنه ای از سال ۹۶ تا ۹۷ تنها یک قرارداد با ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان اعتبار منعقد شد، اما در سال دوم یعنی از سال ۹۷ تا ۹۸ تعداد 
۱۶ قرارداد با ۱۱۷ میلیارد تومان اعتبار منعقد شده و شاهد افزایش شش برابری 

تخصیص اعتبار برای این پروژه بودیم. 

 پروژه میدان امام علی)ع( در چه مرحله ای قرار دارد؟
پروژه میدان امام علی )ع( پروژه ای نیست که یک زمانی شروع و یک زمانی 
تمام شود، زیرا در یک محدوده ۳۲ هکتاری زیرپروژه های زیادی دارد. در این 
میدان پروژه مجتمع تجاری کمرزرین توسط شهرداری اصفهان در حال احداث 
بوده و در صدد هستیم بتوانیم طی ۳۰ ماه البته با انتخاب پیمانکار این پروژه 
را به اتمام برسانیم، اما سایر پروژه ها توسط سرمایه گذار انجام می شود. در حال 
حاضر آزادسازی پروژه جلوخان در میدان امام علی)ع( باقی مانده که شامل تعداد 
زیادی از مغازه های طالفروشی است؛ البته اگر انتقال طالفروشی ها و آزادسازی 

این بخش به اتمام برسد و پروژه میدان جلوخان تکمیل می شود.

 ديگر قراردادهای عمرانی منعقد شده در دو سال گذشته چه بوده 
است؟

قراردادهای خیابان سازی ۱۱ میلیارد تومان در سال نخست فعالیت این دوره 
مدیریت شهری اصفهان بوده که در سال دوم به ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان قرارداد رسیده است. قراردادهای پیاده روسازی که پروژه های مناسب سازی  
نیز در آن خالصه می شود، دیگر فعالیت های عمرانی در حال اجرا به شمار 
می رود. در قراردادهای پیاده روسازی هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با 
۲۰ پروژه در سال اول فعالیت انجام شد که در سال دوم به ۱۷ میلیارد و ۱۵۰ 
میلیون تومان با ۲۶ پروژه افزایش یافت. به عنوان مثال همزمان با پیاده روسازی 
محور چهارباغ پایین حدفاصل چهارراه تختی تا میدان شهدا، مناسب سازی 
مسیر نیز انجام می شود، اما مناسب سازی باید پیوست تمام پروژه ها شود. در 

حال حاضر بیش از ۹۰ درصد پیاده روهای شهر مناسب سازی شده است.

 چند قرارداد برای احداث پل و تقاطع منعقد شده است؟
در قراردادهای پل ها و تقاطع ها که پروژه حلقه حفاظتی شهر نیز جزو آن است، 
در سال اول فعالیت این دوره شهرداری هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
برای ۹ قرارداد اعتبار در نظر گرفته شده بود که در سال دوم با ۱۱ قرارداد با 
اعتبار ۱۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان یعنی حدود ۲۰ برابر افزایش اعتبار 

رو به رو شد. 

 اشاره ای به پروژه های فعال شهر داشته باشید!
مهم ترین پروژه هایی که اجرا می شود، عالوه بر خط دوم قطارشهری، پروژه حلقه 
حفاظتی شهر است. در حال حاضر ادامه بلوار فرزانگان از خیابان بعثت تا اتصال 
آن به رینگ چهارم به طول یک کیلومتر در منطقه ۱۴ در دستور کار است. 
پیشرفت پروژه بلوار فرزانگان حدود ۶۲ درصد است که تا بهمن ماه به اتمام 
خواهد رسید. حلقه حفاظتی در منطقه ۱۴ و تقاطع آفتاب یک قرارداد، اما در دو 
بخش بوده که یک بخش پل بتنی تقاطع است که  یک برنامه ۱۰ ماهه داشته 
و طبق برنامه تمام شده است. در این پروژه چهارهزارو ۹۰۰ متر پل سازی بتنی 
داریم ولی اتصال این پل به رینگ و فرزانگان خواهد بود تا بتوانیم این قسمت 
تا آخر سال به بهره برداری برسانیم. علیرغم اینکه قرارداد اتمام تقاطع آفتاب تا 
خرداد سال ۹۹ است، سعی داریم بتوانیم سه ماه زودتر از موعد یعنی تا پایان 
سال پروژه همراه با راه های اتصال این پل که شامل لوپ های پل و یک کیلومتر 
در منطقه ۱۴ می شود، به اتمام برسانیم. پروژه بعدی تقاطع نصف جهان به 
عنوان یکی از پروژه های بزرگ حلقه حفاظتی شهر است و این پروژه شامل پنج 
پل می شود. دو پارک سوار پایانه های صفه و قدس پیشرفت ۹۰ درصدی دارند 

و برای بهره برداری آماده می شوند.
مرکز توانمندسازی زنان خودسرپرست نیز در منطقه ۱۲ و دو مرکز فرهنگی 
در منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان احداث خواهد شد. خیابان های کمکی ارتش، 
مهدیه و پروژه های خیابان سازی در مناطق شش، ۱۰، ۱۲ انجام خواهد شد که 
برای خیابان سازی ها حدود ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار، پیاده روسازی 
ها ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و مراکز فرهنگی و ورزشی ۱۳ میلیارد و 
۱۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. برای احداث خطوط انتقال 
آب در مناطق ۱۰، ۹، ۱۴ و هفت در حدود ۴۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان 
اعتبار در نظر گرفته شده است. آزمایشگاه معاونت عمران یکی از آزمایشگاه های 
مهم شهر اصفهان است که چندگواهی استاندارد دارد. در نهایت باید گفت سیل 
عظیمی از نیروهای متخصص فعالیت می کنند تا یک حرکت عمرانی در شهر 

اتفاق بیفتد؛ به هر حال ۶۵۰ میلیارد تومان پروژه در جریان است.

۶۵۰ ميليارد تومان پروژه در شهر

عباس نصر، معتقد است، اگر بخواهیم طبق قانون عمل كنیم مردم در هر زمانی می توانند اعتراض خود 
به موضوعات مختلف را بیان كنند و حتی نیازی به مجوز ندارند، زيرا در قانون اساسی حرفی از مجوز 
به میان نیامده است. اين تحلیلگر مسائل سیاسی تاكید دارد، مردم می توانند در هر زمانی كه می خواهند دست به 
اعتراض بزنند و پلیس نیز موظف است از آن حفاظت كند. اما جنبه بد ماجرا روزهای بعد از اين اعتراضات است و آسیب 
های كه به بخش های مختلف شهر وارد شده است. اين گزارش سعی دارد در گفتگو با مديران حوزه های مختلف شهری 
برآوردی از میزان خسارت وارده به شهر اصفهان ارائه دهد. هرچند كه نگارنده معتقد است میشد با تدبیری مناسب از 

پیچ سخت افزايش بهای بنزين بی هیچ خسارتی گذر كرد.

گزارش
گروه شهری

 نوســان: مدیر امور درآمد شهرداری 
اصفهان گفت: شهرداری با فراهم کردن 
زیرســاخت های الزم، قبــوض کاغذی 
عوارض را از مرحله سوم امسال حذف و 
مبلغ پرداخت عوارض را به شماره تلفن 

همراه مالکان پیامک می کند.
نادر آخونــدی اظهــار کــرد: تصمیم 
گرفته ایم تــا قبوض کاغــذی عوارض 

نوسازی، عمران شهری و کسب و پیشه 
را که به صورت دوره ای هر چهار ماه یک 
بار توزیع می شود، حذف کند. وی تصریح 
کــرد: در حال حاضر چــاپ مرحله دوم 
توزیع قبوض عوارض در حال انجام است 
و توزیــع آن به زودی آغاز می شــود که 
پشت برگه قبوضی این دوره اعالم شده 
شــهروندان می توانند اطالعات و شماره 

تلفن همراه خود را به صــورت تماس با 
تلفن ۱۳۷ و یا ارســال شماره شناسایی 
ملک به ســامانه پیامکی ۲۰۰۰۰۱۳۷ 
اعالم کنند. وی گفــت: تعداد ۲۰۰ هزار 
برگ کاغذ برای چاپ ۶۰۰ هزار قبض در 
هر دوره مصرف می شود که هزینه های 
زیادی به همــراه دارد، اما با اجرای طرح 
قبوض کاغذی، شهرداری اصفهان پس 

از تهران دومین کالنشهری است که در 
این راســتا اقدام کرده اســت. آخوندی 
با بیان اینکه هر ســال ۸۲ اصله درخت 
باید برای چاپ قبوض عوارض شهرداری 
اصفهان قطع می شــد، خاطرنشان کرد: 
با حــذف قبــوض کاغذی عــوارض در 
شهرداری اصفهان ساالنه از قطع شدن 

۸۲ اصله درخت جلوگیری می شود.

صرفه جويی بیش از يك میلیاردی با حذف قبوض كاغذی؛

عوارض ساختمانی برای مالکان پيامک می شود
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رئیس کل بانــک مرکــزی در واکنش به نوســان های قیمت ارز گفــت: مجموعه 
ذخایر بانک ایــن اجازه را  می دهــد که با رصد تحــرکات بــازار ارز، هرگونه تالش 
برای ســفته بازی را خنثی کند و همزمان اجازه دهد  روند عــادی عرضه و تقاضای 
ارز، نــرخ آن را تعیین کنــد . همتی افزود: تجربه بیش از یک ســال گذشــته بانک 
مرکزی در مدیریــت علمی بازار ارز همچنــان  ادامه خواهد داشــت و مردم مراقب 
ســرمایه های خود باشــند تا از ناحیه  سودجویان و ســفته بازان آســیب نبینند .

حبیب اله طاهرخانی، معــاون وزیــر راه و شهرســازی درباره میزان وام مســکن ملی 
گفت: ســقف تســهیالت طرح اقدام ملی ۱۰۰ میلیون تومان اســت  که وارد ساخت 
می شــود و در نهایت به شــکل فروش اقســاطی به خریدار منتقل خواهد شــد. نرخ 
سود این تســهیالت نیز ۱۸ درصد با مدت بازپرداخت ۱۲ ساله اســت که با طول دوره 
ســاخت محاســبه می شــود. وی افزود: در هر اســتانی که شــهر جدید وجود داشته 
باشــد ثبت نام مســکن ملی همزمان با ثبت نام اســتان مــورد نظر انجام می شــود. 

وام مسکن ملی چقدر است؟واکنش همتی به نوسان های قیمت ارز
دیدگاه

think

  دوستان متعددی برای من نوشتند 
که دلیل سرمایه گذاری باال در مسکن، 
تورم در قیمت خانه و نرخ اجاره ها است 
که باعث می شود کسی که صاحب خانه 
هست، منتفع و کسی که اجاره دهنده 
است، متضرر شــود. اما دقت کنید که 
وقتی از یــک پازل در ســطح ادبیات 
اقتصــاد صحبت می کنیــم، معموال 
توضیحات ســاده در مــورد آن کارگر 

نشده است.
چرا توضیح تورم خانه جواب قانع  کننده  

و قطعی برای این پازل نیست؟ 
برای اینکه ما کسی را که صاحب خانه 
هست، با کسی که کال پس انداز ریسکی 
ندارد مقایســه نکرده ایم. گفتیم پازل 
این است که چرا فرد همان پولی را که 
در مســکن دارد، به جــای خرید یک 
منزل منفرد، در سبد بهینه ای از سهام 
یا یک صندوق مسکن سرمایه گذاری 
نمی کنــد و خــودش اجاره نشــین 

نمی شود؟ 
در ایــن جــا افزایش اجــاره و قیمت 
مســکن برای این فرد بیــن دو گزینه 
)صاحب خانه بودن و ســرمایه گذاری 
در صندوق( تفاوتی ندارد. چون وقتی 
که شما سهام دار یک صندوق مسکن 
هستید، یعنی هم از باال رفتن اجاره ها 
نفع می برید )چــون درآمد صندوق از 
اجاره ای است که از افرادی مثل خودتان 
جمع می کند( و هم از باال رفتن قیمت 
مســکن )به اصطالح کپیتال گین یا 
سود ســرمایه(. یعنی همه آن منافع 
رشــد درآمدی که برای خانه دار بودن 
متصور بود، در ســهام صندوق مسکن 
هم منعکس خواهد شد. مضاف بر اینکه 
چون صنــدوق روی خانه ها و مناطق 

زیادی پخش است، ن
وســانات درآمد آن از نوسانات درآمد 
یک خانه منفرد بزرگ تر خواهد بود، به 
زبان اقتصاد مالی: بازده متوسط برابر با 

ریسک کم تر. 
پس هر وقت اجاره هــا در اقتصاد باال 
رود، سود سالیانه شــما هم از صندوق 
باال می رود و هر وقــت اجاره ها پایین 
بروند، سود شــما هم کم تر می شود و 
در نهایتا سود و اجاره از طرفین معادله 
شما حذف می شــوند. این توضیح را 
بدهم که صندوق های مســکن بنا به 
قانون، معموال باید درصد باالیی )گاهی 
۹۰ درصد( از ســود ساالنه خود را بین 
سهام داران تقســیم کنند و در نتیجه 

مشکل نقدشوندگی هم وجود ندارد. 
ممکن اســت بگویید ســود ســاالنه 
صندوق متوسط روی کل کشور است، 
ولی من در یک منطقه خاص ســاکن 
هستم و در نتیجه بین افزایش اجاره در 
محله ما و اجاره در سطح کشور ممکن 
است هم بستگی کاملی نباشد، گاهی 

باالتر و گاهی پایین تر باشد. 
راه حل این مشکل چیســت؟ این هم 
راه حــل دارد: اوال صنــدوق مســکن 
می تواند ترکیــب دارایی های خودش 
را جوری انتخاب کند کــه مقداری از 
بازده کم تر کند، ولی همیشه مطمئن 
باشــد که یک سود ســالیانه حداقلی 
پرداخــت می کند. حتی خانــوار هم 
می تواند با انتخاب وزن مناســبی بین 
دارایی کم ریسک و صندوق مسکن، این 
ترکیب را طوری انتخاب کند که بتواند 
اختالف موقت بین اجاره محلی و ملی 
را تا حد خوبی پوشش بدهد تا زمانی که 

دو شاخص دوباره به هم برسند.

 دیدگاه

ماجرای
 تورم قیمت خانه

نگاهی به افزايش قیمت بنزين از زوايای مختلف؛

  اين روز ها موضــوع تصمیم دولت در مــورد افزايش قیمت 
بنزين خبر ســاز و مــورد بحث اســت و در برخــی مناطق

 اعتراض های مردمی هم رخ داده است. اما اين مشكل را بايد از 
زوايای مختلف نگاه كرد؛

عدم تعادل بین
قیمت بنزين و شرايط اقتصادی

اول: چرا عدم تعادل بارزی بین قیمت بنزیــن و به طور کلی حامل های 
انرژی و شــرایط اقتصادی بروز کرده که قیمت های موجود را غیر قابل 

نگهداری و تداوم کرده است؟ 
از چند سال قبل از انقالب سیاست های دولت ها تورمی بوده و به صورت 
پایدار از این محل حدودا و به صورت میانگین حجم نقدینگی بیست در 
صد در ســال افزایش یافته و از این ممر دولت ها  و مجلس ها و تصمیم 
گیری سیاسی در کل، وجود بیست در صد تورم را تضمین کرده اند ) در 
سال هایی که در آمد نفت و تولید ملی رشــد مثبت داشته کمتر و سال 

هایی که رشد منفی داشته بیشتر(.
 اما همچنان که تورم ظاهر می شده از پذیرش عواقب تصمیم های خود 
اجتناب می کرده اند و به صورت کلیشــه چند تصمیم را پیگیر بوده اند؛ 
یکی تنبیه تولید کننده و فروشــنده از طریق تعزیرات، دیگری کنترل 
اداری قیمت برخی کاال ها از طریق قیمت گذاری، کنترل نرخ ارز در حد 
پایین تر از قیمتی که شرایط صادرات غیر نفتی و نیاز های وارداتی طلب 
می کند... و گمراه کردن افکار عمومی پیرامون این واقعیت ها  از طریق 

طرح مباحث و مطالب مخدوش در این زمینه. 
این اقدامات هم به تخریب زمینه تولید، ایجاد عــدم اطمینان، مصرف 
ضایعه آمیز منابع، خروج ارز و ســرمایه، ایجاد ســاختار کج و معوج  و نا 
متعادل اقتصادی، رانت و فساد و عدم تحرک اقتصاد، فقر و توزیع ثروت 

ناعادالنه و در جهت تشدید منجر شده است.
 خالصه “ چشم بگشا به گلستان و ببین  “ آنچه از وضع اقتصاد می بینیم 

نتیجه تداوم این نوع شرایط بوده است.  

شرايط قابل ادامه نبود
دوم: آیا تداوم قیمت های پایین نگه داشــته شــده مقدور است؟ جواب 
هم منفی است. وقتی سوخت با کشــتی، تانگر، باک اضافی، خیل موتور

 سوار های مرزی، کول بر، برخی شامل صد ها تُن برخی ده ها تُن برخی 
چند لیتر بنزین را از مرز خارج می کنند) برخی صاحبان یال و کوپال و 
برخی ضعفا( و از طرفی قیمت ها به نحوی است که تولید پاالیشگاه ها به 
صرفه نیست و مردم هم به صورت ضایعه آمیز به مصرف ادامه می دهند) 
کجای دنیا دوردور زدن یک سرگرمی است؟( و یک گواه آن هوای آلوده 
شــهرها اســت بنابراین می توان دریافت که این مجموعه شرایط قابل 

تداوم نبوده است.

توجیه غیرقابل دفاع
ســوم: آیا توجیهی که دولت به کار می برد قابل دفاع است؟ یعنی بنزین 

را گران می کنیم که به عده ای پول نقد بیشتری بدهیم. 
این هم مانند اقدام دولت قبلی که توزیع پول نقــد را به همه آغاز کرد و 

زمینه ساز تورم تشدید شونده ای شد قابل توجیه و دفاع نیست. 
با کاهش در آمد نفت به دلیل تحریم ها دولت به جای استفاده از فرصت 
برای اصالح اساســی از جملــه در بودجه و حذف بســیاری ردیف ها و 
دســتگاه ها و کاهش مصارف منابع عمومی از جملــه جریان های مالی 
خارج از بودجه، به جای اصالح اقتصادی گســترده، اما دولت دستش را 
عمیق تر در جیب مردمی که از شــرایط اقتصادی تحت فشار و در رنج 

هستند فرو برده است. 
فشــار مالیاتی را افزایــش داده  به فکــر مالیات های جدید هســتند، 
همچنین گفته می شــود به صورت گزینشــی افرادی کــه تصور می 
شــود ســرمایه ای دارند را فرا خوانده و از آن ها در مــورد نقل و انتقال 
حساب های بانکی از ســال های قبل پرس و جو می کنند و اگر مدارک 
الزم را نگهداری نکرده باشــند رقم هــای باالیی جریمه کــرده و اخذ 
می کنند...افزایش قیمت بنزین هم که قرار اســت عایــد وزارت نفت، 
پاالیشگاه ها و حمل و نقل نشود و برای ترمیم، ظرفیت سازی و سرمایه 
گذاری صرف نشده بلکه به خزانه دولت ریخته شــود تا چرخ آسیای نا 
کار آیی، تورم زایی و هزینــه های غیر قابل توجیه بــه چرخیدن ادامه 
دهد، این شیوه نتیجه ای جز مشکل سیاسیون در کسب رضایت موقتی 

افرادی که به پول مفت عادت می کنند ندارد.

می توانست ضد تورمی هم باشد
چهارم: آیا این سیاست می تواند تورمی باشد؟ این کار می توانست ضد 
تورمی هم باشــد اگر همراه با یک برنامه اصالحات مالی و پولی و اعمال 
محدودیت اکید بر رشد نقدینگی انجام شــده و بخش قابل مالحظه ای 
از عواید صرف باز پرداخت بدهی دولت به بانــک مرکزی و کاهش پایه 

پولی می شد.
 این شیوه در دستور کار نیست. اما در حال حاضر این سیاست به خودی 

خود تورمی هم نیست.
بلکه چنانکه گفته شــد ناشی از فشــار های تورمی ای است که از سالها 

قبل به اقتصاد کشور دمیده شده.
 به صورت تمثیل می توان گفت اقتصاد کشور مثل دیگ جوشانی است 
که هرچه با فشار دست ســعی در نگه داشتن سرپوش آن کنند بخار آب 

داغ خواه نا خواه از اطراف بیرون می زند.

بنزین و 
دیگ جوشان اقتصاد ایران

 نوسان:در حالی درباره فرآيند توسعه با 
شما گفتگو می كنیم كه اقتصاد ايران يكی 
از سخت ترين فشارهای خارجی ناشی از 
تحريم را تحمل می كند . شايد صحبت از 
توسعه در اين شرايط كمی عجیب باشد 
اما نكته اينجاست كه چرا از پس سال های 
طوالنی اجرای برنامه های متعدد توسعه 
نتوانستیم به اهداف پیش بینی شده رد 
اين زمینه نزديك شويم و همچنان عنوان 

كشوری در حال توسعه را با خود داريم؟
پاسخ به این ســئوال بحثی تاریخی را طلب 
می کند. شــاید ما دیر متوجه شدیم که بلد 

نیستیم. که سواد الزم و کافی را نداریم. 
 نوسان:اين پاسخ بســیار كلی است، 
شايد بهتر باشد سئوال را جزئی تر بپرسم 
. چرا از پس اجرای ۱۰ برنامه توسعه ای در 

ايران نتوانستیم به توسعه برسیم؟
مشــکل اساسی توســعه نیافتگی این است 
که صنعت در این کشور قاعدتا پا نمی گیرد. 
هنگامی که ما به تاریخ کشور خود می نگریم 
متوجه می شویم این مشــکل از مدتها پیش 
آغاز شده است؛ به نظر من باید بررسی تاریخی 
این مساله را از قرارداد خفت بار ترکمانچای به 
این ســو انجام گیرد. در ماجرای انقالب مهم 
و راهگشایی چون مشــروطه ، کپی کاری در 
کشور ما باب شد چرا که حتی خود این انقالب 
را وقتی بررسی می کنیم متوجه می شویم که 
این انقالب خود کپی بود از انقالبات مشابهی که 
پیش تر در کشورهای دیگر رخ داده بود و وقایع 
جهانی. به بیانی جامعه ایران به جنبش نیفتاد 
بلکه از بیرون الگوبرداری کرد. وقتی از بیرون 
چیزی را می گیریم باید به سابقه تاریخی هم 
توجه کرد. شارل شــوردن وقتی در زمان شاه 
عباس صفوی به ایران آمده بود در کتاب خود 
که سه قرن پیش نوشته است، تاکید دارد: در 

میان صنعت گران ایرانی کسی توانایی تعمیر 
ساعت را نداشت. یعنی ســیصد و اندی سال 
پیش، از علم و فن نسبت به جهان خود عقب 
ماندگی داشت. یا من در جایی می خواندم که 
ناصر الدین شــاه در مورد تلفن، صحبتهایی 
می کند. او می گفت جایی سوراخ سوراخ را روی 
گوش خود می گذاشتم و جایی سوراخ سوراخ 
هم در پایین بود و من با فالن میرزا حرف زدم. 
این نشان می دهد ما از صنعت بهره نبردیم و 

نسبت به جهان خود فاصله زیادی داشتیم.
 نوسان:ريشه اين مساله در چیست؟

به قول آقای محسن صفایی فراهانی که من 
احترام فراوانی برای ایشان قائلم، بیسواد بودیم. 
حاال جلوتر رفتیم و تحصیلکردگان آمدند ولی 
می بینیم درسها هم کپی کاری است و حاصل 
فرایند درونی نیســت بلکه ماحصل مدرنیته 
ظاهری است که نتیجه مطلوبی هم نداشت. 
من به صحبت های سر آرتور لوییس نوبلیست 
اقتصاد در گزارشی که در مورد توسعه به بررسی 
وضعیت آموزش در جهان می پردازد و وضعیت 
هر قاره را بررســی می کند، نظر شما را جلب 
می کنم. او وقتی در بحث خود به آسیا می رسد 
می گوید به دلیل دستمزد کم اساتید و »نسبت 
شــاگرد به اســتاد به طور غیرطبیعی زیاد« 
عمال همین »کثرت تعداد دانشــجو به زیان 
استاندارد« سبب شد تا »انبوهی فارغ التحصیل 

بی مایه« از دانشگاه به جامعه سرازیر شوند.
 نوسان:وقتی از آسیا صحبت می كنیم 
و  مســاله ديگر خاورمیانه نیســت 
كشــورهايی چون ژاپن، چیــن، كره، 
تايوان و مالزی را هم در بر می گیرد ولی 
اين جوامع اكنون در باشگاه كشورهای 

توسعه يافته حضور دارند. 
بله آنها هم در این بحث جا می گرفتند ولی آنها 
به سرعت فهمیدند که نمی دانند و بلد نیستند و 

همین سبب شد مسیر خود را تغییر دهند. ما 
نتوانستیم در جامعه خود پذیرای این مشکل 
باشــیم.آنها خیلی زودتر از ما فهمیدند بلد 
نیســتند. حداقل از جنگ دوم جهانی این را 
فهمیدند و بعد دیدند منابع مکتوبی در غرب 
هست که به رشد و پیشرفت آنها کمک می کند 
به همین دلیل آن را به خوبی ترجمه کردند تا 
از آنها استفاده کنند. هنگامی که منابع کافی 
را به دســت آوردند فرایند آموزش را براساس 
ویژگی های جامعه خود تعریف کردند. با این 

حال ما هنوز این کار را انجام ندادیم.
 نوســان:با اين حال ما بیش از ۱۰برنامه 
توسعه اجرا كرديم و حتی پیش از كره به 
سمت توسعه اقدام به حركت كرديم ولی 
هنوز در میانه راه هستیم و گاهی نه تنها 
پیش نمی رويم بلكه رو به عقب حركت 

می كنیم.
از بی ســوادی جامعه و بی مایه شــدن فارغ 
التحصیالن می خواستم به همین مساله برسم. 
مشکل این است که تصمیم گیران اقتصادی 
ایران از بعد انقالب مشــروطه به جز سه دوره 

محدود اهلیت حرفه ای نداشتند. 
یعنی فقط اهلیت های سیاسی و امنیتی افراد 
بررسی شده ولی اهلیت حرفه ای را به فراموش 
سپردیم. از این رو با شاخص های متعدد می 
توان ثابت کرد تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده 
در کشور همراه با اهلیت حرفه ای و علمی نبوده 

است.
حاال فردی می تواند اهلیت نداشته باشد و به 
تدریج آن را کسب کند. مساله ما اما پیچیده تر 
اســت، یعنی حلقه دیگری مطرح می شود. 
احمد اشــرف در کتاب مشــهور خود، بحث 
تاجرباشــی ها را به عنوان مانع صنعتی شدن 
کشــور مطرح می کند. این افراد در ساختار 
کشــور نفوذ داشــتند. آمار را ببینید. از سال 

۱۲۷۷ که آمارهای گمرکی در کشــور ثبت 
شده ، مشخص اســت همواره با کسری تراز 
تجاری روبرو بودیم کــه بعدها با نفت جبران 
شــد. به هر روی ممکن اســت حتی بخشی 
از  تصمیم گیران نااهل اقتصادی کشور جزو 
همین تاجرباشی ها بوده باشند یا حتی بیم آن 
می رود برخی تحت تاثیر آن ها قرار می گرفتند. 
مشخص اســت فردی که توانایی کافی برای 
اداره امور را ندارد مجبور به تبعیت می شــود. 
این بخش بیشترین ضربه و آسیب را به رشد 
صنعت و اقتصاد در کشور زده است. به همین 
دلیل مشاهده می کنیم رهبری بارها بر تولید 
تاکید کردند ولی در تصمیم گیران اقتصادی به 

آن عمل نمی کنند.
 نوسان:همین مشكل تولید سبب شده 

عمال ما در مقابل تحريم ها زيان ببینیم.
دقیقا. در کتاب هنر تحریم ها که "ریچاد نفیو 
"آن را نوشته مشخص می شود آمریکا به خوبی 
از ضعف های اقتصاد ایران آگاه اســت و وقتی 
می خواهد به کشور فشار آورد دقیقا بر همین 
مسائل دســت می گذارد. کاش دولتمردان 
ایرانی یک دوره دانشــگاهی برای بررسی این 
کتاب تعیین می کردند تا متوجه شویم چرا 
هر چه به زیان ما بود را ناخواسته انجام دادیم 
و عمال خود را در مقابــل تحریم ها بی دفاع تر 
کردیم.این نکته مهمی است و دقیقا ما همین 

کار را انجام داده ایم. 
نفیو می گوید آمریکا مجموعه سازمان یافته از 
تحریم ها را بر صنعت خودروسازی اعمال کرد. 
هدف اصلی این تحریم ها مشاغل حوزه تولید 
بود. درست همزمان با اعمال همین تحریم ها، 
امریکا توانایی شــرکت ها و دولت  این کشور 
برای فروش فناوری های مخابراتی به ایران را 
افزایش داد. به هر روی این ناکارآمدی نشان از 
عدم اهلیت دارد که جز سه دوره در تمام دوره  

انقالب مشروطه به این سو حاکم بوده است.
 نوسان:اين ســه دوره كدام دوره ها 

بودند؟
دوره نخســت وزیری مصــدق، دوره وزارت 

علینقی عالیخانی و سال های ۶۰ تا ۶۸.
 نوسان:نكته مهم اينجاست كه برخی 
معتقدند اتفاقا سیستم و ساختار در ايران 
اجاره توسعه و پا گرفتن تولید را نمی دهد. 

نظر شما رد اين مورد چیست؟
من با این حرف شــدیدا مخالفم چرا که همه 
رهبران ایران تمایل داشــتند ایران صنعتی 
شود ولی نشد. به این معنا من فکر می کنم اگر 
اهلیت کافی بود حتما می شد در سیستم نیز 
تغییرات مورد نیاز را ایجاد کرد و حاکمیت هم 
قانع می شد مسیری که به سود کشور است را 
ادامه دهد. آقای جلیل شرکا در مصاحبه ای با 
ماهنامه تجارت فردا می گوید ما در زمان شاه 
هم ابتدا اهلیت امنیتی افراد را بررسی می کردند 
که عمال این روند پس از انقالب هم ادامه یافت.

می بینید که ماجرا خارج از حوزه اقتصاد آب 
می خورد . در حقیقت وقتی اقتصاد اولویت و 
اصل نیست، این اشتباهات در ساختار تکرار 
می شود و مانعی برابر توسعه یافتگی ایجاد می 
کند . شاید بهتر باشد راز توسعه نیافنتگی ایران 
را در همین ماجرای اهلیت و خــارج از حوزه 

اقتصاد جستجو کنیم. 

توسعه نيافتگی در ایران در گفتگو با سيد محمد بحرینيان؛

ماجرا خارج از حوزه اقتصاد است!
چرا پس از اجرای ۱۰ برنامه توسعه در ايران نتوانستیم به توسعه برسیم؟

صحبــت از موانــع تولیــد و توســعه در ايــران عمــری بــه قدمــت برنامه هــای توســعه دارد؛ برنامه هايی 
گفت و گو

گروه  انديشه
كــه ۱۱ بــار در كشــور اجــرا شــد امــا نتیجــه هفــت دهــه تــالش هنــوز بــه توســعه يافتگــی منجــر 
نشــده اســت. درنتیجــه عجیــب نیســت بحــث در ايــن بــاره نظــرات متعــددی را در برگیــرد كه حتــی بــا يكديگر در 
تضــاد قــرار دارنــد. ســید محمــد بحرينیــان از اعضــای اتــاق بازرگانــی مشــهد كــه در حــوزه صنعــت فعــال اســت، 
معتقــد اســت عــدم اهلیــت فنــی و علمــی در ايــران تحت الشــعاع اهلیــت سیاســی و امنیتــی قــرار گرفتــه و همین 

مساله باعث تصمیمات اشتباه در میان تصمیم گیران اقتصادی كشور در يك قرن گذشته بوده است.

 نوسان: بررسی راه های توسعه تجارت و 
سرمایه گذاری با عمان موضوع نشستی بود 
که با حضور نایب رئیس اتاق مشترک ایران 
و عمان و جمعــی از عالقه مندان به تجارت 
با این کشــور در حاشیه نمایشگاه اینوکس 

۲۰۱۹ برگزار شد.
آرزو جمالــی، دبیر اتاق مشــترک ایران و 
عمان ضمن توضیــح راه های ثبــت انواع 
شرکت های تولیدی و خدماتی در سرزمین 
اصلی و مناطق آزاد عمان، تصریح کرد: طی 

تفاهم صندوق ضمانت صــادرات با طرف 
عمانی، این کشــور عالوه بر ریســک های 
اقتصادی، ریسک های سیاسی احتمالی را 
هم پوشش می دهد. هرچند عمان از جمله 
کشــورهایی اســت که از ثبات اقتصادی و 
سیاســی باالیی برخوردار بوده و کشوری 
بدون ریسک به شمار می آید. در این شرایط 
تجار و سرمایه گذاران به راحتی می توانند از 
بیمه نامه های صادراتــی صندوق ضمانت 
استفاده کنند. جمالی، عمان را بازار مناسبی 

برای صادرات مجدد تولیدات ایرانی دانست 
و افزود: عمان موافقت نامــه تجارت آزاد را با 
کشورهای مختلفی امضا کرده و برای همین 
می تواند با این کشورها با تعرفه صفر درصد 

تجارت داشته باشد.
دبیر اتاق مشــترک ایران و عمان از آمادگی 
فعــاالن اقتصادی بــرای ســرمایه گذاری 
در ایران خبــر داد و گفــت: در حال حاضر 
سرمایه گذاریهای خوبی توسط فعاالن این 
کشور در کرمان، ســیرجان، چابهار و چند 

شهر دیگر صورت گرفته است. البته در این 
رابطه مشکالت و محدودیت هایی به دلیل 
تحریم وجــود دارد که تا حــدودی کار را 

پیچیده کرده است.
او از عالقه مندی عمان به همکاری آموزشی و 
دانشگاهی با ایران خبر داد و گفت: در صورت 
آمادگی دانشگاه های مطرح کشور برای کار 
در این کشور، بســترها برای هماهنگی ها 
و ایجــاد شــعبه ایــن دانشــگاه ها در 

عمان فراهم است.

در نشست توسعه تجارت و سرمايه گذاری با عمان مطرح شد

مسير همکاری اقتصادی با عمان هموارتر شد
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واردات قطعات خودرو در اختیار افراد محدودی و حتی در دست پنج یا شش نفر 
است که این موضوع فساد و  انحصار ایجاد می کند . جواد حسینی کیا، عضو هیأت 
رئیسه کمیسیون صنایع مجلس با اعالم این موضوع به  تسنیم گفت: »انحصار صنعت 
خودروسازی یکی دیگر از دالیل گرانی خودرو در یک سال اخیر است، زیرا  زمانی که 
مردم ناچارند تنها از دو خودروساز داخلی خودرو خرید کنند، فساد در این صنعت 

جاری می شود .«

هشتاد هزار شغل با قطع اینترنت مورد تهدید قرار می گیرند. رضا الفت نسب، عضو 
هیأت مدیره اتحادیه کسب وکارهای فضای مجازی گفت: با قطع اینترنت کسب وکارهای 
مجازی که در بستر سایبری فعالیت می کنند، دچار بحران شده اند. او به ایلنا توضیح داد: 
تعداد افراد شاغل در کسب وکارهایی که به طور رسمی در فضای مجازی فعالیت می کنند، 
۷۰ تا ۸۰هزار نفر هستند، البته این تعداد را منهای افرادی دانست که هم اکنون از طریق 

شبکه های اجتماعی مشغول به کار هستند .

  نوسان: درحالــی ســهم خودروهای 
هیبریدی)خودروهاي برقــي دوگانه( از 
بازار ایران نزدیک به صفر اعالم می شــود 
که بنابر پیش بینی موسسات بین المللی، 
آینده صنعت خودرو متعلق به محصوالت 
برقی اســت و این خودروهــا در آینده ای 
البته نه خیلی  دور، به سالطین بازار تبدیل 
خواهند شد. حاال بســیاری از دولت های 
اروپایــی و آمریکایــی و حتی آســیایی، 
برنامه ریزی های گسترده ای را برای حذف 
خودروهای سوخت فسیلی و جایگزینی آنها 
با محصوالت هیبریدی و برقی کرده اند که 
بازار داخلی در انحصار خودروهای پرمصرف 
داخلی بوده و واردات خودروهای هیبریدی 
به ایــران همچنان ممنوع اســت. مهدی 
دادفر، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، 
تعداد خودروهای هیبریدی در کشــور را 
درحالی حدود دو هزار دستگاه اعالم کرده 
که آخرین آمارهای اعالمی از تردد حدود 
۲۰ میلیون خودرو در کشور حکایت می کند. 
دادفر کــه خودروهای داخلــی را به نوعی 
متهم اصلی اضافه مصرف ایرانی ها می داند، 
می گوید که از ۸۵ میلیون لیتری که روزانه 
در کشور بنزین مصرف می شود، ۹۵ درصد 
آن برای تولیدات ایران خودرو سایپاست و 
ســهم خودروهای وارداتی تنها پنج درصد 
است. به گفته او، وقتی با یک تویوتا کمری 
هیبرید رفت و برگشت مسیر تهران- مشهد 
را تنها با ۲۳ لیتر بنزین می توان طی کرد، 

دیگر نیازی برای سوبسید بنزین نیست. 
فربد زاوه، کارشــناس صنعت خــودرو اما 
نظری متفــاوت دارد. او کــه قدرت پایین 
خریــداران را دلیــل اصلی ســهم اندک 
خودروهای هیبریدی در بازار ایرانی می داند، 
گفت: »درحال حاضر ارزان ترین خودروی 
هیبریــدی در بازار جهان چیــزی حدود 
۱۶ هزار دالر قیمت دارد که با احتساب دالر 
۱۲ هزار تومانی  خرید آن برای واردکننده 
چیزی حدود ۱۹۲ میلیــون تومان تمام 
می شــود؛ که اگر قرار باشــد هزینه های 
واردات را هم به آن اضافه کند، مشتری برای 
خرید آن باید دست کم ۲۵۰ میلیون تومان 
هزینه کند. در اقتصــادی که یک میلیون 
دســتگاه از ۱,۵ میلیون دســتگاه خودرو 
مصرفی ساالنه اش کمتر از هفت هزار دالر 
قیمت دارد، نمی توان ســهم باالیی برای 

خودروهای کم مصرف قایل شد.   
با وجود این، نیک آییــن، رئیس اتحادیه 
مکانیســین ها از ضــرورت بازگشــت 
خودروهای هیبریدی و برقی به بازار کشور 
و حمایت های یارانــه ای دولت می گوید. 
او می گوید که با توجه بــه بحران مصرف 
بی رویه سوخت، آلودگی گسترده هوا و نیز 
سطح پایین تکنولوژی های داخلی، تنها راه 
باقیمانده برای رفع معضالت واردات یا تولید 

محصوالت هیبریدی است.

ایران از طریق استان آذربایجان شرقی با 
ارمنستان مرز مشترک دارد که تمام روابط 
تجاری، اقتصادی و گردشگری دو کشور از 

این مرز کوتاه انجام می شود. 
روادید دو کشور نیز در سال گذشته به طور 
کامل لغو شد که با افزایش نرخ ارز، سفر 
ارمنی ها را به ایران بیشتر کرده است. مجمع 
کشورهای  ترکیب  از  اوراسیا  اقتصادی 
بالروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و 
ارمنستان تشکیل شده که در نشست های 
آن درباره گردشگری، انرژی، همکاری های 
مالی، اقتصادی و آموزشی بحث می شود. 
مقامات ایران نیز در بعضی از نشست های این 

مجمع حضور دارند. 
از  متشکل  که  ارمنستانی  هیات  سفر 
فدراسیون  اقتصاد،  وزارت  از  نمایندگانی 
و  توریستی  آژانس های  گردشگری، 
رسانه های این کشور بود فرصتی را برای 
منطقه آزاد ارس فراهم کرد تا پیشنهادهایی 
همکاری های  سطح  گسترش  برای  را 
اقتصادی و تعامالت گردشگری از طریق 

ارمنستان مطرح کند.

آمار تردد 
در هفت ماه

مدیر  حسن نژاد،  احمد  که  آماری  طبق 
مرکز نوردوز سازمان منطقه آزاد ارس، در 
اعالم  ارمنستانی  هیات  این  سفر  جریان 
کرد، در هفت ماه نخست امسال مجموعا 
۱۸۷ هزار ایرانی به سمت کشور جمهوری 
ارمنستان تردد کرده اند و در مقابل ۲۳۸ 

هزار ارمنستانی از این مرز به سمت ایران 
تردد داشته اند که انگیزه بیشتر آن ها خرید 
و گردش در ایران بوده است. عالوه بر این، 
ارمنستان تنها کشور مجمع اقتصادی اوراسیا 
)EAEU ( است که ایران با آن هم مرز 
شده. در سال ۲۰۱۸ توافق موقتی بین ایران و 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ایجاد منطقه آزاد 
تجاری امضا شد که قرار بود از همین ماه اجرا 
شود. این موافقت نامه به ایران اجازه می دهد 
از اتحادیه اقتصادی اوراسیا امتیازات گمرکی 
خاصی دریافت کند و کشورهای این اتحادیه 
هم حجم صادرات خود به ایران را تا ۷۵ 

درصد افزایش دهند.
صفر شاسفند، عضو هیات مدیره و معاون 
اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
و  ایران  نشست  مدیریت  که  ارس،  آزاد 
ارمنستان را در منطقه مرزی ارس به عهده 
داشت، از طرف ارمنستانی درخواست کرد 
از البی خود در اوراسیا برای ایجاد نمایندگی 
این مجمع در منطقه ای از ایران و ارمنستان 

استفاده کند. 
او برای رونق تعامالت گردشگری بین دو 
رویدادهای  و  برگزاری جشنواره ها  کشور 
مشترک را پیشنهاد کرد و افزود: پس از 
ثبت ژئوپارک ارس در یونسکو می توانیم 
پرونده مشترکی را با جمهوری ارمنستان 
در این خصوص تشکیل دهیم تا ژئوپارک 
چندملیتی در منطقه داشته باشیم. شاسفند 
ادامه داد: ایران به پیشنهاد ارمنستان برای 
احیای جاده ابریشم و توسعه گردشگری از 

طریق آن فکر می کند.

۳۰ سال است كه
اقدامی نمی كنیم

ایران  بخش  مسوول  ایسرائیلیان،  آرمن 
ارمنستان،  جمهوری  نخست وزیری  نهاد 
نیز یادآور شد: دو کشور حدود ۳۰ سال 
است قراردادهای متعددی داشته اند ولی 
اقدام جدی در راستای آن ها انجام نداده اند. 
هرچند که در یک سال گذشته به تدریج 
کارهایی آغاز شده است. امیدواریم با تشکیل 
کمیته گردشگری ایران و ارمنستان، مفاد آن 
قراردادها اجرا و پیگیری شود. او همچنین 
به بازسازی زیرساخت ها در بخشی از خاک 
ارمنستان که مورد استفاده مسافران ایرانی 
است، اشاره کرد و افزود: برنامه جمهوری 
بازسازی  بودجه  که  است  این  ارمنستان 
زیرساخت ها تا سال ۲۰۲۰ دوبرابر شود. 
اولویت های  از  یکی  زیرساخت  توسعه 
کشور ما است. او با اشاره به روابط اقتصادی 
معامالت  سطح  اگرچه  گفت:  کشور،  دو 
اقتصادی ارمنستان با ایران به ۳۵۰ میلیون 
دالر رسیده اما به هیچ وجه از این عدد 
راضی نیستیم و امیدواریم مجمع اوراسیا 
به پیشرفت مبادالت اقتصادی این منطقه 
کمک کند. معتقدیم آن چه باعث کاهش 
برخی  دو کشور همسایه شده،  تعامالت 

ناهماهنگی ها بوده که باید برطرف شود.
آنا مارماریان، رییس دانشکده جهانگردی 
هیات  این  که  نیز  ارمنستان،  خدمات  و 
همراهی  ایران  به  سفر  در  را  ارمنستانی 
رشته  تدریس  اهمیت  درباره  می کرد، 
گردشگری در این دانشگاه توضیحاتی داد و 

تاکید کرد: تالش ها برای گسترش تعامالت 
حضور  بدون  گردشگری  همکاری های  و 
جریان  در  بود.  نخواهد  ممکن  دانشگاه 
از  مسؤوالنی  که  ارمنستانی  هیات  سفر 
حضور  کشور  این  دانشگاهی  بخش های 
دارند، مذاکراتی برای تبادل استاد و دانشجو 
بین دانشگاه های دو کشور صورت گرفت. 
در این نشست همچنین طرف ایرانی به 
ظرفیت های گردشگری شهرهای هم مرز 
با کشور ارمنستان از جمله کلیسای سنت 
استپانوس که در فهرست جهانی یونسکو 
ثبت شده است و جنگل های ارسباران، یکی 
از ذخیرگاه های زیست کره، اشاره کرد که 
منطقه ارس را می تواند به نزدیکترین مقصد 
اکوتوریستی و تاریخی به ارمنستان تبدیل 
کند. طرف ارمنستانی نیز در واکنش گفت: 
دو طرف فقط الزم دارند با پشتکار کار کنند 

تا به هدف برسند.

ايران و ارمنستان 
هنوز يكديگر را نمی شناسند

علیرضا نظیف،عضو هیأت مدیره انجمن 
دوستی ایران و ارمنستان، هم با یادآوری 
این نکته که وظیفه این انجمن کمک به 
روابط دو کشور است، گفت: متاسفانه ایران 
تاریخ  سال  هزاران  وجود  با  ارمنستان  و 
مشترک، هنوز شناخت عمیقی از یکدیگر 
ندارند. باید تالش کنیم شناخت متقابل 
اتفاق افتد به ویژه حاال که موضوع اوراسیا 
مطرح شده است. ارمنستان و ایران می توانند 
دروازه ورود به این مناطق باشند. در ادامه، 
نشست دوجانبه ای بین آژانس ها و فعاالن 
گردشگری منطقه آزاد ارس و ارمنستان 

برگزار شد.

سفر خبرنگاران و 
عكاسان ارمنی به ايران

گردشگری،  جاذبه های  با  آشناسازی  تور 
خدمات رفاهی و تجهیزات مرزی و جاده ای 
منطقه ارس برای هیات رسانه ای که متشکل 
از ۲۳ خبرنگار، عکاس و فیلمبردار بود نیز در 
جریان این سفر برگزار شد که کلیساهای 
منطقه  »چوپان«،  و  استپانوس«  »سنت 
»ژئوپارک  »نوردوز«،  اقتصادی  و  مرزی 
ارس« و تعدادی از هتل ها و بازارچه های 

مرزی این منطقه از آن جمله بود.
این هیات رسانه ای که تعدادی از مدیران 
دانشگاه های  و  گردشگری  آژانس های 
با  می کنند  همراهی  را  آن   ارمنستان 
هماهنگی سفارت و رایزنی فرهنگی ایران در 
جمهوری ارمنستان و در راستای اجرا شدن 
تفاهم نامه رسانه ای، گردشگری و دانشگاهی 
بین دو کشور به ایران سفر کرده است و در 
ارمنستان،  و  ایران  مشترک  مرز  از  ادامه 
تجهیزات مسافری و گمرک آن و همچنین 
شهر تبریز دیداری خواهد داشت. سفر این 
هیات به منطقه شمال غربی ایران از ۲۵ 

آبان ماه آغاز و تا پایان این ماه ادامه یافت.

ناهماهنگی ها باید برطرف شود

80 هزار شغل آنالین در معرض تهدیدواردات قطعات خودرو در انحصار ۶نفر  
گزارش

با حضور هيات اقتصادی، گردشگری و رسانه ای ارمنستان، کميته گردشگری دوکشور رونمایی شد؛ گزارش

خیابان های ایران 
منهای هیبریدی ها

   حسام خراســانی: اينجا هنوز داد و ستد پشت ديوارهای خشتی 
و ِگلی بازارچه هــا جريان دارد، میان آجرهــای كهنه  و حجره های 
قديمی. بازارهايی كه هیچ وقت نمی میرد و بوی خوش ســنت را به 
ريه های مشتری هايش می كشاند. اگرچه اين روزها با رخ نمايی برخی 
پاســاژهای لوكس و الكچری، حس  و حال شهر كمی تغییر كرده، اما 
هنوز هم برای شــهروندان قديمی گذر از اين بازارچه ها دلچسب تر 
از قدم زدن در پاســاژهای مدرن و لوكس است؛ آدم هايی كه دوست 
دارند میان شلوغی جمعیت پرسان پرســان قدم بزنند و مايحتاج 

روزانه شان را  بخرند، در بازار سنتی شهر نجف.
خريد به صورت روزانه

بزرگ ترین بازار نجف، بازاری است به طول ۵۰۰ متر که از میدان اصلی یا خیابان نزدیک 
حرم آغاز و از آن، هفت راهرو فرعی منشعب می شــود. در راسته بازار، بازارچه هایی که 
مخصوص یک صنعت یا کاال باشد، وجود ندارد. معموال گردشگران به بازار سنتی و قدیمی 
نجف سر می زنند و اگر نتوانند کاالی مورد نظرشان را پیدا کنند، راهی پاساژهای مدرن 
این شهر می شوند. بازار نجف به دو قسمت »سوق القاضی« در سمت غربی حرم و »سوق 
الحویش« در قسمت شرقی آن تقسیم می شود که در مسیر ورود به حرم حضرت علی 
)ع( قرار دارد. مشهور ترین کاالهایی که گردشگران از بازار نجف می خرند تسبیح، جانماز، 
شیرینی عربی به نام دهین ابوعلی، چادر و انگشتر ُدّر نجف است؛ به  اضافه شیرینی های 

محلی و چای.
آچار فرانسه امور روزمره

اغلب بازارهای قدیمی عراق در شهرهای شیعه نشین در کنار حرم ها و اماکن دینی قرار 
دارند و جزو حافظه تاریخی این شهر هستند. »اینجا کاال هم ارزان است هم تازه تر.« این 
را یکی از شهروندان نجف می گوید. عبدالمهدی یکی از اهالی شهر نجف است. با او در 
بازار قدیمی این شهر هم صحبت شــدم. او هر روز، با توجه به قطعی مکرر برق در شهر 
نجف، مایحتاج روزمره خود را از بازار سنتی تهیه می کند. عبدالمهدی می گوید: »بازارهای 
قدیمی عالوه بر اینکه آچار فرانسه امور روزمره مردم هستند، پایگاه اجتماعی و فرهنگی 
قوی ای هم به حساب می آیند؛ پایگاهی که پشتوانه اقتصادی و گردشگری در عراق هم 
هست.« عبدالمهدی با گالیه ادامه می دهد: »این روزها بازار کشش خرید و فروش ندارد. 
در شرایط و مناسبت های مذهبی رونق اندکی رخ می دهد، اما طوالنی نیست. در چند ماه 

گذشته هیچ فروشی نداشته ایم و بیشتر مغازه ها و پاساژها بسته بود.«
بازارهای لوكس در مقابل بازارهای سنتی

عبدالمهدی به شکل گیری پاساژهای لوکس و الکچری نیز اشاره می کند و می گوید: 
»این روزها به دلیل باال رفتن ارزش زمین و  گران  شــدن قیمت ملک تجاری در حاشیه 
خیابان های اصلی این محدوده، ده ها پاســاژ و مرکز خرید تازه ساز در اطراف بازار سر بر 
آورده اند.« مرکز خرید »سیتی مال« نجف یکی از مراکز خرید بزرگ  و مجهز در بخش 
شیعه نشین عراق است که عبدالمهدی به آن اشاره دارد. در این مرکز خرید انواع اجناس و 
صنایع دستی عراق در کنار برندهای مطرح دنیا به فروش می رسد. کافی شاپ، رستوران، 
مرکز سرگرمی و تفریح کودکان، سینمای سه بعدی، سالن سینما و ایستگاه بازی از دیگر 

امکانات این مرکز خرید است.
بازار كربال غريبه با ايرانی ها

بازار سنتی کربال هم یکی از بازارهای قدیمی  این شهر اســت که در نزدیکی حرم امام 
حســین)ع( قرار گرفته و یکی از بازارهای اصلی  این شــهر برای خرید مایحتاج روزانه 
مردم اســت. انواع تنقالت نیز در بازار ســنتي کربال وجود دارد که خیلي از آنها از ایران 
آورده شــده اند. فروش انواع ماهي زنده از جذابیت های بازار عراق است. بخش عمده اي 
از فروشندگان در این بازارچه ها به زبان فارسي تسلط دارند و حتي پول ایراني دریافت 
مي کنند. از جاي جاي این بازارچه ها که یکي از مراکز اصلي  براي خرید مایحتاج روزانه 
مردم شهر است، صداهایي به گوش مي رسد که نشان از تبلیغ فروشنده ها براي اجناس 
دارد، اما اربعین امسال در کربال به ندرت واژه های فارسی شنیده می شد. مغازه داران عراقی 
می گویند تقریبا تمام مشتریان ایرانی شان را از دست داده اند و از این موضوع ناراحتند. 
یکی از فروشندگان عراقی که وضع فعلی بازار عراق را نامناسب می داند، می گوید: »کار 
و کاسبی مان نسبت به  سال های گذشته کساد شده است. چون  سال های گذشته هر 
دالر ۳ هزار تومان بود ولی امســال هر دالر ۱۱ هزار تومان شده است.« علی سید احمد، 
فروشنده پارچه ای است که در این سال ها به دلیل حضور پررنگ زوار ایرانی، زبان فارسی را 
هم به خوبی یاد گرفته است. او با اشاره به اینکه وضع اقتصادی باعث شده گردشگران ایرانی 
تمایلی به خرید نداشته باشند، می گوید: »حال بازار عراق خوب نیست و فروش  به شدت 

کاهش یافته است.«
كوچ كارگران

حضور کارگران ایرانی در عراق مسأله دیگری اســت که این روزها  مورد توجه قرار 
گرفته است. اگرچه خبر کوچ کارگران ســاختمانی قبال مورد توجه واقع شده بود، 
اما دستفروشی موضوع نگران کننده دیگری اســت. در بازار سنتی کربال  با یکی  از 
دستفروشان ایرانی به نام محمود گفت وگو کردیم. محمود از اهالی اهواز و تولید کننده 
پوشاک اســت.              بگذارید حرف های تلخ محمود پایان بندی این گزارش  باشد: »من 

گرفتار تب مهاجرت نیستم، من تنها یک تولید کننده ام، یک تولید کننده مهاجر.«

حال ناکوک بازار عراق

هیاتی متشـكل از نمايندگان اقتصادی، گردشـگری و رسـانه ای ارمنسـتان به ايران سـفر كرد تا ضمن 
آشـنايی بـا جاذبه هـای ايـران در مرز مشـترك دو كشـور، كمیته گردشـگری ايـران و ارمنسـتان را 
راه اندازی كند. طرف ارمنسـتانی انگیزه اين سـفر را بیشـتر اجرايـی كردن قراردادهـای متعدد بین دو 
كشـور می دانـد كه در سـه دهه اخیر امضا شـده اما بی سـرانجام مانده اسـت. مرز مشـترك ايران و ارمنسـتان اگرچه 
كوتـاه اسـت اما بـا توجه به موقعیت ارمنسـتان در مجمع اوراسـیا و جايـگاه ايـران در خاورمیانه، برای دو كشـور حائز 
اهمیـت اسـت؛ چرا كـه ايران از طريـق اين مرز آبی و ارمنسـتان، به عنـوان دروازه ارواسـیا می تواند به تجـارت با اروپا 
و آسـیا در شـرايط تحريـم ادامه دهد و از سـويی نقـش پل ارتباطی میان اوراسـیا و خاورمیانـه و آب های گـرم و آزاد را 

كند. ايفا 

گزارش

گروه   بازرگانی

گزارشی از بازارچه های تجاری شهرهای نجف و كربال؛

 نوســان: عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان 
فرآورده های بهداشــتی، آرایشــی و عطریات ایران از 
دپوی ۲۰۰ کانتینر لوازم آرایشــی در گمرک خبر داد.

موسی احمدزاده با بیان اینکه علت این اتفاق درخواست 
مشخص شدن منشأ ارز از ســوی بانک مرکزی است، 
گفت: ســازمان های مســئول باید توجه کنند که این 
محصوالت بهداشتی اســت و تاریخ برخی از آنها در این مدت منقضی می شود و 
در حال حاضر وزارت بهداشــت نیز باید برای ترخیص آنها تصمیم گیری کند.
ضمن اینکه در تاریخ بیستم مهر ماه وزیر صمت طی جلسه ای در اتاق بازرگانی 
ایران وعده داد که بخشــنامه ممنوعیت لوازم آرایشی لغو شــود، اما این وعده 
تاکنون عملی نشده است.این در حالیســت که ممنوعیت واردات لوازم آرایش 
و وجود ۱۵ مرز در کشــور باعث شــده کاالی بی کیفیت و بدون نظارت وزارت 
بهداشت به کشور وارد شود که ممکن است منجر به بیماری های پوستی شود.

  نوســان: حمیدرضــا قنــدی، رییــس اتحادیه  
فروشــندگان خودرو اصفهان درباره وضعیت کنونی 
معامالت خودرو در بازار می گوید: بازار خودرو در کنترل 
فروشندگان و خریداران آن نیست بلکه این شرکت های 
خودروسازی داخلی هستند که دست به تغییر دلخواه 
قیمت خــودرو در بازار می زننــد. وی اضافه می کند: 
بیش از یک ماه است که قیمت انواع مدل های خودرو شرکت های خودروسازی 
داخلی همچون ایــران خودرو و ســایپا، افزایش پنج تا ۱۰ میلیــون تومانی را 
تجربه کرده و از هفته گذشــته روند ثبات قیمت خودرو در بازار آغاز شده است. 
رییــس اتحادیــه فروشــندگان خــودرو اصفهــان ادامــه می دهــد: ثبت 
سفارشــات جدید بــرای تحویل خودرو در ســال جــاری در حالی از ســوی 
شــرکت های ایران خودرو ســایپا صورت می گیرد که هنوز تعــداد زیادی از 
خودروهای پیش فروش شــده در ســال ۹۷ تحویل خریداران نشــده است.

 نوسان: مشــاور پژوهشــگاه نیرو در امور انرژی 
و محیط زیســت گفت: مرکــز انرژی ســبز ایران 
)مانســا( با هدف توانمندســازی، کمک به توسعه 
انرژی هــای تجدیدپذیــر و افزایش بهــره وری، با 
همــکاری وزارت خانه های نیرو و محیط زیســت 
آلمــان در پژوهشــگاه نیــرو راه اندازی می شــود.

مجید عمیدپور اظهار کرد: این مرکز در پژوهشگاه نیرو مستقر شده و با حضور 
نمایندگان کشــور آلمان در ماه آینده، افتتاح و فعالیت رســمی خود را آغاز 
خواهد کرد. وی با اشــاره به اینکه این مرکز بر اساس برنامه  همکاری وزارت 
محیط زیســت آلمان و وزارت نیرو به عنوان نماینده ایران از حدود سه سال 
پیش شروع شده است، افزود: فاز اول این همکاری بیشتر متمرکز بر دوره های 
آموزشــی با محوریت انرژی های تجدیدپذیر بوده و فاز دوم این پروژه از سال 
۲۰۲۰ با همکاری وزارت نیرو و پژوهشگاه نیرو به عنوان مجری انجام می شود.

 نوسان: وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد 
افرادی که در فهرست مشموالن طرح حمایت معیشتی 
دولت قرار نگرفته اند، می توانند از طریق کد دستوری 
#۶۳۶۹* از وضع خود مطلع شــوند. همچنین طبق 
اظهارات یکی از مدیران وزارت کار، آن دسته از افرادی 
که یارانه دریافت نمی کنند، مشــمول بسته حمایتی 
نمی شــوند. طبق مصوبه این طرح، شرط توزیع بســته حمایتی یارانه نقدی 
است؛ یعنی اگر کسی یارانه دریافت نکند، حتی اگر حقوق کمتر از سه میلیون 
تومان دریافت کند، مشمول بسته حمایتی نمی شود. آن دســته از افرادی که 
یارانه دریافت می کنند، اما بعد از ازدواج یارانه خــود را از خانواده جدا نکرده اند، 
درصورتی که حقوق کمتر از ســه میلیون تومان داشته باشند، مشمول بسته 
حمایتی می شوند. بازنشستگانی هم که حقوق کمتر از سه  میلیون تومان دریافت 
می کنند، اما یارانه آنها حذف شده است، باز هم مشمول بسته حمایتی نمی شوند.

بالتکليفی ٢۰۰ کانتينر لوازم آرایشینحوه درخواست حمایت معيشتی اعالم شد"مرکز انرژی سبز ایران" راه اندازی می شودسردرگمی بازار خودرو ميان رکود و رونق

 ها
ده

برا

capital

آيا ارمنستان و ايران قراردادهای معوقه را احیا می كنند؟
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 نوسان :  مدیر امــور مجامع و ارزیابی 
شرکت های فوالد مبارکه اصفهان گفت: 
ارزش هر ســهم به بیش از ۶۶۰ تومان 

می رسد.
مرتضی شــبانی مدیر امــور مجامع و 
ارزیابی شــرکت های شــرکت فوالد 
مبارکه اصفهــان، در خصوص وضعیت 
شــرکت بیان کرد: سود شــرکت روند 
صعودی مطلوبــی داشــته و در نیمه 
نخست سال، ســود ۶۲۶ ریالی محقق 
کرد و به نظر می رسد در نیمه دوم سال 
هم این میزان سود عملیاتی تکرار شده 
و ضمناً ســود ســرمایه گذاری ها هم 
در نیمه دوم ســال به این ســود اضافه 
خواهد شــد. با این حساب، P/E سهم 
»فوالد مبارکه اصفهان« در حال حاضر 
کمتر از ۴ اســت. وی افزود: همچنین 
شرکت افزایش سرمایه ۶۲ درصدی از 
محل سود انباشته را هم در دست اجرا 
دارد که به جذابیت سهم کمک خواهد 
کرد. درخواست این افزایش سرمایه به 
ســازمان بورس ارسال شده و به محض 
اخذ مجوز سازمان، سایر مراحل پیگیری 

خواهد شد.
شبانی در رابطه با پتانســیل های این 
شــرکت اظهار کرد: طبق تحلیل های 
کارشناسان، ارزش دارایی های شرکت 
به مراتب بیش از ارزش بازار فعلی سهم 
اســت. ارزش جایگزینی شــرکتی با 
ظرفیت های شــرکت فــوالد مبارکه 
احتساب ســرمایه گذاری های  )بدون 
جدید مانند فــوالد ســنگان و فوالد 
هرمزگان و ورق چهارمحال و...( حدود ۶ 
میلیارد دالر برآورد می شود که با فرض 
دالر ۱۱ هزارتومانی، ارزش دارایی های 
شــرکت بالغ بر ۶۶ هزار میلیارد تومان 
خواهــد بــود. وی اضافه کــرد: ارزش 
پرتفوی ســرمایه گذاری ها هم در حال 
حاضر حدود ۲۰ هــزار میلیارد تومان 
بوده و با یک محاسبه ســاده و تقسیم 
رقم ۸۶هزار میلیارد تومان بر تعداد سهام 
شرکت، ارزش هر سهم به بیش از ۶۶۰ 
تومان می رسد. وی اضافه کرد: شرکت 
فوالد مبارکه در ســنوات اخیــر با دو 
چالش کمبود آب و افزایش نرخ الکترود 
گرافیتی مواجه است که خوشبختانه در 
حال حاضر هر دو مشکل درحال برطرف 
شدن هست. وی در رابطه با دالیل عدم 
رشد قیمت سهم در سال جاری گفت: با 
توجه به بزرگ بودن حجم سهام شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان و میزان شناوری 
سهم، امکان بازی قیمتی در سهم وجود 
ندارد )اتفاقی که گاه در مورد سهم های 
کوچک بازار، شاهد هستیم( و معموالً 
هر رشد قیمتی با فشار عرضه ها سرکوب 
می شود. البته نقد شوندگی سهام مزیت 
مهمی برای ســهامداران تلقی شده و 
ریسک افت قیمت شــدید و ناگهانی را 
هم کاهش می دهد. وی افزود: عدم اقبال 
سهم های بزرگ و بنیادی بازار، نیازمند 
ریشه یابی اســت و کارشناســان بازار 
سرمایه باید به این سؤال پاسخ دهند. اما 
حمایت اندکی از جانب حقوقی ها، باعث 
می شود سهم ها به قیمت واقعی برسند و 
نه شاهد رشد حباب گونه برخی سهم ها 
باشــیم و نه چوب حراج بر ســهم های 

ارزشمند بازار بزنیم.
شایان ذکر است، شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان در ۶ ماهه اول امســال با یک 
پرش ۹۱ درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، سود ۶۲۶ ریالی محقق کرد. 
این رشــد سودآوری ناشــی از افزایش 
۱۰۴درصــدی درآمد هــای عملیاتی 

در۶ماهه امسال بوده است. 

پتانسیل های »فوالد« 
برای لمس قیمت باالتر

industry

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه، 
در این جلسه، طی سخنانی با اشاره به کاهش 
شرکت  این  استراتژیک  دپوهای  موجودی 
گفت: در فوالد مبارکه بهدلیل عدم تأمین 
سنگ آهن موردنیاز مجبور شده ایم از دپوهای 
استراتژیک استفاده کنیم که به طور اصولی 
نباید این اجبار برای شرکتی مثل فوالد مبارکه 

پیش بیاید.
 وی افزود: فوالد مبارکه باید طبق برنامه ریزی 
هایی که از چندین سال قبل صورت گرفته، 
سنگ آهن موردنیازش را از چادرملو، گلگهر و 

معادن دیگر در کشور تأمین کند.
عظیمیان با تأکید بر اینکه ما نباید دغدغۀ 
تأمین سنگ آهن داشته باشیم، گفت: از دولت 

و مجموعۀ وزارت صمت انتظار داریم که برنامه 
ریزی الزم برای تأمین سنگ آهن فوالد مبارکه 
را تدوین و عملیاتی کنند. وی ادامه داد: انجمن 
نیز باید در این زمینه نقش صنفی خود را ایفا 
کند و زمینۀ الزم برای رفع چالش های این 

مسیر را فراهم آورد.
مدیرعامل فوالد مبارکه به اهمیت تأمین مواد 
اولیه فوالدسازان اشاره کرد و گفت: برای اینکه 
دولت در زمینه تأمین سنگ آهن به خوبی 
برنامه ریزی و اقدام کند، الزم است به پیشرفت 
های شرکت های فوالدی در بخش تولیدات 
دقت شود. به عنوان نمونه، شرکت فوالد مبارکه  
چند سال قبل ۳/۵ میلیون تن تولید داشت، 

درحالیکه اکنون این میزان به ۶ میلیون تن 
رسیده است. بنابراین این شرکت به حمایت 

بیشتری در تأمین مواد اولیه نیاز دارد.
عظیمیان با اشاره به اینکه باید موانع تولید 
فوالد برطرف شود تصریح کرد: کاهش ۷۰۰ 
هزار تنی واردات ورق به کشور گواه آن است که 
فوالد مبارکه به خوبی مأموریت های ملی خود 
را انجام می دهد، اما الزم است تولیدکنندگان 
بزرگ سنگ آهن هم به وظایف ملی خود در 

تأمین مواد اولیۀ فوالدسازان عمل کنند. 
وی افزود: دولت هم باید با نظارت کامل و جدی 
خود مانع کاهش تولید فوالد در کشور در 
شرایط فعلی شود، چراکه اگر روند عدم تأمین 
پایدار سنگ آهن برای فوالدسازان مدتی دیگر 
ادامه یابد، کوره های فوالد یکی پس از دیگری 

خاموش خواهد شد.

بحران تأمین سنگ آهن دانه بندی 
برای ذوب آهن

زاده،  یزدی  منصور  نشست،  این  ادامۀ  در 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، با تأکید بر 
اینکه تأمین سنگ آهن دانه بندی برای ذوب 
آهن تبدیل به بحران شده است، گفت: خام 
فروشی در همه جای دنیا مورد نکوهش است. 
مقام معظم رهبری هم بر مقابله با خام فروشی 
تأکید کرده اند. نیاز داخلی به سنگ آهن هم 

که تشدید شده است.
 با این اوصاف چرا صادرات سنگ آهن هنوز 
پابرجاست؟ یزدی زاده با اشاره به اینکه علیرغم 
وضع عوارض صادراتی سنگ آهن همچنان 
صادرات این مادۀ اولیه ادامه دارد گفت: عوارض 
۲۵ درصدی که برای صادرات سنگ آهن 

تصویب شده به هیچ عنوان بازدارنده نیست و 
پیشنهاد ما وضع عوارض ۴۰ درصدی است.

سركوب قیمت شمش 
عامل افزايش صادرات سنگ آهن

در بخش دیگری از این جلسه علی محمدی، 
مدیرعامل جدید فوالد خوزستان گفت: اگر در 
بورس کاال سرکوب قیمتی روی شمش اعمال 
نشود و قیمت شمش بر اساس عرضه و تقاضای 
واقعی کشف شود، صرفه اقتصادی در زنجیره 
فوالد برای عرضه سنگ آهن به بازار داخل 
ایجاد می شود چرا که قیمت داخلی سنگ 
آهن، تابعی از قیمت شمش فوالد خوزستان 

است.
 لذا در کنار وضع عوارض الزم است دولت 
قیمت شمش در بورس کاال را نیز واقعی کند 

تا گرایش به صادرات سنگ آهن کاهش یابد.

ايجاد كمیته كارشناسی 
برای تأمین سنگ آهن

همچنین کسری غفوری مدیر عامل فوالد 
برای  اولیه  مواد  تأمین  زمینه  در  خراسان 
شرکت های فوالدی گفت: معاونت معدنی 
وزارت صمت برای تامین سنگ آهن مورد نیاز 
فوالدسازان یک جدول ابالغ کرده است اما الزم 
است نظارت بیشتری بر اجرای این سهمیه ها 
داشته باشد. همچنین فوالد خراسان ضمن 
دفاع از اقدام دولت در وضع عوارض صادراتی 
سنگ آهن،پیشنهاد می کند دولت یک کمیته 
کارشناسی را  به صورت فوری مأمور رسیدگی 
به این موضوع بکند تا این کمیته یک بسته 

عملکردی مشخص ارائه نماید.

فوالدسازان و سنگ آهنی ها
 شريك شوند

انجمن  رئیس  سبحانی،  بهرام  دکتر 
تولیدکنندگان فوالد ایران نیز در این جلسه 
با اشاره به اینکه ریشه عدم تامین پایدار سنگ 
آهن برای فوالدسازان را باید در خصوصی 
سازی نادرست دنبال کرد، گفت: چندین سال 
قبل انجمن نسبت به ورود معادن به فوالدسازی 
هشدار داد. در آن زمان هنوز مشکل تامین 
سنگ آهن واحدهای فوالدی این قدر شدید 
نشده بود و معادن در ابتدای توسعه فعالیت خود 
به سمت پایین دست بودند. اما متاسفانه توجه 
الزم نشد و منافع بنگاهی جای منافع ملی را 

گرفت.
ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
اضافه کرد: در همین شرایط فعلی هم که 
های  شرکت  به  وابسته  فوالدی  واحدهای 
دیگری  از  پس  یکی  آهنی  سنگ  بزرگ 
ارائه راهکارهای مختلفی  افتتاح می شود، 

داده ایم که نقطه مشترک آن ها، شراکت سنگ 
آهنی و فوالدسازان است چرا که گره زدن 
منافع این دو بخش، به توازن زنجیره کمک 

می کند.

انتقال ارزش افزوده 
به محصوالت نهايی 

همچنین سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر 
انجمن تولیدکنندگان فوالد در مورد اقدامات 
انجمن فوالد در زمینه تأمین مواد اولیه برای 
شرکت های فوالدی گفت: انجمن فوالد تا 
پیش از این با وزارت صمت، معاونت معدنی و 
ایمیدرو جلساتی داشته است تا بتوان حداکثر 
ارزش افزوده را در زنجیره فوالد محقق نمود. 
وی ادامه داد: در ۶ ماه اول سال حدود ۶ میلیون 
تن صادرات فوالد داشتیم که ۲۵ درصد بیش 
از نیمه نخست سال گذشته است. بنابراین 
طبیعی است که ارزش افزوده این زنجیره باید به 
محصوالت نهایی منتقل شود. اگر انتظار داریم 
که تمام زنجیره فوالد به خوبی کار کند و همه 
در آن فعال باشند باید برنامه ریزی به صورتی 
باشد که هم ارزش افزوده در داخل زنجیره به 
حداکثر برسد و هم کسب و کارهای مربوط به 

کل زنجیره فوالد با مشکل مواجه نشود.

تنظیم بازار و بومی سازی
از مسائل حاشیه ای این جلسه بحث تنظیم بازار 
و بومی سازی بود. در خصوص تنظیم بازار هم 
شرکت ها بر این تأکید داشتند که بازار فوالد 
رقابتی تر شود و از سرکوب قیمتی آن جلوگیری 
شود. در این زمینه به نقش توجیهی انجمن که 
روشنگری بیشتری برای افکار عمومی و بازار 
داشته باشد اشاره شد. همچنین اقدامات انجمن 
در خصوص بومی سازی از جمله کمیته بومی 
سازی و توسعه تکنولوژی، سامانه جامع بومی 
سازی زنجیره آهن و فوالد ایران و صندوق 
پژوهش و فناوری فوالد ایران تشریح شد و 
شرکت ها بر مشارکت جدی خود در مباحث 

بومی سازی تاکید کردند.

جلســه شــركت های بــزرگ فــوالدی بــا محوريــت تأمیــن پايــدار ســنگ آهن در انجمــن 
گزارش

گروه صنعت
تولیدكننــدگان فــوالد برگــزار شــد. در ايــن جلســه كــه مديــران عامــل و ارشــد شــركت هــای فوالد 
مباركــه، ذوب آهــن اصفهــان، فــوالد خوزســتان و فــوالد خراســان بــه همــراه هیئــت مديره انجمــن حضور داشــتند، 
مســائل و چالــش هــای تامیــن پايــدار ســنگ آهــن مطــرح شــد و راهكارهــای آن مــورد بررســی قــرار گرفــت. در 
حاشــیه ايــن جلســه مســائلی از جنــس تنظیــم بــازار و بومــی ســازی مــورد تبــادل نظــر قــرار گرفــت. همچنیــن 
شــركت هــای بــزرگ فــوالدی بــر مشــاركت حداكثــری خــود در دومیــن جشــنواره و نمايشــگاه ملــی فــوالد ايــران 

تاكید كردند.

چالش هایی از جنس سنگ آهن

تعمیرات برنامه ریزی ۱۶روزۀ واحد گندله سازی با آماده سازیها و همـــاهنگیهای الزم  
شروع و زودتر از برنامه و با انجام بیش از ۱۰۸ هزار نفر ساعت فعالیت تعمیراتی، با نظم و 
انضباط و کیفیت، و بدون بروز حادثۀ ایمنی انجام شد. رضا اسماعیل پور، رئیس واحد گندله 
سازی، ضمن اعالم این خبر گفت: از نکات قوت این عملیات تعمیراتی میتوان به آمادۀ بهره 
برداری زودتر از برنامه)حدود دو روز(، استفاده از توان داخلی در بومی سازی و استقرار دانش 

به روز اتوماسیون با استفادۀ ۱۰۰ درصدی از توان متخصصان داخلی اشاره کرد. 

پروژۀ تعمیرات و راه اندازی موفقیت آمیز واگن برگردان شمارۀ یک فوالد مبارکه طی ۷ روز 
با موفقیت و در فضایی کامال ایمن انجام شد.  حمیدرضا بذار رئیس تعمیرات مرکز مکانیک 
تعمیرات مرکزی در این ارتباط گفت: در اثر کارکرد زیاد و به مرور زمان تجهیزات کاردامپر 
در بسیاری از بخش ها دچار ساییدگی، لهیدگی و تیز شدن گام های چرخدنده ها شده بود. 
ضمن اینکه اگر این پروژه بیشتر از زمان تعیین شده به طول می انجامید، حجم عظیمی واگن 

در خط راه آهن شرکت جمع می شد و مشکالتی به بار می آورد.

راه اندازی موفقیت آمیز واگن برگردان شمارۀ یکانجام موفقیت آمیز تعمیرات واحد گندله سازی

مديرعامل فوالد مباركه: تولیدكنندگان سنگ آهن به وظايف ملی خود عمل كنند

جلسه مهم شرکت های بزرگ فوالدی برای تأمين سنگ آهن برگزار شد؛

رهبر معظم انقالب اسالمی:

 نوسان :حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در 
ديدار دو هزار و پانصد نفر از تولیدكنندگان، كارآفرينان و فعاالن 
اقتصادی، با اشاره به اهمیت ثروت ملی و گسترش رفاه عمومی در 
نظام اسالمی و ضرورت امید نبستن به خارج از كشور تأكید كردند: 
كار و راهبرد اساسی »مصون سازی اقتصاد از آسیب تحريم ها از 
طريق تقويت و رونق تولید داخلی« است و بنده پشت اين قضیه 

ايستاده ام و از مسیر پیشرفت حقیقی كشور كامال دفاع می كنم.
تولیدکنندگان،  با  جلسه  از  اصلی  هدف  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی را تکریم این عناصر اساسی در افکار عمومی 
خواندند و سخنان تولیدکنندگان در این دیدار را بسیار مهم، سنجیده و 

قابل توجه دانستند.
رهبر انقالب با بیان این نکته که ایکاش تعداد بیشتری از مسئوالن بخشهای 
دولتی و نمایندگان مجلس در این جلسه مهم حضور داشتند، گفتند: کسانی 
که در مورد رونق تولید جور دیگری فکر می کنند و برای حل مشکالت 
چشم به جای دیگری دارند، باید حرف های امشب این تولیدکنندگان را 
می شنیدند و درک می کردند که تنها دریچه »انتقاِل حیات، روشنایی و 
نیرو به داخل کشور« همین دریچه ای است که فعاالن بخش تولید بر روی 

کشور می گشایند.
رهبر انقالب تولیدکنندگان را فرماندهان، پیشروان، خط شکنان و صفوف 
مقدم عرصۀ حیاتی »تولید داخلی، رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی« 
خواندند و خاطرنشان کردند: این میدان خطیر، میدان یک جنگ واقعی 
است. ایشان با اشاره به جنگ همیشگی اقتصادی میان کشورها و قدرتها 
افزودند: البته در دورۀ ریاست جمهوری فعلی آمریکا، این جنگ با چین، 
کره، اروپا و دیگر مناطق، بروز  و گسترش یافته و در قبال ایران از طریق 

اعمال تحریمها، شکل وحشیانه، کینه ورزانه و جنایت آلود گرفته است.
رهبر انقالب تصور پایان تحریمها در یکی دو سال آینده را خیال باطل 
خواندند و افزودند: با شناختی که از مسائل جبهۀ استکبار داریم، تحریمها 
حاال حاالها وجود دارد، بنابراین برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان 
تحریمها و بودن یا نبودن فالن شخص یا اقدام فالن کشور بود. ایشان مسلح 
کردن انقالب به سالح  و ارادۀ تولید داخلی را عالج مشکالت برشمردند و 
افزودند: تنها راه حل مسائل موجود این است که مسیر تقویت و رونق تولید 
داخلی را با جدیت ادامه دهیم و با تصمیمات صحیح و اقدامات الزم، موانع 
را برطرف کنیم که آثار مثبت حرکت در این مسیر نسبت به قبل مشهود 
است. رهبر انقالب توجه به تولید داخل را موجب دور شدن کشور از حالت 
شرطی شدن دانستند و گفتند: گره زدن روند حل مشکالت به تصمیمات 

دیگران موجب بروز بدترین مشکالت برای کشور می شود.
رهبر انقالب ظرفیت های داخلی را بی پایان خواندند و یادآوری کردند: 
وقتی یک فعال اقتصادی، مانند امشب، گله می کند و دغدغه مند است، در 
واقع این حقیقت را اعالم می کند که ظرفیت پیشرفت در کشور وجود دارد 

و باید موانع آن را رفع کرد.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه این نکته را یادآور شدند که اگر ملت ایران و 
فعاالن اقتصادی و اندیشمندان کشور بتوانند با تکیه بر توان داخلی تحریمها 
را بی اثر کنند، عامل تحریم کننده نیز از ادامه تحریم ها دست برخواهد 

داشت، زیرا متضرر خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه اگر طرف مقابل از سیاست 
تحریم دست برداشت، ما نباید سیاست تکیه بر توان داخلی را تغییر دهیم، 
افزودند: برخی منتظرند تا اگر راه آن طرف باز شود، جهت گیری اقتصادی 

کشور را به سمت نگاه به خارج ببرند، درحالیکه چنین نگاهی غلط است.
»پنجرۀ  کارشناسان  تعبیر  به  یا  جوان  نیروی  اسالمی،  انقالب  رهبر 
جمعیتی« را یکی از مزیت های مهم کشور برشمردند و گفتند: ما امروز در 
دل این فرصت قرار داریم، البته فقط تا ۲۰ سال آینده، امکان استفاده از این 
مزیت مهم وجود دارد و اگر در این ۲۰ سال غفلت شود، کشور وارد عرصۀ 

سالمندی خواهد شد و دیگر نمی توان کاری را پیش برد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم افزایش موالید و همچنین ایجاد 
ثروت پایدار، افزودند: اینکه بارها بر موضوع فرزندآوری تأکید میشود به 
همین دلیل است، زیرا در  صورت غفلت از این موضوع که متأسفانه در 
برهه ای طوالنی هم به آن بی توجهی شد، کشور بعد از ۲۰ سال وارد 
مسیری خواهد شد که امکان تغییر آن نیست. رهبر انقالب اسالمی ابتدا 
به فعاالن اقتصادی گفتند: مخاطب سیاست های اصل ۴۴ که چارچوب 
آن نیز تبیین شده است، شما هستید و این سیاست ها برای شما هم حق 
ایجاد می کند و هم تکلیف. رهبر انقالب با اشاره به اینکه معنای سیاستهای 
اصل ۴۴ جایگزین شدن بخش خصوصی به جای بخش دولتی نیست، 
افزودند: این دو بخش باید به هم کمک کنند و مزاحم هم نباشند، مثال 
اگر بخش خصوصی می تواند کاری را انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای 
عمومی غیردولتی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود 
نکنند و اگر هم فعالیت دارند کنار بکشند. ایشان درعین حال افزودند: البته 
بخش دولتی نباید به کلی از فعالیتهای اقتصادی دست بردارد، زیرا کارهایی 
وجود دارد که جز بخش دولتی یا بخشهای عمومی غیردولتی کس دیگری 

نمیتواند آنها را انجام بدهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه عمدۀ مشکالت بخش تولید 
مربوط به مسائل بانکی و گمرکی است، مجلس و دولت را به اقدامات جدی 

برای برطرف کردن این مشکالت توصیه کردند. 
رهبر انقالب اسالمی افزودند: توان مهندسی و فناوری دستگاه های نظامی 
که به چنین افتخاراتی منجر میشود، باید در عرصۀ خودرو، نفت، مسائل 
فضایی و دیگر بخشها به کار گرفته شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای حمایت 
از صادرات و حضور فعاالن اقتصادی در کشورهای دیگر را هم مهم دانستند 
و افزودند: می توانیم با استفاده از ظرفیت دیپلماسی، با همسایه ها و دیگر 
به  را  مسئوالن  ایشان  کنیم.  برقرار  خوبی  اقتصادی  ارتباطات  کشورها، 
استفاده از تولیدات داخلی در مجامع بین المللی توصیه کردند و افزودند: 
مسئوالن باید نشان ها، حرف ها و مفاهیم ایرانی را ترویج کنند، اما برخی 

برعکس عمل می کنند.

توليدکنندگان
فرماندهان رونق اقتصادی

كاهش 7۰۰ هزار تنی واردات ورق به كشور گواه 
آن است كه فوالد مباركه به خوبی مأموريت های 

ملی خود را انجام می دهد

 نوسان: کارکنان پرتالش شرکت فوالد 
سفیددشــت چهارمحال و بختیاری در 
ســایۀ الطاف خداوند و حمایت های بی 
دریغ فــوالد مبارکه در تأمیــن گندله، 
توانستند در پایان هشتمین ماه از سال 
رونق تولید به رکورد دیگــری در تولید 

آهن اسفنجی دست یابند.
رئیس واحد آهنسازی فوالد سفیددشت 
ضمن اعــالم ایــن خبر گفــت: رکورد 

جدید با تولید ۷۰ هــزار و ۳۰۳ تن آهن 
اســفنجی در  ۳۰ روز کاری به دســت 
آمد. اکبر اســکندری با تأکیــد بر اینکه 
به موازات این افزایــش کمیت، کیفیت 
آهن اســفنجی تولیدشــده نیز افزایش 
یافته است، گفت: درصد فلزشدگی آهن 
اسفنجی در این ماه به بیش از ۹۳ درصد 

رسید.
در همیــن خصــوص جمشــید علی 

بابایی، مدیر واحد عملیات و سرپرســت 
تکنولوژی و توسعه شــرکت نیز ضمن 
قدردانی از تالش کارکنان و پیمانکاران 
در دستیابی به این رکورد، ابراز امیدواری 
کرد با حمایت های بیشتر فوالد مبارکه 
و ایمیدرو، پروژۀ فوالدسازی این شرکت 
که تاکنــون به پیشــرفت ۷۹ درصدی 
رسیده اســت، در ســال ۱۳۹۹ به بهره 

برداری برسد.

رئیس واحد آهن سازی فوالد سفیددشت مطرح كرد:

ثبت رکورد توليد ماهانه در شرکت فوالد سفيددشت
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همه آن چه كه بايد در مورد طرح حذف قبض كاغذی آب بهاء بدانید

كه  شد  چه  رضايی  آقای  نوسان:   
شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
هم به فكر حذف قبوض كاغذی آب 

بها افتاد؟
بر اساس طرح ملی قبض سبز که خردادماه 
امسال توسط وزیر محترم نیرو رونمایی 
تا فرایند حذف قبوض  شد مقرر گردید 
کاغذی در سراسر کشور  به صورت رسمی 
آغاز شود. بر همین اساس شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان با هدف کمک به 
حفظ محیط زیست و جلوگیری از قطع 
درختان برای تولید کاغذ، ایجاد بسترهای 
الزم برای یک شهر هوشمند، دسترسی 
راحت به خدمات از طریق برقراری ارتباط 
بین مشترکین و سامانه های الکترونیکی، 
کاهش مراجعه ماموران شرکت و حذف 
خطاهای انسانی، افزایش سرعت و دقت 
در ارایه خدمات و صرفه جویی در زمان 
طرح حذف قبوض کاغذی آب بها را آغاز 
کرد. بر اساس این طرح از این پس به جای 
قبوض کاغذی، اطالعات مربوط به مصرف 
و صورت حساب آب مصرفی مشترکین به 
صورت الکترونیکی و یا از طریق پیامک در 

اختیار آن ها قرار می گیرد. 

تان  های  صحبت  در  نوسان:شما    
از  طرح  اين  اجرای  با  كه  گفتید 
حساب  صورت  اطالعات  پس  اين 
برای  پیامكی  صورت  به  مشتركین 
آن ها ارسال می شود. آيا موفق شده 
همه  همراه  های  تلفن  شماره  ايد 

مشتركین تان را جمع آوری كنید؟
 ۹۰ به  نزدیک  همراه  تلفن  شماره  بله، 
درصد از مشترکین را جمع آوری کرده 
ایم. در همین جا از تمامی مشترکین عزیز 
که به شرکت آب و فاضالب اعتماد کردند 
و شماره تماس خود را به ما اعالم کردند 
تشکر می کنم  و از همه کسانی که هنوز 
شماره خود را نداده اند درخواست می کنم 
تا به یکی از روش های اعالم شده شماره 

خود را ثبت کنند.

  نوسان:می توانم بپرسم چگونه اين 
كار را انجام داديد؟

عبارت  چاپ  طریق  از  ابتدا  در  ما 
)خداحافظی با قبض کاغذی آب بهاء( با 
رنگ قرمز  و به صورت مشخص بر روی 
قبوض آب بهاء به شهروندان اعالم کردیم 
که به زودی صدور قبض کاغذی متوقف 
می شود و از آن ها خواستیم که روش های 
ثبت  یا اصالح شماره تلفن همراه خود 
در بانک اطالعاتی شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان را که پشت قبوض چاپ 

اقدام  آن  اساس  بر  و  است مطالعه  شده 
سطح  در  بنر  نصب  با  همچنین  کنند. 
شهرها و انجام تبلیغات رادیو و تلویزیونی 
از صدا و سیما سعی کردیم تا به شهروندان 

اطالع رسانی کنیم. 

امكان دارد روش های    نوسان:اگر 
همراه  تلفن  شماره  اصالح  يا  و  ثبت 
مشتركین در بانك اطالعاتی شركت 
آب و فاضالب استان اصفهان را برای 

مخاطبان ما هم توضیح دهید.
نظر  در  کار  این  برای  را  روش  چهار  ما 
صورت  به  که  اول  روش  در  گرفتیم. 
توانند  می  شهروندان  است،  حضوری 
شماره تلفنی را که مایلند صورت حساب 
آب بهاء به این شماره برای آن ها ارسال 
شود به ماموران قرائت کنتور شرکت آبفا 
که با لباس فرم، اتیکت و کارت شناسایی به 

محل مراجعه می کنند اعالم نمایند. 
اما سه روش دیگری که در نظر گرفتیم به 
صورت غیرحضوری و بسیار ساده است. 
یک روش این است که مشترکین گرامی 
رقمی ۱۵۲۲  با شماره چهار  توانند  می 
تماس گرفته و پس از وصل شدن به سامانه 
هوشمند ۱۵۲۲ و انتخاب کلید شماره ۹ 
نسبت به ثبت یا اصالح شماره تلفن همراه 

خود اقدام کنند. 
با  توانند  می  که  است  این  دیگر  روش 
همراهی  تلفن  گوشی  و  شماره  همان 
که می خواهند اطالعات قبض برای آن 
بهای  آب  قبض  شناسه  شود،  ارسال  ها 
 ۳۰۰۰۰۰۱۲۲ سرشماره  به  را  خود 
پیامک کنند. و روش آخر این است که 
می توانند به پایگاه اینترنتی شرکت آب و 
www. فاضالب استان اصفهان به نشانی
و  کرده  مراجعه    abfaesfahan.ir
گزینه درخواست ثبت شماره تلفن همراه 
انتخاب  پرتال  اصلی  را در همان صفحه 
و  قبض  شناسه  ثبت  به  نسبت  و  کرده 

شماره تلفن همراه خود اقدام کنند.

  نوسان:اگر كسی شماره تلفن همراه 
خودش را قباًل ثبت كرده و االن به هر 
دلیلی شماره وی عوض شده است چه 

كاری بايد انجام دهد؟
به  تواند  می  مشترک  کند  نمی  تفاوتی 
یکی از روش هایی که عرض کردم نسبت 
به اصالح و ثبت شماره تلفن همراه جدید 
خود اقدام کند. توصیه خاص من استفاده 
از روش های غیر حضوری تماس با سامانه 
۱۵۲۲، ارسال شناسه قبض به سرشماره 
۳۰۰۰۰۰۱۲۲ و مراجعه به پرتال شرکت 

است.

نشانی  آينده  در  اگر  اما  نوسان:و    
منزل مشتركی عوض شود، وی برای 
دريافت اطالعات قبض آب بهای منزل 

جديد خودش بايد چه كار كند؟
باز هم فرقی نمی کند. مشترک ما می تواند 
به یکی از روش های یاد شده شماره تلفن 
همراه خود را برای مکان و منزل جدید در 
بانک اطالعاتی آبفا ثبت کند. نکته مهم 
این است که شهروندان محترم باید هنگام 
جا به جا شدن از مکانی به مکان دیگر 
ترتیبی را اتخاذ کنند که اطالعات قبض آن 
مکان به شماره همراه ساکن جدید ارسال 
شود و این کار بسیار ساده ای است که به 
روش های گفته شده می توان آن را انجام 
داد. البته در این میان نقش دفاتر مشاورین 
امالک بسیار مهم است چون این عزیزان 
هنگام نوشتن قولنامه و نقل و انتقال بهتر 
است راهنمایی های الزم را در خصوص 
تسویه حساب توسط ساکن قدیمی و ثبت 
شماره همراه ساکن  جدید از طریق سامانه 

۱۵۲۲ به شهروندان ارائه کنند. 

كه  سواالتی  از  نوسان:يكی   
شهروندان دارند اين است كه صورت 
های  مجتمع  مصرفی  آب  حساب 
مسكونی چند واحدی برای كدام يك 
از ساكنان آن مجتمع ارسال می شود؟

در این گونه مجتمع ها فقط باید شماره 
تلفن همراه مدیر ساختمان یا نماینده ای 
که قرار است قبض آب بهاء را پرداخت کند 
در بانک اطالعاتی آبفا ثبت شود و نیازی به 
ارسال شماره همراه سایر ساکنان مجتمع 

های چند واحدی نیست.

برای  بخواهد  شخصی  نوسان:اگر    
تماس  شماره  يك  آب  انشعاب  چند 
ثبت كند و قبوض آن را از طريق يك 
شماره دريافت كند امكان پذير است؟

از  بیش  مسئولیت  که  مشترکینی  بله. 
یک انشعاب را دارند مثاًل عالوه بر منزل 
خودشان، منزل پدر یا اقوام دیگر، مغازه 
و کارگاه هم دارند باید با سامانه ۱۵۲۲ 
تماس گرفته تا عبارت مورد نظرشان در 
داخل پرانتزی بعد از نام مالک درج شود. 
به این صورت شناسایی پیامک های هر 

انشعاب برای شان راحت تر خواهد بود.

بودن  درست  به  شما  نوسان:آيا    
شماره تلفن های ثبت شده اطمینان 
داريد؟ به عبارت بهتر آيا ممكن است 
برای  مشترك  يك  حساب  صورت 

مشترك ديگری ارسال شود.
بله ما برای پیشگیری از به وجود آمدن 

صورت  ارسال  از  قبل  مشکالتی  چنین 
حساب مشترکین، اقدام به راستی آزمایی 
شماره تلفن های همراه ثبت شده در بانک 
اطالعاتی آبفا کردیم. با توجه به آماری که از 
سامانه ۱۵۲۲ دریافت کردیم تقریباً بیش از 
۹۶ درصد شماره تلفن های همراه ثبت شده 

در بانک اطالعاتی آبفا صحیح بود .

از  بسیاری  رضايی  نوسان:آقای   
شهروندان ما دوست دارند كه حتمًا 
تا  كنند  مشاهده  را  كاغذی  قبض 
از سوی  قبض  اين  كه  مطمئن شوند 
شده  صادر  فاضالب  و  آب  شركت 
است. اين گونه مشتركین چگونه می 
پیدا  دست  كاغذی  قبض  به  توانند 

كنند.
برای این گونه مشترکین هم ما پیش بینی 
های الزم را انجام داده ایم. تمام مشترکین 
ما می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی 
و  خدمت  میز  گزینه  انتخاب  و  شرکت 
مشاهده سوابق صورت حساب مشترک، 
الکترونیکی  صورت  به  را  خود  قبض 
مشاهده کرده و در صورت نیاز آن را چاپ 
کنند. عالوه بر این در صدد هستیم تا در 
انتهای صورت حساب پیامکی، لینک یا 
پیوندی را قرار دهیم که مشترک  بتواند 
پیوند،  آن  لمس  و  اینترنت  به  اتصال  با 
قبض خود را به صورت کامل رویت کند. 
توانند  می  همچنین  گرامی  مشترکین 
کارافزار )اپلیکیشن( همراه آبفای اصفهان 
را بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب 
کرده و با انتخاب گزینه مشاهده قبض، 
اطالعات آخرین صورت حساب آب خود 
را مشاهده و در صورت نیاز ذخیره کنند. 
دستوری  کد  که  است  این  دیگر  روش 
گیری  شماره  را   *۶۶۵۵*۱۵۱۵۲۲#
کرده و با انتخاب گزینه شماره ۴ اطالعات 

قبض خود را مشاهده کنند.
یک نکته دیگر را هم در عرض کنم که 
 ۱۵۲۲ گیری  شماره  با  حاضر  حال  در 
بدهی  میزان   ۱ شماره  کلید  انتخاب  و 
مشترک به صورت گویا به وی اعالم می 
شود اما با برنامه هایی که در دست اجرا 
توانند  می  شهروندان  زودی  به  داریم 
جزییات قبض خود را هم از طریق تلفن 

بشنوند.

  نوسان:ادارات و دستگاه های اداری 
و اجرايی آيا قبوض خود را پرداخت 
می كنند؟ و اگر پرداخت می كنند به 

چه صورتی است؟
ببینید ما برای همه مشترکینی که شماره 
ردیف و شناسه قبض داشته باشند قبض 
صادر می کنیم و هیچ تفاوتی بین مشترکین 
نیست. ادارات و دستگاه های اجرایی نیز 
مانند سایر مشترکین هم قبض دریافت می 
کنند و هم مبلغ آن را پرداخت می کنند 
منتهی ما برای رفاه حال دستگاه هایی که 
انشعاب هستند، یک صفحه  دارای چند 
آبفا  اینترنتی  پایگاه  در  تجمیعی  قبوض 
طراحی کرده ایم و با انجام مکاتباتی، شناسه 
قبض هر انشعاب و ادارات زیرمجموعه شان 
را به آن ها اعالم و امکان دسترسی به این 
صفحه را در اختیار نماینده آن دستگاه می 

گذاریم. 
در این صفحه عالوه بر مباحث آموزشی 
و  انشعاب  هر  مصارف  مصرف،  مدیریت 
قبوض آن ها تا ۱۰ دوره قابل مشاهده و 
پرداخت است. نماینده آن سازمان پس از 
مراجعه به این صفحه می تواند در صورت 
معرفی یکی از شناسه ها به عنوان مادر، همه 
قبوض آب بهاء را به صورت یک جا پرداخت 

و تسویه کند.  
 

از مشاهده    نوسان:مشتركین پس 
اطالعات صورت حساب خود از طريق 
پیامك، چگونه می توانند قبض خود 

را پرداخت كنند؟
روش های پرداخت ما تغییری نکرده است 
و مشترکین ما می توانند از روش های 
غیر حضوری یا تماس با سامانه ۱۵۲۲ و 
انتخاب کلید شماره ۱ اقدام به پرداخت 

قبض خود کنند. ضمن این که پرداخت 
قبوض از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی 
شرکت هم فراهم است. عالوه بر این برای 
بینی  پرداخت قبوض، پیش  سهولت در 
پیوند )لینک( پرداخت در پیامک صورت 
حساب مشترک شده است که با لمس آن 
به یکی از درگاه های بانکی متصل شده و 

قبض خود را پرداخت کند.

نوسان:برای شهروندانی كه شايد    
سهواً فراموش می كنند قبض خود را 
اتخاذ  تمهیداتی  چه  كنند  پرداخت 
مشكل  دچار  آينده  در  تا  ايد  كرده 

نشوند؟
برای این دسته از مشترکین محترم هم 
تدابیری اندیشیده ایم به این صورت که 
ابتدا برای مشترکین پیامک صورت حساب 

ارسال می شود.
مبلغ  نشدن  پرداخت  در صورت   سپس 
قبض آب بهاء به فاصله چهار و هفت روز پس 
ارسال از صورت حساب، دو پیامک یادآوری 
برای مشترکینی که هنوز صورت حساب 

خود را پرداخت نکرده اند ارسال می شود.
و سرانجام ۱۰ روز پس از ارسال صورت 
حساب اگر مشترکی باز هم پرداخت قبض 
پیامک  یک  باشد  کرده  فراموش  را  خود 
هشدار برای وی ارسال می شود که از وی 
می خواهد تا ظرف مدت ۲۴ ساعت نسبت 

به پرداخت قبض آب بهای خود اقدام کند.
در نهایت نیز اگر مشترکی در مهلت مقرر 
همچنان قبض خود را پرداخت نکرده باشد 

یک پیامک اخطار برای وی ارسال می شود.

مشتركی  كه  اين  از  نوسان:بعد    
قبض آب بهای خود را پرداخت كرد 
چگونه می تواند اطمینان يابد كه اين 

پرداخت ثبت شده است؟
در حال حاضر اگر مشترکی قبض آب بهای 
خود را از طریق سامانه ۱۵۲۲ و انتخاب 
کلید شماره ۱ پرداخت کند بالفاصله برای 
وی پیامک رسید مبلغ و تشکر از پرداخت 
غیرحضوری ارسال می شود. برای سایر 
حال  در  نیز  حضوری  غیر  های  درگاه 
مذاکره با بانک ها هستیم تا پیامک رسید 

مبلغ و تشکر برای مشترکین ارسال شود.

شركت  بندی  زمان  نوسان:برنامه    
آب و فاضالب برای اجرای طرح حذف 
شهرهای  در  بهاء  آب  كاغذی  قبض 

استان چگونه است؟
این طرح را به صورت آزمایشی در شهرضا 
اجرا کردیم که نتایج خوب و قابل قبولی 
شهر  مناطق  برخی  در  همزمان  داشت. 
اصفهان نیز شروع کردیم و هر روز بر وسعت 

اجرای این طرح افزوده می شود.
در این جا باید به اطالع همه مشترکین 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ۹۳ 
شهر تحت پوشش برسانم که در این روزها 
اگر قبضی دریافت می کنند به منزله آخرین 
تا اگر هنوز  قبض کاغذی آب بهاء است 
مشترکی شماره تلفن همراه خود را در بانک 
اطالعاتی آبفا ثبت نکرده است نسبت به 
انجام این کار اقدام کند. اجرای طرح حذف 
کاغذی آب بهاء به صورت جدی آغاز شده و 
تا پایان آذرماه برای همه مشترکین صورت 

حساب پیامکی ارسال می شود.

تر  موفق  اجرای  برای  نوسان:آيا    
اين طرح، از اهرم های تشويقی برای 

مشتركین هم استفاده می كنید؟
از همین جا اعالم می کنم که ما در نظر 
که  مشترکینی  از  نفر  یکهزار  به  داریم 
پیامک قبض را دریافت و مبلغ قبض را 
مقرر  مهلت  در  غیر حضوری  به صورت 
پرداخت کنند جایزه نقدی به ارزش پنج 
میلیون ریال به قد قرعه اهدا کنیم. بنابر 
محترم،  مشترکین  مشارکت  بار  هر  این 
افزایش  را  ها  آن  شدن  برنده  احتمال 
می دهد. البته این طرح تا پایان دی ماه 
سال جاری ادامه خواهد داشت و اسامی 
برندگان در دهه مبارک فجر اعالم خواهد 

شد.

در گفت و گو با معاون خدمات مشترکين آبفای استان اصفهان مطرح شد:

رونمایی از حذف قبوض کاغذی 
 گزارش

آمار و ارقام خسارات در گفتگو با معاون اقتصادی استاندار اصفهان؛

می  ديده  اخیر خسارت  های  ناآرامی  در  كه  فردی  هر   ": نوسان   
كند  اعالم  را  خود  میزان خسارت  دادستانی،  در   با شكايت  تواند 
اين لب  از خسارتها گرفته شود".  افراد دستگیر شده بخشی  از  تا 
اخیر  اغتشاشات  از  پس  روزهای  در  اصفهان  استاندار  معاون  كالم 
اين شهر است كه با استناد به نامه اخیر دادستان كل كشور بیان می 
شود. حسن قاضی عسگر اين را هم می گويد كه اقتصاد استان پیش 
از اين جريانات، حركتی رو به جلو داشت و نرخ بیكاری آن از ۱۴.۱ 
درصد به ۱۰.۴ درصد رسید كه اين شاخص حاكی از بهبود شرايط در 
برخی حوزه ها از جمله واردات و صادرات و بازگشت ۱۹۵ كارخانه 
رو به تعطیل، به چرخه كار و فعالیت بود، اما متاسفانه ناآرامی های 
اخیر موجب خسارت بااليی به اقتصاد استان شد كه هزينه جبران 

آن بايد از جیب مردم پرداخت شود.
معاون استاندار اصفهان پیرامون تصمیم دولت در افزایش نرخ بنزین، گفت: واقعیت 
این است که نرخ قبلی بنزین نمی توانست ادامه پیدا کند و دولت چندین بار به 
دنبال اصالح قیمت آن بود. وی با بیان اینکه در دولت خاتمی قرار بود نرخ بنزین 
سالیانه ۲۰ درصد افزایش یابد، اما با سیاسی کردن این موضوع، مانع اجرای آن 
شدند، اضافه کرد: در دولت احمدی نژاد نیز شرایط به نحوی دیگر رقم خورد و 
در ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم نیز قرار بر افزایش نرخ بنزین بود که متاسفانه 
مجلس و برخی دولتی ها مانع اجرای آن شدند تا اینکه بالخره با تصمیم سران سه 
قوه برای جلوگیری از هدررفت منابع و قاچاق، نرخ بنزین افزایش یافت، اما متاسفانه 

برخی با اغتشاش موجب خسارت به اموال عمومی و خصوصی مردم شدند.

میزان خسارت 
نامشخص است

متاسفانه در جریان اتفاقات اخیر، بسیاری از بانک های استان و به خصوص شهر 
اصفهان دچار آسیب و خسارت شدند، همچنین مرکز تلفن رباط در محدوده 
خیابان ملک شهر توسط اشرار غارت و تخریب شد و تلفن مشترکان آن به طور 

کامل قطع شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز در گفتگو با ایسنا، در 
خصوص خساراتی که اتفاقات اخیر به بخش های مختلف اصفهان وارد کرده، اظهار 
کرد: واقعیت این است که ما هنوز آمار دقیقی از میزان خسارت های استان اصفهان 
نداریم، اما نزدیک به ۸۰  بانک و تعداد زیادی خودپرداز، ۲۰ جایگاه سوخت بنزین و 
برخی زیرساخت های حمل و نقل اصفهان  آسیب و دچار خسارت باالیی شده اند.
سیدحسن قاضی عسگر درباره خسارت جایگاه های سوخت در استان، توضیح 
داد: تمام جایگاه های سوخت استان متعلق به بخش خصوصی است و در این 
اتفاقات، آشوبگران به اموال بخش خصوصی آسیب زدند و از ۱۱۰ جایگاه سوخت 

در شهرستان اصفهان حدود ۲۰ جایگاه از مدار خارج شد.

آسیب به ۱۳۰ 
دستگاه اتوبوس

وی با بیان اینکه در جریانات اخیر حدود ۱۳۰ اتوبوس در شهر اصفهان دچار 
آسیب شد، افزود: تنها ۳۰ دستگاه اتوبوس متعلق به شهرداری بود و بقیه متعلق 
به بخش خصوصی بود که متاسفانه این افراد اکنون بضاعت خرید اتوبوس جدید را 
ندارند و به دلیل نداشتن بیمه بیکاری، امروز دچار مشکل شده اند. وی تاکید کرد: 
هنوز دستورالعمل پرداخت خسارت به اتوبوس های آسیب دیده صادر نشده و بعد 

از برآورد دقیق آن، تصمیم گیری خواهد شد.

خسارت ۱۰ میلیاردی 
مركز مخابرات رباط

معاون استاندار اصفهان در خصوص خسارت باال و از بین رفتن مرکز مخابرات 
رباط، گفت: این مرکز به عنوان بزرگترین مرکز مخابرات اصفهان در این ناآرامی 
ها دچار آسیب و خسارت شدید شد و تلفن بیش از ۱۴۰ هزار مشترک قطع 
شد، البته تلفن ۳۰ تا ۵۰ هزار مشترک این مرکز وصل شده، برقراری تلفن بقیه 
مشترکین نیز نیاز به کار بیشتر دارد. وی با تاکید بر اینکه برخی از تجهیزات 
مخابرات وارداتی و خارجی است،  تصریح کرد: در حال حاضر واردات این تجهیزات 
در شرایط تحریم مشکل است، البته مسئوالن شرکت مخابرات استان در تالش 
هستند تا این مرکز به طور کامل به مدار بازگردد. قاضی عسگر گفت: هنوز رقم 
دقیق خسارت این مرکز تلفن احصا نشده، اما گفته می شود نزدیک به ۱۰ میلیارد 
تومان دچار آسیب شده است، همچنین زمان دقیقی برای بازسازی دقیق آن 

اعالم نشده است.

خسارت ۱۰ میلیاردی
بانك های اصفهان

وی همچنین درباره خسارت بانک های استان در ناآرامی و اغتشاشات اخیر، 
توضیح داد: خسارت بانک های اصفهان در ناآرامی های اخیر حدود ۱۰ میلیارد 
تومان برآورد شده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با 
تاکید بر اینکه بانک ها به عنوان اموال عمومی متعلق به مردم هستند و امیدواریم 
عوامل اصلی تخریب ها شناسایی شوند، افزود: در ناآرامی های اخیر ۹ شعبه بانک 
تجارت، ۶ شعبه بانک کشاورزی، یک شعبه بانک حکمت ایرانیان، ۱۸ شعبه بانک 
سپه، ۶ شعبه بانک ملت و چهار خودپرداز آن، پنج شعبه بانک سینا، چهار شعبه 
بانک انصار، سه شعبه بانک دی دچار آسیب و خسارت شده اند. قاضی عسگر 
در توضیح اموال سرقت رفته بانک ها در ناآرامی های اخیر، گفت: با توجه به 
اینکه بانک ها مجهز به دوربین مدار بسته هستند، امکان شناسایی آشوبگران و 
اغتشاشگران وجود دارد و به طور قطع خسارت بخش های عمومی از این افراد 
گرفته خواهد شد. وی در خصوص بازگشت بخش های تخریب شده اصفهان 
به چرخه فعالیت، گفت: تعمیر، بازسازی و ساخت برخی بخش ها نیاز به زمان 
طوالنی دارد، به عنوان مثال ساخت مجدد برخی بانک های خسارت دیده نیازمند 
یک یا دو سال زمان است، البته بازسازی برخی زیرساخت های آسیب دیده در 

حال انجام است.

اعتراض بدون بستر قانونی؟!

چنــدی اســت موضــوع حــذف قبــوض كاغــذی داغ شــده و پیــچ راديــو و تلويزيــون را كــه بــاز مــی كنیــم با 
گفت و گو

گروه   شهری
ايــن تبلیغــات مواجــه مــی شــويم كــه" بــا توجــه بــه ايــن كــه قبــض كاغــذی ديگــر صــادر نمــی شــود ...."  
در ايــن میــان آبفــای اســتان اصفهــان بــه عنــوان نخســتین شــركت آب و فاضــالب كــه اجــرای ايــن طــرح را در كشــور آغاز 
كــرده اســت ســعی دارد تــا ايــن طــرح را بــا بیــش تريــن بهــره وری بــه اجــرا درآورد. همیــن موضــوع بهانــه ای شــد تــا بــا 
رضــا رضايــی معــاون خدمــات مشــتركین و درآمــد شــركت آب و فاضــالب در مــورد چگونگــی اجــرای ايــن طرح، مشــكالت 

پیش رو و راهكارهای آن به گفت و گو بنشینیم.



اختراع پول نیازمند هیچ جهش تكنولوژيكی ای نبود؛ بلكه يك 
انقالب مطلقا فكری بود. اختراع پول نیازمند يك واقعیت بیناذهنی 

جديد بود كه فقط در تخیل مشترك افراد وجود دارد.

پول، سـکه یا اسـکناس نیسـت. پول هر چیزی اسـت که افـراد تمایل 
دارنـد از آن بـرای نمـود نظـام مند ارزش اشـیاء دیگر با هـدف مبادله 

کاالهـا و خدمات اسـتفاده کنند.
 پـول افـراد را قـادر مـی سـازد کـه بـه سـرعت و بـه سـادگی ارزش 
کاالهـای مختلـف )ماننـد سـیب و کفـش و طـالق( را مقایسـه کنند 
تـا بتواننـد بـه راحتـی یک چیـز را با چیـزی دیگـر مبادله کننـد و با 

آسـودگی بـه اندوختـن ثـروت بپردازند.
 انـواع زیـادی از پـول وجـود داشـته اسـت. رایـج تریـن نوع آن سـکه 
اسـت؛ تکـه ای اسـتاندارد شـده از یک فلز حکاکی شـده. بـا این حال، 
پـول خیلـی قبل از اختراع ضرب سـکه وجود داشـته اسـت و فرهنگ 
هـا بـا اسـتفاده از اشـیاء دیگـری بـه مثابـه پـول ، ماننـد صـدف هـا، 
احشـام، پوسـت، نمک، غالت، مهره ها، پارچه و سـفته شـکوفا شـده 
بودنـد. صـدف های کاوری تقریبا ۴۰۰۰ سـال پیش در سراسـر آفریقا 
و آسـیای جنوبـی و آسـیای شـرقی و اقیانوسـیه بـه مثابـه پـول مورد 
اسـتفاده قـرار مـی گرفـت. در اوایل سـده بیسـتم مـردم در اوگاندای 
بریتانیایـی هنـوز مـی توانسـتند مالیات هـای خـود را در قالب صدف 

هـای کاوری پرداخـت کنند.
در زنـدان هـای مـدرن و کمپ هـای زندانیان جنگی، سـیگار غالبا در 
نقـش پـول عمـل می کنـد. حتـی زندانیـان غیرسـیگاری نیـز تمایل 
داشـته انـد که اجـرت خود را به شـکل سـیگار دریافـت و ارزش تمام 
کاالهـا و خدمـات دیگر را بر اسـاس سـیگار محاسـبه کننـد. بازمانده 
ای از کمـپ آشـوویتس" پـول سـیگاری که در آن کمپ اسـتفاده می 
شـد را بدیـن شـکل توصیـف مـی کنـد: »مـا پـول رایـج خودمـان را 
داشـتیم کـه هیـچ کـس ارزش آن را زیـر سـوال نمـی بـرد: سـیگار. 
بهـای هـر کاالیـی در قالـب سـیگار عنـوان مـی شـد... در شـرایط 
»معمولـی«، هنگامـی کـه کسـانی کـه سروکارشـان باید به اتـاق گاز 
میکشـید نوبتشـان بـه طور منظـم از راه می رسـید، بهـای یک قرص 
نان دوازده سـیگار بود؛ یک بسـته ۳۰۰ گرمی مارگارین، سـی سـیگار؛ 
یـک سـاعت مچـی، ۸۰ تا ۲۰۰ سـیگار؛ و یک لیتر مشـروب نیز ۴۰۰ 

سـیگار بود!«
در حقیقـت، حتـی امـروزه نیـز سـکه هـا و اسـکناس ها نوعی نـادر از 
پـول بـه شـمار می روند. مجمـوع کل پول جهـان تقریبـا ۶۰ تریلیون 
دالر اسـت. بـا ایـن وجـود، مجموع کل سـکه هـا و اسـکناس ها کمتر 

از ۶ تریلیون دالر اسـت.
 بیـش از ۹۰ درصـد از تمـام پول دنیا )بیـش از ۵۰ تریلیون دالری که 
در حسـاب هـای ما به چشـم مـی خـورد( صرفـا در سـرورهای رایانه 
ای وجود دارند. به همین شـکل، بیشـتر تراکنش های کسـب و کاری 
بـا انتقـال داده هـای الکترونیکـی از یـک فایـل رایانه ای بـه دیگری و 
بـدون هیـچ گونـه مبادلـه پـول نقـد فیزیکـی انجـام می شـوند. فقط 
یـک مجـرم اسـت کـه مثـال یـک خانـه را بـا ارائـه کیفـی پـر از پول 
خریـداری مـی کنـد. تـا زمانی کـه مـردم تمایل بـه تجـارت کاالها و 
خدمـات در ازای داده هـای الکترونیکی داشـته باشـند، ایـن کار حتی 
از سـکه هـای بـراق و اسـکناس های تازه بهتر اسـت؛ زیرا سـبک تر و 

کـم حجـم تـر و پیگیری آن سـاده تر اسـت.
بـرای اینکـه نظـام هـای تجـاری پیچیـده، کار کننـد، وجـود نوعی از 
پـول اجتنـاب ناپذیـر اسـت. یـک کفـاش در یـک اقتصـاد پولـی باید 
صرفـا قیمـت انـواع مختلـف کفـش را بدانـد؛ دیگـر نیازی نیسـت که 
او نرخهـای مبادلـه بیـن کفـش هـا و سـیب هـا یـا بزهـا را بـه خاطر 
بسـپارد. پـول همچنیـن متخصصـان پـرورش سـیب را از نیـاز بـه 
پیداکـردن افـراد عالقـه منـد بـه سـیب رها مـی سـازد، زیـرا همگان 

همیشـه پـول مـی خواهند. 
ایـن ویژگـی شـاید اساسـی تریـن ویژگـی پـول اسـت. همـه افـراد 
همیشـه پـول مـی خواهنـد بـه ایـن دلیـل که تمـام افـراد دیگـر نیز 
همیشـه خواهـان پـول هسـتند و این بـدان معناسـت که مـی توانید 
پـول را بـا هـر چیـزی کـه مـی خواهید یـا بـه آن نیـاز داریـد مبادله 

. کنید
کفـاش همیشـه از دریافت پول خوشـحال اسـت، به ایـن خاطر که هر 
چیـزی را کـه بخواهد)سـیب یا بز یا طـالق( می توانـد در ازای پول به 
دسـت آورد. بنابراین، پول، واسـطه ای جهانشـمول برای مبادله اسـت 
و مـردم را قـادر مـی سـازد کـه تقریبا همه چیـز را به تقریبـا هر چیز 
دیگـری تبدیـل کننـد. زمانـی کـه یک سـرباز ترخیص شـده شـهریه 
دانشـگاه خـود را بـا مزایـای نظامـی خـود پرداخـت می کنـد، نیروی 

بدنـی بـه نیروی فکـری تبدیل می شـود. 
وقتـی یـک بـارون امالک خـود را بـرای حمایـت از مسـتخدمان خود 
مـی فروشـد، زمیـن بـه وفـاداری تبدیـل می شـود. هنگامـی که یک 
پزشـک از اجـرت هـای خـود بـرای اسـتخدام یـک وکیـل )یـا رشـوه 
دادن بـه یـک قاضـی( اسـتفاده مـی کند، سـالمت بـه عدالـت تبدیل 

می شـود. 
حتـی مـی تـوان سـکس را بـه رسـتگاری تبدیـل کـرد، همانطـور که 
تـن فروشـان سـده پانزدهم در ازای پـول با مردان مـی خوابیدند و در 
عـوض از آن پـول برای خریـد مجوزهای موقتی از کلیسـای کاتولیک 

اسـتفاده می کردند...

در یک ســفر کاری مهــم که به 
گرجســتان برای بررسی تجربۀ 
موفق این کشــور در همکاری با 
بانک های آلمان داشتم، یکی از 
نکاتی که دوســت داشتم بدانم 
رشد چشــمگیر گرجستان در 
رتبۀ شاخص جهانی ســهولت کسب وکار بود. گرجستان 
توانسته بود از یک رتبۀ بسیار پایین به رتبۀ هفتم دست 
باید. این را مقایسه کنید با ایران، که طی همین سه سال 

اخیر، از رتبۀ 120 به رتبۀ 127 نائل شده ایم! 
در آنجا با موارد متعددی از تالش های هوشــمندانۀ این 
کشور برای باال بردن شفافیت و بهبود سهولت کسب وکار 
آشنا شدم؛ فقط الزم بود به خانه)دیوان( عدالت  مراجعه 
کند. از همه مهمتر، برای هر خدمتی یک هزینۀ مشخص 
در ازای یک زمان مشخص تعیین شده بود و اگر متقاضی 
عجله داشــت می توانســت همان خدمت را ظرف مدت 
زمان کمتر ولی با هزینۀ باالتری دریافت کند. در واقع سه 
حالت وجود داشت: اول: زمان عادی با تعرفۀ عادی؛دوم: 
زمان متوسط با تعرفۀ باالتر؛ و سوم: زمان خیلی سریع با 

تعرفۀ خیلی باال. 
در نتیجۀ ســازوکار هوشــمندانۀ فوق، دو اتفاق مثبت 
می افتاد: یکی اینکه نیازی به تماس مســتقیِم متقاضی 
با افراد دولتی و فســادهای احتمالِی ایــن تماس نبود؛ و 
ثانیا هر کس به تناسب فوریت کارش می توانست خدمت 

خود را در اسرع وقت دریافت کند. نتیجه اینکه متوسط 
راه اندازی یک کســب وکار در گرجســتان فقط یک روز 
است. حال این را مقایســه کنید با وضعیت ایران که 72 

روز است!!
کارآفرینی برای ما تعریف می کرد که از یک بانِک مجری 
طرح حمایتی دولت، درخواســت وام کــرده بود و همۀ 
مدارک الزم و وثایق را هم تامین کرده بود؛ ولی تا مدتها 
به او می گفتند که باید نوبت پروندۀ شما برسد. اگرچه او 
برایشان توضیح داده بود که کلی پیاز گل از هلند خریده 
است و اگر گلخانه تجهیز نشود همه از بین می روند و باید 
با قیمت دالر جدید و با ضرری معادل وام درخواســتی، 
دوباره آنها را بخرد، ولی کسی قبول نکرده بود. در نتیجه، 
وام وقتی برای او واریز شــده بود که پیاز گلها از بین رفته 
بودند و او نیز صرفا توانسته بود نصف تعهداتش به خریدار 
روسی را عمل کند و پول نصفه و عدم اعتماد آن خریدار 

نصیبش شده بود. 
در خانه)دیوان(های عدالت گرجســتان، که بســته به 
جمعیت هر شــهر، حداقل یکی از آنها در هر شهر وجود 
دارد، بیش از 400 خدمت در یک فضای بسیار دلنشین، 
مفرح، فروشــگاهی، و غیراداری ارائه می شــود. این فضا 
شامل فوت کورت، کافی شــاپ، محوطۀ بازی بچه ها، و 
... است. از همه جالب تر، خدمات دولتی در خانه)دیوان( 
تفلیس، به صــورت یک فرآینــد بازی گونــه و در کنار 

رودخانۀ زیبای متکواری تفلیس ارائه می شود.

سال پنجم
شماره صد و هفت

۵ آذر ۱۳۹۸
۲۷ ربیع االول  ۱۴۴۱

 صاحب امتیاز و مدير مسئول: مجید محققیان
زیر نظر شورای سردبیری
   صفحه آرايی: نوسان

 چاپ:  آینده

 آدرس: اصفهان، خیابان دانشگاه کوچه شماره ۵ 
ساختمان مرکز آموزش بازرگانی

 صندوق پستی: ۸۱۵۸۹۸۱۸۶۵
 تلفن: ۰۳۱-۳۲۶۱۷۸۵۹

 توزيع:آرمان پخش

بررسی ها نشان می دهد شمار بیشتری از سالمندان اروپایی مایل به باقی ماندن در بازار 
کار هستند.به گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان سال ۲۰۱۸ نرخ اشتغال در بین 
جمعیت ۵۵ تا ۶۴ ساله کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ۶۵ درصد برای مردان و ۵۲ 
درصد برای زنان رسیده است که در مقایسه با سال قبل آن به ترتیب ۵درصد و ۴درصد 
افزایش نشان می دهد. نرخ اشتغال این گروه سنی در سال۲۰۰۳ برای مردان تنها ۵۰ 

درصد و برای زنان ۳۰درصد بوده است.

حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت اظهار داشت: در هفت ماهه نخست امسال 
بالغ بر ۲۴.۵ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشتیم که به لحاظ وزنی حدود ۸۰ میلیون 
تن بوده است. او با اشاره به  صادرات ۶۷ میلیون تنی در  سال گذشته از رشد ۱۷ درصدی 
صادرات در امسال خبر داد.  به گفته خیابانی، راه نجات تولید، توسعه بازارهای صادراتی 
است و در این خصوص با کمک گرفتن از ظرفیت های رسانه ای و تبلیغاتی شرایط را برای 

استقبال هموطنان مان از تولیدات داخلی بیش از این مهیا کنیم.

رشد۱۷درصدیصادراتدر۷ماههامسالاروپاییهاکارکردنرابهبازنشستگیترجیحمیدهند

مدیریت بهینه بدبختی 
با بنزین

صدف ها و سيگارها

  هفته نامه
n a v a s a nW e e k l y

پیامبر اکرم )ص( 

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون 
تردید بهشت بر او واجب شود. 
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شمــاره 
صد و هفت

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

ایران و رتبۀ 1٢7 در گزارش جهانی سهولت کسب وکار

نگاره

نگاه تازه در روز کتاب خوانی و فلسفه
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کیک اقتصاد به واسطه رشد منفی کوچک 
شده و تورم باال قدرت خرید خانوارهای 
ایرانی را کاهش داده و بدبختی در اقتصاد 
تداوم وضع  است.  آورده  به وجود  ایران 
موجود یعني بدبختی بیشتر بر روی بخش 
تبعات  که  منتقل شود  جامعه  ضعیف 

سنگیني خواهد داشت. 
کمتر از نیمی از خانوارهای ایرانی خودرو 
دارند که دقیقا ۵ دهک باالی جامعه را 
تشکیل می دهند. این اقشار در کوتاه مدت 
بازنده  بنزین  قیمت  افزایش  واسطه  به 
پایین جامعه که  هستند و پنج دهک 
فاقد خودرو هستند از بازتوزیع، بیش از 
پیامدهای منفی و غیرمستقیم افزایش 
قیمت بنزین منتفع می شوند. بنابراین 
مسئله این است که سیاستمدار رضایت 
کدام قشر را دنبال کند. اگر سیاستمدار به 
کوتاه مدت سیاسی خود نگاه کند )یعنی 
عدم افت محبوبیت یا عدم تشدید افت 
محبوبیت(، باید رضایت پنج دهک باال را 
دنبال کند اما اگر مصلحت کوتاه مدت و 
بلندمدت اقتصاد را نگاه کند باید از خیر 

محبوبیت بگذرد.
صدای  ایران  جامعه  باالی  دهک  پنج 
بلندتری در رسانه های رسمی )روزنامه ها، 
سایت ها ...( و رسانه های غیررسمی )تلگرام، 
...( و حتی بیشتر دستگاه های دولتی و 
حتی مراجع تصمیم گیری دارند و بیشتر 
و موفق تر از پنج دهک ضعیف می توانند به 
مسئوالن فشار وارد کنند و آن ها را به سمت 
سیاست های ناظر بر منافع خود سوق دهند. 
پنج دهک پایین تر چون در استان های 
دورتر از مرکز هستند و به رسانه های جمعی 
و دستگاه های حاکمیتی دسترسی کمتری 
دارند فشار سیاسی کمتری وارد مي کنند 
تا سیاست های معطوف به فقرزدایی و 
منافع آن ها در دستور کار قرار گیرد. این 
مسئله یکی از دالیل اصلی عدم اصالحات 

اقتصادی در ایران است.
سیاست های  تداوم  که  نکنیم  تردید 
تدریجی  افت  سبب  موجود  اقتصادی 
و پیوسته رفاه مردم ایران مي شود. اگر 
این مرگ تدریجی تن  به  نمی خواهیم 
بدهیم باید به جراحی تن بدهیم. روشن 
است که جراحی درد و خونریزی دارد اما 
منفعت هر بیماری از جمله اقتصاد بیمار 
ایران در جراحی اقتصادی است نه نادیده 
گرفتن، خود را به نادانستن زدن یا به جادو 
و جنبل متوسل شدن. روشن است که این 
اصالحات  بستر  در  اقتصادی  اصالحات 
اقتصاد سیاسی موفق می شود یعنی نظام 
اصالح  همزمان  باید  کشور  حکمرانی 
شود تا سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 
برای همراهی با این اصالحات اقتصادی 
سخت دوباره ایجاد شود. همراهی جامعه 
با اصالحات اقتصادی مستلزم همراهي 
نهادهای حکمرانی با اصالحات بنیادین در 
نظام حکمرانی است. تنها دست در دست 
هم می توان از یک فرجام بد به یک فرجام 
خوب منتقل شد. فراموش نکنیم که تقدیر 
ما و هیچ کشوری لزوما انحطاط تدریجی 
نیست بلکه تدبیر جمعی است ما مسیر 
آینده ما را مشخص می کند. اصالحاتي 
الزم است که راه بدبختي را ناگزیر نسازند تا 
مجبور به »مدیریت بهینه بدبختي« نشویم.

 احسان گنجي 

موفق  شرکت های  و  سازمان ها  تمام 
تکنیک های  و  روش ها  با  تالشند  در 
مطمئنی اقدام به ارزیابی کارکنان شان 
کرده و آنها را به سمت عملکرد درخشان 
و پیشرفت دائمی هدایت کنند. امروزه 
تعداد روزافزونی از سازمان ها و شرکت ها 
بازخوردهای ۳۶۰  مبتنی بر  ارزیابی  روش  از  استفاده  در حال 
درجه ای هستند. ارزیابی مبتنی بر بازخوردهای ۳۶۰ درجه ای 
یک نوع فرآیند چندوجهی و چندعاملی است که فقط در شرایطی 
مفید و موثر خواهد بود که مقدمات پیاده سازی و اجرای کامل آن 
فراهم شده باشد و تنها در چنین شرایطی است که می توان از آن 
برای تسهیل و تسریف فرآیند تصمیم گیری در مواردی همچون 
تشویق یا تنبیه افراد و ارتقا یا تنزل رتبه کارکنان بهره برد. در این 
مقاله به ابعاد مختلف این سبک از ارزیابی و سنجش عملکرد و 

نکات مثبت و منفی پیرامون آن پرداخته خواهد شد.
ابزاری است که  بازخورد ۳۶۰ درجه ای یک روش کاربردی و 
این فرصت را به هر کدام از کارکنان می دهد تا بازخوردهایی را 
در مورد عملکردش از طرف مدیر مافوق و همچنین از جانب 
چهار تا هشت نفر از همکارانش و مشتریان ثابت شرکت دریافت 
کند. عالوه  بر این در بازخوردهای ۳۶۰ درجه ای ابزارهایی برای 
خودارزیابی همه جانبه نیز پیش بینی شده است که با استفاده 

از آن، فرد می تواند عملکرد خود را از ابعاد و جنبه های مختلف 
مورد خودارزیابی قرار دهد. بازخورد ۳۶۰ درجه ای به هر فردی 
این اجازه را می دهد تا از میزان کارآیی و موثر بودنش به عنوان 
یک کارمند، یک همکار و یک زیردست از دیدگاه خود و دیگران 

آگاه شود.
 در این نوع بازخوردگیری، مهارت ها و رفتارهای مطلوب از نظر 
سازمان که به تحقق اهداف، آرمان ها، ماموریت ها و چشم اندازهای 
آن کمک می کند به تصویر کشیده می شود و این بازخوردها در 
مرحله بعد با خواسته ها و انتظارات مشتریان نیز تطبیق داده 
می شود و مهارت ها و رفتارهای مطلوب مشتریان نیز مشخص 

می شود.
به طور کلی، کسانی که به عنوان سنجشگر و بازخورددهنده در این 
فرآیند برگزیده می شوند طی یک فرآیند مشترک و با مشارکت 
سازمان و خود فرد ارزیابی شونده مشخص می شوند و اینها کسانی 
هستند که بیشترین برخورد رو در رو و تماس کاری را با آن فرد 
دارند. هدف اصلی و نهایی در بازخورد ۳۶۰ درجه ای این است 
که به فرد کمک شود تا نقاط قوت و ضعفش را بشناسد و نسبت به 
پیش نیازهای الزم برای پیشرفت کاری اش آگاهی یابد. البته تحقق 
کامل این هدف مستلزم توجه ویژه ارزیابان و اجراکنندگان فرآیند 
ابزارهای  انتخاب  مانند  متغیرهایی  به  درجه ای  بازخورد ۳۶۰ 
بازخورد، انتخاب ارزیابان، چگونگی استفاده از بازخوردها و بررسی 

آنها و مهم تر از همه نحوه ترکیب کردن این فرآیند در یک سیستم 
جامع مدیریت عملکرد خواهد بود. در اینجا بد نیست نگاهی 

بیندازیم به دو روی سکه بازخورد ۳۶۰ درجه ای.
چرا باید از بازخورد ۳۶۰ درجه ای استفاده کرد؟تحقیقات نشان 
داده که بیش از ۸۵ درصد ۵۰۰ شرکت برتر فورچون به طور فراگیر 
از بازخوردهای ۳۶۰ درجه ای به عنوان محور اصلی و ستون فرآیند 

جامع توسعه مدیریت شان استفاده می کنند.
 آنها برای تداوم استفاده از بازخورد ۳۶۰ درجه ای دلیل محکمی 
دارند که همان مزایایی است که در باال به آنها اشاره شد. عدم 
وابسته بودن این نوع بازخوردها به یک نفر و قضاوت های شخصی 
از جمله مواردی است که موجب شده از احتمال غرض ورزی ها 
یا اشتباهات سهوی ارزیابی کنندگان در فرآیند ارزیابی عملکرد 
کارکنان تا حد زیادی کاسته شود. عالوه بر این، اینکه یک فرد 
می داند که قرار است هم توسط مدیران مافوقش مورد ارزیابی 
قرار گیرد و هم از سوی همکاران و حتی مشتریان دائمی، موجب 
می شود تا هم روحیه کار تیمی و کار کردن صمیمانه و دوستانه در 
سازمان تقویت شود و هم روحیه پاسخگویی و مسوولیت پذیری 
در قبال همکاران و ارباب رجوع. بازخوردهای ۳۶۰ درجه ای این 
امکان را به سازمان می دهد تا دریابد چه عواملی موجب می شود 
تا کارکنان و کلیت سازمان در دستیابی به اهداف مورد نظرشان 

ناکام بمانند.
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  علی سرزعیم 

جامعه

یکی از پدیده هایی که در بازار سهام با آن مواجه هستیم این 
است که شرکت ها از انتشار اخبار خوب وقتی که کلیت بازار 

منفی است اجتناب می کنند.
باور امور سهام شرکت ها این است که انتشار اخبار خوب در بازار 

منفی اصطالحا باعث سوخت شدن آن خواهد شد.
اگرچه ادعای فوق در حالت کلی درست است، اّما نمی توان به 

آن به چشم یک »قانون« نگاه کرد. 
از قضا، زمانی که همه بازار منفی است وقتی نمادی مثبت باشد 
توجه ها را به خودش جلب خواهد کرد. بنابراین کافی است 
مدیریت بازیگران به خوبی انجام شود تا بازار منفی نه تنها اثر 

منفی نداشته باشد، بلکه به رشد بیشتر نماد هم کمک بکند. 
در شرایط فعلی وقتی کلیت بازار منفی است، مردم دچار ترس 
شده اند و مثل یک رمه به سمت و سوهای مشخصی حرکت 

می کنند. 
کافی است بتوانید ایشان را به سمت شرکت خودتان هدایت 

کنید تا رشد مضاعف قیمت سهامش را شاهد باشید!
پی نوشت.: طبیعی است که گاهی ممکن است اصال جهش 
قیمت به صالح نباشد، اما حرف این است که اگر تنها مانع انتشار 
اخبار خوب جو منفی کلیت بازار است به نکات فوق هم توجه 

شود و استراتژی های مختلف بررسی شوند.

info@eghtesadbazar. ir

اخبار خوب در بازار منفی


