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ایجاد مزیت ریسک

اغلب مدیران و تحلیل گران استراتژی، مفهوم مزیت رقابتی را به خوبی 
می دانند: قابلیت اینکه از یک موقعیت رقابتی، بازدهی بیشتری به 
دســت بیاوریم. مزیت مقیاس یکی از این مزیت ها است و بازگشت 
سرمایه گذاری ریسک پذیر هم یکی دیگر یعنی زمانی که سرمایه گذاران 
میزان هزینه ورود به یک معامله یا ســرمایه گذاری را با بازدهی آن 
می سنجند و تصمیم می گیرند؛ اما مزیت ریسک، این دو را باهم ترکیب 
می کند و به این صورت تعریف می شود: قابلیت مدیریت مؤثر عدم 
قطعیت هایی که در هر موقعیت رقابتی برای سازمان نهادینه شده است 
تا با ریسک پذیری کمتر، بیشترین بازدهی از آن موقعیت به وجود آید.

zعارضه متداول در مدیریت ریسک سازمانی شرکت ها
متأسفانه امروزه در بسیاری از شرکت ها، مدیریت ریسک سازمانی 
تبدیل به یک فعالیت چکلیست محور شده است و توسط مدیران 
میانی به کار گرفته می شــود. آن ها هم اغلب بر شناســایی بیشتر 
ریسک ها با جزئیات حداکثری تأکید می کنند و این روش چندان در 
الیه های اصلی تصمیم گیری سازمان استفاده نمی شود و عمدتاً حوزه 
تحلیل ریسک به موضوعاتی مانند امنیت اطالعاتی، ایمنی محدودشده 
است و ازآنجاکه ریسک ها با چک لیست ها شناسایی می شوند، اغلب 
تکراری خواهند بود. چرخه های مدیریتی ســازمان مانند مدیریت 
ریسک، مدیریت اســتراتژیک، مدیریت فرایندها و مدیریت دانش 
از یکدیگر منفصل هستند و عمده بررسی های مرتبط با شناسایی 
و تحلیل ریســک ها مرتبط با رخدادهای گذشته است که به آینده 
تعمیم می دهند. این رویکردهای عمومیت یافته، از اثربخشــی این 
فرایند بسیار کاسته است. درحالی که مزیت ریسک سازمانی به معنی 
نهادینه کردن شناسایی، تحلیل و مواجه با ریسک در تصمیم گیری های 

استراتژیک سازمان است.
zواقعیاتی درباره ریسک و عدم قطعیت

به لحاظ منطقی واقعیات جهان و محیط کسب وکار به چند نوع تقسیم 
می شوند، آن هایی که ما می دانیم، آن ها که نمی دانیم اما می دانیم که 
نمی دانیم و آن هایی که نمی دانیم که نمی دانیمشان! نوع اول در مقوله 
مدیریت ریسک نمی گنجد و مربوط به تحلیل های متداول مدیریت 
استراتژیک است اما آن ها که می دانیم که نمی دانیمشان، ریسک های 
سازمانی و آن هایی که نمی دانیم که نمی دانیمشان، عدم قطعیت های 

محیطی هستند. 
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رویداد هفته

اميرحســين جعفــري-   در يك ماه 
اخير با گسترش شــيوع كرونا و ايجاد 
نگرانــي ميان مســووالن و مردم كه 
منجر به اجراي پروتكل هاي سخت تر 
بهداشتي از كاهش ساعات عبور و مرور 
تا تعطيلي اصناف شد، كه با گذشت زمان 
خوشبختانه نتيجه نسبي نيز نشان داد 
اما در اين حين مناسبت هاي يلدا وايام 
فاطميه نيز فرا رســيده كه تجمعاتي را 
در بطن خود دارد و احتمال خطر جدي 
شيوع دوباره در ميان جمعيت ها وجود 
دارد كه دوباره نگراني هايي را در كشور 
ايجاد كرده است و ساعت عبور و مرور 
يك تا سه ساعت كاهش يافت اما باز هم 
احتمال مهماني هاي خانوادگي و تجمعات 

مذهبي در اين ميان وجود دارد.
اصفهان به عنوان شهري كه فرهنگ ها 
و اديان مختلف را به صورت مســالمت 
آميزي در ميان خــود دارد و در بخش 
مهمي از شــهر در محلــه هاي جلفا، 
ســنگتراش ها و خاقاني شاهد حضور 
شــهروندان مسيحي است كه هر سال 
بر طبق آيين خود مراسم كريسمس را 
با ظواهر زيبايي در مقابل كليسا وانك 
برگزار مي كنند كه ميزبان عموم مردم 
با وجود كرونا  امســال  اما  شهر است 
شــوراي خليفه گري ارامنه اصفهان و 
جنوب ايــران ضمن صدور اطالعيه اي 
اعالم كرد: به دليل شيوع ويروس كرونا 
و براي احترام به ايثار كادر درماني كشور 
و جلوگيري از تجمعات امسال به مناسبت 
ســال نو ميالدي 2021 و تولد حضرت 
عيسي مسيح در كليساي وانك و محله 
ارمني نشين جلفا نو هيچ گونه تزئينات 

و مراسمي برگزار نمی شود. 
با اين وجود چه خوب بود اگر مراسم يلدا 

نيز با توجيه احترام به ايثار كادر درمان 
و شرايط سخت كشور به صورت محدود 
و در جمع خانگي برگزار می شــد و از 
تجمع حداكثري و مهماني ها جلوگيري 

به عمل می آمد.
به خصوص در شرايط فعلي كه تعدادي 
زيادي از شــهروندان كشورمان درگير 
فوت عزيزانشــان در اثر كرونا هستند 
چندان جايز نيســت كه از شادي ها و 
مراسم پر زرق و برقمان در فضاي مجازي 
محتواي تصويري منتشر كنيم زيرا هم 

اثر مرگ عزيزانشــان  يا در  ما  نوعان 
اثر وضعيت ســخت معيشتي  يا در  و 
امكان برگزاري اين مراســم باستاني را 
ندارند و امروز براي گذار از اين بحران 
سخت به يك همدلي عمومي نيازمنديم 
زيرا روحيــه جامعه چندان خوب بنظر 
نمي رسد كه تاثيرات اين مساله نيز به 

مرور زمان خود را نشان مي دهد.
گر چه شــب های يلدا لحظات خاطره، 
و شنودهای  گفت  و  همنشينی  شادی، 
نشــاط انگيز را رقم مــی زند، اما بايد 

برای شب  قديمی  اين ســنت  امسال 
زنده داری و شــب نشينی با نزديكان 
و بزرگان خانــواده را به خاطر آنها و به 
خاطر سالمت خودمان تعطيل می كرديم 
تا خدای نكرده حسرت ديدار پدرها و 
مادرها و مادربــزرگ ها و پدربزرگ ها 
نماند و  برای سال های آينده در دلمان 
خاطرات آنها در قاب عكس مان ماندگار 

و يادگار نشود. 
بر اساس آمار وزارت بهداشت و درمان، 
بيــش از 55 درصد ابتال بــه بيماری 

خانوادگی  هــای  دورهمی  براثر  كرونا 
اتفــاق می افتد و آن طور كه تجربه ماه 
از تجمعات مختلف نشان  های گذشته 
خانوادگی  ميهمانی  هوای  اگر  می دهد، 
شب يلدا به ســرمان زده باشد، ممكن 
اســت آثار تلخ آن برای هميشــه در 
كاممان بماند و دستمان در شيوع كرونا 
در سالمت هموطنانمان و خدای نكرده، 

مرگ نزديكان مان، آلوده باشد. 
اميد است اين رعايت ها در مراسم دهه 
فاطميه نيز اعمال شــود تا روند نزولي 

 شيوع كرونا تا رسيدن به وضعيت سفيد 
ادامه يابد.

اقتصاد و معيشــت مردم نيز امسال در 
بود. حتی مجازی شدن  تر  يلدا سخت 
دورهمی ها و برگزار نشــدن مهمانی ها 
هم ســبب نشــد كه مردم سنت های 
ديرينه شب يلدا را فراموش كنند و از 
اين  خير خريد خوراكی های مرســوم 
شــب بگذرند، اما به نظر می رسد زور 
گرانی ها در سال جاری بيشتر از كرونا 
بوده و سفره های مردم در حال كمرنگ 
شدن و كوچك تر شدن هستند. هرچه 
زمان بيشتر می گذرد فشار تورم بر روی 
مردم بيشتر می شود و قيمت ها به شكل 
ساعتی افزايش پيدا می كنند، در نتيجه 
اين موضوع توجه بيشتر مسووالن چه در 
استان ها و چه در سطح كشور را می طلبد 
و در حال حاضر تنها چيزی كه مهم است 
شنيده شدن فرياد بی صدای قشر ضعيف 

و مظلوم جامعه است. 
انار و هندوانه آخرين شب يلدای قرن در 
سايه كرونا، گرانی، تورم، بيكاری، فقر و 
مسائل و مشــكالت فراوان اجتماعی، 
برای  سياســی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
از مردم مزه سال های گذشته  بسياری 
را نداشــت و صدا و سيما و شبكه هاي 
مجازي كه سراســر تجمالت يلداست 
ممكن است به روحيه مردم ضربه بزند.  
به نظر می رســد در شب يلدای امسال 
ســفره افراد زيــادی از جامعه خالی 
مانده باشد، همچنين جای عزيزان زيادی 
در جمع خانواده ها  اميدواريم مسووالن 
با پيگيری مشكالت مردم و كنترل تورم، 
التيامی برای زخم های آناني باشــد كه 
برايشان طوالني  ها  بودن شب  طوالني 

شدن غصه هايشان است.

كرونايي ترين شب  بلند 
نگاهي به خطر تجمعات در مراسم شب یلدا
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زیان طالیی در بورس
دنيای اقتصاد - بازار سرمايه يكی از اركان مهم اقتصادی در يك كشور 
به شمار می آيد كه توجه صحيح و اصولی به آن می تواند با ايجاد تعادل 

ميان سرمايه های انباشته شده و شركت هايی كه نياز به تأمين مالی 
برای توسعه فعاليت اقتصادی خوددارند، ضمن كمك به رشد اقتصادی 

كشور، يك مشــاركت برد-برد برای هر دو سمت عرضه )صاحب 
سرمايه( و تقاضا )شركت سرمايه پذير( را به ارمغان آورد. 

در این زمان خاص از سال، به یاد شما هستم 
با همه  آرزوهای خوب برای کریسمسی آرام و شاد
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گزارش

باران مدرس-  كرونا قوز باال قوز »شــهر 
جهانی صنايع دستی« شده است! از آبان سال 
گذشته تا امروز فعاالن حوزه صنايع دستی 
اصفهان روز خوش نديده اند. حوادث پاييز 
و زمستان سال قبل طومار گردشگری را در 
هم پيچيد و هنرمندان نصف جهان در انتظار 
نوروز و ارديبهشت بودند ولی كرونا امان نداد. 
آن ها كه همه مشكالت بيمه، ماليات، قاچاق، 
واردات و صادرات چمدانی، كمبود سرمايه در 
گردش و نبود بازار مناسب و فرهنگ خريد 
را سال به سال با خود حمل می كردند حاال به 
در نيمه باز كارگاه و مغازه خود خيره شده اند 
شايد كرونا برود، شايد حمايت شوند، شايد 
توريست و مســافر بيايد، شايد تسهيالت 

دولتی پرداخت شود، شايد...
.
z!تعطیالت

مطابــق اعــالم ســازمان میــراث فرهنگی 
و صنایع دســتی اصفهــان، هزینــه  کارگاهــی 
تولیدکنندگان بزرگ، انفرادی و فروشــگاه های 
صنایع دســتی اصفهان در هرمــاه ۲۰۰ میلیارد 
تومان است. دولت چه میزان تسهیالت ارزان قیمت 
به این صنف اختصــاص دهد تا این حجم زیان 

جبران شود؟
بخشی از تولیدات صنایع دستی کارکرد معمول 
خود را در زندگی مردم ازدست داده و برای تزیین 
و دکور استفاده می شــود. به همین دلیل مردم 
همواره از صنایع دســتی به عنوان کاالی لوکس و 
گران قیمتی یاد می کنند که همه کس توان خرید 
آن را ندارد. سال هاست که جامعه هدف مشتریان 
این بازار کوچک شده و گردشگران و توریست ها 
در رأس هــرم خریــداران قرارگرفته اند. حاال در 
وانفســای کرونا که قــدرت خرید کاهش یافته و 
بازار گردشگری نیمه تعطیل شده، تنها واژه ای که 
می توان با آن بازار این روزهای صنایع دســتی را 

توصیف کرد،»تعطیالت« اجباری است.
در سال های گذشته هم که حضور توریست و 
گردشگران در کشــور و استان اصفهان کمرنگ 
می شد، صنایع دستی با کاهش فروش دست وپنجه 
نرم می کرد و مشــکالت اقتصــادی را به دوش 

می کشید.
حاال اما گرانی مواد اولیه و کمیابی برخی اقالم 
آن به بقیه دست اندازها اضافه شده تا افزایش قیمت 
تمام شده، همان تعداد اندک مشتریان داخلی را هم 
فراری دهد و رکود را عمیق تر کند. بیمه، مالیات، 
کاهش ســرمایه در گردش، ابزارآالت قدیمی و 

سایر مشکالت قدیمی نیز همچنان وجود دارند.
هرچند حاال که اوضاع بازار وخیم اســت باید 
چرخ صادرات بچرخد امــا آمارهایی که گمرک 
اصفهان جسته وگریخته اعالم می کند هم چندان 
دل چسب نبوده و صادرات اصفهان برمدار فوالد و 
مواد نفتی می چرخد. صادرات صنایع دستی شاید 
حدود یک درصد کاالهای خروجی از اصفهان را 

شامل می شود!

zبه دنبال بازارهای داخلی
زیان این صنعت در شش ماهه اول سال به بیش 

از 5۰۰ میلیارد تومان رسیده است. به گفته رئیس 
اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع دستی 
اصفهان، واحدهای صنفی این رشته در وضعیت 
بســیار بدی قرار دارنــد و حمایت خاصی هم از 
آن ها نشده چراکه تسهیالت 11 میلیونی با بهره 
1۲ درصدی مشــکلی را حــل نمی کند. عباس 
شــیردلی معتقد اســت که حمایت و تسهیالت 
باید با نیازســنجی از هر رده شــغلی انجام شود. 
به عنوان مثال فیروزه کوب هــا در ماه به بیش از 
1۰۰ میلیــون تومان و قلم زن ها در ماه به حدود 
15 میلیون تومان ســرمایه در گردش برای اداره 

کارگاه خود نیاز دارند.
او می گوید: امروز بیشــتر واحدهای صنفی ما 
تعطیل هســتند چراکه کارگاه ها و فروشگاه های 
صنایع دستی مشتری ندارند. تسهیالت دولتی هم 
توجیه اقتصادی ندارد چراکه فروشگاه ها و تولید ها 
برای بقا به تسهیالت مناسب و ارزان احتیاج دارند.

شــیردلی تقویت بــازار داخل را در شــرایط 
فعلی راهگشــا می داند و معتقد است اگر مردم 
و شــهروندان مایحتاج و هدایــای خود را از بازار 
صنایع دستی تهیه کنند، بخشی از مشکالت این 

صنف برطرف می شود.
ایــن ســخنان در حالی مطرح می شــود که 
صنایع دســتی از بطــن زندگی روزمــره مردم 
اصفهان و کشور حذف شده و آن ها به این صنعت 
به چشم مایحتاج ضروری زندگی نگاه نمی کنند. 
هزینه گران تولید و قیمت باالی این محصوالت 
باعث شده تا با تولیدات این صنعت کهن همانند 

کاالی لوکسی رفتار شــود که مشتری آن فقط 
توریســت ها و گردشــگران خارجی یا متموالن 
داخلی هستند. فرش دستبافت تنها کاالیی بود 
که حضورش در جهاز دختران ایرانی الزامی بود 
امروز اما این کاال از سبد خانوارها یا حذف شده و 
 یا فرش های وارداتی، قاچاق و ماشینی به جای آن

 نشسته است.
 ضمن اینکه تغییر سبک زندگی و تغییر نقشه 
ساخت وســاز این کاالی اصیــل ایرانی را از کف 
خانه ها جمع کرده است. در سال های اخیر فقط 
ظرف های مسی به عنوان کاالی ضروری آشپزخانه 
طرفدار خاص خود را داشت که با جهش قیمت، 

مسینه ها هم آرام آرام خانه ها را ترک می کنند.
باوجوداین حجم تغییر صنایع دستی اما همچنان 
به صورت سنتی تولید، توزیع و به فروش می رسد. 
هرچند بســته بندی این کاال در سال های اخیر 
اصالح شــده اما هنوز هم پیچیدن در روزنامه و 

نایلون، رواج دارد.
صنعت برندینگ و تبلیغــات جای خاصی در 
تولید و فروش صنایع دستی ندارد. به عبارت دیگر 
کاالیی که خریداری می شــود هیچ نشانی از نام 
تولیدکننده ندارد. هرچند امروز جوان ترها وارد این 
بازار شده اند اما شرایط امروز بازار نشان می دهد 
که آن ها هم به بازاریابی مدرن اعتقاد ندارند و یا 

الفبای آن را نمی دانند.
در شرایطی که صنایع دستی از زندگی روزمره 
خانواده ها حذف شده و این تولید سنتی و اصیل 
اصفهانی با مدرنیته تلفیق نشــده، طبیعی است 

که در خوش بینانه ترین حالت، جایگاهی به غیراز 
ســوغات و هدیه نخواهد داشت. تجربه این بازار 
نشــان داده کــه وضعیت گردشــگری و حضور 
توریســت در اصفهان پایدار نبوده و به سیاست، 

شرایط آب و هوایی و... وابسته است.
تنها راه حل موجود تولید کاالهایی اســت که 
در عین اصالت کارایی روزمره داشــته و باقیمت 
مناسب عرضه شوند. این کاالها توان حفظ بازار 
داخل و رهایی از واردات مایحتاج مردم رادارند. در 
کنار آن می توان برای سوغات و صادرات کاالهای 
لوکــس هم تولید کرد. در حال حاضر تعدادی از 
تولیدکننده ها برای صادرات محصوالت خود راهکار 
خاصی نداشته و فقط در انتظار خرید تولیداتشان 

توسط توریست ها هستند.
توجه بــه مدرنیته، بســته بندی، برندینگ و 
بازاریابی می تواند بازار صنایع دســتی را به هنری 

پول ساز تبدیل کند.

z!شهر جهانی صنایع دستی
اصفهان در سال 1394 به عنوان نخستین شهر 
ایرانی به عضویت شبکه شهرهای خالق یونسکو 
)سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل 
متحد( در زمینه صنایع دستی و هنرهای مردمی 
درآمد و توســط شــورای جهانی صنایع دستی، 
عنوان »شــهر جهانی صنایع دستی« به آن اعطا 
شــد. میراث فرهنگی اصفهان اعالم کرده است 
که ارزش صادرات صنایع دســتی این استان در 
پنج سال گذشته که از اعطای نام » شهر جهانی 

صنایع دســتی« به آن می گذرد، ۷1 برابر شــده 
است. میزان صادرات صنایع دستی استان در سال 
94 معادل ۷1۰ هزار و در ســال گذشته معادل 
5۰ میلیون دالر بود که نشــان دهنده رشد این 

نرخ است. 
میزان صادرات صنایع دســتی استان اصفهان 
در ســال گذشــته 39 میلیون دالر بود. بیشتر 
صنایع دستی صادراتی اصفهان شامل خاتم، پارچه 
قلمکار، فیروزه کوبی، قلم زنی، میناکاری و نگارگری 
اســت. در حالی اعالم می شود که ارزش دالر در 
ســه سال گذشته حدود 1۰ برابر شده و بنابراین 
افزایش ارزش صادرات صنایع دســتی اصفهان به 

همین دلیل بوده است!
ظرف ایــن مدت مســوولیت میز کشــوری 
صنایع دســتی نیز توسط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران به اصفهان 
واگذار شد که هدف از تشکیل این میز، استفاده از 
اندیشه ها و راهکارهای بخش خصوصی در تعامل 
با دولت برای افزایش کیفیت تولید و صادرات این 
محصوالت بوده و بااین وجود راهبرد و برنامه ریزی 
خاصی در این بازار مشاهده نشده است. سازمان 
میراث فرهنگی و صنایع دســتی اصفهان اعالم 
کرده است که به همراه فعاالن این حوزه در حال 
برنامه ریزی بــرای بازاریابی و روش های مختلف 
عرضه تولیدات صنایع دســتی اصفهان است که 
بازاریابی الکترونیکی، افزایش نقش عرضه کاال در 
بازارهای بین المللی و تقویت تجارت الکترونیک 

از آن جمله است.

محمدرضايی فرد -  بازار سرمايه يكی از اركان 
مهم اقتصادی در يك كشور به شمار می آيد 
كه توجه صحيح و اصولی به آن می تواند با 
ايجاد تعادل ميان سرمايه های انباشته شده و 
شركت هايی كه نياز به تأمين مالی برای توسعه 
فعاليت اقتصادی خوددارند، ضمن كمك به 
رشد اقتصادی كشور، يك مشاركت برد-برد 
برای هر دو سمت عرضه )صاحب سرمايه( 
و تقاضا )شركت سرمايه پذير( را به ارمغان 
آورد. درواقع بازار سرمايه توسعه يافته و پويا، 
می تواند بــا ايجاد پويايی در جريان گردش 
سرمايه، به كنترل تورم، رشد اقتصادی مثبت 
و اشتغال زايی كمك و به عنوان پاداش، سودی 
را عايد هر سه بخش اين چرخه )دولت، بنگاه 

اقتصادی و خانوار( كند.

اگرچــه ذات و فلســفه ایجاد بازار ســرمایه، 
انتفاع همه بازیگران این عرصه اســت اما مساله 
در واقعیــت به همین ســادگی نیســت. قیمت 
دارایی های قابــل معامله در این بازار تابع عرضه 
و تقاضا اســت. هرگونه تغییر در دنیای بیرون از 
این بازار اعم از تغییر رئیس جمهور در کشــوری 
دیگر، ارزش پول ملی، چشم انداز اقتصادی کشور 
و یا حتی بروز بحران هایی چون شــیوع ویروس 
کوویــد-19 می تواند بر تصمیم معامله گران بازار 
 اثرگذار باشــد و درنهایت به تغییر قیمت دارایی 

منجر شود.
اصالح تقریباً 5۰ درصدی بازار بورس طی سه 
ماه که بی شک یکی از شدیدترین اصالح های چند 
ســال اخیر بازار به شمار می رود، به خوبی نشان 
داد که روندها همیشه پایدار و یک طرفه نخواهد 

بود بنابراین معامله گران باید با اتخاذ یک راهبرد 
معامالتی )اســتراتژی( و پایبندی به آن، سرمایه 
خود را از افــت ارزش در امان دارند. وارن بافت، 
سرمایه گذار مشــهور آمریکایی می گوید:» برای 
ثروتمند شــدن دو قانون وجود دارد. قانون اول: 
هرگز پولتان را از دست ندهید. قانون دوم: هرگز 

قانون اول را فراموش نکنید.«
به طورکلی می تــوان زیان معامله گران تازه وارد 
بــازار ســرمایه در 6 ماه اخیر را ناشــی از چند 
مورد دانست. اولین مساله بی توجهی بسیاری از 
معامله گران به دو مفهوم اساســی سرمایه گذاری 
یعنی ریسک و بازده و تناسب میان این دو است. 
گاه مشاهده می شود سرمایه گذاران تنها با تکیه  بر 
صعود یا نزول یک سهم در بازه زمانی کوتاه اقدام به 
معامله  می کنند بدون آنکه معیار قابل اندازه گیری 

برای معامالت خود داشته باشند.
در این شیوه معامله، معموالً افراد سوار بر موج 
غالب بازار می شــوند اما ازآنجاکه حد سود و حد 
ضرری تعیین نشده، افراد شناخت کافی از دارایی 
در حــال معامله ندارند و به عبارتی اســتراتژی 
مناسبی برای معامله وجود ندارد، نمی توان زمان 
صحیحــی را بــرای ورود یا خروج بــه بازار یک 
دارایی تعیین کرد و همین مســاله معامله گران 
را به شــدت تحریک پذیر می کند. جالب آن است 
که این گونه معامله گران در صورت کســب سود، 
استراتژی، دانش و مهارت معامالتی خود را عامل 
آن می دانند اما در صورتی زیان، دیگران ازجمله 
دولت، مســووالن بورس و یا حتی افرادی که از 

آن ها مشاوره گرفته اند، مقصر هستند!
نکته مهم دیگر، اصرار بســیاری از معامله گران 
به حضور مستقیم در بازار سرمایه است. فعالیت 
موفق در بازار ســرمایه منوط بــه وجود دانش، 
مهارت و اطالعات صحیح و کافی از وضعیت بازار 
اســت. به عبارتی نمی توان بــدون توجه به ذات 
نوسانی بورس، بررسی وضعیت بنیادی شرکت، 

نمودار قیمت دارایی )یا هردو(، اصول تشــکیل 
و چینش صحیح پورتفوی، میزان ریسک پذیری 
ســرمایه گذار، توانایی غلبه بر هیجان و درنهایت 
استراتژی مناسب، معامله موفقی را در بلندمدت 
تجربــه کرد. درواقع بدون توجــه به موارد فوق، 
سرمایه گذاران ســرمایه های خود را دودستی به 
افرادی تقدیم می کنند که اصول سرمایه گذاری 
را به نحو احســن رعایت کرده اند بنابراین توصیه 
می شود افرادی که فاقد مهارت های کافی هستند 
به شــیوه غیرمســتقیم و از طریق صندوق های 
سرمایه گذاری، سبد گردان های خبره و مشاوران 

سرمایه گذاری اقدام کنند.

zنقدی بر عملکرد دولت
باوجود اهمیت موارد فوق، نمی توان از ســهم 
دولت یا به عبارت دیگر شــورای عالی بورس که 
به ریاســت وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل 

می شود، چشم پوشی کرد. 
بر اســاس قانــون اوراق بهادار، شــورای عالی 
بــورس که باالتریــن نهاد تصمیم گیــری بازار 
ســرمایه است وظیفه دارد ضمن انتخاب اعضای 
هیات مدیره ســازمان بورس، بر فعالیت این نهاد 
نظارت کامل داشته باشد. همچنین موظف است 
 تدابیر الزم برای ســاماندهی و توسعه این بازار را 

اتخاذ کند. 
از سوی دیگر ســازمان بورس نیز وظیفه دارد 
ضمن اتخاذ تدابیر الزم برای پیشــگیری از وقع 
تخلفات در بازار، تدابیر مناسبی را به منظور حمایت 
از حقوق و منافع سرمایه گذاران برگیرد اما آنچه 
در اصالح نسبتاً عمیق شاخص شاهد بودیم، تنها 
وعده و وعید های شورا، سازمان و برخی نهادهای 
مالی بورس بود که رشته این اقدامات درنهایت بر 

گردن شورای عالی بورس است.
بی توجهی به تأثیر آزادسازی سهام عدالت بر بازار 
سرمایه، تأخیر در ارائه راه حل صحیح و جلوگیری 

از متضرر شدن سهامداران با توجه به گستردگی 
حضور سهام داران خرد مبتدی، تالش ناموفق در 
تعمیق بازار سرمایه و گسترش فرهنگ استفاده 
از ابزارهای معامالتی غیرمستقیم، رشد نامتناسب 
اندازه بازار با تأســیس و رشــد نهادهای مالی و 
وعده هایی نظیر انتقال بخشــی از منابع صندوق 
توســعه ملی به صندوق توسعه بازار که با تأخیر 
عملیاتی شد، شــماری از انتقادات وارد به دولت 
اســت. باید توجه داشت که اگر واقعاً قصد رونق 
بازار ســرمایه وجــود دارد، ایجاد و حفظ اعتماد 
عمومی به بورس ضروری اســت؛ با اقدامات گاه 
 نسنجیده و کارشناسی نشده نباید پای بر بخت 

بورس زد.

ادامه یادداشت

ایجاد مزیت ریسک
روند تکامل انسان ها، حساسیت آن ها به ناشناخته های قابل 
پیش بینی )ریسک( و غیرقابل پیش بینی )عدم قطعیت ها( 
را در او نهادینه کرده اســت و معموالً ذهن آدم ها –اگرچه 
خطاهای شــناختی زیادی هم اثر می کند- در بسیاری از 
مواقع معطوف به تحلیل ریسک قرار می گیرد تا اگر نمی تواند 
ریسک ها و عدم قطعیت ها را حذف کند –که اغلب غیرممکن 
است- الاقل از میزان غافل گیری در زندگی روزمره بکاهد.
غلبه بر چند خطای سازمانی برای ایجاد مزیت ریسک

بسیاری از شــرکت هایی که می خواهند مزیت ریسک 
ســازمانی را ایجــاد کنند، ابتــدا باید نگــرش مدیران و 
فرهنگ سازمانی خود را دراین باره تغییر دهند. بررسی های 
ما نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از مدیران درگیر چند 
خطای ادراکی سازمانی در حوزه مدیریت ریسک هستند 
که اگر برطرف نمایند اثربخشــی این رویکرد مدیریتی در 

سازمانشان چند برابر می شود.
zایجاد واحد ایزوله برای مدیریت ریسک سازمانی

همان طور که گفتیم، اکنون مدیریت ریســک سازمانی 
عمومیت نسبی پیداکرده است و شرکت های زیادی به آن 
پرداخته اند اما اکثرشان به جای نهادینه سازی فرایندی بین 
واحــدی و نهادینه کردن آن در چرخه های تصمیم گیری، 
به ایجاد واحدهای مدیریت ریسک سازمانی اکتفا کرده اند. 
این واحدها ازآنجاکه در چرخه های مدیریتی دیگر نقشی 
ندارند، ناگزیر محدوده عملکرد خود را به موضوعاتی مانند 
ریســک های فرایندی و احیاناً تطبیق تقلیل داده اند و این 
موجب می شود مقوله ریسک در تفکر استراتژیک سازمان 
نهادینه نشود. باید توجه داشــت اگرچه وجود یک واحد 
تسهیل گر و پیگیر می تواند به استقرار این فلسفه در سازمان 
کمک کند، اما مدیریت عدم قطعیت و ریسک ها یک فرایند 
بین واحدی اســت و نمی توان آن را در شرح وظایف یک 

واحد سازمانی خالصه کرد.
zچرخه های کور تصمیم گیری

یکی از عارضه های مهم در تصمیم گیری های استراتژیک 
در بسیاری از سازمان ها آن است که مدیران برای بازنگری 
استراتژی های خود مقاطع زمانی خاصی را در نظر می گیرند 
که اگر این عادت در فضای کسب وکار ثابت منطق داشته 
باشد اما در محیط دگرگون قطعاً نادرست است زیرا وابسته 
کردن بازنگری در تصمیمات کالن به تقویم یا مقاطعی که 
صورت های مالی شــرکت تهیه و گزارش می گردد، هیچ 
فایده ای ندارد و البته می تواند منشــأ افت اثربخشــی این 
تصمیم گیری ها هم باشد اما در شیوه های مدرن، فرایندهای 
مدیریت استراتژیک و ریسک به هم آمیخته اند و شروع به 
بررسی های جدید اســتراتژیک و تغییر تصمیمات زمانی 
است که یک عدم قطعیت یا ریسک اثرگذار محیطی رصد 
یا پیش بینی می شــود. در این حالت نظام تصمیم گیری 
چابک تر می شود و رویکرد آن به مواجهه مؤثر و فوری تر با 

محیط تغییر می یابد.
zتفکر احتمال گرا به جای تفکر تحلیل گر

عمومــاً شــرکت ها از عارضه نزدیک بینی نســبت به 
پیشامدهای با احتمال وقوع باال رنج می برند. گویی در ذهن 
مدیرانشان جاافتاده است که تصمیم گیری ها باید بر مبنای 
وقایع قطعی یا الاقل پر احتمال ترین ســناریو اتخاذ شود، 
درحالی که ممکن است منفعت واقعی در سناریوهای دیگر 
باشد هرچند کمی نامحتمل و دور از ذهن به نظر می رسند. 
این نزدیک بینی می تواند چندین مشکل در تصمیم گیری 
اثربخش را ایجاد کند. اول آنکه توجه کافی به سناریوهای 
دوم و سوم برداشته می شود درحالی که این ها ممکن است 
در عمل با احتمال بیشتری اتفاق بیفتند و برآورد احتمال 
قبلی دقیق نبوده باشد دیگر اینکه مدیرانی که درگیر این 
عارضه هستند به ریسک ها به عنوان پیشامدهای مجزا از هم 
نگاه می کنند و برای هر یک و بدون ارتباط با دیگری راهکار 
مواجهه ای در نظر می گیرند، حال آنکه ریسک ها معموالً بر 
روی هم مؤثرند و سناریوهایی را تشکیل می دهند که تصمیم 
استراتژیک باید برمبنای آن سناریوها اتخاذ شود و نه یک 
ریسک مجزا و منفرد زیرا وقتی ریسک ها باهم ترکیب شوند 
احیاناً اولویت ترکیبی آن ها بیشتر یا کمتر از وقتی می شود 
که ما آن ها را منفرد تحلیل می کنیم وقتی در تصمیم گیری 
به این ویژگی توجه نکنیم اقدامات واکنشی و مواجه ای ما 
در حد انتظار اثربخش نمی شــود و در آخر اینکه در تفکر 
احتمال گرا، ســرعت و فوریت بروز یک ریسک موردتوجه 
قرار نمی گیرد زیرا این ویژگی در مؤلفه های احتمال وقوع و 
شدت اثر قابل تحلیل نیست و موجب می شود که غافل گیری 
سازمان در برابر وقوع عدم قطعیت ها بیشتر شود. مثالً ریسک 
تخریب برند سازمان به دلیل شیوع استفاده از شبکه های 
مجازی بسیار جدی تر شده است چون سرعت تأثیر آن بسیار 
بیشتر گشته است اما این ویژگی درروش های سنتی تحلیل 
استراتژیک به حساب نمی آید زیرا در دو مؤلفه احتمال وقوع و 
شدت اثر نمایان نیست پس معموالً کمتر از حد واقعی اش، 

آسیب زا ارزیابی می کند و مدیران از آن غافل می شوند.
zپیروی جمعی

خرد متعارف معموالً درست است و غالباً غلط! انگلیس قرار 
نبود اتحادیه اروپا را ترک کند و همه گیری یک بیماری با 
سطح تأثیر کرونا در جهان در حد و اندازه فیلم های تخیلی 
دور از ذهن می نمــود زیرا گرایش ذهنی اغلب آدم ها این 
است که از دیدگاه های مشترک یک جمع درباره شناسایی 
و تحلیل عدم قطعیت ها تبعیت کنند. دنباله روی از گروه یک 
خطای شناختی است که باید بر آن غلبه کرد زیرا اکتفا به 
نظر دیگران ذهن را در برابر شناخت و تجسم و تصور عدم 
قطعیت ها تنبل می کند درحالی که شناخت و تحلیل این 
موارد در اثر یک فرایند منظم ذهنی شکل می گیرد و تقلید 
در این حوزه بســیار آسیب زننده است. مدیریت مؤثر عدم 
قطعیت ها به خالقیت و ابتکار محتاج است و الگو گیری از 
دیگران حتی اگر در حوزه های دیگر اندکی فایده ایجاد کند، 

در این زمینه کامالً گمراه کننده خواهد بود.

* مشاور مديريت استراتژيك

 در شرایطی که صنایع دستی از زندگی روزمره خانواده ها حذف شده و این تولید سنتی و اصیل اصفهانی با مدرنیته تلفیق نشده، 
طبیعی است که در خوش بینانه ترین حالت، جایگاهی به غیراز سوغات و هدیه نخواهد داشت

اسارت صنایع دستی در چنگال رکود

بی توجهی به تأثیر آزادسازی سهام 
عدالت بر بازار سرمایه، تأخیر در 
ارائه راه حل صحیح و جلوگیری از 
متضرر شدن سهامداران با توجه به 
گستردگی حضور سهام داران خرد 
مبتدی، تالش ناموفق در تعمیق 
بازار سرمایه و گسترش فرهنگ 
استفاده از ابزارهای معامالتی 
غیرمستقیم، رشد نامتناسب اندازه 
بازار با تأسیس و رشد نهادهای 
مالی و وعده هایی نظیر انتقال 
بخشی از منابع صندوق توسعه ملی 
به صندوق توسعه بازار که با تأخیر 
عملیاتی شد، شماری از انتقادات 
وارد به دولت است

زیان طالیی در بورس
سرمایه های خود را دودستی به دیگران هدیه ندهید!
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گزارش ویژه

مجید جعفری مدیرعامل شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا  مطرح کرد

استراتژی شرکت  تمرکز بر تولید آلفا آلومینای  با کیفیت

z آقای دکتر با توجه به شرایط اقتصادی در حال 
حاضر ایران و اعمال تحریم ها بفرمایید چه شرایط 
و انگیزه ای به وجود آمد تا نسبت به راه اندازی 
خط تولید آلفا آلومینا به عنوان یک محصول 

استراتژیک و های تک اقدام کنید؟
در پی تحریم ها در سال های اخیر فروش آلفا آلومینا 
از جانب شرکت های اروپایی متوقف و در شش ماهه 
اول 1396 خط تولید شرکت سرامیک های صنعتی 
اردکان AIC متوقف شد و الزم بود هرچه سریع تر این 
مشکل به شکل مطلوبی برطرف شود و با توجه به 
اینکه این جانب از بدو تأسیس شرکت سرامیک های 
صنعتی اردکان در سال 13۷4 در ایجاد دانش فنی و 
تولید محصوالت این شرکت دخیل بوده ام و در طی 
۲5 سال گذشته دانش فنی محصوالت زیادی توسط 
این جانب با همکاری سایر متخصصان گرانقدر این 
شرکت ایجاد شد. زمینه تولید آلفا آلومینا که در این 
مدت از خارج از کشور وارد می شد توجیه بیشتری 
پیدا کرد. لذا خودکفایی شرکت AIC به ماده اولیه 
تولید سرامیک های صنعتی در هیات مدیره هلدینگ 
مطرح و با نظر به اینکه من در آن موقع حدود دو 
سال بود که به خارج از کشور مهاجرت کرده بودم، 
با درخواست شــرکت مجدداً به ایران بازگشتم و 
با حمایت کامل آن مجموعه اجرایی شــدن پروژه 
تولید آلفا آلومینا مهیا شد؛ بنابراین با توجه به نیاز 
هلدینگ AIC به محصول استراتژیک آلفا آلومینا با 
خواص شیمیایی و فیزیکی باال )با ساختار بلوری آلفا 
آلومینا( و عدم تولید این محصول در کشور در ۲5 
سال گذشته درنهایت از سال 1396 به طور کامل 
واردات این محصول با ایجاد دانش فنی و تولید آلفا 
آلومینا قطع و این اتفاق باعث شــد خطوط تولید 

شرکت AIC دوباره فعال شود.

z وضعیت تولید آلفا آلومینا در ایران تاکنون
چگونه و آلومینای داخلی دارای چه کیفیتی است؟

تولید این محصول اســتراتژیک تنهــا در ایران 
توسط شــرکت آلومینای ایران در طی سال های 
گذشــته انجام گرفته و مقدار فاز آلفای آن کمتر از 
۷۰ درصد اســت. البته محصول اصلی آن شرکت 
به طور کامل برای تولید فلز آلومینیوم مورداستفاده 
قــرار دارد ولی درزمینه ماده اولیه ســرامیک های 
مهندسی قابل استفاده نمی باشد؛ بنابراین با توجه 
به نیــاز صنایع خاص ماننــد صنایع تولیدکننده 
سرامیک های مهندسی، تولیدکنندگان کاتالیست 
و صنایع دیرگداز به ماده اولیه آلفا آلومینا باکیفیت 
مشابه شرکت های اروپایی ضرورت تولید این ماده 
ازنظر تکنیکی با حساسیت باالتری تولید شد. لذا با 
تولید این محصول ضمن خودکفایی صنایع کشور، 

ارزآوری قابل مالحظه ای هم برای کشور ایجاد کرد.

z چه مشکالتی را دررسیدن به اهداف خود
داشته اید؟ آیا با مشکالت تولیدکنندگان از سوی 
وزاتخانه مربوطه و یا سازمان های مرتبط برخورد 
داشته اید؟ همکاری آنان با شما چطور بوده است؟

خوشــبختانه با توجه به های تک بودن محصول و 
دانش فنی ایجادشده، همچنین نیاز صنایع کشور به 
این محصول استراتژیک مشکالت در حد مراحل اجرایی 
بود و همکاری های الزم از سوی سازمان صنعت، معدن، 
تجارت استان خراسان رضوی و قم و کارشناسان محترم 
این سازمان انجام پذیرفت که در اینجا الزم میدانم از 
همکاری شایسته آنان قدردانی نمایم. البته در جهت 
ایجاد طرح های توســعه این شرکت نیاز به همکاری 

ارگان های ذیربط بیشتر احساس می شود.

z مهم ترین اقدام شرکت با توجه به اینکه یک
شرکت دانش بنیان هستید برای رسیدن به 

اهدافتان چه بوده و اولین اقدامتان چه بود؟
با توجه به تجربیات این جانب در صنعت و دانشگاه 
و فعالیت مســتمر در ایجاد دانش فنی در صنایع 
مختلف کشــور ازجمله صنایع نفت، گاز و نظر به 
اینکه تولید آلفا آلومینا چندین ســال در دســت 
شــرکت های مطرح اروپایی و امریکایی بوده است 
و رقابت با محصوالت باکیفیت باال نیاز به اقدامات 
علمی و عملی ویژه ای دارد لذا اولین موضوع خاص 
تولید محصول آلفا آلومینا باکیفیت قابل رقابت با 
شرکت های تولیدکننده مطرح بوده است. مشخصاً 
رسیدن به کیفیت موردنظر با قابلیت اتوماسیون، 
طراحی خطوط تولید، طراحی و ساخت تجهیزات 
موردنیاز موثرترین اقدام بوده است. دراین ارتباط با 
توجه به نیازهای اصلی محصول ایجاد بســترهای 
تولید در اولین فرصت موردنظر قرار گرفت، نهایتاً 
با تحقیقات انجام گرفته در صنایع موجود در کشور 
کارخانه ایی تعطیل شده در استان خراسان رضوی 
مشخص و مورد تائید اینجانب قرار گرفت و با توجه 
بــه امکانات موجود چون کوره پخت که الزمه کار 
بود کارخانه مذکور به صورت اجاره مورداســتفاده 
قــرار گرفت. با توجه به اینکه این کارخانه تعطیل 
و قسمت های مختلف آن مستهلک شده بود لذا با 
تغییر کاربری و نصب تجهیزات موردنیاز این کارخانه 
به عنوان پایلوت برای تولید محصول آلفا آلومینا در 

نظر گرفته شد و اقدامات الزم صورت پذیرفت.

z بعدازاینکه کارخانه مشهد به عنوان پایلوت
محصول جدید انتخاب شد چه اقداماتی مدنظر 
قرار گرفت تا به محصول استانداردی دست یابید 

و پس ازآنچه اقدامات دیگری انجام دادید؟
پس از دستیابی به پارامترهای موردنیاز در جهت 
تولید محصول باکیفیت موردنیاز تالش شد بالفاصله 
در جهت توسعه تولید با نظر هیات مدیره محترم به 
دنبال کارخانه ای دیگر با امکانات باالتری باشیم، نهایتاً 
کارخانه ای در استان قم با توجه به دارا بودن کوره 
پخت بزرگ مورد تایید قرار گرفت؛ و با برنامه ریزی 
دقیق طراحی و ساخت تجهیزات موردنیاز با توجه 
به تجربیات کســب  شده در پایلوت مشهد، تولید 
آلفا آلومینا با ظرفیت 15۰۰۰ تن در سال در این 
مجموعه در دســتور کار قرارگرفت. بر این اساس 
تجهیزات تولید آلفا آلومینا با ظرفیت فوق طراحی 
شد و توسط کارکنان شرکت که الزم است از تک تک 
آن ها تقدیر و تشکر کنم در محل های موجود شرکت 
در مشهد و قم ساخته و درنهایت نصبشد. گفتنی 
اســت طراحی ساخت و نصب تجهیزات در سایت 
جدید شرکت در مدت 6 ماه انجام گرفت و اولین 
محصول آلفا آلومینا از کوره پخت در سایت قم بیرون 
آمد که البته با توجه به تجربیات و تولیدات پایلوت 
آلفا آلومینا در واحد مشهد، کیفیت بدست آمده در 
واحد قم به طور محسوس و مشخصی باکیفیت برتر 

بدست آمد.

z شروع پروژه دوم در استان قم از چه تاریخی
شروع شد و محل انتخابی برای طرح توسعه 

شرکت چه ویژگی خاصی داشت و دارد؟
شــروع پروژه دوم در استان قم از آبان ماه 1398 
آغاز شد و باهدف طرح توسعه تولید آلفا آلومینا با 
گرید های مختلف با توجه به وسعت این کارخانه 
امکان ایجاد طرح های توسعه که مد نظر اینجانب 
و هیات مدیره شــرکت است را به وجود می آورد. 
علت انتخاب واحدهای موجود در کشــور سرعت 
بخشیدن در ایجاد دانش فنی و تولید بوده است که 

این امر باعث برگشت سریع سرمایه گذاری با توجه 
به تحریم های موجود می شود. این واحد دارای یک 
کوره پخت بزرگ می باشد که برای رسیدن به تولید و 
جلوگیری از هدر رفت زمان برای ما بسیار مهم بوده و 
همچنین فضای مناسبی را برای طرح های توسعه ای 

برای طرح های توسعه بعدی مهیا ساخته است.

z مزیت رقابتی محصول تولیدی شرکت آلومینیم پارس
اکسید کسرا ALPACO با دیگر تولیدکنندگان آلفا 

آلومینای داخلی و خارجی در چیست؟
اولین مزیت محصول شــرکت آلومینیوم پارس 
اکســید کســرا کیفیت قابل رقابت با شرکت های 
تولیدکنندگان مطرح اروپایی اســت. عدم نیاز به 
خرید از خارج کشــور و تخصیص ارز، در دسترس 
بودن، قیمت، زمان کوتاه در تحویل از جمله دیگر 
مزیت های محصول آلفا آلومینای این شرکت است.
اساساً چون ما بادید تخصصی و مصرف کننده مواد 
اولیه، در راســتای تولید محصوالت سرامیک های 
مهندسی با بهترین کیفیت، تصمیم به تولید آلفا 
آلومینا گرفتیم در نتیجه طبیعی است آلفا آلومینای 
تولیدی این شرکت از تمام جنبه های کیفیتی کاماًل 
در سطح ویژه و تمامی آیتم های موردنیاز را تامین 
کند، همچنین این شرکت با توجه به تخصص و تولید 
محصوالت سرامیک های مهندسی می تواند بهترین 
مشاوره را به مصرف کنندگان آلفا آلومینا ارائه نمایدکه 

امتیاز بسیار مهمی نسبت به رقبا ایجاد می کند.

z تمرکز برنامه های شما طی این مدت کوتاه
برچه اصولی استوار بوده است؟

قطعاً برای پیشرفت هر پروژه ای برنامه ریزی دقیق و 
پشتکار با توجه به شرایط اقتصادی کشور بسیار مهم 
است. درباره مهم ترین استراتژی ما تمرکز بر تولید 
آلفا آلومینای با کیفیت مورد مصرف شرکت اصلی 

AIC و خروج از توقف خط تولید و در ادامه رسیدن 
به ظرفیت 15 هزار تن در سال محصول آلفا آلومینا 
باکیفیت استاندارد در حداقل زمان است که همه چیز 
را تحت الشعاع خود قرار می دهد. این امر باعث شد 
که در مدت کمتر از یک سال به اهداف خود برسیم.

z آقای دکتر آیا طبق برنامه پیش بینی شده به
اهداف خود رسیده اید؟

خوشــبختانه بله، به لطف خداوند و برنامه ریزی 
مدیریت محترم AIC و تالش کارکنان شــرکت 
که به صورت شبانه روزی در این مدت کوتاه )کمتر 
از یک ســال( از خود مایه گذاشته اند و جا دارد در 
اینجا از همه کســانی که در این مسیر و در جهت 
خودکفایی صنعتی این محصول ما را یاری کردند 

تشکر و تقدیر کنم.

zچه برنامه های تا سال 1401 دارید؟
اهداف مشخص شده برای این زمان، رسیدن به 
ظرفیت تولید 35۰۰۰ تن در ســال با ایجاد تنوع 
در محصوالت شــرکت در گرید های مختلف آلفا 
آلومینا است. مشخصاً برای رسیدن به این ظرفیت، 
سازوکارهای توسعه چه از لحاظ فیزیکی و ساختمانی 
و چه از لحاظ تجهیزاتی در ســایت قم با توجه به 
فضای مناسبی که موجود هست باید مورد توجه 
قرارگرفته و سرمایه گذاری های الزم صورت پذیرد. 

ازجمله برنامه های آتی ما عبارتند از:
اجرای طرح توسعه فرآوری و دانه بندی آلفا آلومینا 

به منظور افزایش و توسعه بازار
فرآوری و تولید مواد اولیه کراندوم موالیت و ارائه 

به شرکتهای نسوز و...
افزایش ظرفیت آلفــا از 15۰۰۰ به 35۰۰۰ تن 
در ســال که ملزم بر تامین نقدینگی و طرح تولید 

محصوالت جدید است.
تحقیق و مطالعات و تولید موالیت )نسوزهای با 
دمای باال( که با همکاری شرکت AIC برای مصرف 
در مجموعه AIC و سایر شرکتهایی که کوره های 

دمای باالی 15۰۰ درجه دارند قابل مصرف است.

z آیا در برنامه های توسعه ای 5 سال آینده
تولیدات دیگری راهم پیش بینی کرده اید؟

بله قطعا براساس تاکید برتولیدات دانش محور، 
مادر شرکت آمینیوم پارس اکسید کسرا در صدد 
پیگیری های الزم ســرمایه گذاری های جدید در 
خصوص تولید محصوالتی که در کشور تولید نمی 
شــود و صد در صد وارداتی است برای تولید مواد 
اولیه موردنیاز تولید محصوالت نسوزدما باال و های 

تک بوده و هستیم.

z با توجه به تولید محصول استراتژیک آلفا آلومینا
با گرید باال بازار هدف شما چه صنایعی را شامل 

می شود؟
مشخصاً محصول با گرید باال دارای تقاضای زیاد 
می باشد، محصول شرکت ما در صنایعی کاربرد دارد 
که خواستار بهترین کیفیت و داشتن استانداردهای 
مورد نظر در محصوالت خود هستند، صنایعی چون: 
صنایع تولیدکننده ســرامیک های پیشرفته، دیر 
گدازها، کاتالیست ها، جاذب های گوگرد و رطوبت، 
صنایع کاشی و سرامیک و غیره را می توان نام برد.

z به عنوان مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان
با محصوالت های تک چه صحبتی با مسووالن و 
دولتمردان در جهت حمایت از تولید داخلی جهت 

رسیدن به خودکفایی صنعتی دارید؟
همیشــه بزرگان صنعت این مرز و بوم گفته اند 
بگذارید صنعتگر کار خودش را بکند زیرا او پایه گذار 
ثبات اقتصادی است و نباید با قوانین دست و پاگیر 
فضــای کار، رقابت و تولید را بســت. با حمایت از 
تولیدکننده از سوی مسووالن، اقتصاد شکوفا می شود، 
بیکاری کاهش می یابد و حواشی آن نیز چون اعتیاد، 
بزه کاری ها و فساد زدوده می شود. جوانان این کشور 
الیق و خالق هستند و باید فرصت یابند خود را نشان 
دهند. به نظر من فقط در این صورت آینده اقتصادی 

ایران تضمین می شود.
به طور نمونه همیــن تولید آلفا آلومینا عالوه بر 
اشتغال زایی مســتقیم برای یکصد نفر و در ادامه 
توسعه های آتی افزایش اشتغال زایی به مراتب بیشتری 
را برای جوانان این مرز و بوم خواهد داشت و سالیانه 
نیز بالغ بر سی میلیون یورو فقط در زمینه تولید آلفا 

آلومینا صرفه جویی ارزی خواهیم داشت.

z در پایان مصاحبه ضمن تشکر از وقتی که در
اختیار ما گذاشتید در صورتی که مورد خاصی 

دارید که عنوان نشد بفرمائید.
ضمن تشکر از روزنامه وزین »دنیای اقتصاد« در 
معرفی شرکت های دانش بنیان و نشر تالش های 
انجام شــده در دوران تحریم هــا بر خود الزم می 
دانم از حمایت بی دریغ هیات مدیره محترم آگاه و 
باانگیزه، همچنین حمایت های پرانرژی مدیریت 
و همکاران پر تالش هلدینگ AIC و کارشناسان 
و پرسنل هر دو مجموعه این شرکت در استانهای 
خراسان رضوی و قم که قطعاً موفقیت های به دست 
آمده حاصل تالش آنها در جهت رفع وابستگی و 
خودکفایی این محصول دانش بنیان می باشد تشکر 
و قدردانی نموده و توفیق روزافزونشان را از خداوند 

متعال مسئلت نمایم.

شــركت آلومينيوم پارس اكســيد كسرا )سهامی خاص( به عنوان يك شركت دانش بنيان و های تك يكی از شركت های تحت پوشش )هلدينگ سراميك های صنعتی اردكان AIC( در سال 1397 به ثبت و در همان سال بانام تجاری آلپاكو 
)ALPACO( به بهره برداری رسيد و فعاليت توليدی خود را آغاز كرد. اين شركت با توجه به شرايط تحريمی ايران از سوی كشورهای اروپايی و آمريكايی، با ايجاد دانش فنی و تكنولوژی ساخت تجهيزات موردنياز خطوط توليد به صورت كاماًل 

داخلی موفق به توليد استاندارد آلفا آلومينا باكيفيت قابل رقابت با شركت های مطرح دنيا شد. اكنون دكتر مجيد جعفری عضو هيات مديره و مديرعامل مجموعه مذكور از برنامه های آتی اين شركت دانش بنيان می گويد.

علت انتخاب واحدهای موجود در کشور سرعت بخشیدن در ایجاد دانش فنی 
و تولید بوده است که این امر باعث برگشت سریع سرمایه گذاری با توجه به 

تحریم های موجود می شود
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یادداشت

فرصت هایی که باید بهتر درک کنیم
پیمان کاظمی-  اگر کافه بازار، دیجی کاال، دیوار و شیپور را نسل اول استارتاپ های 
ایران بدانیم، از شکل گیری نسل اول استارتاپ ها در ایران بیش از 1۰ سال می گذرد. 
این روزها خبر ورود کافه بازار، دیجی کاال، تپسی و شیپور به بورس به گوش می رسد 
و بسیاری از این شرکت ها تالش می کنند سهام خود را عرضه عمومی کنند. با حضور 
این شرکت ها در بورس می توان گفت چرخه شکل گیری، رشد، بلوغ و عرضه عمومی 
سهام استارتاپ ها در ایران کامل شده است و می توانیم از موفقیت های جامعه استارتاپی 
کشور سخن بگوییم. با فعالیت بیش از یک دهه استارتاپ ها در کشور امروز حجم 
مناسبی از تجربه های موفقیت و شکست به همراه منابع فارسی فراوانی در دسترس است. 
نهادهای تشکیل دهنده یک جامعه کارآفرینی موفق تقریباً در بسیاری از استان های کشور 
ایجادشده اند. جوانان و مسوولین آشنایی خوبی با مفاهیم این حوزه دارند و قوانین کم کم 
خودشان را با شرایط کسب وکارهای استارتاپی همراه می کنند. همه این ها نوید فرصت 
شکل گیری نسل دوم استارتاپ های کشور را می دهند. استارتاپ هایی که سریع تر از 
نسل اول بتوانند رشد کنند و با استفاده از فرصت های موجود، اقتصاد کشور را بارورتر 
کنند. دراین بین اصفهان نیز چند سالی است که نهادهای کارآفرینی مختلف حضور 
فعال دارند، شتاب دهنده ها و فضاهای کار اشتراکی در اصفهان ایجاد شدند، شرکت های 
سرمایه گذاری خطرپذیر شکل گرفته اند و رویدادهای فراوانی به همت مروجان کارآفرینی 
برگزار می شود و محیط مهیای بارورتر شدن استارتاپ هاست؛ بنابراین علی رقم رشد 
منفی اقتصاد در ســال های اخیر، تشدید تحریم ها، افزایش ریسک سرمایه گذاری و 
درزمینه شکل گیری استارتاپ ها امروز شرایطمان از 1۰ سال پیش به مراتب بهتر و 
فرصت های مناسبی مهیا است. یک نمونه از این فرصت ها، رویدادهایی چون »رویداد 
سکوی پرتاب زاینده رود« است. این رویداد چندمین رویداد سرمایه گذاری اصفهان بود 
و با همراهی سرمایه گذاران زیادی همراه شد. در ابتدا امید و انگیزه تیم ها در دوران 
ویژه امروز -بحران جهانی ناشی از کرونا و بحرانی داخلی ناشی از وضعیت اقتصادی- که 
بسیاری از افراد را به ناامیدی سوق می دهد قابل توجه بود. اینکه همچنان جوان هایی 

در این کشور به امید فردایی بهتر تالش می کنند.
اگــر بخواهم به طور خالصه نقاط مثبت تیم ها را ذکر کنم می توانم از افزایش تعداد 
تیم های فعال با محصول اولیه مناسب، توانایی و دانش ارائه خوب، توجه بسیاری از 
تیم ها به اهمیت کمک گرفتن از منتور و آشنایی مناسب با مفاهیم ابتدایی استارتاپ 
ها یاد کنم که به نسبت سال های پیش بهبود چشمگیری داشته است. این بهبود نتیجه 
بالغ تر شدن جامعه کارآفرینی کشور، افزایش منابع در دسترس و همچنین گسترش 
نهادهای مؤثر مانند شتاب دهنده ها، فضاهای کار اشتراکی و صندوق های سرمایه گذاری 
است. هرچند همچنان با یک جامعه کارآفرینی پیشرفته فاصله بسیار داریم اما انتظار 
دیدن تیم هایی با توانایی بیشتر را داشتم. زمانی که یک تیم تصمیم به ساخت یک 
محصول دارد باید بداند که مهم ترین دارایی خود یعنی زمان را سرمایه گذاری می کند؛ 
بنابراین فرصت را باید غنیمت شمرد و از این زمان بهترین استفاده را کرد. شاید دو 

ضعف بزرگی که من در تیم ها دیدم، کمبود »مطالعه و مشاهده« بود.
 دانش توســعه محصول در استارتاپ ها در کل دنیا سابقه زیادی ندارد اما به دلیل 
جذابیت و پرتجربه بودن این فضا منابع فراوانی از روش های آزموده شده وجود دارد 
و امروز می توان با کمک کتاب ها، کارگاه ها و پادکست ها جلوی بسیاری از اشتباهات 
را گرفت. یک بنیان گذار نیاز دارد که وقت مناسبی برای مطالعه و یادگیری قرار دهد 
تا بتواند با صرف کمترین منابع به شکست یا موفقیت برسد! اما باآنکه مفاهیم اولیه را 

بسیاری از تیم ها مطلع بودن، همچنان ضعف دانش در آن ها حس می شد.
عالوه بر دانش پایین، ضعف در مشاهده نمونه های مشابه بین المللی و درس گرفتن از 
آن ها مشهود بود. کسب وکارهای بسیاری در سراسر جهان در حال فعالیت هستند و 
کسب وکارهای بسیارتری نیز تا به امروز شکست خورده اند. روز اول کسب وکار بیشتر 
از آنکه ما نیاز به ســاختن داشته باشیم، نیاز به مشاهده داریم. کمتر ایده ای در این 
چند سال دیده ام که نمونه مشابه ای در گوشه ای از جهان نداشته باشد. پس بنا بر 
اصل«تجربه را تجربه کردن خطاســت«، وقتی ایده ای را شروع می کنیم باید تسلط 
کافی بر نمونه های مشابه داشته باشیم و از آن ها درس و کمک بگیریم. ضعفی که 
در بسیاری از این کسب وکارها همچنان وجود داشت و شاید شوق اجرا تیم ها را از 
این نکته مهم غافل کرده بود. درنهایت برگزاری چنین رویدادهایی موجب پیشرفت 
جامعه کارآفرینی استان و کشور می شود و برای تیم ها نیز فرصت ویژه ای برای جذب 
سرمایه، متوجه شدن مشکالتشان و آشنایی با افراد باتجربه را مهیا می کند. امیدوارم 
که تیم های کشــور فرصت ها را بهتر دریابند و شاهد افزایش موفقیت های آن ها در 

فضای پر پتانسیل ایران باشیم.

نيما آتش-   شــركت توسعه گردشگری 
سپاهان، امپراطوری گردشگری اصفهان 
بود كه عالوه بــر ارائه خدمات مرتبط با 
گردشگری در سطح منطقه، اصلی ترين 
ازجمله شهر  مراكز گردشگری اصفهان، 
روياها، تله كابين صفه، شــهربازی صفه 
و تله ســيژ نــاژوان را مديريت می كرد. 
اســتفاده از فعل ماضی در اين گذاره به 
اين خاطر است كه امروز قريب به 10 ماه 
از تعطيلی اجباری همه مراكز گردشگری 
تحت مديريت اين مجموعه گذشته است 
و قريب به دويســت نفر نان آور، بيكار 
مانده اند. حاال علــی معينی، مديرعامل 
شركت توسعه گردشگری سپاهان تا پايان 
سال با 23 ميليارد تومان زيان انباشته ای 
دست به گريبان اســت كه روز به روز بر 
آن افزوده می شود. پاسخ معينی به چشم 
اندازه كوتاه مدت شــركت اما نااميدانه  و 

نگران كننده است.

علی معینی می گوید گزارش های زیان انباشته 
شرکت را در جلسات مختلفی مطرح کرده اند. 
این گزارش ها مورد تایید شــهرداری اصفهان 
نیز قرارگرفته است. مدیرعامل و اعضای هیات 
مدیره شرکت توســعه گردشگری سپاهان در 
طول این 1۰ ماه مکاتبات بسیاری با شهرداری 
اصفهان به عنوان سهامدار اصلی این شرکت و 
استانداری اصفهان به عنوان متولی حمایت از 
بنگاه های آسیب پذیر انجام داده اند که تاکنون 
هیچ کدام راه به جایی نبرده است. معینی به کیک 
۷۰ هزار میلیارد تومانی حمایت از شرکت های 
آســیب دیده اشاره می کند اما به نظر نمی رسد 
این شرکت بتواند باوجود ارتباط های نیمه دولتی 
خود، سهمی از این وعده رئیس جمهور داشته 
باشد. حمایت استانداری اصفهان نیز خالصه شده 
به ارجاع کارمندان شــرکت به اداره کار، رفاه و 

امور اجتماعی.
مراکز گردشگری و زیرمجموعه های این شرکت 
قریب به 1۰ ماه تعطیل و نیمه تعطیل بوده اند. 
شرکتی که در ابتدای شیوع ویروس کرونا، بنا 
بر صالحدید مدیران آن، یک ماه پیش از دیگر 
بنگاه ها به صورت پیش دستانه خود را تعطیل 
اعالم کرده بود، انتظار داشــت تابســتان را به 
عنوان پیک اصلی گردشگری درآمد داشته باشد 
اما تخمین های نخست کرونا غلط از آب درآمد و 
هنوز هم به نظر نمی رسد تا عادی شدن شرایط، 
فاصله کمی باقی مانده باشد. معینی معتقد است 
قوانین حاکم بر این شــرایط، دست و پاگیر و 
غلط هســتند. در ماه های اخیر شرکت توسعه 
گردشــگری تالش کرده از تسهیالت اداره کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی استفاده کند. تسهیالتی 
که قرار بود به بنگاه های آسیب دیده پرداخت شود، 

حاال شامل حال شرکتی که به اجبار ستاد کرونا 
تعطیل بوده، نمی شود. علت از سوی مسوولین 
اداره کار، استفاده سه ماهه بخشی از کارمندان 
این شرکت از حقوق بیکاری عنوان شده است. 
این در حالی است که برخی از شرکت هایی که 
اجباری به تعطیلی نداشــته و فقط از تغییرات 
فضای کسب وکار آسیب دیده اند، از این تسهیالت 

استفاده می کنند.
معینی که نفس هایش برای بیکاری کارمندانش 
به شماره افتاده، تاکید می کند این شرکت ۲۰ 
سال حق بیمه بیکاری پرسنل خود را برای چنین 
روزی پرداخت کرده و حاال اجحاف مقررات در 
تنها یک  بند از قانونی غیر عقالنی باعث شــده 
شــرکت از تســهیالت مورد تایید ستاد کرونا 
محروم شود. معینی می پرسد اگر این تسهیالت 
به شرکت هایی که به دستور مستقیم ستاد کرونا 
تعطیل هستند پرداخت نشود، پس این تسهیالت 
به چه کسی خواهد رسید؟ استانداری اصفهان 
از سوی دیگر، در پاسخ گویی به این سوال شانه 
خالی کرده و اعالم می کند که تصمیم گیری و 
تصمیم سازی در خصوص ارائه این تسهیالت از 
حوزه اختیارات استان خارج و در ید دولت است. 
در نهایت قرار بر این شــده که اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، وامی 
دریافت و با شرایط مشابه در اختیار شرکت های 
گردشگری آسیب دیده قرار دهد که این اتفاق 
نیز بعد از گذشــت چند ماه محقق نشده و به 

نظر، نخواهد شد.

zقدرت تصمیم گیری برای کاهش هزینه ها نداریم
به اعتقاد معینی، مسوولیت ورشکستگی و زیان 
انباشته این شرکت در این شرایط خاص، بر عهده 
سهامدار اصلی- شهرداری اصفهان است که به 
تعبیری 8۲ درصد و به تعبیر دیگر همه سهام 

این شرکت را در اختیار دارد. بر اساس اظهارات 
معینی، شرکت توسعه گردشگری سپاهان، قدرت 
تصمیم گیــری در خصوص کاهش هزینه های 
جاری خود را ندارد. به طور طبیعی نخســتین 
راهکار همه شرکت های گردشگری برای کاهش 
هزینه های جاری تعدیل نیرو بوده اما علی معینی 
تاکید می کند نه شخص او، نه هیات مدیره و نه 
حتی شهرداری و شورای شهر اصفهان، تصمیمی 
برای تعدیل نداشته و همه تالش خود را به کار 
بســته اند که احدی از نیروی انسانی خود را از 
دست ندهند. این در حالی است که از اسفندماه 
گذشته بارها اخباری را مبنی بر تعدیل نیرو در 
اکثر شــرکت های بزرگ گردشگری در ایران و 
جهانی شنیده ایم. معینی می گوید گرچه شورای 
شهر اصفهان تمام قد از شرکت توسعه و دیگر 
شــرکت های تحت مالکیت شهرداری اصفهان 
حمایت کردند، اما شــرکت توسعه گردشگری 
سپاهان تنها بار روی دوش شهرداری اصفهان 
نیســت. مبتنی بر اظهارات علــی معینی، در 
آخرین جلسه مدیران شرکت توسعه گردشگری 
با شــهردار اصفهان و معاون امور مالی ایشان، 
تصمیماتی اخذشــده که می تواند ۲3 میلیارد 
تومان زیان انباشته این شرکت را به روش های 

گوناگون جبران کند.

z هیچ کس حالی از کسب وکارهای آسیب دیده
نمی پرسد

معینی همچنان نسبت به استانداری اصفهان، 
ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
ســتاد کرونا انتقاد می کند و معتقد است هیچ 
کدام از این نهادها، در جایگاه خود نه تنها حالی از 
کسب وکارهای آسیب دیده در اثر این همه گیری 
نمی پرسند، بلکه برنامه و راهکارهایی نیز برای 

این کسب وکارها ارائه نمی کنند. این سوال وجود 
دارد که شرکت توسعه باوجود همه ارتباطاتی 
که داشــته و تالش هایی کــه از طریق هویت 
حقوقی خود انجام داده، موفق به حل مشکالت 
خود نشده است، پس کسب وکارهای کوچک تر 
چگونه می توانستند در این روزهای سخت دوام 

داشته باشند.

z بارها به سوی میراث فرهنگی دست همکاری
دراز کردیم

مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری سپاهان 
می گویــد در خالل 3 ســال مدیریت در این 
شرکت، بارها دست همکاری و دوستی به سوی 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
دراز کردیــم تا باوجود همــه محدودیت ها هر 
کمکی از دســتمان برمی آید برای گردشگری 
ایــران و اصفهان انجام دهیــم؛ اما نه تنها این 
ســازمان توان همکاری با بخش خصوصی را 
ندارد، بلکه همه درخواست های شرکت توسعه 
گردشگری و بسیاری دیگر از شرکت های فعال 
در اتمسفر گردشگری اصفهان را مسکوت و غیر 
فعال کرده اند. علی معینی تاکید می کند که در 
طی یک سال اخیر، نه تنها کمکی از سوی دولت 
انجام نشده، بلکه تعرفه های برق مجموعه های 
تحت مدیریت شرکت توسعه گردشگری چندین 
برابر شده است. اینطور به نظر می رسد که با این 
تغییرات تعرفه، درآمد مجموعه ها از هزینه های 
برق آن ها کمتر شــده باشد و عمالً فعالیت در 
صنعت تفریح و گردشگری غیر ممکن شده است.

zمتولیان گردشگری، سنِگ راه مان هستند
معینــی تاکید می کند که در طول 3 ســال 
مدیریت بر شــرکت توسعه گردشگری، هرگز 
از سوی سازمان ها و نهادهای متولی حمایت از 

گردشگری، نه تنها حمایت و کمکی ندیده، بلکه 
ایــن نهادها از جمله اداره کل میراث فرهنگی، 
سنگ راه شرکت های فعال در زمینه گردشگری 
نیز بوده اند. مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری 
می گوید بارها درخواســت هایی بــرای بهبود 
گردشگری اصفهان داشته ایم که از جانب اداره 
کل میراث فرهنگی فقط گفته شده انجام ندهید. 
هیچ کس در این استان برای حل کردن مشکالت 

گردشگری وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری سپاهان به 
خط دو تله کابین صفه اشاره کرده و می گوید این 
گره سال ها پیش توسط افراد دیگری ایجادشده 
و امروز بااینکه ده ها پیشنهاد از جانب ما به اداره 
کل میراث فرهنگی ارجاع شده، اجازه باز کردن 
این گره را به شرکت نمی دهند. معینی می  گوید 
نه اجازه می دهند مسیر خط دو تله کابین را تغییر 
دهیم، نه اجازه می دهند آن را فعال کنیم. وی 
تاکید می کند که شهرداری اصفهان حتی حاضر 
است تجهیزات خط دو تله کابین را جمع آوری 
کرده و بخش هایی که از شاهدژ آسیب دیده است، 
مرمت کند، اما حتی اجازه این کار را نیز به شرکت 
توسعه نداده اند. معینی معتقد است که متاسفانه 
برخی از مدیران استانی منفعل باقی مانده اند تا 
دوره های مدیریتی شان به پایان رسیده و بی سر و 
صدا خداحافظی کنند و به همین دلیل حال وروز 

گردشگری اصفهان خوب نیست.

zامروز وقت سرمایه گذاری است
معینی در پاسخ به سوالی درباره افق گردشگری 
اصفهان، آینده گردشگری اصفهان را نا امیدانه و 
تلخ توصیف می کند؛ اما با این حال باور دارد باید 
زمانی که دیگران به فکر گردشگری نیستند و 
در آن سرمایه گذاری نمی کنند، زیرساخت های 
الزم را بــرای آینده ای که می تواند بهتر از امروز 
باشــد مهیا کنیم. به اعتقاد مدیرعامل شرکت 
توسعه گردشگری سپاهان، جامعه امروز باوجود 
محدودیت های کرونا، تشــنه تفریح و آسایش 
است. به باور وی اگر افراد جامعه امروز تفریحی 
نیز می کنند، با ترس تفریح می کنند، بر همین 
اساس سرمایه گذاری در این حوزه از پول سازترین 
حوزه هــای آتی خواهد بود. بــه همین دلیل 
کشــورهای توسعه یافته سرمایه گذاری بر روی 
زیرساخت های گردشگری خود را نه تنها متوقف 
نکرده، بلکه سرعت داده اند. به گفته معینی هیچ 
سرمایه گذاری، هیچ درخواستی از هیچ نهادی در 
ایران ندارد. تنها خواسته سرمایه گذاران و فعاالن 
اقتصادی اصفهان این است که مسیر برای فعالیت  
آن ها هموار شود. موانع قانونی را باید مدیران بر 
طرف کنند. به همین دلیل مدیر عامل شرکت 
توسعه گردشگری سپاهان باور دارد تا زمانی که 
شــعار گردشگری بدهیم ولی مسیر دیگری را 

می رویم، اتفاق خوبی رخ نخواهد داد.

مهدی محمدی- ايده ای داريد كه فكر می كنيد به 
اصالح خيلی خفن است؟ فناوری خاصی را طراحی 
كرده ايد كه به گمانتان فالن ابزار گوگل را تو جيبش 
می گذارد يا نه واقع بينانه قصد داريد ايده نوآورانه 
خود را در عمل بيازماييــد، آن را معرفی و برايش 
سرمايه گذار پيدا كنيد! در سال های اخير ادعاهای 
خفن و دهان پركن كم نبوده، برخی از آن ها حتی با 
كمك بودجه های دولتی يا عمومی به مرحله توليد 
هم رسيده اما از آن جلوتر نرفته اند چراكه نه سنجش 
ريسك دقيقی درباره آن ها صورت گرفته و نه پول 
هوشمند )اسمارت مانی( در اختيار داشته اند، برعكس 
ايده هــای متعددی هم بدون بزرگنمايی و با اهداف 
كارشناسی شده و ياری گرفتن از سرمايه گذاری های 
هوشمند، توانســته اند جای خود را در بازار كاال و 
خدمات باز كنند و تبديل به اكوسيستمی موفق و سالم 
در عرصه كارآفرينی گردند. حال اما برای تفكيك بين 
ادعا و ايده چه می توان كرد؟ چه سازوكارهايی وجود 
دارد تا به جای هات مانی دولت ها، اسمارت مانی بخش 
خصوصی به كمك اكوسيستم كارآفرينی بيايد و در 
برابر ادعاهای كارشناسی نشده، تيم های حرفه ای 
با توانايی تربيت پذيری قرار بگيرد؟ در آذرماهی كه 
گذشت، اصفهان ميزبان رويدادی بود كه به مثابه يك 
كاروان از استان های مختلف گذشته و خود را به اين 
شهر رسانده بود، كاروان صد استارت آپ كه رويدادی 
برای جذب سرمايه های خطرپذير به شمار می رود، 
در عمل مال التجاره ارزشمندی را نصيب همراهان 
خود كرد، محمد زاهدی مدير شركت سرمايه گذاری 
جسورانه »هدهد« ازجمله سرمايه گذاران و حاميان 
اين رويداد در گفت وگويی با »دنيای اقتصاد« به تشريح 
روند برگزاری آن و كيفيت فرآيندهای سرمايه گذاری 
خطرپذير در رويداد محور پرداخت، در ادامه مشروح 

اين گفت وگو را می خوانيد.

z در آغاز بد نیست تا برای خوانندگان دنیای اقتصاد در
مورد شرکت سرمایه گذاری جسورانه هدهد و عملکرد 

آن توضیحاتی بدهید!
واقعیت های حاکم بر اکوسیستم کارآفرینی تأکیددارند 
که دولت نباید برای رشد این اکوسیستم، به کارآفرینان 
مستقیماً کمک کند، شورای اسالمی شهر اصفهان در دوره 
اخیر خود با مصوبه ای مترقی تالش کرد تا راهی پیدا کند که 

در عین یاری رساندن به زیست بوم های کارآفرینی، آفت های 
پول پاشی دولتی را مرتفع کند، بر همین اساس شهرداری 
اجازه پیدا کرد در مقام سهامدارِ شرکت ها و صندوق های 
ســرمایه گذاری جسورانه وارد شود با این تفاوت که نه در 
امــور اجرایی دخالت کند و نه عضویت هیات مدیره های 

این شرکت ها و صندوق ها را بپذیرند.
یکی از نتایج مصوبه مذکور حضور شهرداری در جمعی 
شد که اعضای دیگرش را صندوق پژوهش و فناوری استان 
اصفهان، صندوق سرمایه گذاری توسعه کارآفرین بهمن، 
مهندس اطرج و مهندس فرقدانی )کارآفرین اصفهانی( به 
همراه خودم، تشکیل می دهند و مأموریت اصلی آن، از بدو 
شــروع فعالیت در اوایل مهرماه امسال، سرمایه گذاری در 
حوزه نوآوری و فناوری است، هدهد ضمن سرمایه گذاری 
بر روی کسب وکارهای این حوزه که در مراحل اولیه کار خود 
هستند، اولویت اول، دوم و سوم خود را تیم های استارت آپی 
و نوآوری هایی قرار داده که در استان اصفهان حضور دارند، 
البته این تصمیم به اتفاق از سوی سهامداران هدهد اتخاذشده 

و هدف آن تأمین سرمایه برای جوانان اصفهانی است.
z چه روندی به مشارکت شما و دیگر صندوق ها یا

شرکت های سرمایه گذاری جسورانه در چنین رویدادی 
انجامید؟

رویداد صد استارت آپ هدفش سرمایه گذاری در سراسر 
کشور است و معموالً در هر استان بین 8۰۰ میلیون تا یک 
میلیارد تومان سرمایه گذاری می کند، از سوی دیگر یکی از 
عرف های حاکم بر ادبیات سرمایه گذاری جسورانه در حوزه 
کارآفرینی می گوید، هرگاه تعداد قابل توجهی صندوق یا 
شرکت در رویدادی سرمایه گذاری کنند به جذابیت بیشتر 
آن برای دیگر صندوق ها و شــرکت های ســرمایه گذاری 
می انجامــد، در رویداد مذکور نیز چنیــن اتفاقی افتاد و 
درنهایت 8 صندوق و شرکت سرمایه گذاری جسورانه ازجمله 
شرکت سرمایه گذاری جسورانه هدهد درمجموع 15 میلیارد 
تومان روی تیم ها و اشخاص حاضر در آن سرمایه گذاری 
کردند که در نوع خود ازنظر حجم سرمایه گذاری در کشور 

بی نظیر است.

برگردیم به رویداد، مهلت فراخوان اولیه رویداد در حالی 
به پایان رســید که ۲36 تیم یا فرد اعالم آمادگی کردند، 
بااین همه 1۷۰ تیم به دالیل مختلف مثل نقص مدارک، 
از فرآیند مورد کنار گذاشته شدند و تیم های باقیمانده در 
یک روز، روبروی مجموعاً 8 میز داوری قرار گرفتند، هر تیم 
یا فرد تنها 1۰ دقیقه فرصت داشــت تا فناوری یا نوآوری 
خود را معرفی کند، داوران نیز 15 دقیقه در اختیار داشتند 

تا پرسش های موردنظرشان را از شرکت کننده بپرسند.
z از منظر حرفه ای، معرفی و پرزنت انجام شده از سوی

تیم ها در چه سطحی بود؟ آیا استانداردهای موردنیاز 
را دارا بود؟

وقتی صحبت از استاندارد می کنیم باید بنچ مارک های 
بین المللی یا داخلی را در نظر بگیریم، باوجوداینکه چنین 
رویدادی برای اولین بار در اصفهان برگزار می شود، در سطح 
داخلی و برای اصفهان، استانداردها کفایت می کرد، اما در 
مقایسه با خارج از کشور و رویدادهای مشابه بین المللی، 
قابل قبول نبود. بااین همه باید تأکید کنم در سطح ملی، 
نیمی از تیم ها و اشخاص، در حد و اندازه های مورد انتظار 
ظاهر شدند و نیمی دیگر نیز می توانستند بهتر از این باشند. 
تیم ها و اشخاصی که در این رویداد حضور داشتند با دیدن 
معرفی ها در آینده و برنامه های مشابه، به طورقطع، معرفی 

و پرزنت قوی تری را انجام خواهند داد.
z !کمی از فرم فاصله بگیریم و در عمق محتوا فروبرویم

شرکت هایی مانند شما، حجمی از سرمایه را وارد 
کسب وکارهای نوپا و اکوسیستم کارآفرینی می کنند که 
ریسک خاص خود را دارد، این ریسک را چگونه پوشش 

می دهید؟
روش های مختلفی برای پوشــش ریسک وجود دارد، 
ابتدا روش هم ســرمایه گذاری است که با افزایش تعداد 
ســرمایه گذاران، ریسک آن تقسیم شده، در حالت بعدی، 
معرفی و پرزنت صحیح و اصولی در کنار برآوردهای مالی، 
به سرمایه گذار این امکان را می دهد تا درجه موفقیت آن 
کسب وکار را پیش بینی کند و ریسک خود را کاهش دهد.

کمک هــای فکری و انتقــال تجربیات هــم تأثیرات 

فوق العاده ای بر استارت آپها دارد چون می توان نقاط ضعف 
کسب وکار موردنظر را پوشش داد و احتمال موفقیت آن را 
باال برد، به همی دلیل است که سرمایه هایی که از این طریق 
جذب می شوند را پول هوشمند یا اسمارت مانی می نامند، به 
این معنی که آموزش ها و انتقال تجربیات به سرمایه پذیر، 

او را در اصالح و ارتقای فرآیندهای کارش یاری می دهد.
z آیا می توان سرمایه های خرد و سرگردان شهروندان را

هم وارد مجموعه های خطرپذیر کرد؟
در سراسر دنیا کسانی می توانند وارد عرصه سرمایه گذاری 
خطرپذیر شــوند که حداقل های مشخصی از ثروت را در 
اختیار داشــته باشند، برای مثال در آمریکا خالص دارایی 
شــرکت یا فرد، منهای منزل مسکونی اش، نباید از یک 
یا دو میلیون دالر کمتر باشــد تا در صورت موفق نبودن 
ســرمایه گذاری و آســیب دیدن آن، شخص یا شرکت از 
هستی ساقط نشود؛ اما درهرحال، صندوق های جسورانه 
متعددی در بهابازار و فرابورس حضور دارند که شهروندان 
می توانند سهام آن ها را بخرند که البته معموالً از قیمت های 

باالیی برخوردارند.
z شرکت ها چطور؟ آیا آن ها می توانند همراه با

مجموعه هایی مانند شما در سرمایه گذاری های موردی 
شرکت کنند؟

معموالً شــرکت ها و مجموعه های اقتصادی به دنبال 
رابطه های عمیق و طوالنی نیســتند و به دنبال شراکت 
محدود می روند، در این صورت، آن ها در یک مورد خاص، 
بخش بزرگ تری از ســرمایه مادی را متقبل می شوند و 
شرکت های سرمایه گذاری جسورانه، حجم کمتری از پول 
را به همراه دانش فنی وارد موردنیاز وارد کار می کنند، آن ها 
با به اشتراک گذاردن نظرات کارشناسی خود باعث می شوند 
تا احتمال موفقیت کسب وکار موردنظر بیشتر شود، در 
این روش هر سه ضلع سرمایه گذار، شرکت سرمایه گذار 

جسورانه و مالک ایده سود می برند.
z با توجه به شرایط خاص جذب سرمایه گذاری گمان

نمی کنید این روش به نوع در یک سو به انباشت ثروت 
منتهی شود؟

در این مورد باید گفت، شــرکت های ســرمایه گذاری 
جسورانه در فرآیندی شــفاف و سریع به وسیله مکانیزم 
های واضح و روشن، سرمایه های خود را به اکوسیستم های 
کارآفرینی تزریق می کنند و نتیجه کار آن ها را می توان در 
شرکت ها یا مجموعه هایی دید که می توانند وارد بورس و 
فرابورس شوند و امکان خرید سهامشان برای همه فراهم 
شود. به صورت کلی شرکت های سرمایه گذاری جسورانه به 
رشد اکوسیستم کارآفرینی سرعت می دهند و منافع آن ها 
در انتقال دوباره سرمایه است، در این روش از اتفاق توزیع 
و باز توزیع ثروت با ســرعت بیشتری از روش های موجود 
صورت می گیرد، این در حالی است که برخی از گروه های 
اســتارت آپی حتی نمی توانند ده میلیون از خانواده خود 
بگیرند. توجه داشته باشید گروه هایی که سرمایه و آموزش 
دریافت کرده اند در صورت مراجعه به بانک ها نمی توانستند 
حتی چهارصد میلیون تومان درمجموع سرمایه جلب کند.
برای نمونه یک ربع قرن پیش تر هیچ کدام از 5 شرکت 
برتر دنیا وجود نداشتند، شرکت هایی مثل گوگل، فیس 
بوک یا اپل که توانســتند ظرف چند سال صنعت بانک، 
خودرو و انرژی را پشــت سر بگذارند، آن ها حاصل همان 
ادبیات جسورانه در اکوسیستم فناوری و نوآوری هستند و 
از اتفاق نقش بزرگی در توزیع ثروت و جلوگیری از انباشت 

آن نیز ایفا کرده اند.
z به اصفهان برگردیم، در حوزه اکوسیستم های

کارآفرینی، ظرفیت رشد در چه زمینه هایی بیشتر فراهم 
است؟ به عبارت دیگر کدام دسته از فعالیت ها از شانس 

بهتری برای رشد برخوردار هستند؟
در ایــن زمینه رویکردهای متفاوتی وجود دارد، اصفهان 
از منظر جغرافیایی در مرکز کشــور قرارگرفته اســت، با 
همین توضیح، کســب وکارهایی که در حوزه لجستیک و 
حمل ونقل فعالیت دارند، زمینه مســاعدی برای رشد در 
اختیاردارند، همچنین اصفهان با داشتن دانشگاه های متعدد 
و تحصیل کردگان مرتبط با علوم رایانه ای، نیروی انســانی 
وسیعی در اختیار دارد که البته مناسب بازار کار نیستند و 
به مهارت آموزی و کارآموزی برای حضور در بازار کار احتیاج 

دارند. از ســوی دیگر خواسته یا ناخواسته اصفهان میزبان 
صنایع بزرگی در حوزه صنعت ســنگ، فوالد و طالست، 
کســب وکارهایی که بتوانند بخشــی از زنجیره ارزش این 
شــرکت ها را پوشش دهند، راحت تر می توانند محصوالت 

خود را به دست صنایع برسانند.
از دیدگاهی دیگر در یک برنامه میان مدت، این ظرفیت 
وجــود دارد تا کاال یا خدماتی در اصفهان تولید و به دیگر 
کشورها صادر شود، برای مثال من کسانی را می شناسم که 
سال هاست برای شرکتی در استرالیا از راه دور کار می کند و 

حقوقش را هم به راحتی دریافت می کند.
z پس مشکل کجاست؟ چرا اکوسیستم های کارآفرینی

کمتر موفق می شوند که کاال و خدمات خود را خارج از 
مرزها بفروشند؟

دو مســاله وجود دارد، اخالق ارائــه و دیگری تعهد به 
زمان بندی که ازجمله نقاط ضعف بسیاری از کسب وکارها و 
استارت آپهای اصفهانی است، در صورت اضافه شدن چنین 
مهارت هایی به اکوسیستم کارآفرینی که می توان آن ها را 
مهارت نرم نامید، آنگاه این پتانســیل وجود دارد تا کاال و 
خدماتی که اینجا در اصفهان تولید می شود را در بازارهای 

خارجی به فروش رساند.
z شما در رویداد اخیر تا چه حد برای مهارت های نرم

ارزش قائل شدید یارویشان حساب باز کردید؟
در این مورد باید بگویم نمره ها و امتیازهایی که گروه ها 
و اشــخاص در فرآیند داوری به دســت آوردند، تنها 1۰ 
درصد از جذابیت الزم برای جذب سرمایه گذاری جسورانه 
را فراهم می کنــد، برای مثال من شــخصاً روی تیمی 
ســرمایه گذاری کردم که از صد امتیاز، سی امتیاز کسب 
کــرده بود اما چون در حوزه ای فعالیت می کرد که آینده 
دار بود، از آن حمایت کردم، به عبارت دیگر اگرچه آن گروه، 
 مهــارت الزم برای معرفی خودش را ندارد اما کار خود را 

خوب بلد است.
درنتیجــه باید گفت اگرچه امتیازها رکن بزرگی برای 
سرمایه گذاری هستند اما باید در نظر داشت که فاکتورهای 
مهم دیگری در این مســیر وجــود دارند که بدون آن ها 
سرمایه گذاری به جایی نمی رسد، این فاکتورهای مهم که 
ذیل همان مهارت های نرم تعریف می شوند تعامل پذیری 
و مربی پذیری هستند، باید اذعان کنم بسیاری از تیم ها 
تنها به دلیل نداشتن این مهارت ها رد می شوند، باید توجه 
کرد که مرز باریکی میان تعصب و پافشاری وجود دارد که 

در صورت بی توجهی به آن، امکان موفقیت وجود ندارد.

سرمایه های هوشمند برای ایده پردازان اصفهانی
تعهد به زمان بندی و ارائه صحیح، مسیر موفقیت کسب وکارها است

زوال  گردشگری اصفهان
علی معینی: هیچ کس در استان، حامی گردشگری نیست
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شهر

خبر

 با همراهی و حمایت مدیریت شهری؛
 رویداد تداکس اصفهان 2020 

با عنوان »راه حل های ساده« برگزار شد
»هم برگزاركننده«، عضو تيم برگزاركننده رويداد تداكس 
اصفهان 2020 گفت: با همراهی شهرداری اصفهان، امسال 
رويداد جهانی تداكس اصفهان 2020 با عنوان »راه حل های 
ساده« با حضور 6 سخنران و به صورت پخش مجازی برای 
عالقمندان از محل گلخانه استوائی باغ گلهای شهر اصفهان 

برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری اصفهان، مهدی 
نیازی منش با اشــاره به برگزاری رویداد تداکس اصفهان ۲۰۲۰ با 
عنوان »راه حل های ساده« simple solutions اظهار کرد: این 
رویداد امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا با دو بار تعویق روبرو شد 
و در نهایت با همراهی شهرداری اصفهان، تداکس اصفهان ۲۰۲۰ 
روز ۲8 آذرماه به صورت پخش زنده اینترنتی بدون حضور افراد و 

تنها با حضور سخنرانان برگزار  شد.
tedxesfahan@ انجام خواهد شد.

نیازی منش افزود: سخنرانان امسال خانم آیه حمداوی در حوزه 
سبک زندگی سالم، آقای ایمان ابراهیمی در حوزه توسعه فردی، آقای 
پیمان حقیقت طلب در حوزه حل معضالت اجتماعی، آقای سیروس 
زارع در حوزه کمک به جامعه کوچک روستایی کمیجان، آقای مهدی 
ناجی در حوزه جامعه شهری و اقتصاد و آقای سپهر قاضی نوری در 

حوزه راهبردی برای توسعه خواهند بود.
وی افزود: با توجه به شرایط کرونایی، حمایت مالی از این رویداد 
با مشکالتی همراه بود اما امسال هم مانند سال گذشته شهرداری 

اصفهان اقدام به حمایت از این رویداد کرد.
»هــم برگزارکننده« رویداد اصفهان تداکس گفت: در هر رویداد 
اصفهان تداکس قبال 35۰ نفر شرکت می کردند اما امسال با استفاده 
از بستر پخش آنالین امیدواریم امکان بازدید افراد بیشتری فراهم 
شــود. البته بعد از برگزاری رویداد، سخنرانی ها برای ارائه در بستر 
اینترنت آماده می شود که در این بخش نیاز به هزینه هایی داشتیم 

که با همراهی شهرداری میسر شد.
نیازی منش افزود: عالقمندان برای ثبت نام در این رویداد می توانند 
 www.tedxesfahan.com به وب سایت این رویداد به آدرس

مراجعه کنند.
گفتنی است، » تد« به عنوان یک سازمان جهانی غیردولتی و غیر 
انتفاعی باهدف گسترش ایده ها در سراسر جهان، در سال 1984 به 
صورت یک کنفرانس چهار روزه حیات خود را آغاز کرد. این سازمان 
برای نیل به هدف خود از متفکران، ایده پردازان و فعاالن پیشرو در 
ســطح جهان دعوت می کند تا مهم ترین ایده های خود را در قالب 
یک سخنرانی قوی و تأثیرگذار در حداکثر 18 دقیقه بازگو کنند. 
این گفت وگوها سپس در سایت تد )TED.com( به صورت رایگان 

برای عموم به اشتراک گذاشته شد.
 ،)Technology( سه حرف اول کلمات تکنولوژی )TED( تد
ســرگرمی )Entertainment( و طراحی )Design( است که 
محورهای اصلی این رویداد اســت. البته امروزه حوزه  فعالیت های 
تد فقط به این موضوعات محدود نمی شود و در حال حاضر از همه  
رشته ها و فرهنگ هایی که به دنبال ترویج فلسفه  وجودی آن یعنی 

درک عمیق تر است، استقبال می کند.
در ســخنرانی های تد اثری از تبلیغ برای هیچ عقیده  سیاسی یا 
مذهبی و هیچ کاالی تجاری دیده نمی شود، چراکه تد جایی برای 
گسترش ایده ها است و نه تریبونی با هدفی خاص؛ پس از ۲5 سال 
تجربه بی نظیر کنفرانس های تد، رویدادهای تداکس )TEDx( شکل 
گرفتند. سازمان تد از سال ۲۰۰9، با اعطای مجوز به افراد در هرکجای 
دنیا، امکان تجربه رویدادی مشابه تد را برای همگان در هر نقطه دنیا 
فراهم می آورد تا به این شکل هدف نهایی تد، یعنی گسترش ایده های 
ارزشمند، باقدرت بیشتری دنبال شود. برگزارکنندگان تداکس موظف 
هستند در چارچوب قوانین تد رویداد خود را با فرمت تد، اما به شکل 
مستقل، برنامه ریزی و برگزار کنند. سپس از تمامی سخنرانی های 
تداکس ویدئو تهیه شده و برای سازمان تد ارسال می شود. بدین گونه 
سخنرانی های تداکس نیز به صورت رایگان در سایت تد قرار می گیرند 

و همه می توانند از آن بهره مند شد.

 شهردار اصفهان: 
نجات حمام صفوی از تخریب

شــهردار اصفهان گفت: فــردا و در قالب برنامه های »هر 
يكشنبه، يك افتتاح«، دو هزار ميليارد ريال پروژه در منطقه 

سه شهر اصفهان بهره برداری می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله 
نوروزی در ارتباط زنده رادیویی با برنامه »سالم اصفهان« با تبریک 
به هنرمندان اصفهانی برای ثبت هنر نگارگری اصفهان در فهرست 
میراث ناملموس بشری اظهار کرد: مهمترین و وسیع ترین خاستگاه و 
جایگاه هنر نگارگری در اصفهان است؛ شهری که استادان بزرگی مانند 
استاد فرشچیان، استاد جزی زاده و بسیاری دیگر به آن تعلق دارند.
وی ادامه داد: میالد با سعادت حضرت زینب )س( و روز پرستار 
را به تالشــگران عرصه سالمت تبریک می گویم و یاد شهدای راه 

سالمت را گرامی می دارم.
شهردار اصفهان با اشاره به برگزاری برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« 
گفت: افتتاحیه این هفته به عنوان آخرین روز آذرماه با بهره برداری از 
چندین طرح در منطقه سه شهرداری اصفهان با رعایت پروتکل های 

بهداشتی و به صورت مجازی برگزار می شود. 
وی افزود: در همین راستا فردا، پروژه مرمت شده حمام شاهزاده ها 
که با تالش منطقه سه و سازمان نوسازی شهرداری اجرا شده است، 
به عنوان یک حمام صفوی در محدوده تاریخی اصفهان بهره برداری 
می شود، اگر شهرداری برای مرمت این اثر اقدام نکرده بود به یک 
مخروبه تبدیل می شد اما اکنون آماده بهره برداری به عنوان یک 
فضای گردشگری است.   نوروزی با اشاره به اینکه فردا در مجموع از 
دو هزار میلیارد ریال پروژه در منطقه سه شهر اصفهان بهره برداری می 
شود، بیان کرد: همچنین فردا عملیات ساخت پارکینگ سنبلستان 

به صورت مشارکتی آغاز می شود.  
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه سنگ فرش میدان امام حسین)ع( 
هم روزهای پایانی را طی می کند، گفت: محور پیاده راه از سی و سه 
پل تا میدان امام حسین )ع(، میدان امام )ره( و اتصال به میدان امام 

علی )ع( یک اقدام بزرگ در بخش تاریخی شهر است.

دنيای اقتصاد-  شهردار اصفهان گفت: دو رام 
قطار برای متروی اصفهان خريداری كرديم 
كه امروز با حضور رئيس جمهور بهره برداری 
می شود. اعتبار اين كار 300 ميليارد تومان 
است كه با اضافه شدن اين 10 واگن به خط 

يك مترو، سرفاصله ها كمتر می شود.

به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری 
اصفهان، قدرت اله نوروزی در برنامه زنده رادیویی 
»شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو« با تبریک روز 
والدت حضرت زینب )س(، روز پرستار و بهورز اظهار 
کرد: از 1۰ ماه قبل گرفتار مشکل کرونا شدیم که 
هزینه های سنگینی در بخش های مختلف تحمیل 
و جان های زیادی گرفته شد اما پرستاران در ایران 
و در شهر اصفهان ایثارگراِن مبارزه کردند و امیدوارم 
در مبارزه سخت، این سربازان تنومند مبارزه با کرونا 

به خوبی بر این خصم غلبه کنند.
وی با اشــاره به شب یلدا و روزهای پایانی پاییز 
گفت: در سال های گذشته چنین شبی، روزهای 
پرهیجانی برای مردم بود اما قطعا همه مردم با درک 
صحیح از وضعیت کنونی و نقشی که هریک از ما در 
پاسداری از شرایط داریم باید یلدای امسال را متفاوت 
از سال های گذشته برگزار کنند به طوری که مصالح 
عمومی را در نظر بگیریم و از روش های جدید برای 

این ایام بهره مند شویم.
شهردار اصفهان افزود: شب یلدای پارسال در جمع 
کارگران و پاکبانان حضور داشتیم اما امسال به دلیل 

شرایط کرونا امکان پذیر نیست.
وی بیان کرد: روز شنبه به دلیل آلودگی شدید 

هوا، شهر اصفهان تعطیل شد، برای حل این موضوع 
همــه باید کمک کنیم چراکه با یک روز تعطیلی 
بهبودی حاصل نمی شود؛ این معضلی نیست که 
یک روزه ایجادشده باشد و با این شیوه ها حل شود 
و تنها راهکار این است که وضعیت را درک و نقش 

اجتماعی خود را در حل آن ایفا کنیم.
نوروزی افزود: نقشی که شهرداری ایفا می کند، 
توســعه حمل ونقل عمومی است و اگر بر احداث 
خطوط مترو تاکید می کنیم به خاطر همین مسائل 
است؛ اگر هزینه های سنگینی در شهر می شود تا 
رینگ چهارم ساخته شود و باقدرت جلو می رود، 
برای این اســت که ترافیک را کمتر و مسیرها را 

هموار کنیم.

z مذاکره شهرداری با کارخانه ها برای خرید
مینی بوس

وی با اشــاره به اینکه قراردادی با دولت منعقد 
کردیم و قرار شــد ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در شهر 
اصفهان بازسازی شود، گفت: هم اکنون 189 اتوبوس 
در دست بازسازی است و پیش از این قرارداد هم 

یک صد دستگاه بازسازی شد.
شهردار اصفهان از مذاکره با کارخانه های تولید 
مینی بوس برای خرید این دستگاه ها خبر داد و گفت: 
شرایط کشور سخت و دست ما بسته است اما با این 
شرایط در اصفهان وضعیت به خوبی پیش می رود.

وی افــزود: دو رام قطار بــرای متروی اصفهان 
خریداری کردیم که امروز با حضور رئیس جمهور 
بهره برداری می شود. اعتبار این کار 3۰۰ میلیارد 
تومان است که با اضافه شدن این 1۰ واگن به خط 

یک مترو، سرفاصله ها کمتر می شود.
نوروزی تصریح کرد: مدیریت شــهری در نظر 
دارد، ۷۷۷ کیلومتر مســیر دوچرخه سواری ایجاد 
کند که تا پایان سال 15۰ کیلومتر آن بهره برداری 
می شود و این در حالی است که در سال های قبل 
در مجموع 4۰ کیلومتر خط دوچرخه ســواری در 

شهر احداث شد.
وی با اشاره به انجام اقدامات مطالعاتی ایجاد تراموا 
و بررسی طرح در شورای ترافیک، گفت: در صورت 
اجراشدن این طرح اصفهان اولین شهر در کلنگ 

زنی تراموا خواهد بود.
شهردار اصفهان از نوسازی هزار تاکسی در شهر 
اصفهان گفت و افزود: ۲65 تاکسی تاکنون نوسازی 
شده که تا چند روز دیگر این آمار به 3۰۰ خودرو 

می رسد.
وی تصریــح کرد: اقدامات دیگــر برای کاهش 
آلودگی باید از سوی بخش خصوصی و دولت انجام 
شود؛ باید شرایط تحریم ها تغییر کند تا شهرداری ها 
رسالت عظیم خود را انجام دهند و سایر بخش ها هم 
کمک کنند تا این آلودگی غم انگیز از شهر رفع شود.

نوروزی در مورد کارگاه هایی که یک شــبه در 
مجاورت محله محمودآباد و در شــهرک صنعتی 
محمودآباد و حســین آباد ساخته می شود و مورد 
گالیه یکی از ساکنان منطقه 1۲ بود، اظهار کرد: 
محلــه محمودآباد در مجــاورت منطقه صنعتی 
محمودآباد است، از همین رو محیط زیست مردم 
این محله از این نظر آلوده شده و رفت وآمد کامیون ها 
برای آنها مشــکالتی ایجاد کرده است، همچنین 
شهرک شهید منتظری تحت تاثیر این معضالت 

قرارگرفته است به همین سبب شهرداری تالش 
کرده این شهرک توسعه پیدا نکند چراکه توسعه 
وضعیت کنونی موجب تردد ماشین های سنگین 

شده و آثار سوء دارد.
وی ادامه داد: خودروهای ســنگین برای تردد از 
اتوبان آزادگان استفاده می کنند که برای ساکنان 
شــهرک مجاور منطقه صنعتی مشکالتی مانند 
تصادف موتورســواران با این خودروهــا را ایجاد 

کرده است.
شهردار اصفهان افزود: حقوق اولیه شهروندی نباید 
قربانی اهداف دیگر شــود و این مشکل در مراجع 
قانونی برای جلوگیری از توسعه در دست پیگیری 
اســت؛ هرکس در این رابطه قضاوت می کند باید 

حقوق عامه را محور قرار دهد.
وی در مورد حقوق مکتسبه مالکان زمین های بر 
سر راه طرح توسعه ناژوان که ۲5 سال بالتکلیف 
مانده است نیز گفت: این محدوده در طرح کشاورزی 
است و کاربری کشاورزی دارد و قانون تعیین تکلیف 
اراضی در مورد این جا صدق نمی کند چون محدوده 
ناژوان در حریم شــهر قرار دارد و 1۲۰۰ هکتار را 
شامل می شــود. نوروزی تاکید کرد: می خواهیم 
این بخش به عنوان ریه شهر حفظ شود چراکه در 
شرایطی که شهر از آلودگی رنج می برد، یکی از راه 

حل ها، حفظ درختان و ناژوان است.
وی افزود: البتــه در این موضوع، مردم هم باید 
تعیین تکلیف شوند و برای این موضوع سه بار به 
وزارت راه و شهرسازی مراجعه کردیم تا حق مالکان 
و کشاورزان آسیب نبیند و نظام مندی در منطقه هم 
حاکم شود که با این کار شهر دچار آسیب نمی شود.

شهردار اصفهان افزود: باید از حریم حفاظتی شهر، 
مراقبت کنیم و اجازه ندهیم عده ای با شایعه سازی 
حق کسانی که استحقاق ازاینجا دارند ضایع نشود 
و امیدواریم به زودی مصوبه شورای عالی شهرسازی 
ابالغ شود که براســاس آن با همکاری مردم این 

وضعیت تعیین تکلیف می شود.

z راه اندازی خط ویژه تاکسی در خیابان جامی بررسی
می شود

وی در مورد مشکل تردد با حمل ونقل عمومی در 
خیابان جامی که مورد درخواست یکی از ساکنان 
این خیابان بود، اظهار کرد: باید مدیرعامل سازمان 
تاکسیرانی حتما این موضوع را در دستور کار قرار 
دهد چراکه این مسیر طوالنی است و نیاز به اضافه 
کردن خط تاکسی دارد که در اولین جلسه هیات 

مدیره تاکسیرانی موردبررسی قرار گیرد.
نوروزی در مورد مشکل زباله ها در خیابان جامی 
نیز افزود: شهرداری باید وظیفه خود را انجام دهد 
و زباله ها را جمع آوری کند البته مردم هم موضوع 
بیرون گذاشــتن زباله در ســاعات خارج از زمان 
جمع آوری را رعایت کنند چراکه هر شب هزار تن 
زباله در این شهر جمع می شود تا بهداشت محیط 

حفظ شود.
وی بابیان اینکه دو میلیون و ۲5۰ هزار شهروند 
اصفهانی باید با شهرداری همکاری کنند تا شهر به 
سویی برود که مشکلی ایجاد نشود، گفت: البته برای 
بررسی بیشتر این مشکل، معاون خدمات شهری باید 
گلوگاه و خدمات این خیابان را بررسی و معاونت 
شهرسازی هم موضوع آزادسازی ها را بررسی کند.

اميرحسين جعفري-  شيوع ويروس كرونا 
و خانه نشــينی اجباري شهروندان شرايط 
ســختي ازلحاظ روحي در جامعه به وجود 
آورد و متأسفانه تفريحات مردم نيز در اين 
ميان در كنار معيشتشــان تحت تأثير قرار 
گرفت و با تعطيلي مراكز تفريحي و پارک ها 
شهروندان روزبه روز دچار فرسودگي روحي 
بيشتري شدند. اين مساله می تواند موجب 
افزايش آسيب های اجتماعي و مشكالت جدي 
در اين زمينه شود كه مسووالن مربوطه بايد به 
اين موضوع روان شناختی بسيار توجه داشته 
باشند زيرا آسيب های روحي به جامعه تأثير 
خود را به مرور و با سختي نشان خواهد داد. 
ورزش يكي از توصيه های مهم در راســتاي 
بهبود روحيه شــهروندی است كه بارها از 
ســوي فعاالن اين صنف توصيه شده است 
اما با تعطيلي باشــگاه ها در راستاي رعايت 
پروتكل های بهداشتي فعاالن اقتصادي اين 
صنف دچار ورشكستگي و ضرر و زيان های 
زيادي شدند. در همين راستا گفت وگو كرديم 
با آقاي رشيد خدابخش، بازنشسته وزارت 
ورزش و جوانان، از مســووالن تدوين سند 
ملي ورزش كشــور، رئيس سبك اي. ام.آ 

كاراته ايران .

zتأثیرات رواني کرونا در مدت اخیر چه بوده است؟
من فکر می کنم کشــور ما 
به طورکلی کشوری است که 
مردم آن اضطراب و استرس 
زیــادي دارنــد و درواقــع 
خوشحال  جزوکشــورهای 
جهان نیستند. متأسفانه کرونا 
نیز این وضعیت را تشــدید 
کرده و یک نگراني به دیگر نگرانی های مردم اضافه شده 
است، هرچند که کرونا یک اپیدمي و جهان شمول است 
شاید ازنظر رواني مقداري مردمي که مدام می دیدند 
در زمینه های مختلف جهان در حال پیشرفت است و 
مردم کشور ما با مشکالت جدي مواجه اند و از این بابت 
اذیت می شدند وقتي می بینند تمام جهان گرفتار این 
مساله هستند شاید یک مقدار تأثیرات منفي روانی اش 
کمتر باشد؛ اما در رساندن خدمات الزامي در این شرایط 
علي رقم اینکه ویروس همگانی اســت اما خدمات 
ارائه شده متفاوت است و این مساله قطعاً نگرانی های 
زیاد ایجاد می کند. اصل ویروس ازنظر رواني به جامعه 
آسیب زده، همه خطر مرگ و بیماري شدید را احساس 
می کند از طرف دیگر مدل خدمت رسانی در جامعه 

نیز یک اضطراب مضاعفي را ایجاد کرده است.

z ورزش چه تأثیری می تواند بر روند بهبود روحیه
شهروندان داشته باشد؟

به هرحــال غیرازاینکه ورزش در زمان انجام دادن 
موجب ترشــح آنزیم های شــادی آور می شود یک 
خصوصیــت بارز و خوب دیگر نیــز دارد و آن این 
است که در لحظاتي که شما درگیر ورزش هستید 
از همه چیز غافلید، از نگرانی ها، گرفتاری ها، آسیب ها 
و. همــه این ها در زمان ورزش فراموش می شــود 
پس ورزش هم در زمان انجام دادن باعث می شــود 
نگرانی ها را فراموش کنید و لحظات خوبي را تجربه 
کنید و به همین دلیل کساني که ورزش می کنند 
گذر زمان را احساس نمی کنند مانند ورزش اسکي 
که صبح ورزشکاران به پیست می روند و شب از آن 
بیرون می آیند چون در زمان حال زندگي می کنند 
و به شدت انسان ها در زمان حال بودن لذت می برند 
از طرفي سالمت عمومي بدن افزایش پیدا می کند، 
احساس اعتمادبه نفس بیشتري در مقابل بیماری ها و 
ناراحتی ها پیدا می شود، احساس افزایش سطح ایمني 
بدن ایجاد می شود و ترشح هرمون هاي شادی آور بدن 
نیز افزایش می یابد و به نظرم بهترین نسخه ای که در 
حال حاضر براي مردم ایران می توان نوشت و دولت 
نیز از عهده هزینه هایش برمی آید توصیه به یک ورزش 
است، یک ورزش مداوم، شاد، ریتمیک و در صورت 
امکان با اعضا خانواده و گروه ها در شرایطي که بشود 

فاصله اجتماعي و پروتکل ها را رعایت کرد.
z باوجود محدودیت های بهداشتي چگونه می توان در

یک محیط امن به صورت جمعي ورزش کرد؟

ظاهراً بهترین گزینه ورزش در فضاهاي باز و بزرگ 
است که بشود فاصله اجتماعي را رعایت کرد و به نظر 
می رسد که اگر کساني که خواهان ورزش هستند باید 
بدانند دقیقاً چه نکاتي را باید رعایت کنند و کساني که 
می خواهند ورزش بدهند نیز باید از رعایت پروتکل ها 
آگاه باشــند و فضا و محیطي که براي ورزشکاران 
فراهم می شود باید داراي چه ویژگی هایی باشد؛ هوا 
جریان داشته باشد، فاصله رعایت شود، اگر از ابزاري 
اســتفاده می کنند ضدعفوني شــود، با رعایت این 
پروتکل ها می شود یک ورزش سالم داشت می شود 
از طریق فضاي مجازي شادماني ایجاد کرد، می شود 
در پشت بام ها این وضعیت را ایجاد کرد هرچند فضا 
رو به ســردي هست اما پارک ها بهترین مکان براي 
ورزش هستند فضاهای طبیعتي بهترین فضاها براي 
ورزش هستند و این ورزش منجر به این می شود که 
آسیب های اجتماعي به حداقل خود برسد؛ تعجب 
می کنــم که دولت چرا مخالفت می کند ارزان ترین 
گزینه براي تقابل با کرونا براي مردمی که جیبشان 

خالی است ورزش است.
z در یک سال اخیر ازنظر اقتصادي فعاالن صنف ورزش

دچار چه ضررهایي شده اند؟ راهکار جبران این ضررها 
چیست؟

متأســفانه ما با یک پارادوکس مواجه هستیم از 
طرفي سازمان بهداشــت جهاني برای اجتناب از 
افسردگي مردم و ارتقای سیستم ایمني بدن توضیح 
به ورزش دارد و ســتاد مبــارزه با کرونا نیز نگران 
تجمع ها در باشگاه هاست و دستور مکرر تعطیلي 

باشگاه ها صادر می شود مردم هم از شنیده هایشان 
براي ورزش در باشگاه وحشت دارند و فکر می کنند 
محل انتقال ویروس است درحالی که اگر پروتکل ها 
رعایت شود شاید کمتر از بانک ها و دندانپزشکی ها 
و متروهــا و اتوبوس هــا احتمال انتقــال بیماري 
در ســالن های ورزشي هســت باشگاه ها به شدت 
آسیب دیده اند و عمدتاً ورشکسته شدند و یا در حال 
ورشکستگی اند یا بدهکار شده اند بعضي از مالکان 
ازخودگذشــتگی کرده اند و با درک شرایط کمک 
کرده اند اما برخي از مالکان نیز فشــار آورده اند که 
موجب تعطیلي باشگاه ها شده است و بهترین راه این 
است که پروتکل های دقیقي نوشته شود پروتکلي که 
سه جنبه دارد؛ اول شرایطي که ورزشکار باید رعایت 
کند، شرایطي که مربیان باید به آن متعهد شوند و 
شــرایطي که باشگاه داران در بازگشایي باید به آن 
توجه کنند و سیستم نظارتي، نظارت دقیق کند و 
دولت کمک به بازماندن باشگاه ها با کمک های مالي 
از طریق وام  کند و براي اینکه باشگاه ها مانند مراکز 
درماني می توانند در مبارزه با کرونا نقش ایفا کنند؛ و 
از همه مهم تر به مردم اطمینان داده شود که باشگاه ها 
سالم هستند و روانه باشگاه ها شوند درواقع ما به علت 
اینکه رعایت پروتکل ها کار سختی است صورت مساله 
را پاک می کنیم ما داریم اماکني را تعطیل می کنیم 
که اسباب مقابله با کروناست و موجب دوام آوردن 

شهروندان ازنظر رواني و جسمي می شود.
z هواي آلوده هم به شرایط کرونایي در اصفهان اضافه شده

است چگونه می توان یک ورزش خانگي بی دردسر داشت؟

البته روزهایی که آلودگي هوا هست باید در خانه 
ورزش کــرد و آن هایی که از قبــل ورزش کرده اند 
می دانند چگونه ورزش کنند اما آناني که به این حد 
تسلط نرسیده اند باید با استفاده از فضاهاي مجازي به 
آن ها ورزش داد باید یک پویش فراگیر اتفاق بیوفتد و 
همه مربیان ورزشي که در سالن ها درس می دادند در 
صورت امکان باید در فضاهای ورزشي شاگردانشان را 
دعوت به تمرین به شکل آنالین کنند. البته در خانه 
ورزش کردن محدودیت هایی دارد از طرف دیگر آزادي 
عمل هم دارد؛ می شود در خانه شادتر، خانوادگی تر، 
ریتمیک تر و همراه با شادابي که شاید در باشگاه ها این 
امکان وجود نداشته باشد. یعني ورزش در خانه علي 

رقم محدودیت ها فرصت های بسیار خوبي نیز دارد.
z براي میانساالن و سالمندان شهر چه ورزشي را با

شرایط فعلي پیشنهاد می کنید؟
میانساالن و ســالمندان قشر آسیب پذیر جامعه 
هســتند و اگر بتوانند به طور مداوم ورزش کنند به 
حفظ سالمتی شان کمک می کند. قدم زدن مالیم 
در پارک ها یکي از کارهای مفید براي آن هاســت، 
حتي اگر آلودگي هوا زیاد اســت راه رفتن در خانه 
نیز مفید است من کساني را سراغ دارم که در خانه 
روزانه 5-6 کیلومتر پیاده وري می کنند. باز به پاسخ 
سؤال قبل اشاره می کنم که در خانه با آزادي عمل 
می شود ورزش کرد می شود موسیقي و کتاب صوتي 
گوش داد، می شود هم زمان رفتار شادمانه تری نشان 
داد. این خیلي مهم است که سالمندان ما تنها نمانند 
و در شرایطي که می خواهند تحرک جسمي داشته 

باشند همراه خانواده خود باشند.
z ورزش در اصفهان چه پتانسیل های اقتصادي می تواند

ایجاد کند؟
متأسفانه ورزش اقتصادي در کشور ما به شدت 
وابسته به دولت است در نگاه اول به نظر می رسد 
اصفهان می تواند پتانسیل ورزش اقتصادي باالیي 
داشته باشد چون فوالد و ذوب آهن در اصفهان 
است و باشگاه دارند اما واقعیت این است که این ها 
یا دولتی اند یا شبه دولتی؛ اگر ما به دنبال اقتصاد 
ورزش هســتیم باید بخش خصوصي را تقویت 
کنیم و باشگاه های کوکچک را حمایت کنیم در 
پاسخ به یکي از سؤاالت گفتم که حمایت جدي 
از باشگاه ها باید صورت بگیرد و به رونق باشگاه ها و 
ورزش همگاني کمک کنیم. امیدوارم این گفته ها 
بستري براي اجرا داشته باشد و با نگاه مسووالنی 
که باید کمک کنند مانع ورشکستگي فعاالن این 
صنف شویم و اولین قدم حمایت از باشگاه ها در 
راستاي عدم تعطیلی است و باید شرایطي فراهم 
کرد که مردم براي حفظ ســالمتي از باشگاه ها 

استفاده کنند.

چاشني داروی كرونا
نگاهي به تأثیر ورزش بر روحیه شهروندان و توجه به وضعیت مالي باشگاه ها در گفت وگو بارشید خدابخش

شهردار اصفهان خبر داد

 خرید  دو  رام قطار 
برای متروی اصفهان

ممانعت از توسعه شهرک صنعتی محمودآباد برای حفظ سالمتی ساکنان
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صنعت

خبر

مرتضی شيرين پرور، مدير 
تحقيق و توسعه شركت با 
اشــاره به اين كه طی سال 
و  فرآيندها  اخيــر،  های 
فعاليت های تحقيق و توسعه 
مورد اقبال ويژه  مديريت ذوب آهن اصفهان 
قرارگرفته  است، گفت: بر اين مبنا ذوب آهن 
اصفهان باسابقه ای بالغ بر 50 سال فعاليت و 
داشتن واحد تحقيق و توسعه ای با عمری 
بيش از 30 ســال، از امكان بهره مندی از 
مزايای فرآيندهای مذكور و قرار گرفتن در 
جايگاه ويژه و مطلوب، طی سال های اخير 
انجام  اين خصوص  بسياری در  تالش های 

داده است.

وی افزود: در واحد تحقیق و توسعه ذوب آهن 
فعالیت هــای تحقیق و توســعه در زمینه هایی 
همچون طرح ها، پروژه ها و فعالیت های بومی سازی 
قطعات، تجهیزات، فرآیندها و طرح ها، فعالیت های 
مرتبط با توسعه محصول و فعالیت های مرتبط با 
حل مساله و بهبود فرآیندهای کاری و همچنین 
ارتقای ســطح ایمنی، بهداشت و محیط زیست، 
بازیافت پســماندها و همچنین در زمینه  منابع 
انسانی، بازار و مالی و همچنین طرح ها، پروژه ها و 

فعالیت های مرتبط با تعامالت پژوهشی -اجتماعی 
در حال پیگیری و انجام اســت که بر این اساس 
بخش وســیعی از فعالیت ها بر تعریف و اجرای 

پروژه های مختلف متمرکز است.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت تاکید کرد: این 
حمایت ها و اقدامات بــا اهدافی همچون پیش 
مطالعه برای بررســی امــکان اجرای پروژه های 
بزرگ )استفاده در فاز مطالعات پروژه ها(، آشنایی 
صنعت با علوم و فن آوري هاي جدید، شناسایي و 
حل مسائل و مشکالت کوچک و تشویق و ترغیب 
کارشناسان شرکت برای ارتقاي سطح علمي در 
 ،Problem Solving راستاي توانمندســازي
انجام رسالت هاي اجتماعي در زمینه هایي همچون 
ایجاد امکان آشــنایي دانشــجویان دانشگاه ها 
و موسســات آموزشــي با صنعت در راســتاي 
توانمندسازي، ایجاد امکان آشنایي اساتید دانشگاه 
با صنعت، بازنگري و بهبود سرفصل هاي درسي به 
منظور تدوین دوره هاي درسي صنعتي موردنیاز، 
شناسایي نخبگان دانشگاهي متعهد برای بررسي 
امکان به کارگیری و حضــور در صنعت، ارتقا و 
بهبود مرزهاي دانش و قابلیت استخراج مقاالت 
در مجامع علمي بانام ذوب آهن اصفهان  در حال 

پیگیری است.
شــیرین پرور درباره میــزان تعامل مجموعه 

ذوب آهــن با شــرکت های دانــش بنیان برای 
بومی سازی، توضیح داد: شرکت های دانش بنیان، 
بنگاه های تحقیقاتی _ اقتصادی هستند که فعالیت 
آن ها بر مبنــای به کارگیری جنبه های مختلف 
دانشی، عملیاتی کردن نتایج تحقیقات کاربردی 
و تولید محصول از ایده های علمی است. بر این 
اساس در بسیاری موارد که تامین نیازمندی های 
صنعتی مســتلزم استفاده از جنبه های مختلف 
علمــی و مبتنی بر دانش اســت، بــا توجه به 
ظرفیت های مختلف موجود از قبیل منابع انسانی 
نخبه، منابــع علمی-صنعتی مکفی، تجهیزات 
پیشــرفته، نرم افزارها و سخت افزارهای علمی و 
صنعتی، ادوات، تجهیزات و ماشین آالت پیشرفته، 
سیســتم های انداره گیری دقیق و سایر امکانات 
موردنیاز که ابزار کار در فرآیندهای بومی سازی 
صنعتی هستند، این شرکت ها قابلیت همکاری و 
حضور در انجام طرح های بومی سازی را دارا بوده 
و در پروژه های متعدد از توانمندی این شــرکت 

ها بهره گیری شده است.
وی تصریــح کرد: ذوب آهن اصفهان با درک و 
پذیرش این واقعیت از سالیان قبل و حتی از زمان 
تاسیس با ایجاد ظرفیت های الزم نه  تنها در امر 
بومی سازی ادوات، تجهیزات و قطعات موردنیاز 
خــود اقدام کرده، بلکه در بســیاری موارد و بر 

اساس نیاز، با انعقاد قراردادهای تحقیقاتی با زمینه 
بومی سازی از کمک و همکاری این شرکت ها به 

نحو موثری بهره برده است.
شــیرین پرور تاکید کرد: ذوب آهن اصفهان با 
بهره مندی از نیروهای متخصص و مجرب و داشتن 
امکانات فراوان بر اساس اعتقاد و باور کلی حاکم در 
کشور در این خصوص قدم های موثری را برداشت 
به نحوی که امروز در بسیاری از جنبه های کاری به 

صورت کامل خودکفا شده است.
مدیر تحقیق و توســعه ذوب آهن اصفهان در 
این خصوص به موضــوع فرآیند تولید فوالد به 
روش کوره بلند-کنورتر اکســیژنی اشاره کرد و 
گفت: در حال حاضر نه تنها قادر به راه اندازی و 
نصب تجهیزات تولید فوالد به این روش شده ایم 
بلکه در مواردی با بهینه سازی و اصالح در برخی 
فعالیت ها نسبت به بومی سازی فرآیند و اجرای 

چند طرح در کشور اقدام کرده ایم.
وی تاکید کرد: در زمینه بومی ســازی قطعات 
و تجهیزات با توجه به ســهولت دسترســی و 
جنبه های اقتصادی، مشابه با بسیاری از کشورهای 
صاحب فــن آوری در برخی موارد، تامین برخی 
نیازمندی ها همچنان از خارج از کشــور صورت 
می گیرد، اما در مواردی که امکان تامین از خارج 
از کشور به دالیل مختلفی همچون تحریم وجود 

نداشته باشــد، با توجه به ظرفیت های مختلف 
موجود داخلی اقــدام الزم صورت گرفته که بر 
 این اساس بالغ بر 8۰ درصد از نیازها بومی سازی 

شده اند.

نفيســه زمانی نژاد-  در ايــن روزگاری كه 
كارگران به دليــل فعاليت مداوم كاری، تورم 
شــديد و وضعيت معيشتی و شغلی بی ثبات 
با شرايط ناخوشايند اقتصادی روبرو هستند. 
محدوديت های آذرماهی ناشی از كرونا نيز بر اين 
شرايط نامساعد آن ها دامن زده است. به ويژه 
كارگران روزمزدی كه به عنوان آسيب پذيرترين، 

گروه های شغلی تعريف می شوند.

درحالی که بســیاری از مشــاغل، تحت تأثیر 
ویروســی به نام کرونا قرارگرفته اند، شاید بتوان 
گفت یکی از آسیب پذیرترین گروه های شغلی از 
این رهگذر، کارگرهای روزمزد و غیررسمی هستند. 
در حدی که صدمه پذیری آن ها مترادف با از دست 
دادن درآمد کامل و یا در حالت خوش بینانه بخشی 

قابل توجه از درآمدشان بوده است.
و البته در شــرایطی سخن از این معضل گفته 
می شــود که در آخرین تخمین ها، خط فقر در 
کالن شهرها حدود 1۰ میلیون تومان ارزیابی شده 
اســت که با حداقل دستمزد تقریبی دو میلیون 
و هفت صد هزارتومانی کارگران، فاصله ای بسیار 

زیاد را دارد.
حال در این گیرودار، ویروسی هم مدت هاست 
که پای به میدان گذاشــته و همیــن میزان از 
درآمد را هم از عده ای گرفته است. و پس از اعالم 
دولت برای محدودیت های اخیر کرونایی جرائم 
و مجازات هایی نیز برای کســانی که در مشاغل 
مختلف از دســتورالعمل ابالغی از این موضوع 
تخطی کنند، در نظر گرفته شده است که با توجه به 
این قانون، مشاغل موردنظر، تعطیل و کارگرانشان 

هم بیکار شده اند.
و آنچه اینجا قابل بحث اســت آنکه درازای این 
تعطیــالت، دولت برنامه خاصی را برای تضمین 
درآمد و معیشــت مشاغل و صنوفی که طی این 
هفته ها تعطیل بودند در نظر نگرفته است؛ که در 
میانه همه این مشاغل وضعیت کارگران روزمزد، 
پاره وقت، میدانی و ساختمانی قابلیت توجه بسیار 
دارد؛ زیرا اکثریت شاغالن این بخش به طور روزانه 
به درآمد و دستمزد شغل خود وابستگی دارند و 
حتی یک روز تعطیلی این مشاغل، بار سنگین و 
غیرقابل جبرانی را بر دوش این کارگران و خانواده 

آن ها به لحاظ تأمین معیشت خواهد انداخت.
هرچند دولت هم اعالم کرده اســت که برای 
یک سوم جمعیت طی دوران محدودیت کرونایی، 
ماهانه صدهزارتومانی کمک معیشتی مقرر کرده 
اســت اما بخشی از همین جمعیت که کارگران 
هستند موفق به اثبات شرایط شغلی خود نشده اند، 
جدای از آنکه در وضعیت تورم حاد و گرانی کاالها 
و خدمات، این مبلغ بسیار ناچیز است و جبران 
صدمات حتی یک روز بیکاری یک کارگر ساده 

را نیز نمی کند.
بر این اساس ضرورت حمایت فراگیر قانونی و 
اضطراری برای تأمین معیشت، ثبات دستمزدی 
و امنیت شغلی کارگران و اقشار کم درآمد کشور، 

به شدت محسوس است.

zکارگران بیکار، بی پول و بدون حمایت
گفتنی است که در دوره شیوع کرونا در سطح 
جهانی همه دولت ها با استفاده از اختیارات خود، 
به برقراری انواع و اقسام حمایت های همه جانبه 
از مردم و به خصوص آن اقشــار اجتماعی که در 
معرض صدمه بیشتری از شرایط کرونایی هستند، 
اقدام کرده اند. حمایت های اضطراری و فوری که 
در کشور ما جای چندانی در سیاست گذاری دوره 

کرونا نداشته است.
درصورتی که وقتی دولت بنا به هر دلیلی کشور 

را تعطیل می کند، در عوض باید مسوولیت تأمین 
معیشت و درآمد مردم را به طور همه جانبه بر عهده 
گیرد. در این موضوع، دولت نباید فقط به سازمان 
تأمین اجتماعی تکیه کند بلکه باید خودش نیز 
وارد شود. به خصوص برای تأمین معاش کارگران 

روزمزد و پاره وقت که فاقد بیمه هستند.
اما آنچه اکنون وجود دارد تصمیم گیری های کلی 
است که قشر آسیب پذیر جامعه، یعنی کارگران 
روزمزد را با موانع بسیار زیادی روبرو کرده است 
بدون آنکه قانون گذار به این مهم نیز اندیشیده باشد 
با این تعطیلی ها، این قشر از جامعه چگونه از پس 

هزینه های اولیه زندگی خود برآیند؟
براین اساس است که کارگران ناراضی از شرایط 
کنونی هرکدام گالیه هایی را مطرح می کنند که 
نشان از فشــار تأمین معیشت توسط این قشر 

زحمت کش دارد.
یکی از این کارگران با ابراز نارضایتی به »دنیای 
اقتصاد« می گوید: دستمزد بگیران بدون حقوق 
ثابت هستند و دستمزد خود را در پایان روزدریافت 
می کنند؛ و در شرایطی که فعالیت های ما از اول 
اسفندماه تقریباً به حالت تعطیل بوده چگونه بدون 

کسب درآمد از پس امرارمعاش خود برآییم.
کارگر دیگری بابیان اینکه تحت پوشش هیچ 
نوع بیمه ای نیست می گوید: بسته های حمایتی 
مشمول افرادی می شد که بیمه بودند و ما بدون 
نام ونشان باوجود فعالیت بسیار سختی که داشتیم 

اکنون بیکار و بدون تسهیالت مانده ایم.
او بیان می کند: پیش ازاین ویروس، تقریباً هرروز 
کار می کردم وازهمین طریق گذران معیشــت 
می کردم امــا در این چند مــاه به جز چند روز 
محدود، هیچ فعالیتی نداشته ام. درحالی که تمام 

مخارج قبلی از اجاره گرفته تا هزینه های خوراک 
و پوشــاک و... بر سرجای خود است بدون آنکه 

کمترین حمایتی از ما شده باشد.

zدولت به تشکل های کارگری اعتماد نکرد
 آرش احمدی که رئیس انجمن های کارگری 
اصفهان است در پاسخ به این گالیه ها به دنیای 
اقتصاد بیان می کند: مشکالت ناشی از کرونا برای 
کارگران از همان روزهای ابتدایی ورود این ویروس 
آغاز شد و با گسترش آن آسیبش هم جدی تر و 
عمیق ترشد. او اظهارمی کند: زمانی که مراکزی 
چون تاالرها، رستوران ها هتل ها و... تعطیل شدند 
کارگران چنین مجموعه هایی هم با مشکل تعدیل 
نیرو ویل بیکاری کامل مواجه شدند که بخشی از 
این کارگران بیکار شده نیروهای روز مزدی هستند 

که بیشترین آسیب را دیده اند.
این فعال کارگری تصریح می کند: شــاید در 
ابتدای ورود ویروس دولــت وعده ها و پیام های 
فراوانی برای حمایت از این اقشــار ارائه داد ولی 
اجــرای این مصوبات همواره با تأخیر روبرو بوده 
اســت. حتی حداقل های پرداختی هم به موقع 

انجام نگرفت.
احمدی در رابطه با چگونگی ارائه تسهیالت به 
این قشر می گوید: پرداخت بسته های معیشتی با 
مشــکالتی همراه بوده است زیرا بانک اطالعاتی 
کاملی از افراد مشمول وجود نداشت و تا زمانی که 
این بانک اطالعاتی تدوین شود مدت زمانی به طول 
انجامید و البته بخشی از کارگران هم هنوز موفق 
به اثبات شرایط شغلی خود نشده اند تا وقتی که 

غربالگری الزم انجام گیرد.
رئیس انجمن هــای کارگری بیان می کند: در 

شرایطی که یک کارگر برای امرارمعاش یک روز 
خود با مشــکل مواجه است. چگونه مدتی برای 
دریافت این بسته ها صبر کند و نکته مهم تر آنکه 
میزان آن در اندازه ای نیست که پاسخگوی بخش 
اندکی از نیازهای این افراد باشد؛ بنابراین، چنین 

راهکاری پاسخ مناسبی نداده است.
او می گوید: کمک دیگر نه از سوی دولت بلکه 
به طور خودجوش از سوی تشکل ها و انجمن های 
کارگری و مردم نهادی بود که در برخی مناطق 

برای افرادی تسهیالتی را در نظر گرفتند.
این مسوول معتقد است بهترین راهکاری که 
دولت در این شــرایط از آن غفلت کرد اعتماد به 
تشکل های کارگری بود؛ و می افزاید: بر اساس قانون 
کار سه تشکل کارگری شامل شورای اسالمی کار، 
انجمن های صنفی کارگری و مجمع نمایندگان 
کارگری وجود دارد وقانونگذار شرح وظایف این 

سه گروه را تعریف کرده است.
که اگر دولت از قابلیت های این تشکل ها استفاده 
می کرد شاید امروز با شرایطی بهتر، در معیشت 
کارگران گرفتار با ویروس کرونا وجود داشت، اما 
نتیجه بی اعتمــادی دولت به توانمندی ما، افراد 
ناراضی از امورات معیشــتی و خدماتی است که 

روزبه روز هم بیشتر می شود.
ایــن فعال تأکید می کند: و تا زمانی که چنین 
مســاله ای از سوی دولت پذیرفته نشود قطعاً در 
شــرایط اقتصادی کارگران هم تغییری مثبت به 

وجود نخواهد آمد.

zضرورت تدوین برنامه جامع حمایتی از کارگران
فعاالن کشوری تشکالت کارگری نیز در واکنش 
به محدودیت های کرونایی وعدم حمایت های الزم 

از قشر کارگر معتقدند در بحث محدودیت های 
ساعتی، متأسفانه کارگران آسیب پذیرترین قشر 
هســتند به ویژه کارگرانی که در بخش صنوف و 

خدمات فعالیت می کنند.
حسن حبیبی ، عضو هیات مدیره کانون عالی 
شورای اسالمی کار بیان می کند: امروز در کشور ما 
حدود شش میلیون کارگر فاقد قرارداد یعنی کارگر 
فاقد بیمه داریم که مســلماً در شرایط کرونایی، 
آسیب پذیرتر هم شده اند؛ و به استناد ماده ۲۰3 
قانون کار، وزارت کار و وزارت دادگستری مسوول 
اجرای قانون کار هستند؛ یعنی باید برای برقراری 
قرا داد و بیمه این کارگران، نظارت کافی و وافی 
از سوی بازرسان وزارت کار و تأمین اجتماعی بر 
کارگاه ها صورت گیرد. اگر این نظارت ها ضعیف 
باشد، باید وزارت کار وزارت دادگستری پاسخگو 

باشند.
ابوی دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران نیز در این زمینه می گوید: در شــرایط 
بــدی که چه در بحــث کرونا و چــه در بحث 
شرایط بد معیشتی کارگران به وجود آمده است، 
دســت کم توقع و انتظار ما از ستاد کرونا این بود 
که از تشکالت مردم نهادی که در حوزه کارگری 
و کارفرمایی هستند، نماینده ای را در ستاد کرونا 
به طور رســمی دعوت کند تا در آنجا از دغدغه و 
مشکالت این قشر به طور ملموس تری صحبت شود 

و تصمیمات اثربخش تری گرفته شود.
این مسوول اظهارمی کند: ضمن احترامی که 
ما برای تصمیمات ســتاد کرونا قائلیم، خواهش 
می کنیم از جامعه هدفی که می خواهند برای آن 
تصمیم بگیرند، نماینده ای در این جلسات باشد 
که دغدغه آن ها را بگوید. آیا در این تعطیلی پیش 
رو برای کارگر روزمزد و معیشت این قشر ضعیف 
فکری شــده و بسته حمایتی برای آن ها در نظر 

گرفته شده است؟
همچنین کاظم فرج اللهــی فعال کارگری در 
خصــوص برنامه حمایت اجتماعــی از کارگران 
می گوید: حقیقت آن اســت که باید یک برنامه 
جامــع و فراگیر در نظر گرفته شــود که نه فقط 
کارگــران بلکه عموم مردم را در برگیرد؛ اما فعاًل 
هیچ اراده ای در این خصوص در دولت مشــاهده 
نمی شود. به خاطر همین، وظیفه همه ما بسیار 
مهم است تا بتوان حقوق عموم مردم و کارگران 
را اســتیفا کرد تا آن ها از شرایط سخت کرونایی 

به سالمت عبور کنند.
کارنامه نه چندان درخشان سیاست های حمایتی

واقعیت آن اســت بخشــی از شرایط سخت 
معیشتی کارگران مربوط به تحریم های داخلی 
و خارجی اســت که از مدت ها قبل وجود داشت 

ودراین ماه ها کرونا هم مزید بر علت شده است.
به گونه ای که کرونا باعث بیکاری قشری شده 
است که تا قبل از ورود این ویروس هم در تأمین 

مخارج با مشکالت فراوانی روبرو بودند.
و البته مساله معیشت، فقط یک سوی مشکالت 
مــردم و کارگران در این دوران اســت. زیرا انواع 
مخارج ضروری چون اجاره، هزینه ای رفت وآمد، 
هزینه درمــان و... وجود دارد که تأمین هرکدام 

دشوار و حتی غیرممکن شده است.
حال در این برهه از زمان، دولت است که می تواند 
با حمایت هایی مستقیم و غیرمستقیم خود، باری 

از دوش این زحمت کشان بردارد.
 اگرچه با نگاهی به کارنامه سیاست های حمایتی 
در ماه های گذشته، مشخص می شود هنوز اقدام 
مدبرانه و بلندمدتی که بتواند اقشار مختلف را از 
پیامدهای اقتصادی این شــرایط کرونایی نجات 
دهد به اجرا درنیامده اســت ولی انتظار می رود 

هرچه سریع تر، تدبیری کارآمد، اندیشیده شود.

مدیر تحقیق و توسعه شرکت:

ذوب آهن در تامین تکنولوژی و تجهیزات موردنیاز، خودکفا شده است  معاون بهره برداری شرکت عنوان کرد
 آمادگی ذوب آهن اصفهان 

برای تولید ریل سوزنی خطوط مترو

معاون بهره برداری شركت با بيان اين كه در حال حاضر ذوب آهن 
توان توليد تمام 2500 تن ريل سوزنی موردنياز كشور را دارد، 
گفت: توليد اين محصول در راستای كامل شدن سبد محصوالت 
ريلی ذوب آهن و همچنين خودكفايی كشور در توليد انواع ريل 

است، چراكه وابستگی ريلی،پاشنه آشيل كشور است.
مهرداد توالییان اظهار کرد: سوزن ریل یا ریل زبانه سوزن مربوط به 
بخشی است که دو خط راه آهن با یکدیگر تالقی دارند و قطار از یک 
خط به روی خط دیگری جابه جا می شود، همچنین در ایستگاه های 
قطار و مســیرهای ریلی که دوشاخه می شود، ریل زبانه سوزن نقش 

تعویض خطوط راه آهن را دارد.
وی بابیــان این که شــکل مقطع این ریل متفــاوت و پروفیل آن 
غیرمتقارن است، گفت: این پروفیل پیش از این در کشور تولید نمی شد و 
یک شــرکت، پروفیل آن را از اسپانیا وارد و در داخل تراشکاری و در 
نهایت ریل زبانه سوزن را تولید می کرد، اما اوایل امسال این شرکت در 
دیداراز ذوب آهن پیشنهاد تولید این محصول را داد و مقرر شد مراحل 

تولید این محصول را بررسی کنیم.
معاون بهره برداری شرکت توضیح داد: از تیر ماه امسال، نزدیک سه 
ماه طراحی این خطوط ریل انجام شد و در مهرماه غلتک های تولید 
این ریل تراشیده شد و در نهایت آبان امسال موفق به تولید ریل سوزنی 
در مجموعه ذوب آهن شدیم. توالییان وابستگی ریلی را پاشنه آشیل 
کشور دانست و با بیان اینکه آلیاژ سوزن ریل همانند آلیاژ ریل است، 
گفت: البته از نظر سطح مقطع شکل، تفاوت هایی از نظر فنی با ریل 
معمولی وجود دارد که در نهایت موفق به تولید ریل زبانه سوزن شدیم.
وی بابیان این که تمام خطوط راه آهن زمانی که با یکدیگر تالقی و 
دو خط از کنار یکدیگر عبور می کنند از سوزن ریل استفاده می شود، 
تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به 1۲ هزار ســوزن ریل در کشور 
نصب شده که به مروز زمان نیازمند تعمیر و تعویض است البته شاید 
این تناژ در برابر تناژ ریل تولیدی، عدد آن چنانی نباشد؛ اما با توجه به 
این که سبد محصوالت ریلی ذوب آهن کامل می شود، شرکت نسبت به 
تولید آن اقدام کرد. توالییان در خصوص این که آیا این مدل ریل برای 
خطوط مترو مورد استفاده قرار می گیرد، توضیح داد: اگرچه مدل تولید 
آن اندکی متفاوت است، اما اگر مشتری وجود داشته باشد ذوب آهن 

توان تولید ریل سوزنی را برای خطوط مترو دارد.

  نمایندگان عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی:
 ذوب آهن اصفهان تحریم ها را 

به فرصت تبدیل کرده است

دكتر رضا حاجی پورنماينده مردم شهرســتان آمل و عضو 
كميســيون آموزش و تحقيقات و فراكسيون ورزش و دكتر 
محمد مهدی فروردين نماينده فيروزآباد فارس، عضو كميسيون 
فرهنگی و رئيس فراكسيون ورزشی مجلس  ضمن حضور در 
ذوب آهن اصفهان و بازديد از خط توليد با تعدادی از مديران 
و كاركنان اين شــركت به گفت وگو و تبادل نظر پرداختند. 
نمايندگان مذكور قبل از اين بازديد در ورزشگاه نبرد فوالد شهر 
شاهد دور برگشت مسابقات واليبال نشسته ليگ برتر كشور 
بودند. در اين مراسم ورزشی كه جمعی از مسولين ذوب آهن و  
مسووالن اداره كل تربيت بدنی استان نيز شركت داشتند تيم 
های های واليبال نشسته باشگاه فرهنگی، ورزشی  ذوب آهن 
اصفهان، سفيد رود دشت و مس شهر بابك به رقابت پرداختند.
 در بازدید این نمایندگان از خط تولید ذوب آهن اصفهان که مهدی 
بهرامی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی و چند تن از دیگر مسوولین  
شرکت  حضور داشتند، آخرین  تحوالت ذوب آهن اصفهان در زمینه 
های تولید به ویژه ریل ملی، صادرات، تامین مواد اولیه، صرفه جویی و 
کاهش مصرف آب، اقدامات زیست محیطی و مسوولیت های اجتماعی 
تشریح شد. در حاشیه این بازدید رضا حاجی پور یادآور شد: موفقیت 
های ذوب آهن در امر تولید و خودکفایی چشمگیر و قابل تقدیر است. 
این دستاوردهای مهم در استقالل و خودکفایی کشور نقش مهمی ایفا 
کرده و از این جهت ما می توانیم ادعا کنیم که تحریم های ظالمانه 
دشمن را به فرصت تبدیل کردیم . این نماینده مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد:به رغم مشکالت تحریم و فشارهای اقتصادی وارد شده، مردم 
ما در صحنه ها حاضر بوده و ما نمایندگان و دیگر مســوولین باید به 
فکر حل مشکالت آن ها  باشیم. محمد مهدی فروردین  نیز اظهارکرد: 
دلسوزی ، تالش خاصانه و زحمات طاقت فرسای کارکنان ذوب آهن 

در امر تولید، تحسین برانگیز است.
 وی افزود: ورزشکاران به ویژه در حوزه ورزش قهرمانی باید از زحمات 
این صنعتگران مطلع باشند تا با جدیت بیشتر و توقع کمتر فعالیت کنند.

وی حمایت از بخش صنعت را از اولویت های مجلس دانست وگفت: 
در سال جهش تولید باید در جهت رفع مشکالت مختلف صنایع تمام 
همت خود را به کار بگیریم تا صنایعی مانند ذوب آهن اصفهان بتوانند 

با تمام ظرفیت خود کار کنند.

زخم كرونا بر تن كارگر

در زمینه بومی سازی قطعات 
و تجهیزات با توجه به سهولت 
دسترسی و جنبه های اقتصادی، 
مشابه با بسیاری از کشورهای 
صاحب فن آوری در برخی موارد، 
تامین برخی نیازمندی ها همچنان 
از خارج از کشور صورت می گیرد، 
اما در مواردی که امکان تامین از 
خارج از کشور به دالیل مختلفی 
همچون تحریم وجود نداشته باشد، 
با توجه به ظرفیت های مختلف 
موجود داخلی اقدام الزم صورت 
گرفته که بر این اساس بالغ بر 80 
درصد از نیازها بومی سازی شده اند

هرچند دولت هم اعالم کرده است که برای یک سوم جمعیت طی دوران محدودیت کرونایی،
ماهانه صدهزارتومانی کمک معیشتی مقرر کرده است اما بخشی از همین جمعیت که کارگران هستند موفق 

به اثبات شرایط شغلی خود نشده اند، جدای از آنکه در وضعیت تورم حاد و گرانی کاالها و خدمات، 
این مبلغ بسیار ناچیز است و جبران صدمات حتی یک روز بیکاری یک کارگر ساده را نیز نمی کند
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فوالد

عظيميان  مهنــــدس 
مديـــرعامل فـــوالد 
مباركه در خصوص اقدامات 
شركت فوالد در مقابله با 
گفت:   19 كوويد  بيماری 
مباركه  فوالد  شــركت 
اين  با شــيوع  هم زمان 
بيماری در كشور اقدامات خود را در دو بخش داخل 

و خارج از شركت برنامه ريزی و عملياتی كرد.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰ هزار نفر به عنوان پرسنل 
و پیمانکار در شرکت فوالد مبارکه فعالیت دارند ،گفت: 
حضور روزانۀ کارکنان در بخش های مختلف، دریافت 

مــواد و خدمات موردنیاز فوالد مبارکه از حدود 6۰ 
درصد کشــور و همچنین ارسال محصوالت فوالد 
مبارکه به تمامی نقاط کشور این الزام را ایجاد می کند 
که شیوه نامه های بهداشتی به طور کامل در چرخۀ 
این مجموعۀ بزرگ رعایت شود. در غیر این صورت 
فــوالد مبارکه به مرکزی برای انتشــار این ویروس 

تبدیل می شود.
 مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه محافظت 
از نیروی انســانی در فوالد مبارکه به ویژه در شرایط 
فعلی از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: در حال 
حاضر با تمهیدات اندیشیده شده خوشبختانه خطوط 
تولید طبق برنامه باقوت هرچه تمام تر در حال فعالیت 

اســت، بدون اینکه هیچ یک از کارکنان با مخاطرۀ 
جدی مواجه شوند.

 مهندس عظیمیان در ادامه با تأکید بر اینکه فوالد 
مبارکه با شیوع ویروس کرونا یاور مدافعان سالمت و 
حامی مردم عزیز بوده است، از اختصاص 1۰۰ میلیارد 
تومان بودجۀ شرکت برای تجهیز بیمارستان ها و مراکز 
درمانی استان اصفهان و برخی مناطق کم برخوردار 
کشــور به منظور خرید تجهیــزات موردنیاز درمان 
مبتالیان به بیماری کرونا خبــر داد و گفت: فوالد 
مبارکه در راستای عمل به مسوولیت های اجتماعی 
خود وجوه موردنظر را فقط به خرید تجهیزات ازجمله 
ونتیالتور، دترجنت، مواد ضدعفونی کننده، ماسک و... 

اختصاص داده است.
او همچنین از تأمین اکسیژن رایگان بیمارستان های 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان توسط فوالد 
مبارکه تا پایان بیماری کرونا خبر داد و گفت: هم زمان 
با شیوع ویروس کرونا و به محض اینکه باخبر شدیم 
برخی سودجویان در فرایند تأمین اکسیژن موردنیاز 
بیماران بستری در بیمارستان ها بازار سیاه به وجود 
آورده اند، با هماهنگی این دانشگاه وارد عمل شدیم؛ 
به نحوی که تاکنون 6۰ بیمارستان از حدود ۲۰ استان 
شامل استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد، 
تهران )دانشگاه های علوم پزشکی تهران و دانشگاه 
علوم پزشکی ایران و بیمارستان های تأمین اجتماعی( 

قزوین، گلستان، مازندران، کردستان، اراک، فارس و 
قم، اکسیژن موردنیاز خود به رایگان از فوالد مبارکه 
دریافت کرده اند و این روند تا پایان سال جاری ادامه 
خواهد داشــت. این در حالی اســت که اقدام فوالد 
مبارکه برای تحویل اکســیژن به بیمارستان ها بین 
سایر فوالدسازان و تولیدکنندگان اکسیژن کشور نیز 

به عنوان الگو اجرا شد.
مدیرعامل فــوالد مبارکه در ادامــه افزود: فوالد 
مبارکه همچنین هم زمان با بازگشــایی مدارس با 
همکاری سازمان های مربوطه ازجمله کمیتۀ امداد 
امام خمینی )ره( با خرید و توزیع 16۰۰ دســتگاه 
تبلت، دانش آموزان کم برخوردار را موردتوجه قرارداد.

در سال های اخير فوالد مباركه همواره پيشگام 
بوده  بزرگ درزمينۀ صنعت فوالد  تحوالت 
است. طرح نورد گرم شمارۀ 2 و به روزرسانی 
و همگامی با توليدكننــدگان بزرگ جهان 
ازجمله طرح های بزرگ مطرح در اين زمينه 
بوده و امروز طرح تحول ديجيتال فوالد مباركه 
تازه ترين گام فوالد مباركه است. اجرای اين 
طرح قرار اســت اين شركت را در افق 1404 
به رتبه ای برساند كه نه تنها تأمين كنندۀ نياز 
داخلی باشد، بلكه همگام و هم راستا با اقتصاد 
جهانی پيــش رود. درواقع اين گروه بزرگ 
توليدی و صنعتی معتقد است درصورتی كه 
بر مبنای طرح تحول ديجيتالی حركت نكند، 
ممكن است مزيت های خود را از دست بدهد 
و حتی در بازار داخلی نيز يارای رقابت با ديگر 
توليدكنندگان را نداشته باشد؛ پس اين طرحی 

برای بقاست و بايد اجرايی شود.

سید مهدی نقوی، معاون 
تکنولوژی فوالد مبارکه در 
گفت وگو با ماهنامۀ پردازش 
به ره نگاشت این طرح اشاره 
می کند که در قالب یک سفر 
پنج ســاله از ســال جاری 
شــروع می شــود و انتظار 
می رود در ســال 14۰4 فــوالد مبارکه با مفاهیم 
هوشمند در سطح جهانی مطرح باشد. طبیعتاً نقاطی 
برای این موضوع تعریف شده که هریک از آن ها با 
بخش هایی از شــرکت در ارتباط است. هم اکنون 
شرکت فوالد مبارکه در سطح هوشمند صفر قرار 
دارد و طی ســال 14۰۰ تا 14۰4 به فوالد مبارکۀ 
هوشــمند یک، دو، سه و چهار دسترسی خواهیم 

یافت.
پروژۀ طــرح تحول دیجیتال در فوالد مبارکه با 
سایر پروژه هایی که در سال های اخیر در این شرکت 
انجام شده قابل مقایسه نیست. دلیل اصلی آن هم این 
است که در پروژه های دیگر، تولید و بهبود کیفیت 
تا میزان مشخصی قابل افزایش بوده؛ اما طرح تحول 
دیجیتالی که در ســال جاری برنامه ریزی شده و 
مراحل اجرایی آن نیز آغازشــده است، یک طرح 
همه جانبه به شــمار می آید که بقای شرکت را در 
کالس جهانی تضمین می کند؛ بنابراین نباید تصور 
کرد طرح تحول دیجیتال یک پروژۀ عادی است. 
نکتۀ حائز اهمیت آن اســت که طرحی مثل نورد 

گرم شــمارۀ ۲ ازلحاظ حجم سرمایه گذاری یک 
پروژۀ بسیار بزرگ است، اما نه این پروژه و نه دیگر 
پروژه های مشابه حجم تغییراتی را که طرح تحول 
دیجیتال در فوالد مبارکــه ایجاد می کند، ایجاد 
نخواهند کرد. به این دلیل است که این طرح اکنون 
برای شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت برتر 
تولیدکنندۀ داخلی و صادرکنندۀ حاضر در عرصه های 
بین المللی، بسیار حائز اهمیت است. برای توضیح 
بیشتر می توان مقایسه ای انجام داد؛ کشور در گام 
اول برای ورود به عرصه های داخلی و بین المللی در 
حوزۀ فوالد، اقدام به احداث شرکت فوالد مبارکه 
کرد تا بســترهای الزم برای این امر را فراهم کند؛ 
پس برای افتتاح فوالد مبارکه اقدام شد. اکنون طرح 
تحول دیجیتال طرحی است که برای بقای شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان یک فوالدساز مؤثر و بزرگ در 
عرصه های داخلی و خارجی ضروری است و باهدف 
همراه شدن این شرکت با تغییرات جهانی کنونی و 

آتی در حال برنامه ریزی و اجراست.

z اجرای این طرح و پیاده سازی پروژۀ انقالب چهارم
در فوالد مبارکه چقدر بر تولید اثر می گذارد. واقعاً این 
طرح در شرایط کنونی تا این اندازه که شما به اهمیت 

آن اشاره کردید، ضروری است؟
اگر همواره شــرایط کشور را به این شکل فرض 
کنیم که تحریم ها برقرار است و شرکت های خارجی 
اجازۀ ورود به آن را ندارند و از ســوی دیگر، سطح 
نیــاز مصرف کنندگان داخلی به اندازۀ کنونی باقی 
می ماند و هزینه های جدید و اضافه تری به پروسۀ 
تولید وارد نمی شود و درنهایت، کالف و محصوالت 
فوالدی را در کشــور به هر قیمتی بخواهیم تولید 
می کنیم و با هر شرایطی به مشتریان داخلی خود 
می فروشــیم، قطعاً باید مسیر کنونی خود را ادامه 
دهیم. حال آنکه این فرضیات نادرســت است. اگر 
تصور کنیم که این ها مواردی اســت که در آینده 
اصالح خواهد شــد و شــرایط جدیدی به وجود 
خواهد آمد، حتماً به اجرای این طرح نیاز خواهیم 
داشت. به خصوص اینکه در حال حاضر، با توجه به 
اینکه فضای اقتصاد سیاسی کشور این گونه نخواهد 
ماند و هرلحظه امکان دارد شرایط ارتباطی ایران با 
سایر شرکت های دنیا تغییر کند و فوالد مبارکه از 
فهرست تحریم خارج شود، مطمئناً مشتریان داخلی 
فوالد مبارکه ممکن است محصوالت موردنیاز خود 
را از سایر شرکت های دنیاطلب کنند و در چنین 
شرایطی، رقابت یک موضوع بسیار معنادار خواهد 

بــود. پس برای حضور درصحنۀ رقابت، حرکت به 
سمت بهره ورتر شدن و استفاده از مفاهیم جدید 
و شرایط نو، مطمئناً ضرورتی انکارناپذیر است. مثال 
می دانیــد که هم زمان با انقالب صنعتی دوم، برق 
تولید شد و استفاده از برق رواج یافت. فرض کنید 
شرکتی در زمان انقالب صنعتی اول ساخته می شد 
و از تولید برق برای کارخانۀ خود بهره نمی گرفت. آیا 
وقتی  انقالب صنعتی دوم آمد، آن شرکت می توانست 
بدون پیروی از آن به بقای خود ادامه دهد؟ شرکت 
فوالد مبارکه نیز این شرایط را دارد. این شرکت و 
هر شرکت دیگری اگر ظرف چند سال آینده نتواند 
خــود را با تحوالت دیجیتال همگام کند، مطمئناً 
جایی بین بازیگران اصلی صنعت خود نخواهد داشت.
فوالد مبارکــه بزرگ ترین تولیدکنندۀ فوالد در 
منطقۀ است و باید این جایگاه را چه ازلحاظ عدد 
و رقم تولید و چه به لحاظ جایگاه کیفی و پیشران 
بودن در این فضا حفظ کند و فرایندهای جدید و 
برنامه ها و حرکت های نو را رصد کند و به کار بگیرد 

تا پابه پای بزرگان این صنعت قدم بردارد.

z با پیاده سازی این طرح، سطح تولید تغییر خواهد
کرد؟

هــدف از طرح تحول دیجیتــال افزایش میزان 
تولید نیســت. ما طی این فرایند برنامه ای نداریم 
که در فوالد مبارکه میزان تولید را افزایش دهیم و 
آن را اندازه گیری کنیم. هدف ما بر بهره وری بیشتر 
متمرکز است؛ به این معنا که همین میزان کاالیی 
که تولید می شود، باید با استفاده از مفاهیم جدید، 
قیمت تمام شدۀ کمتر و بهره وری بیشتر تولید شود. 
شما تصور کنید اگر یک سرویس اینترنتی جدید 
شــبیه اسنپ در یک تاکسی تلفنی استفاده شود، 
چقدر هزینه های مشتریان افزایش می یابد؟ به نظر 
نمی رســد این هزینه افزایش یابد، اما اگر آژانس 
در مسیر این تحول دیجیتال حرکت نکند، ادامۀ 
مسیر برای او ممکن نیست، کما اینکه هم اکنون 
نیز تاکسی های تلفنی از رونق افتاده اند. مسئلۀ ما 
بودن یا نبودن در شــرایط صد درصد رقابتی بازار 

فوالد دنیاست.

z پس درواقع منظور شما این است که سطح بهره وری
افزایش می یابد؟

با به کارگیری مفاهیم تحول دیجیتال این اتفاق 
رخ خواهد داد؛ به نحوی که اگر این مفاهیم به درستی 
اجرایی و پروژه های آن عملیاتی شود، حتماً بهره وری 

افزایش خواهد یافت. پس انتظار افزایش کیفیت و 
کاهش قیمت تمام شده را نیز داریم. البته مجمع 
اقتصاد جهانی برای موضوع تحول دیجیتال یازده 
شاخص تعریف و اعالم کرده است و بنگاه هایی که 
تحول دیجیتال را پیاده سازی کنند و اصول آن را 
در سازمان خود جاری سازند، شاهد بهبود جدی 
در این شــاخص ها خواهند بود و درنتیجۀ آن ها، 
پیش بینی می شــود بین 6 تا 8 درصد، سودآوری 

افزایش خواهد یافت.

z فوالد مبارکه تا چه زمانی طرح تحول دیجیتال را
عملیاتی خواهد کرد؟

با مذاکراتی که با مقامات ذی ربط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت صورت گرفته، قرار بر این شده است 
که این کار به صورت پایلوت در فوالد مبارکه عملیاتی 
شود. واقعیت آن است که این کاری ناشناخته در 
صنعــت فوالد ایران اســت و به خصوص در حوزۀ 
صنعت سنگینی مثل فوالد، مالحظات خاص خود 
را دارد؛ بنابراین مقررشده فوالد مبارکه این کار را 
به عنوان مرکز اصلی مطالعاتی و عملیاتی اقتصاد 
نسل چهارم اجرا کند و از نتایج و تجارب حاصل از 
آن، برای دیگر صنایع و دیگر تولیدکنندگان فوالدی 

کشور استفاده شود

z جایگاه فوالد مبارکه در آن زمان یعنی افق 1404 با
وضعیت کنونی چه تفاوتی خواهد داشت و چه پله ای را 

در دنیا تصاحب خواهد کرد؟
در این زمینه بقا یا عدم بقاست که باید موردتوجه 
قرار گیرد. امروز هم شاید بتوانیم فوالدسازی باشیم 
که با مفاهیم قدیمی و استفاده از مفاهیم نسل سوم 
یعنی بدون کامپیوتر هم بتواند فوالد تولید کند، 
ولی با مشقت و هزینۀ زیاد این کار امکان پذیر است 
و حجم تولید نیز بسیار کم خواهد بود. ما می توانیم 
اقتصاد نسل دوم و نسل سوم را باهم مقایسه کنیم. 
در اقتصاد نسل دوم فقط برق و الکتریسیته مبنای 
تولید بودند و موتورهای آن بر مبنای پیشــران و 
محرک نیروی الکتریســیته حرکت می کرد، ولی 
فوالدسازی که از نسل سوم در تولید خود استفاده 
می کند، توانســته از امکانات کنترلرها و شــرایط 
اتوماتیک استفاده کند و بنابراین میزان دقت، کیفیت 
و کمیت در نسل سوم به مراتب بیش از تولید با مدل 
نسل دوم است. البته این دلیل نمی شود که بگوییم 
نســل دوم وجود نخواهد داشت، اما به مرورزمان و 
با توجه به اینکه هم ازلحاظ کیفیت و هم ازلحاظ 

هزینه، فوالدسازی که در نسل قبلی اقتصاد است 
نمی تواند با نسل بعدی خود رقابت کند و طبیعتاً 
محکوم به فنا خواهد بود. فوالد مبارکه نیز اگر نتواند 
همگام با تغییرات محیط بیرونی خود حرکت کند، 
در آینده محکوم به فناست و این یک اصل طبیعی 
است که در تمام مفاهیم مرتبط با صنعت و انسان 
و حتی دوران رشــد یک مجموعه صنعتی در نظر 
گرفته می شود. اگر نتوانیم با تغییرات حرکت کنیم، 

محکوم به فنا هستیم.

z نقش شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در
این پروژه به چه صورت است؟

شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در پروژۀ 
فوالد مبارکه نسبت به سایر مناطق دنیا، جای بسیار 
بازتری برای کاردارند. دلیل ادعای من این است که 
باید توجه کنیم ایران تحریم است و به فضاهای 
بیرونی و دانش کسب شده و تجارب خارج از ایران 
به راحتی و به میزان موردنیاز خود دسترسی ندارد. 
طبیعتاً در این شــرایط با استفاده از خرد جمعی 
که در شــرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها و 
نوآورها ایجاد خواهد شد، به سمت تحول دیجیتال 
و انقالب صنعتی حرکت خواهیم کرد و در این راه، 
با توجه به مطالعات انجام شده و آگاهی هایی که به 
دست آورده ایم می دانیم که بخش عمده ای از این 
اتفاقات در خود فوالد مبارکه امکان اجرایی شدن 
ندارد. پس در این راه، با فراخوان های انجام شده و 
اعالمیه هایی که برای همۀ شرکت های ایرانی، افراد 
نخبه و نخبگان ارسال می کنیم، درخواست می کنیم 
که همراه ما باشند؛ به خصوص اینکه این راه برای 
ما به صورت کامل شناخته شده نیست و استفاده 
از خــرد جمعی در این راه و به کارگیری ایده های 
خالقانــه افراد نخبه و شــرکت های دانش بنیان 
می تواند راهگشا باشد و مفاهیم جدیدی را برای 
ما ایجاد کند. ضمن اینکه در این حوزه باید توجه 
داشت که مفاهیم مورداستفاده در تحول دیجیتال 
بسیار متنوع و گسترده است و توانمند سازهای 
زیــادی در این طرح وجود دارد؛ بنابراین مطمئناً 
منابع داخلی فوالد مبارکه تعدادی از این توانمند 
سازها را شناسایی کرده و بر آن واقف است. بقیۀ 
ابزارها را شــرکت های دانش بنیــان و گروه های 
استارت آپی در اختیاردارند و ما نیز با برنامه هایی 
که داریم، حتماً از منابعی که در کشور در این زمینه 
به وجود آمده اســتفاده خواهیم کرد و راه خود را 

روان تر ادامه خواهیم داد

مديرعامل باشــگاه فوالد مباركۀ سپاهان 
درباره واگذاری ورزشــگاه نقش جهان از 
سوی شركت توســعه و تجهيز به شركت 
فوالد مباركه گفت: شــركت فوالد مباركه 
برای تكميل ورزشگاه نقش جهان اقدامات 
فنی و مهندسی بسيار پيچيده ای انجام داد 
و اكنون طبق قرارداد منعقدشده، ورزشگاه 
نقش جهان به مدت حداقل 45 ســال در 
اختيار شــركت فوالد مباركه قرار گرفت. 
محـــمدرضا ســـاكت درباره واگذاری 
ورزشگاه نقش جهان به شركت فوالد مباركه 
گفت: مردم اصفهان حدود 30 سال در انتظار 
ورزشــگاه نقش جهان بودند و سرانجام با 
پيگيری مديران شركت فوالد مباركه اين 

امر به نتيجه رسيد.

zاست AFC اولویت رفع نواقص مدنظر
وی ادامه داد: از سوی دیگر، وزارت ورزش و شرکت 
توسعه و تجهیز، بستری برای مشارکت در پروژه های 
نیمه کاره فراهم کردند تا شرکت فوالد مبارکه به منظور 
تکمیل این پروژۀ ملی وارد عرصه شــود. ورود فوالد 
مبارکه باعث شد زیرساخت های ورزشی کشور و سرانۀ 
ورزشی در استان اصفهان ارتقا یابد و همچنین یک 
مجموعۀ بزرگ استاندارد با ظرفیت ۷5 هزار نفر برای 
رویدادهای ملی و بین المللی به امکانات کشور اضافه 
شود. ساکت ادامه داد: پس از بررسی ها و هماهنگی های 
انجام شده، مشکالت این ورزشگاه برطرف شد تا امروز 
این پروژۀ بزرگ از بالتکلیفی خارج شود و به چرخۀ 

خدمات ورزشی در حوزۀ فوتبال کشور اضافه گردد و 
انتظار مردم اصفهان با بهره برداری از این ورزشگاه به 
پایان برسد. مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان 
در خصوص مدت بهره برداری شرکت فوالد مبارکه 
از ورزشگاه نقش جهان گفت: برای تکمیل ورزشگاه 
نقش جهان اقدامات فنی و مهندسی بسیار پیچیده ای 
انجام شد و اکنون طبق قرارداد منعقدشده، ورزشگاه 
نقش جهان به مدت 45 سال در اختیار شرکت فوالد 
مبارکه قرارگرفته و این شــرکت نیز اجازۀ راهبری و 
بهره برداری از آن را در اختیار باشگاه قرار داده است.

z تبدیل موزۀ فوالد مبارکۀ سپاهان به قطب گردشگری ورزشی
وی ادامه داد: اقدامات الزم برای زیباسازی ورزشگاه 

نقش جهان در پروژه های بعدی مطرح می شود تا این 
ورزشگاه به نگین زیبای منطقه تبدیل شود.

ساکت به جام ها و مدال های قهرمانی متعددی که 
تاکنون توسط تیم های مختلف باشگاه فوالد مبارکۀ 
سپاهان کسب شــده اشــاره کرد و گفت: به دنبال 
راه اندازی موزۀ افتخارات باشگاه در ورزشگاه نقش جهان 
و ایجاد یک قطب گردشگری در اصفهان هستیم. در 
برنامه های آیندۀ خود امکانات الزم برای بازدید از این 
ورزشگاه و افتخارات فوالد مبارکۀ سپاهان برای تورهای 
خارجی، خانواده ها، دانش آموزان و ... مهیا خواهد شد.

zبرنامه های زیادی برای تلویزیون اینترنتی داریم
ســاکت در خصوص اهداف راه اندازی تلویزیون 

اینترنتی فوالد مبارکۀ سپاهان و میزان رضایت از 
بازخوردهای آن گفت: در چند ماه گذشته با ایجاد 
یک چارت جدید در باشگاه، مسوولیت اپلیکیشن 
و تلویزیون اینترنتی ایجاد کردیم. تلویزیون اینترنتی 
سپاهان با همکاری شرکت »باسا« در قالب یک 
سوپر اپلیکیشن رونمایی شد. این اپلیکیشن بستری 

برای نمایش رقابت تمام تیم های باشگاه است.
وی ادامه داد: هم اکنون بازی های تیم والیبال، 
هندبال و فوتبال فوالد مبارکۀ سپاهان را به صورت 
زنده با همکاری صداوسیما پخش می کنیم. برای 
اولین بار دیدار دربی فوتبال بانوان اصفهان میان 
فوالد مبارکۀ سپاهان و ذوب آهن پخش زنده خواهد 
شد. البته این دیدار هفته های گذشته انجام شده، 
اما مجوز پخش چنین مسابقه ای برای اولین بار 

اخذشده است.

علی رضــا مرادی عضــو هيات علمی 
دانشگاه اصفهان پس از بازديد از واحد 
فوالدسازی فوالد مباركه با اشاره به طرح 
ارائه شده توســط گروه هوش مصنوعی 
دانشــگاه اصفهان گفت: اين طرح قرار 
است با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف 
و با برنامه ريــزی صحيح موجب كاهش 
ضايعات و افزايش بهره وری در مجموعۀ 

فوالد مباركه شود.

استفاده از هوش مصنوعی باعث بهره وری بیشتر 
صنایع می شود او افزود: هرچه تعامل بین شرکت های 
دانش بنیان و صنعت بیشتر باشد، زمینۀ پیشرفت 
هر دو طرف بیشتر فراهم می شود و صنعت باید به 

شرکت های دانش بنیان و نوپا اعتماد کند.
 مرادی با اشــاره به اینکه فوالد مبارکه در مقام 
یکی از بزرگ ترین مجموعه های صنعتی کشــور، 
ســالیان طوالنی است که فعالیت دارد، گفت: این 
امکان وجود دارد که در جای جای آن اتفاقات خوبی 

درزمینۀ تحوالت دیجیتال رخ دهد.او بهره وری بیشتر 
خط تولید، افزایش راندمان و کاهش زمان اتالف را از 
مزایای استفاده از هوش مصنوعی برشمرد و خواستار 

کاربردی شدن آن در فوالد مبارکه شد.
z بازدیدهای فوالد مبارکه به صورت حرفه ای

برگزار شد
عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر و مدیر یکی 
دیگر از شرکت های دانش بنیان هم پس از بازدید از 
واحد نورد سرد فوالد مبارکه، روش پیاده سازی این 

بازدیدها را حرفه ای عنوان کرد و گفت: حقیقتاً این 
بازدید یکی از معدود بازدیدهایی بود که به صورت 
حرفه ای برگزارشده بود و کارشناسان فوالد نیز به 

مباحث مسلط بودند.
فرشاد برازنده با اشاره به اینکه پیشنهاد مربوطه در 
حوزۀ AR/VR )واقعیت افزوده و واقعیت مجازی( 
است، افزود: این پیشنهاد به سرعت تعمیر، نگهداری و 
مانیتور کردن کمک می کند و باعث افزایش سرعت 

پاسخ گویی اپراتور نیز می شود.

خبر

تداوم بومی سازی در فوالد مبارکه
داریوش رشیدی: کسب فناوری ریخته گری سوپر آلیاژها با 

همکاری شرکت های داخلی

داريوش رشــيدی  رئيس واحد احيا مستقيم گفت: 
با اتكا به دانش فنی و تجربۀ نهادينه شــده در فوالد 
مباركه و همت شركت های سازندۀ داخلی 22 10 عدد 
تيوب اين ريفورمرها بومی ســازی و با موفقيت مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
او بــا تأکید بر اهمیت کیفیت این تجهیزات تصریح کرد: 
بسیاری از لوله های وارداتی از رده خارج شده است و با کسب 
این موفقیت، در حال حاضر حدود یک چهارم ریفورمرهای 
احیا با لوله های ساخت داخل عملیات تولید را انجام می دهند 

و تاکنون عملکرد مناسبی داشته اند.
رشیدی با اشاره به مزایای بومی سازی تیوب های ریفورمر 
احیا مستقیم اظهار کرد: با توجه به قیمت زیاد این قطعات و 
همچنین پرمصرف بودن آن ها در شرکت، خرید این تیوب ها 
ارزبری بســیار زیادی به دنبال دارد، اما با بومی سازی این 
قطعات، عالوه بر اینکه ســاالنه به میزان ۷.6 میلیون یورو 
صرفه جویی ارزی برای کشور حاصل شده است، با همکاری 
شــرکت های سازندۀ داخلی در فرایند تولید آن ها، موفق به 
کســب دانش فنی و تکنولوژی ریخته گری ســوپر آلیاژها 
 بــه روش گریز از مرکــز و در مقیاس صنعتی در کشــور 

شده ایم.
در ادامه محمدرضا فتحی رئیس واحد احیا مســتقیم نیز 
افــزود: لوله ها و تیوب هــای ریفورمر یکی از قطعات مهم و 
استراتژیک و دارای بیشترین هزینۀ مالی در واحدهای احیا 
مســتقیم است که فرایند شکست گاز متان و تبدیل آن به 
گازهای احیایی موردنیاز در دمای بیش از 11۰۰ درجه جهت 

احیای گندلۀ اکسایدی در آن ها انجام می گیرد. 
خوشــبختانه با رویکرد مدیریت فــوالد مبارکه در زمینۀ 
بومی ســازی و حمایت همه جانبۀ این شرکت از سازندگان 
داخلــی، در این خصــوص کارگروهی با حضــور کارکنان 
متخصص و باتجربۀ شــرکت تشــکیل شــد و با همکاری 
شرکت های سازندۀ داخلی، بومی ســازی این قطعات فوق 
حساس موردبررسی و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً عملیات 

بومی سازی طی مراحل مختلف انجام شد.
از حــوزۀ تعمیــرات واحدهای احیا نیــز مجتبی کریمی 
کارشــناس تعمیرات گفت: در سال های گذشته، تیوب های 
ریفورمر احیا به صورت کامل توســط سازندۀ خارجی تأمین 
می شــد که ضمن ارزبری زیاد، عــدم امکان تأمین با توجه 
به شرایط تحریم نیز یک تهدید بالقوه برای واحدهای احیا 

مستقیم محسوب می شد.
خوشبختانه با سرمایه گذاری بخش خصوصی برای ساخت 
قطعه و همکاری مستمر بین سازنده، تعمیرات احیا و واحد 
بومی سازی شرکت، مشکالت فرایند ساخت و تأمین در داخل 
کشور رفع شد و در حال حاضر قطعات ساخته شده به صورت 
1۰۰ درصــد بومــی در ریفورمرهای واحد احیا مســتقیم 
نصب شده و در مقایسه با قطعات خارجی، عملکرد مطلوبی 

ازلحاظ پارامترهای فنی مانند خزش و عمر مفید دارد.
در همین خصوص یوسف یلمه تکنسین قطعات یدکی احیا 
مستقیم گفت: در ریفورمرهای واحدهای احیا مستقیم جمعاً 
تعداد 4۰68 عدد تیوپ 1۰ و 8 اینچ در حال کار است. این 
تیوب ها به صورت عمودی در کــوره نصب و درون آن ها از 
کاتالیست هایی با مشخصات موردنظر پر می شود. گاز طبیعی 
با عبور از بین الیه های کاتالیســت به گازهای احیا شکسته 
می شود و آمادۀ فرایند احیای گندله ها و تبدیل آن ها به آهن 
اسفنجی می شورد. قباًل این تیوب ها با صرف زمان و ارز بسیار 
زیاد از شرکت های آلمانی، ژاپنی و اسپانیایی تأمین می شد 
ولی اآلن قطعات بومی سازی در زمان بسیار کوتاه و باقیمت 

غیرقابل مقایسه با انواع وارداتی تحویل می شوند.
در باره فرایند بومی ســازی این تجهیزات، مسیب فروغی 
رئیس واحد بومی ســازی فوالد مبارکه نیز خاطرنشان کرد: 
فرایند بومی ســازی این قطعات از ســال 89 شروع شد. با 
رفع مشــکالتی که بر ســر راه بومی سازی این قطعات بود، 
خوشــبختانه تولید ایــن تیوب ها در داخل کشــور به بار 
نشست و پس از طی مراحل تست عملکردی گرم، تاکنون 
1۰۲۲ عــدد از این تیوب ها توســط شــرکت های داخلی، 
 ریخته گری، ماشــین کاری و تحویل شــرکت فوالد مبارکه 

شده است.
با توجــه به فقدان تکنولوژی ریخته گــری گریز از مرکز 
سوپر آلیاژها در داخل کشور و همچنین اطالعات مربوط به 
متریال و فرایند ریخته گری آن ها، ابتدا با تخریب یک نمونه 
از این تیوب ها و انجام فرایند مهندسی معکوس، حیطۀ آنالیز 
شــیمیایی، خواص مکانیکی و ریزساختار مناسب برای این 
قطعات مشخص شد. پس ازآن با همکاری قسمت های مرتبط 
اطالعات مناسب تری در زمینۀ استانداردهای تحویل گیری 

مناسب برای این تیوب ها جمع آوری و تدوین شد.
این تیوب ها در معرض درجه حرارت بســیار زیاد )11۰۰ 
درجۀ ســانتی گراد( خزش، خوردگی و رســوب کربن قرار 
دارنــد و توجــه به عمر زیادی که از آن هــا انتظار می رود، 
باید از ســوپر آلیاژهای با مقادیر باالی نیکل، کروم و دیگر 
عناصر آلیاژی ازجمله تنگســتن، نیوبیوم و تیتانیوم ساخته 
شــوند تا ریزســاختار و خواص مکانیکی مناسب را داشته 
 باشــند و در دمــای کاری خود حداقل به مدت 1۰ ســال 

استفاده شوند.

افق 1404، تأمین نیاز داخلی هم راستا با اقتصاد جهانی
سید مهدی نقوی: طرح تحول دیجیتال، ضامن بقا و کهکشان تحول است

واگذاری 45 ساله ورزشگاه نقش جهان به فوالد مباركه

هوش مصنوعی تسهیل كننده بهره وری

 ایفای مسوولیت اجتماعی، رکن مهم توسعه
حمیدرضا عظیمیان: فوالد مبارکه یاور مدافعان سالمت و حامی مردم
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وقتی می گوییم تتر رایج ترین 
ارز دیجیتال باثبات است 
یعنی در مواقعی که بازار 

کریپتوکارنسی سیر ریزشی 
پیدا کند، معامله گران 

دارایی های خود را به تتر 
تبدیل می کنند تا از افت 

ارزش دارایی خود 
در امان باشند

س: گالره بهداد
 عک

  زخم های سطحی
   زندگی ما آدم ها پر از 
 »زخم های   سطحیه« 

  پر از اتفاقات عجیب و روزهای نیامده   و 
تجربه های نکرده.

 امید داریم به همه  نیامده ها و ندیده ها. 
زندگی ما  آدم ها پر از زخم های سطحیه 

ولی ما از زخم های سطحی نمی میرم.
 فقط قوی تر می شیم و ادامه  می دهیم.

عکس هفته

ليال قندهاری-   دسته ای از ارزهای ديجيتال 
 وجود دارنــد كه به آن هــا ارزهای پايدار 
)stable coin( گفته می شــود. دليل ايجاد 
چنين ارزهايی اين اســت كــه در تمامی 
بازار كريپتو كارنسی  از  بازارهای مالی اعم 
نياز به وجود پول هايی است كه بتوان با آن 
پول ها، همانند پول های فيات )فيات به معنی 
پول های رايج كشورها اعم از دالر، يورو، ريال 
و …( رفتار كرد. اين نوع پول ها دارای پشتوانه 
ثابتی مانند دالر هســتند و به عبارتی ديگر 
وقتی ميگوييم پشتوانه يك ارز ديجيتالی، 
دالر است يعنی يك واحد از اين ارز برابر با 

يك دالر می باشد

تتــر )Tether( بانام اختصــاری USDT که با 
عالمت t نمایش داده می شــود، پرکاربردترین ارز 
دیجیتال با ثبات در بازار کریپتوکارنسی است که 
با نوسانی بسیار ناچیز نسبت به دالر، به عنوان دالر 
دیجیتال در بازار شهرت دارد. یک تتر همان یک 
دالر می باشد. بستر آن مانند سایر ارزهای دیجیتال 
مبتنی بر شبکه بالکچین می باشد و چون گفتیم 
پشتوانه آن دالر است، صرافی ها موظف اند که با 

ذخیره دالر با نرخ 1 به 1 از تتر پشتیبانی کنند.
شرکت iFinex که تتر را راه اندازی کرده و اداره 
می کند، مدعی اســت همیشه به اندازه توکن های 
در گردش آن در بالک چین، دالر آمریکا )ســایر 
ارزهای رایج مثل یورو( کنار می گذارد؛ ادعایی که 

با بررسی های مستمر ناظران و کارشناسان دنیای 
رمز ارزها، تاکنون تایید شده است.

وقتی می گوییم تتر رایج ترین ارز دیجیتال باثبات 
است یعنی در مواقعی که بازار کریپتوکارنسی سیر 
ریزشی پیدا کند، معامله گران دارایی های خود را 
به تتر تبدیل می کنند تا از افت ارزش دارایی خود 
در امان باشند. در چنین مواقعی است که به علت 
افزایش تقاضای خرید تتر قیمت آن درصد بسیار 
کمی افزایش پیدا می کند و اندکی باالتر از یک دالر 
ارزش می یابد؛ اما در مواقعی که قیمت دارایی های 
دیجیتال مثل بیت کوین و آلتکوین ها افزایش یابد 
معامله گران خــود را در ازای خرید این دارایی ها 
می فروشند؛ تا از این سیر افزایشی قیمت دارایی های 
دیجیتال سود ببرند که این شرایط منجر به افزایش 
عرضه تتر و کاهش قیمت آن می شود و اندکی زیر 

یک دالر ممکن است معامله شود.
از دیگر کاربردهای رایج این ارز دیجیتال می توان 
به مواردی اشاره کرد که فردی از کشور x کاالیی را 
از کشور Y خریداری می کند اما به دالیل مختلفی 
از جمله نبود سازوکارهای بانکی یا تحریم و … قادر 
به انتقال مبلغ به کشور فروشنده نیست. در چنین 

مواردی تتر می تواند این مشکل را مرتفع نماید.
تتر هماننــد پول های فیات به عنوان نقدینگی 
برای صرافی ها و کاربران محسوب می شود و چون 
قیمت آن دچار نوسان معنی داری نمی باشد می توان 
گفت این ارز از نقد شوندگی بسیار باالیی برخوردار 
است. به خاطر ویژگی های که برای تتر ذکر شد، 
در بین استیبل کوین ها بیشترین محبوبیت را دارا 
بوده و چون به عنوان جایگزین دالر عمل می کند، 
در تمامی مناطق جهان می تواند به عنوان پول رایج 

دیجیتال به کار رود.
همان طور که باالتر اشاره کردیم، تتر تنها برای 
معامله گری استفاده نمی شود و کاربردهایی فراتر 
دارد. بــه راحتی می توان بــا تتر مبادالت تجاری 
انجام داد، چراکه این ارز دیجیتال به دلیل نداشتن 
نوسان قیمتی معنی دار و نقد شوندگی بسیار باال 
و امنیت باالی آن، به دلیل استفاده نکردن از پول 
فیزیکی و سرعت باال در انتقال و تراکنش های آن 
می تواند به مراتب راحت تر از پول های فیات، دنیای 
تجارت را دگرگون کند. امروزه بسیاری از بازرگانان 

بین المللی از این واحد پولی دیجیتال برای انجام 
خریدوفروش های خود بهره می برند.

حجم مبادالت تتر به طور قابل توجهی در حال 
افزایش است. در ابتدای سال ۲۰16 جایگاه سی ام را 
در بین رمز ارزها داشت؛ اما این ارز در سال ۲۰۲۰، 
جایگاه سوم را به لحاظ ارزش بازار و حجم معامالت 
آن به خود اختصاص داده است به طوری که این 
جایگاه را با پیشی گرفتن از ارز باارزشی مانند ریپل 

از آن خودکرده است
ایــن ارز دیجیتال را می توان در کیف پول های 
صرافی ها نگه داری کرد. با این حال کیف پول های 
اختصاصی تهیه شده اند که با آن ها می توان تتر را در 
حجم های باال نگه داری کرد و هر دفعه برای انجام 
تراکنش با تتر، این رمز ارز را از کیف پول اختصاصی 

به کیف پول موجود در صرافی انتقال داد:
tether.to 1- کیف پول اصلی تتر

۲- کیف پول tether free wallet )اپلیکیشن 
گوشی های اندرویدی(

3-کیف پول های لجرنانو که ایمن ترین کیف 
پول ها هســتند و این نوع کیف پول ها به علت 
سخت افزاری بودن امنیت باالیی دارند و همچنین 

سایر ارزها را نیز پشتیبانی می کنند.
4-کیف پــول ترزور که نوعی از کیف پول های 
آفالین به شمار می رود که خود دارای صفحه نمایش 
کوچکی بوده که جزییات کیف پول از طریق آن 

قابل بررسی است.
تتر را می توان از طریق شــبکه های مختلفی به 
آدرس هــای مختلف انتقال داد. هر شــخص در 
صرافی و در هر شــبکه انتقال دارای ولت آدرس 
منحصر بفردی است. فرد گیرنده ولت آدرس خود 
را در اختیار فرد فرستنده قرار می دهد و فرستنده 
تعداد مشخص ارز را به این آدرس انتقال می دهد

در زیر به 3 نوع از مهم ترین شبکه مختلف انتقال 
تتر که تفاوت آن ها در بسترهایی است که این ارزبر 
روی آن بنا گردیده است اشاره می شود. توجه شود 
که تتر شما از هر نوعی باشد شما تنها می توانید 
تتر را در شبکه آن نوع تتر جابجا کنید و نمی توان 
آن رابین شبکه های متفاوت جابجا کرد؛ بنابراین 
مهم است که شما بتوانید آدرس کیف پول های 

شبکه های مختلف را از هم تشخیص دهید.

USDT-ERC20 .1: پروتکل ERC20 مبتنی 
بر اتریوم.

این شبکه معروفترین و پرکاربرد ترین نوع شبکه 
تتر اســت و انتقال آن بر مبنای اتریوم ایجادشده 
اســت و هزینه های انتقال تتر بر روی این بستر 
بسیار پایین می باشد و سرعت انتقال باالیی دارد 
و مزیت اصلی آن این اســت که توسط اکثر کیف 
پول ها و صرافی های آنالین پشتیبانی می شود. کیف 
پول های این نوع تتر همانند اتریوم با 0x شــروع 
0xc07af197eb2a2e09fe0 می شوند؛ مانند

de7000bacaeebb31d5ba6
USDT-Omni .۲: دالر تتر بر اساس پروتکل 

Omni Layer مبتنی بر بیت کوین.
این پروتکل انتقال مبتنی بر شبکه بیت کوین 
ایجادشده است؛ اما هزینه تراکنش ها در این بستر 
باال بوده و کارمزدهای زیادی جهت انتقال از کیف 
پولــی به کیف پول دیگــر می گیرد. آدرس کیف 
پول هــای تتر omni مانند آدرس کیف پول های 
بیت کوین با 1 یا 3 و یا bc1 شــروع می شــود؛ 
bc1YwY5Eec12tuenctYHMdrYJL مانند 

WrCu6xwet
USDT-TRON .3: دالر تتر بر اساس پروتکل 

TRC۲۰ مبتنی بر بالک چین ترون.
این شبکه بر روی ارز ترون ساخته شده است که 
از مزیت آن می توان به کارمزد صفر در تراکنش های 
تتر اشــاره کرد ولی توسط تمامی کیف پول ها و 

صرافی ها ساپورت نمی شود. 
آدرس کیف پول این نوع تتر با T شروع می شود 
TDSWhyuHoHUcqsKSzvnXQVT مانند

QXVponatMf9
در نهایت می توان گفت در حال حاضر تتر بهترین 
ابزار حفــظ ارزش دارایی های دیجیتال در مقابل 
نوســانات هم در کوتاه مــدت و هم در بلندمدت 
می باشد؛ و به دالیلی چون با ثبات بودن قیمت آن 
در بازار پر نوسانی مثل کریپتوکارنسی، هم قیمت 
بــودن آن با ارزی مثــل دالر، تامین امنیت آن از 
طریق رمزنگاری و در امان بودن آن از دست کاری 
قیمتی از محبوبیت باالیی برخوردار اســت و این 
 احتمال که بتواند روزی جــای فیات ها را بگیرد 

بسیار باال است.

»تتر« چیست؟
»تتر«، از محبوب ترین ارزهای دیجیتال


