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نفیسه زمانی نژاد:
 دارو نیست

 یا کم است و گران

شکیبا شیرازی:
روز پزشک را 

به ما تبریک نگویید!
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مدیریت دانش، سرمایه گذاری برای فردا

متأســفانه کشــور ما ایــن روزها بــا چالش جدید و ناآشــنایی 
دست به گریبان است و شیوه مواجهه مؤثر و مدیریت اثربخش آن 
نه تنها ذهن مسووالن و متولیان حاکمیتی را به خود مشغول کرده، 
بلکه بحث پیرامــون راهکارهای غلبه بر آن به دغدغه ای عمومی 
تبدیل شده است. کم توجهی نسبی به انجام تحلیل های ریسک در 
حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی موجب غافل گیری در برابر 
این پیشــامد شده است و شواهد نشان می دهد به رغم تالش های 
دلسوزانه متولیان در ابعاد ملی و محلی راهکارهای فراگیر، منسجم 
و شبیه سازی شده ای برای برون رفت از این شرایط پیش بینی نشده 
است. اگر درگذشته از روش های کارآمدی مانند مدیریت ریسک 
یا برنامه ریزی بر مبنای سناریو بهتر استفاده می شد و ریسک های 
با احتمال وقوع کم اما با شدت اثر باال از دایره توجهات مدیریتی 
بیرون نمی رفت و برنامه هایی برای مدیریت مؤثر بحران تحلیل و 
تدوین می شد، خسارت های این پیشامد بسیار کاهش می یافت اما 
حاال به جای افسوس برگذشته باید از آن درس گرفت و برای آینده 
فکری کرد. به یاری خداوند، کوشــش همگانی و توجه به الزامات 
بهداشتی این بحران اجتماعی پشت سر گذاشته می شود و ماحصل 
آن اگرچه پیامدهای ناخوشــایندی را به همراه خواهد داشت اما 
اگر از همین حاال درس آموزی مؤثر از آن به شیوه ای نظام مند در 
دستور کار سازمان های متولی قرار گیرد می تواند سرمایه ای دانشی 
را برای مواجهه بسیار مؤثرتر برای بحران های بعدی فراهم آورد که 
احیاناً پیامد مبارک این چالش خواهد بود. مدیریت دانش سازمانی 
-که می تواند به مدیریت دانش اجتماعی هم تعمیم یابد -  یکی از 
ضروری ترین تمهیداتی است که باید دقیقاً حاال به اجرا دربیاید زیرا 
هرروز تأخیر در آن اثربخشی اش را کم می کند، باید شیوه ای بنیان 
نهاده شود که سازمان های مرتبط و تمامی ذی اثران مرتبط با این 
موضوع درس آموخته های خود را - چه آن ها که منجر به موفقیت 
شده است و چه مواردی که شکست را رقم زده است- مستند کنند 
و این درس آموخته ها که به صورت دانشی ضمنی در اذهان متولیان 
تولیدشــده و شکل گرفته است به صورت دانش آشکار و بیان شده 
دربیاید تا پس از غلبه بر بحران بتوان از آن دانش غنی برای بهبود 
زیرساخت ها، فرایندها، سازماندهی ها و تصمیمات استفاده کرد و 
 اطالعات الزم برای تصمیم گیری در شرایط احتمالی و مشابه بعدی 

را فراهم آورد.
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 ادامه در صفحه 2

حسین نوریان *

رویداد هفته

نیما آتش-   بسیاری از شهروندان، زمانی که 
برای یک ناخوشی، چایی نبات مادربزرگ 
را بی تأثیر می بینند، به پزشــک مراجعه 
می کنند، آزمایش های الزم را پشــت سر 
می گذارند و درنهایت تشخیص بیماری شان 
نهایی می شود، با دریافت نسخه، کار شبکه 
بهداشــت و درمان را تمام شده می دانند. 
شاید در بهترین حالت فکر کنید زمانی که 
نسخه خود را از پزشک دریافت می کنید، کار 
پزشکان داروساز آغاز می شود؛ اما حقیقت 
این است که پزشکان داروساز همواره اعضای 
اصلی کشف و طراحی فرایند های جدید 
درمانی و داروهای مؤثر بر بیماری ها هستند. 
در تجربه بین المللی اخیر، از شیوع ویروس 
کرونا نیز، یک چشم همه جهان به داروسازها 
بود و هست تا بلکه بتوانند دارویی ارزان و 
در دسترس برای این کابوس پیدا کنند و 
انسان را از این زندگی سورئال و آخر زمانی 
نجات دهند. درواقع درحالی که رســانه ها 
بر جان فشانی و روزهای سخت پزشکان و 
پرستاران بیمارستان های مرجع کووید-19 
این پزشکان  تمرکز کرده اند، داروسازها، 
پشــت پرده، در ماراتن کشف یک داروی 
مؤثر، روز و شب ندارند و الزم است بدانید 
تا امروز حداقل هشت داروساز در اثر ابتالی 

به کرونا جان باخته اند.
برخی فکر می کنند پزشــکان، در دسته 
مرفهین بــی درد می گنجند و نه دغدغه 
اشتغال و بیکاری دارند و نه دغدغه معیشت 
و آینده! این در حالی اســت که افزایش 
بی رویه دانشجو، تعریف رشته های پزشکی 
و داروسازی در دانشگاه های کوچک و بزرگ 
و عدم آینده نگری در مدیریت این رشته ها، 
آینده نامشخص و نگران کننده ای را برای 
فارغ التحصیالن پزشکی و داروسازی ایجاد 
کرده است. به خصوص در رابطه با داروسازها 
می توان تائید کرد که نقش آن ها در کشور، 
محدود به تولید و عرضه دارو شده است و 

ابعاد دیگر خدمات دارویی، کمتر موردتوجه 
قرار می گیرد. بیش از 50 درصد از خدمات 
دارویی موجود در کشور نیز برخالف اصل 
44 در اختیار بخش دولتی قرار دارد و همین 
مساله، یکی از عوامل ممانعت از توسعه این 
صنعت و دانش در کشور است. جالب است 
بدانید که بر اساس استانداردها، به ازای هر 
30 تخت بیمارستانی باید یک داروساز در 
بیمارستان ها وجود داشته باشد اما شبکه 
بهداشت و درمان در این زمینه فاصله زیادی 

از ایده آل دارد.
آمار نشان می دهد حدود 13 هزار داروخانه 
در کشور وجود دارد که تنها 300 داروخانه 
دولتی هستند. بااین حال این 300 داروخانه 

55 درصد از گــردش مالــی دارو را بر 
عهده دارند و 12 هزار داروخانه خصوصی 45 
درصد کیک اقتصاد این رشته را میان خود 
تقسیم می کنند. گردش مالی داروخانه های 
کشور چیزی در حدود پنج و نیم میلیارد 
دالر است. ازنظر تعداد داروهای مصرفی، 
9۷ درصد از داروهای موردنیاز کشــور، 
به صورت داخلی تولیدشده و تنها 3 درصد 
از بیرون مرزها تأمین می شود. همین ارقام، 
تالش ها و توانمندی نیروی متخصص داخلی 
را در این زمین نشان می دهد. بااین حال اکثر 
داروخانه های کشور -شاید بتوان گفت همه 
آن ها- با مشکالت مالی ناشی از درگیری های 
با شرکت های بیمه روبرو هستند. بر اساس 

مصوبات مجلس شورای اسالمی، شرکت های 
را  بیمه وظیفه دارند مطالبات داروخانه ها 
حداکثر طی 2 ماه پرداخت کنند اما اکثر 
شرکت های بیمه با تأخیری 6 تا 8 ماهه این 
مطالبات را به داروخانه داران بازمی گردانند. 
بر همین اساس یکی از اعضای هیات مدیره 
انجمن داروسازان کشور گفته بود 90 درصد 
از داروخانه های کشور ورشکسته محسوب 

می شود
یکــی از انتقاداتی که به طرح تحول نظام 
سالمت وارد است، عدم توجه به مشکالت 
جدی داروخانه ها و داروسازها بوده است. 
از داروخانه دار و داروسازها معتقد  برخی 
هســتند، قربانی تالش دولت برای پایین 

نگه داشتن قیمت دارو هستند. حاشیه سود 
دارو در ایران 18 تا 20 درصد اســت و به 
نظر می رسد هزینه های فعالیت 15 ساعته 
داروخانه ها را نمی دهد. درحالی که در برخی 
کشورها این حاشیه سود از 30 درصد نیز 
پیشی می گیرد. حاال اگر به این وضعیت، 
فضای رقابتی داروخانه ها را نیز اضافه کنید، 
ممکن است حاشیه سود کمتری نیز درنهایت 
برای داروخانه ها باقی بماند. این حاشیه سود 
کم، نه تنها به صاحبان امتیاز داروخانه آسیب 
می زند، بلکه امکان ایجاد اشتغال و استخدام 
داروسازان جوان را نیز از میان می برد. شاید 
به همین دلیل است که به نظر می رسد 80 
درصد از فارغ التحصیالن رشته داروسازی 

در تالش هســتند تا پا به عرصه سخت و 
جان فرسای داروخانه داری بگذارند.

زمــان  در  داروســازی  دانشــجویان 
فارغ التحصیلی صاحب 200 امتیاز می شوند. 
به جز محدودیــت مکانی و جمعیتی یک 
باید چند سال  فارغ التحصیل داروســاز 
در مناطق محروم کار کند تا امتیاز کافی 
برای تأسیس داروخانه را به دست بیاورد. 
بســته به موقعیت منطقه بین 30 تا 140 
امتیاز در سال برای فارغ التحصیل در نظر 
گرفته می شود و برای تأسیس داروخانه در 
شهرها 2600 امتیاز موردنیاز است. بر این 
اساس هر دانشجوی داروسازی باید بعد از 
فراغت از دانشگاه، بیش از 5 سال در مناطق 
محروم سابقه کار داشته باشد. این در حالی 
اســت که موقعیت های برتر شهر پیش تر 
توسط داروسازهای قدیمی تر اشباع شده 
است. در صنعت داروسازی و شرکت های 
تولیدکننده نیز ظرفیت چندانی برای پذیرش 
فارغ التحصیالن وجود ندارد. ظرفیت اصلی 
اما در بیمارستان ها است. اگر بیمارستان های 
کشور که امروز به ازای هر 100 تخت، یک 
داروساز را به خدمت گرفته اند، بتوانند به 
آمار یک داروساز به ازای هر 50 تخت برسند، 
برای بخشی از داروسازهای جوان اشتغال 

آفرینی کرده اند.
داروسازها، همچون دیگر  رفع مشکالت 
اعضای خانواده بزرگ بهداشت و درمان، 
نیازمند برنامه ای همه شمول و سیستماتیک 
است. بخش های مختلف فعال در دانشگاه 
علوم پزشکی و وزارت بهداشت و درمان، 
همچون حلقه های یک زنجیر به هم مرتبط 
هستند و رفع مشکالت هر بخش، بدون 
نگاه به دیگر بخش ها ممکن نیست. آنچه 
مسلم است، این است که عدم آینده نگری و 
آینده پژوهی و فقدان پنجره واحد مدیریت، 
در این رشته نیز، فعاالنش را در لبه پرتگاه 

سقوط به پیش می برد.

پزشکان پشت پرده
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سرپرستی دنیای اقتصاد استان اصفهان  

 تولید گندله در فوالد مبارکه 
از ۷۰۰ هزار تن در ماه گذشت

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل هلدینگ  AIC )سرامیکهای صنعتی اردکان(:

هدف ما رفع وابستگی و توسعه صنعتی کشور است
 تحریم ها ما را به خودکفایی صنعتی رساند

دنیای اقتصاد-  میدان نقش جهان جزو اولین ها است یکی از بزرگ ترین 
میدان های جهان که در سال 1309 شمسی ثبت ملی و در سال 1358 ثبت 
جهانی شد تا عالوه بر سازمان میراث فرهنگی ناظران سازمان های جهانی 
یونسکو و ایکوموس نیز از آن حفاظت کنند. تا اینجا نه تنها در ظاهر مشکلی 
نیست بلکه قطعاً اثری مثل نقش جهان باید برای اصفهان آورده داشته باشد، 
اما متأسفانه به دلیل اینکه ما نتوانسته ایم ازنظر توریستی مکان های خود را 
درست به جهانیان معرفی کنیم آورده این آثار آن چنان نیستند که بتواند 
مردم، مسووالن و مدیران را در شهرها قانع کند که این آثار باید حفاظت 
شوند چراکه ارزش افزوده دارند به همین خاطر گاه آثار تاریخی در شهرهایی 
مثل اصفهان نه تنها سودآور و ارزش آفرین محسوب نمی شوند بلکه مانع 
توسعه به حساب می آیند و گاه همچون حمام خسرو آقا از روی زمین محو 
هم شده اند. نمونه بارز خطر حذف در همین اصفهان احداث ساختمان ارگ 
جهان نما بود که بیش از 20 سال پیش آغاز شد و هرروز تن میدان زیبا و 
پرنقش ونگار نقش جهان را به لرزه می انداخت و چالش مدیریت شهری وقت 
با یونسکو و میراث فرهنگی این قدر ادامه پیدا کرد که منجر به اعتراضات 
کشــوری و جهانی شد تا جایی که رئیس وقت یونسکو به اصفهان سفر 
کرد و دستور کوتاه سازی ساختمان را برای اجرا ابالغ کرد. کوتاه سازی که 
مدیران شهر اصفهان را وادار کرد تا دستگاه هایی از آلمان بیاورند و قسمت 
باالیی ارگ را به اصطالح قیچی کنند. البته ساختمان نیمه ساز شهرداری 
در ابتدای بلوار هشت بهشت هم نمونه بارز دیگری بود که مدیریت شهری 
وقت اصفهان بانام احیای دولت خانه صفوی برای جابه جایی ساختمان مرکزی 
خود در نظر گرفت، اما دست توانمند یونسکو، ایکوموس و میراث دوستان 
اصفهان این ساختمان را هم نیمه تمام گذاشت تا اسکلت فلزی زنگ زده 
و پوسیده آن درس عبرتی باشد برای آن هایی که می خواستند به حریم 

 صفحه 8 هوایی نقش جهان دست درازی کنند.
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 اقدامات ذوب آهن اصفهان
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روز پزشک و داروساز بر تمام مدافعان سالمت مبارک باد
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سالمت

نفیسه زمانی نژاد-  معضل تأمین دارو برای 
بیماران خاص ازجمله مواردی است که گرانی، 
نوسانات ارزی و تحریم های این سال های اخیر، 
مسبب آن بوده اند. ضمن آنکه شیوع ویروس 
کرونا و بسته شــدن مرزها بر مشکالت این 
بیماران برای تأمین دارو افزوده است، وضعیتی 
که این روزها موجب نارضایتی بیماران خاص در 
اصفهان شده است. به طوری که آن ها، گاه برای 
تهیه داروهای خود که قطعاً ادامه حیاتشــان 
وابسته به آن است با مشکالتی فراوان روبرو 

می شوند.

zضدونقیض های تأمین داروهای بیماران خاص
در شــرایطی که اصفهان در وضعیت قرمز کرونا 
بسر می برد انتظار می رود توجه و حمایت جدی تری 
از گروه های خاصی شود که بیشتر در معرض ابتال به 
این ویروس قرار دارند و یکی از این گروه ها بیماران 
خاص هســتند که به دلیل نقــص ایمنی نیازمند 
تمهیدات ایمنی بیشتری هستند؛ اما بااین وجود این 
روزها شــاهد کمبود و افزایش قیمت دارو برای این 
بیماران خاص هستیم. به گونه ای که خانواده های آن ها 
عالوه بر هراس از ابتال به کرونا نگران تأمین به موقع 
داروهای آن ها هستند. واقعیت آن است که از طرفی 
کرونا و از طرف دیگر تحریم ها و گرانی ارز سالمت و 
جان این بیماران را نشانه گرفته اند. گویا باوجوداین 
ویروس، مشــکالت کمبود دارویی محسوس تر از 

گذشته هم شده است.
و البته هرچند دولت در همان روزهای نوســانات 
ارزی بازار تأکید کرد که دارو ارز مبادله ای می گیرد 
و قرار نیســت هیچ مشکلی در تأمین ارز دارویی به 
وجود بیاید اما از بررســی ها و گفته های عده ای از 
مســووالن چنین برمی آید که بازار دارو این روزها 

حال وروز خوشی ندارد.
بیماران از اینکه برخی داروهایشان کمیاب یا نایاب 
شده ناراضی اند و همچنین از افزایش قیمت برخی 
داروها و اینکــه داروی خارجی در داروخانه ها پیدا 

نمی شود ابراز نگرانی می کنند.
در این میان اما سخنگوی سازمان غذا و دارو، کمبود 
داروهای شیمی درمانی را رد می کند و می گوید: هیچ 
کمبود واقعی در حــوزه داروهای بیماران مبتالبه 
ســرطان نداریم. بیماران نیازمند شیمی درمانی در 
بسیاری موارد دنبال داروهای برند خارجی هستند 
درحالی که این داروها بانام ژنریک در بازار داخلی تولید 
می شود اما بیماران بنا به توصیه پزشک تمایل دارند 

داروی شیمی درمانی برند ژنریک مصرف کنند که با 
توجه به محدودیت های اعمال شده و نبود حمایت 
از داروی برند ملزم هستیم داروی ایرانی در اختیار 

بیماران سرطانی قرار دهیم.
به گفته این مسوول داروهای تولید داخل به خاطر 
قیمت گذاری جدیدشان و واردات مواد اولیه به طور 
مقطعی در بازار دچار کمبود شده اند و بعد از منطقی 
سازی قیمت به زودی بازار دارویی کشور به آرامش 
نسبی خواهد رسید. بر اساس اعالم وزارت بهداشت، 
96 درصد داروهای مصرفی در کشــور تولید داخل 
است که از این میزان 50 درصد داروها از مواد اولیه 
تا بسته بندی نهایی تولید داخل است و 50 درصد مواد 
مؤثره دارو نیز وارداتی است که البته فرموالسیون و 

محصول نهایی در داخل تولید می شود.
اما باوجود چنین اظهاراتی مبنی بر فراهم بودن دارو، 
گفته های برخی از مسووالن داروخانه ها و گالیه های 
بیماران خاص در اســتان، حکایت از کمبود برخی 

داروها و افزایش قیمت داروها دارد.

zچرا دارو کمیاب است
حال بحثی که وجود دارد آنکه گفته می شود بیش از 
90 درصد از انواع داروها در داخل کشور تولید می شود. 
پس چرا همچنان از کمبودهای دارویی، شــکایت 
می شود. بنا به گفته فعاالن صنایع داروسازی کمبود 
دارو دالیل مختلفی دارد، وجود عوامل متعددی نظیر 
کمبود مواد اولیه برای تولید بسته بندی داروها، تعداد 
محدود کارخانه های تولید دارو، کمبود مواد اولیه برای 
ساخت و تولید داروهایی که در داخل کشور تولید 
می شود، عدم واردات مواد اولیه داروهای تولید داخلی، 
عدم واردات داروهای خارجی به صورت سازمان دهی 
شده، آسیب دیدگی برخی دستگاه های داروسازی در 
کارخانه های تولیدکننده که باعث تعطیلی تولید دارو 
می شود، هزینه باالی واردات دستگاه های داروسازی، 
از مهم ترین عواملی است که به موضوع کمبود دارو 

در بازار دامن می زند.
در خصوص داروهای تولید داخلی چندین ســال 
است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
سیاست خودکفایی را در پیش گرفته و در راستای آن 
گام برمی دارد و به دنبال آن است که وابستگی خود 
را به واردات دارو کاهش دهد اما تا رسیدن به شرایط 

ایده آل فاصله بسیار است.
از سویی هم زنجیره تأمین دارو روند پیچیده ای دارد. 
وجود تنش هایی که در جامعه وجود دارد باعث کمبود 
دارو نمی شود بلکه همین زنجیره پیچیده تولید، توزیع 
و واردات دارو اســت که بر روی معضل کمبود دارو 
تأثیرات فراوانی می گذارد. روابط دیپلماتیک، جابجایی 
پول از طریق تعامالت ارزی و ریالی بانک ها، در کمبود 
داروها تأثیرگذار است. همچنین عدم سوددهی برای 
سرمایه گذاران از عوامل مهمی است که حتی بر تولید 
داروهای ساخت داخل نیز تأثیرگذار است و بازار دارو 
را با کمبود شدید مواجه می کند. در برخی از موارد 
نیز نایاب شدن داروها به این دلیل است که باوجود 
منع واردات، مشابه ندارند و یا حتی در داخل ایران 

هم تولید نمی شوند.
و البته این موضوعی است که وزیر بهداشت تایید 
کرده است. سعید نمکی از کاهش 20 درصدی واردات 
دارو خبر می دهد که دلیل آن را جهش تولید و تأمین 

نیاز بازار با تولیدات داخلی عنوان می کند.
درصورتی که بخش مهمی از داروهای خاص مشابه 
ایرانی ندارد و یا قرار است داشته باشد، اما هنوز تولید 

نشده اند. با این اوصاف بعید است دلیل کاهش واردات 
تقویت تولید داخل باشد. چه بسا کمبود ارز شاید دلیل 

مهم تری باشد.

z کنترل شرایط دارویی بیماران خاص در دوران
کرونا

شاید کمبود برخی از داروهای خارجی برای بسیاری 
از افرادی که درگیر با بیماری های خاصی نیستند، 
چندان پراهمیت به نظر نیاید اما برای خانواده های 
چنین بیمارانی نبود و یا گرانی این داروها، معضلی 
است که سخن گفتن از آن بسیار دشوار است. بیماران 
هموفیلی، تاالسمی،  ام اس،  ای بی، دیابت، سرطان و... 
جز بیماری هایی هســتند که در دسته بیماری های 
خاص یا صعب العالج قرار می گیرند؛ و البته مشکالت 
دارویی و درمانی بیماران خاص در کشــور باوجود 
شرایط تحریمی بحرانی تر هم شده و در این دوران 
شیوع ویروس کرونا قطعاً تهیه ای داروها سخت تر و 
البته پراهمیت تر هم شده است و این در حالی  است که 
تأمین مواد اولیه مهم ترین چالشی است که شرکت های 
داروسازی با آن مواجه هستند و نمی توانند مواد اولیه 
موردنیاز خود را از شرکت های خارجی تهیه کنند. 
درواقع هزینه های بــاالی خرید دارو، کمبود خون، 
خطر ابتال به کرونــا، تعطیلی انجمن های حمایتی 
و... این بیماران را با شــرایط پیچیده ای روبرو کرده 
است. در مورد تأمین داروهای این بیماران در دوران 
شیوع کرونا علی محمد هاشمی مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر اســتان اصفهان می گوید: وظیفه اصلی 
داروخانه هالل احمر تأمین داروهای خاص بیماران 
به ویژه بیماران خاص است و روزانه از میان مراجعان 
روزانه به این داروخانه 500 نســخه تحویل بیماران 
می شود که البته ممکن است تعداد مراجعان بیش از 
این تعداد باشد اما چون داروی درخواستی آن ها ناقص 

بوده و یا موجود نیست، جز آمار محسوب نمی شود.
او در رابطه با بروز مشکل در تأمین داروهای وارداتی 
پس از بسته شدن مرزهای کشور به دلیل شیوع کرونا 
بیان می کند: با توجه به تحریم ها نارسایی در ورود دارو 
به کشور وجود ندارد و ناچارا باید این داروها باواسطه 
چند کشور به کشور برسد و همین موضوع باعث تأخیر 
در دریافت داروها می شود اما پس از شیوع کرونا در 

کشور به مشکل جدی نخورده ایم.

zتحریم ها قطعاً تأثیرگذارند
باوجوداینکه گفته شده بود تحریم ها در تأمین دارو 
نباید تأثیرگذار باشد اما در دارو یک بحث مواد اولیه 
وجود دارد و خیلی از مواد اولیه ما از خارج کشور تأمین 
می شود و ناخواسته مثل بقیه کاالهای اساسی تحت 
تأثیر افزایش قیمت و تغییرات ارز نیمایی و گرانی های 

ناشی از نوسانات ارز قرار می گیرد.
براین اساس است که تعدادی از مسووالن به صراحت 
اعالم می کنند این دروغ بزرگی است که دارو مشمول 
تحریم نیست. به گفته احمد قویدل مدیرعامل کانون 
هموفیلی ایران راه خرید داروها مسدود است. عالوه 
بر سختی دسترسی به داروهای خارجی، مجموعه ای 
از قوانیــن دیگری که از تحریم الهام گرفته اند مانند 
تحریم های بیمــه و حمل ونقل، بحث تأمین دارو را 
دچار مشکل کرده اند. به این ترتیب نباید فراموش کرد 
که تولید داخلی ماتحت تأثیر تحریم اســت، چراکه 
بنیان های اولیه تولید دارو تحت فشار هستند و مجبور 
می شوند از مبادی غیررسمی نیازهایشان را تأمین 
کنند. یکی از عوارض تحریم این است که حوزه های 

تولید داخل را دچار مشکل می کند.
موضوع قابل تأمل دیگر آنکه نباید فراموش کرد ما 
به دلیل تحریم، توان فروش نفت نداریم و درواقع ما 
باید پول داشته باشیم تا بتوانیم دارو بخریم. از سوی 
دیگر فارغ از تحریم ها، اگر دارو از تمام گردنه ها عبور 
کند و وارد بازار شود، پشت سد بیمه می مانند، چراکه 
انتقال هزینه  داروهای بیماران خاص به سازمان های 
بیمه گر بدهکار، موجب شده است تا داروها گروگان 

شرکت های پخش بمانند.
درباره وضعیت تولیــد و واردات داروهای بیماران 
خاص، در چنین شــرایطی هاشــمی رئیس بنیاد 
بیماری هــای خــاص نیز می گوید: تأمیــن دارو بر 
عهده وزارت بهداشت اســت که داروها یا به صورت 
تولید داخلی و یا به صورت وارداتی تأمین می شوند. 
خوشبختانه در دوران تحریم با مدیریتی که وزارت 
بهداشت داشته است، بیمارانمان دچار مشکل جدی 
نشده اند. البته در مقاطعی دارو کم شده که با پیگیری 
داروها تأمین شده اند. همچنین وضعیت واردات دارو به 
دلیل بحث تأمین ارز بسیار دشوار است. مورد دیگری 
که در رابطه با چنین داروهایی قابل توجه است آنکه 
عالوه بر محدودیت های دسترسی به داروها، اثربخشی 
داروهای وارداتی هم موردبحث است به طوری که گفته 
می شود تمام داروهایی که سردخانه ای هستند، نیاز 
به سیستم حمل ونقل رسمی دارند. هم اکنون تأمین 
این داروها دچار چالش است و ممکن است اثربخشی 

دارو دچار مشکل شود.

zدارو مانند دیگر کاالها با نوساناتی روبروست
اما مجتبی خلقی نژاد که از داروسازان اصفهان است 
دراین باره در گفت وگو با دنیای اقتصاد بیان می کند: 
خوشــبختانه باقدرت باالیی که درزمینه داروسازی 
در منطقه داریم تقریباً دارویی نیســت که تولید آن 
از توان ما خارج باشــد و اگر موردی هم وجود دارد 
که در ایران تولید نمی شود احتماالً به دلیل مصرف 
پائین، خود نمی خواهیم که ساخته شود چون برای 
تولید برخی از داروها فقط یک کارخانه داروسازی در 

کل دنیا کافی است.
او می افزاید: اما در رابطه با داروهای بیماران خاص 
چندان کمبودی وجود ندارد هرچند دارو هم مانند 
دیگر کاالها با نوساناتی همراه است ولی آنچه وجود 
دارد آن است که فعالً درزمینه تأمین اغلب داروهای 
این بیماران مشکلی نیست؛ و یادآور می شود: معموالً 
در هر رده از این بیماری ها یک یا دو مورد از داروهای 
آن ها در زمان هایی کمیاب است که در این شرایط، 
بیماران با مشــکالت ناخوشایندی مواجه می شوند. 
درصورتی که بیشتر این داروها در داخل هم ساخته 
می شوند اما بازهم به دلیل وابستگی بخشی از مواد 

اولیه به واردات، کمبودهایی دارند.
این فعال در ارتباط با خدمات بیمه ای برای تأمین 
داروهای این بیماران اظهار می کند: پوشــش های 
بیمه ای متفاوت است در صورت تحت پوشش قرار 
گرفتن بیمه های تکمیلی شرایط برای تهیه داروها 
بسیار بهتر است اما بیمه های مادر فقط برخی از داروها 

را پوشش می دهند.
او ادامه می دهد: البته یک سوی دیگر این ماجرا هم 
بحث بدهکاری تأمین اجتماعی به داروخانه هاست 
که همواره وجود داشــته وهمکاران ما هم خود را با 
این وضعیت وفق داده اند چون ظاهراً این مساله قابل 
برطرف شدن نیست مگر ورود نسخه های الکترونیکی 
که با روش های سنتی جایگزین شود و به تدریج معضل 

بدهکار بودن تأمین اجتماعی رفع شود.
خلیقی نژاد درباره تأثیر تحریم های ایجادشده بر 
تأمین این داروها می گوید: باوجودآنکه دارو مشمول 
تحریم نیست اما موضوع آن است که تهیه دارو فقط 
وابســته به قرص و شربت نیست بلکه تحریم ها بر 
مواردی چون کاغذ، جعبه وبسیاری از مواد موردنیاز 
برای تهیه یک دارو تأثیری مســتقیم داشته است. 
همچنین این اتفاق باعث تأثیرگذاری بر روابط کاریمان 
با بسیاری از شرکت های تولیدکننده دارو و تولیدکننده 

مواد اولیه دارو در خارج از کشور شده است.
اگرچه که هیچ گاه تحریــم دارویی نبوده ایم اما با 
تحریم ارزی و تحریم جابجایی ارزی مواجه هستیم. 
این فعال توضیح می دهد: زمانی که برای واردات دارو و 
مواد اولیه تولید دارو نمی توانیم ارز را از طریق تعامالت 
بانک های داخلی و خارجی به دلیل تحریم ها جابجا 
کنیم، برای ورود دارو و مواد اولیه به داخل کشــور 
هم با مشکل مواجه هســتیم. عالوه بر آنکه برخی 
از شرکت های خارجی تولیدکننده دارو و همچنین 
تولیدکننده مواد اولیه دارو حاضر به معامالت نقدی 
هســتند بنابراین نقدینگی کافی هم در این میان 
نقشی بســزا دارد که نبودش باعث کمبود و گرانی 
دارو می شود. این داروساز خاطرنشان می کند: جدای 
از مشکالت تحریم و گرانی ارز، کرونا هم باعث تغییراتی 
زیاد در سیســتم جهانی شده است و پروازها و رفت 
آمدها و ارتباط با تولیدکنندگان جهانی را کم رنگ تر 
کرده اســت به طوری که این ویروس مزید بر علت 

مشکالت بی پولی و تحریم ها شده است.

zحمایت و توجه مسووالن نیاز است
خالصــه کالم آنکه در این روزهــا که اکثر نقاط 
کشور در وضعیت قرمز کرونا به سر می برند گروهی از 
بیماران بیش از سایر گروه های دیگر نیاز به حمایت 
و توجه مسووالن دارند. آن ها بیماران خاصی هستند 
که ازلحاظ ایمنی بیــش از افراد دیگر ضعیف و در 
معرض ابتال به کرونا هستند. این افراد هرروز نیاز به 
دارو دارند شاید ساعات زیادی را صرف تأمین داروی 
خود می کنند و البته این سوای از بحث گرانی های 
کمرشکن این داروهاست؛ و البته این روال به نوبه خود 
آن ها را بیشتر در معرض ابتال به کرونا قرار می دهد 
حال آنکه این افراد مجبور باشــند برای تهیه داروی 
خود به داروخانه های بیشــتری مراجعه و در سطح 
شهر تردد بیشــتری داشته باشند احتمال خطر را 
برای این افراد بیشتر می کند، امید است با اندیشیدن 
تدابیری برای رفع کمبود داروی بیماران خاص حداقل، 
در این روزهای حساس تا حدودی از مشکالت این 

افراد کاسته شود.

ادامه یادداشت

مدیریت دانش، سرمایه گذاری برای فردا
zکارکرد نظام مدیریت دانش سازمانی در شرایط بحران

همان گونه که گفته شد، بحران های اجتماعی به رغم تأثیرات 
منفی، درس آموزشی های فراوانی را به همراه دارند و منجر به 
تجربه و یادگیریهای غنی و ارزشمندی می شوند زیرا پیامدهای 
هر تصمیم در شــرایط بحرانی بســیار زود آشکار می شود و 
تأثیرگذاری آن زیاد است و این دو خاصیت موجب می شود تا 
بتوان باکیفیتی باال از نتایج مثبت و منفی تصمیمات یاد گرفت 
و آن گونه که دانشمندان این حوزه باور دارند کیفیت یادگیری از 
تجربه های اشتباه بهمراتب باالتر از گونه های صحیح آن است و 
همین اشتباهات احتمالی سرمایه ارزشمندی از بینش ها را فراهم 
میآورد که ذی اثران بعدی را برای تکرار نکردن آن رهنمون سازد.
اما از سوی دیگر ماهیت این دانش به صورت پراکنده و ضمنی 
در افراد مختلفی ایجاد می شود و اگر فرایند آشکارسازی بر روی 
آن ها اتفاق نیافتد، کاربرد چندانی نخواهد داشت؛ زیرا کارآمدی 
در انتقال دانش ضمنی )برخالف دانش آشکار( بسیار اندک است، 
معموالً به صورت خود به خودی انتقال نمی یابد و ممکن است 
احیاناً افرادی که از آن برخوردار می شوند در مدیریت بحران های 
بعدی نقشی نداشته باشند پس ضروری است تا به سرعت و قبل 
از آنکه این درس آموزی ها فراموش شود، روشی برای آشکارسازی 

آن ها اندیشیده شود.
zالزامات آشکارسازی دانش بحران

گفتیم که کیفیت درس آموزی از تجارب شکســت باالتر از 
موفقیت است پس برای آنکه افراد تمایلی برای آشکارسازی دانش 
ضمنی و تجارب خود از مواجه با بحران داشته باشند باید هزینه 
اجتماعی افشای رویکردهای ناموفق برای متولیان امور کاهش 
بیابد. معموالً در شرایط بحرانی همبستگی اجتماعی پیرامون یک 
هدف مشــخص که غلبه بر بحران است بیشتر می شود و باید 
بافرهنگ سازی و روا داری اجتماعی، این همبستگی را تا بعد از 
فروکش بحران نیز ادامه داد و هم زمان روش هایی را برای حفظ 
محرمانگی و پشتیبانی از مدیران را هم فراهم آورد تا شجاعت 
اســتراتژیک الزم برای بازگویی درس آموخته ها و همچنین 

تصمیم گیری و اقدام فوری در شرایط بحرانی فراهم شود.
پس ازآن باید سازمان دهی هایی برای استخراج و مستندسازی 
این دانش ضمنی به عمل بیاید، پروژه های پژوهشی، دانشگاهی 
و ســازمانی برای مصاحبه با ذی اثران بحران و مکتوب کردن 
آن تعریف شــود. بازتاب اثرات اجتماعی هر یک از تصمیماتی 
که این روزها گرفته می شود، جمع آوری شود و کارگروه هایی 
بین بخشی و سازمانی برای تجزیه وتحلیل نتایج آن شکل گیرد. 
باید توجه داشت مدیریت بحران ماهیتی کامالً بین بخشی و 
فرا سازمانی دارد پس مدیریت دانش مرتبط با آن نیز باید در 
کارگروه هایی با همان ماهیت به اجرا دربیاید که همه ذی اثران 
از حوزه حاکمیتی و عمومی تا خصوصی و شــهروندی در آن 
ایفای نقش  کنند. سازوکارهایی مانند شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی، اتاق های بازرگانی و مانند آن می توانند در 

این حوزه مؤثر عمل نمایند.
z لزوم توجه به تاب آوری و انعطاف پذیری اجتماعی برای شرایط

بحران
شــرایط متالطم بازارها و صنعت، مدت ها است که اهمیت 
اســتراتژیک قابلیــت انعطاف پذیری و تــاب آوری بنگاه های 
اقتصادی را در برابر دگرگونی های اجتماعی آشکار کرده است و 
اکنون در راهبرد گذاری های سطح بنگاهی به این مقوله توجه 
می شود اما وقایع این روزها نشان می دهد، سطح انعطاف پذیری 
در مواجهه با دگرگونی های ناشــی از بحران در حوزه های بین 
بخشی اقتصادی کشور چندان کافی نیست، تعطیلی دانشگاه ها، 
مدارس و مؤسسات آموزشی و نبود سیستم کارآمد آموزش از 
راه دور متناسب با ابعاد آن نشان داد که انعطاف پذیری در این 
حوزه اندک است و کاهش شدید کاالهای بهداشتی و مرتبط با 
درمان این اپیدمی مشخص کرد که اکوسیستم های صنعتی ما 
هم از قابلیت انطباق پذیری کافی برای تولید چابک و یا واردات 
ســریع این اقالم برخوردار نبستند که اگر چنین مزیت هایی 
وجود داشت هم خسارت های بحران کمتر بود و هم سودآوری 
بنگاه هــای اقتصادی با تمرکز بر تولید به موقع آن ها کمتر در 
معرض آســیب قرار میگرفت. این واقعیات نشان می دهد در 
برنامه ریزیهای میان و کوتاه مدت هم در حوزه های عمومی و هم 
خصوصی توجه به قابلیت های استراتژیک مدرن باید بیش ازپیش 

در کانون توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر بخش مهمی از دانش سازمانی ای که باید تحلیل 
شود در حوزه بررسی تاب آوری نظام بهداشت و درمان شامل 
بیمارستان ها ارکان لجستیک این بخش در مواجه با تقاضای 
باالی ناشــی از بحران است. اگرچه با فداکاری متولیان و کادر 
درمانی، این حوزه تا امروز تا حدود قابل قبولی موفق عمل کرده 
است اما وضعیت آن در صورت استمرار شرایط می تواند شکننده 
باشد و برای آینده باید میزان تاب آوری این سیستم با دقت فراوان 
محاسبه و تحلیل شود و از سوی دیگر پس از گذشت بحران، 
معضل بعدی مواجهه با نارسائیهای ترمیم پذیری اقتصادی و 
اجتماعی اثرات آن خواهد بود؛ که تولید، اســتخراج و اشاعه 
دانش ضمنی حاصل شده در این حوزه نیز بسیار ضروری است.

* مشاور مدیریت استراتژیک

بیماران نیازمند شیمی درمانی در 
بسیاری موارد دنبال داروهای برند 

خارجی هستند درحالی که این 
داروها بانام ژنریک در بازار داخلی 

تولید می شود اما بیماران بنا به 
توصیه پزشک تمایل دارند داروی 

شیمی درمانی برند ژنریک مصرف 
کنند که با توجه به محدودیت های 

اعمال شده و نبود حمایت از داروی 
برند ملزم هستیم داروی ایرانی در 
اختیار بیماران سرطانی قرار دهیم

باوجوداینکه گفته شده بود تحریم ها 
در تأمین دارو نباید تأثیرگذار باشد 
اما در دارو یک بحث مواد اولیه 
وجود دارد و خیلی از مواد اولیه 
ما از خارج کشور تأمین می شود و 
ناخواسته مثل بقیه کاالهای اساسی 
تحت تأثیر افزایش قیمت و تغییرات 
ارز نیمایی و گرانی های ناشی از 
نوسانات ارز قرار می گیرد

امورآگهیهای
روزنامه»دنیایاقتصاد«

دراصفهان
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 درد بی درمان کمبود دارو 
برای بیماران خاص

دارو نیست یا کم است و گران
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ویژه  روز پزشک

گزارش
 در دولت تدبیر و امید محقق شد

 ارتقای نرخ سوادآموزی زنان 
در اصفهان به 88/9 درصد

ســوادآموزی به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر در ایجاد 
آگاهی و دانایی در افراد جامعه و گامی بزرگ در مسیر عدالت 
آموزشی در هفت سال اخیر در استان اصفهان موردتوجه 
جدی قرارگرفته و توسعه یافته است. از مجموع 2 میلیون 
و 608 هزار بی سواد و کم سواد در کشور که از ابتدای دولت 
تدبیر و امید تاکنون زیرپوشــش فعالیت های سوادآموزی 
قرارگرفته اند 58 هزار و 15۷ نفر مربوط به استان اصفهان 
اســت که نوع خود اقدام مهم و ارزنده به شمار می آید. در 
استان اصفهان نیز با ارزیابی های صورت گرفته قدر مطلق 
باســوادی از ابتدای انقالب تاکنون به بیش از 9۷ درصد 
رسیده است و این استان جزو پنج استان برتر باسواد کشور 

محسوب می شود.

zپوشش 88.9 درصدی نرخ سوادآموزی زنان در دولت تدبیر و امید
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش اصفهان گفت: یکی 
از اقدامات بسیار شاخص در هفت ساله اخیر پوشش ۸۸،9 درصدی 

سوادآموزی زنان در استان بوده است.
محمد اسماعیل زاده در گفت وگو با ایرنا افزود: از مجموع 5۸ هزار 
و ۱5۷ نفر سوادآموز جذب شده از سال 92 تا 9۸ تعداد 5۱ هزار و 

۷2۱ نفر را زنان تشکیل داده اند.
وی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در بحث بی ســوادان یا 
کم سوادان اتباع خارجی نیز گفت: در مدت مزبور نیز هفت هزار و 

۸6۸ نفر به جمعیت باسوادان اتباع مقیم استان افزوده شده است.
معاون ســوادآموزی اســتان اصفهان افزود: اقدامات بسیاری در 
ندامتگاه ها و زندان های اســتان برای آموختن سواد به مددجویانی 
در حال گذراندن دوره محکومیــت خود نیز در این مدت صورت 

گرفته است.
وی با تشــریح دوره های سوادآموزی شامل انتقال، سوادآموزی و 
تحکیم گفت: سوادآموزی مختص کسانی است  که هیچ گونه سواد 
خواندن و نوشتنی ندارند. اسماعیل زاده افزود: دوره انتقال به پایان 
سوادآموزی تا دوره ابتدایی اطالق و دوره تحکیم نیز باهدف تثبیت 

و تعمیق سوادآموزی انجام می شود.
zابتکار دولت در اجرای طرح های تحکیمی برای سوادآموزان

معاون ســوادآموزی اداره  کل آموزش وپــرورش اصفهان گفت: 
از ســال 92 تاکنون طرح های بسیاری ازجمله برگزاری مسابقات 
کتاب خوانی و پرسش مهر رئیس جمهوری، حلقه های کتاب خوانی، 
خواندن با خانواده و نماز کلید بهشت به منظور عالقه مندی و توسعه 
آموخته های سوادآموزان اجراشده است. وی به حضور 2۴ هزار و ۱90 
نفر از سوادآموزان استان در طرح مسابقات کتاب خوانی و پرسش 
مهر رئیس جمهوری اشاره کرد و طرح حلقه های کتاب و کتاب خوانی 
را از دیگر اقدامات دولت به منظور تثبیت و تحکیم ســواد و ارتقای 
آگاهی های عمومی سوادآموزان برشمرد و گفت: از سال 95 تاکنون 
2۴2 حلقه کتاب و کتاب خوانی بین سوادآموزان استان تشکیل شده 
اســت. وی به طرح خواندن با خانواده نیز اشــاره کرد و گفت: این 
طرح نیز به منظور تکرار آموخته ها در کانون خانواده و دانش افزایی 

سوادآموزان در سال های اخیر اجراشده است.
معاون ســوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش  اصفهان افزود: در 
طرح عملی »نماز کلید بهشت« نیز که باهدف آموزش شیوه های 
عملی نماز و احکام بین ســوادآموزان اجرا می شود در 2 سال اخیر 

هشت هزار و 26۸ سوادآموز شرکت کردند.
zمراکز یادگیری محلی، دستاورد دولت یازدهم

اسماعیل زاده یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم را تأسیس 
مراکز یادگیری محلی عنوان کرد و گفت: در هفت سال اخیر ۱5 مرکز 
در استان دایر شده است. وی به راه اندازی یک مرکز جدید در ۱۷ 
شهریور هم زمان با روز جهانی سواد در شهرستان دهاقان اشاره کرد 
و گفت: در این مراکز آموزش مهارت های زندگی، حقوق شهروندی 

و حرفه آموزی به سوادآموزان ارائه می شود.
zرشد 1،3 درصدی قدر مطلق باسوادی در گروه سنی 6 سال به باال

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش اصفهان گفت: قدر 
مطلق سوادآموزی در گروه سنی 6 سال به باال در استان از سال 95 
تا 9۸ به بیش از ۱،۳ درصد افزایش یافته است. وی یادآور شد: قدر 
مطلق باسوادی در گروه سنی 6 سال به باال در سال  95 به میزان 

۸9،9 درصد بود که در سال 9۸ به 9۱،2 درصد رسید.
اسماعیل زاده همچنین به رشد هشت دهم درصدی باسوادی در 
گروه سنی ۱0 تا ۴9 سال به عنوان عمده مخاطبان سوادآموزی از 

سال 95 تا سال 9۸ اشاره کرد.
z باال بودن 2 درصدی آمار سوادآموزی در اصفهان از شاخص کشوری 

مدیرکل آموزش وپرورش اصفهان گفت: تالش های صورت گرفته 
درزمینهٔ آموزش یاران نهضت سوادآموزی، آمار باسوادی در استان 
اصفهان به 9۷ درصد رســیده که از شاخص کشوری نیز 2 درصد 
بیشتر است. محمد اعتدادی در گفت وگو با ایرنا افزود:  موضوع سطح 
سواد و آموزش ازجمله مهم ترین نیازها برای پیشرفت هر کشوری 
است که این مسئله در ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی به فرمان 

امام راحل توسط  نهضت سوادآموزی دنبال شد.
وی ادامه داد: اســتفاده از ظرفیت نهضت سوادآموزی و افزایش 
نرخ باســوادی در کشــور، اولویت راهبردی نظام  در حوزه عدالت 
علمی و آموزش برای همگان است که این مهم در استان اصفهان به 
جد دنبال شده و می شود. مدیرکل آموزش وپرورش اصفهان  ادامه 
داد: برای رسیدن به نقطه مطلوب در فعالیت های آموزشی نهضت 
سوادآموزی باید روحیه جهادی در میان فعاالن این حوزه روزبه روز 
تقویت و از هرگونه بروکراسی و تشریفات اداری که مانع انجام کار 

است، پرهیز شود.

شکیبا شیرازی- با اوج گیری ویروس کرونا در 
سراسر جهان بسیاری از پزشکان به تقویت 
روحیــه و افزایش آگاهی مردم برای مقابله و 
پیشگیری از شــیوع این ویروس کشنده در 
فضای اینســتاگرام پرداخته اند، آن ها از این 
طریق با نشر ویدیو و یا مطالبی مردم را با ابعاد 
مختلف و میزان خطرات ناشی از این ویروس 
آگاه می کنند. پزشکان بهترین و موثق ترین 
افرادی هســتند که می توانند اطالعاتی در 
خصوص چگونگی مقابله با این ویروس کشنده 
ارائه دهند آن ها در این روزها در کنار مردم ایران 
کار خدمت رسانی و مشاوره را بر عهده دارند و 
تا پای جان در این راستا مشغول خدمتگزاری 
هســتند. برخی از آن ها در صفحات مجازی 
به ویژه اینســتاگرام به مشاوره، پیشگیری و 
مقابله با این ویروس پرداخته اند. در ایران، اول 
شــهریورماه، هم زمان با زادروز بوعلی سینا، 
به پاس تألیفات و خدمات وی، به علوم پزشکی 
و فعالیت وی در این رشته و تجلیل از پزشکان، 
روز پزشک نام گذاری شده است. در کشورهای 
دیگر، روزهای دیگری، با توجه به رویدادهای 
محلی برای این مناسبت در نظر گرفته شده اند.

 
z!اپیزود اول: امسال روز پزشک شبیه هیچ سالی نیست

اما امسال یکی از متفاوت ترین سال ها برای پزشکان 
است این تفاوت را می توان از درد و دل های این قشر 
حس کرد. دکتر امیرحســین داور پناه، متخصص 
جراحی عمومی در همین خصوص یادآور می شود: 

به من تبریک نگویید!
اگــر انتظــار دارید مــن صد در صد ســالمتی 
ازدست رفته تان را به طور تضمینی به شما برگردانم و 
هیچ درصد شکستی برای درمانتان متصور نیستید، 
اگر معتقدید مرگ پزشــکان در اثر کرونا جزئی از 
کار آن ها است و بابتش پول می گیرند، اگر بااینکه 
هنوز نیمی از کارانه 9۸ را نگرفته ام ولی مالیاتش را 
پیشاپیش پرداخت کرده ام و من را فراری از مالیات 
می دانید، اگر در مطبم تعــداد بیماران را در تعداد 
روزهــا و تعرفه ویزیت ضرب می کنید، اگر فشــار 
ذهنی و قلبی همکار من را که خودش کرونا داشت 
و فرزندش معصومانه و مظلومانه در اثر کرونا، فرشته 
وار پرکشید درک نمی کنید، اگر غم از دست رفتن 
خوش اخالق ترین همکار جراح من را نمی فهمید، 
اگــر من را در تمامی ســاعات و تمامی حاالت در 
فضای حقیقی و مجازی ملزم به پاسخگویی دقیق و 
علمی به سؤاالت ریزودرشت خودتان با ارائه کمترین 
اطالعات، از ســمت خودتان می دانید، اگر به تعهد، 
تخصص، دانش، مهارت و قدرت تصمیم گیری من 
مشکوک هستید، اگر من را فردی متمول، رفاه زده، 

بی دغدغه و بی اعتقاد تلقی می کنید، اگر نمی دانید من 
تا به این جایی که رسیده ام چند سال درس خوانده ام، 
چند سال باالجبار در دورترین نقطه ها به محرومان 
این خاک خدمت کرده ام، چند ســال برای افزایش 
دانش و مهارتم برای درمان شما وقت گذاشته ام، اگر 
من را الیق آنچه دارم اعم از امکانات، اعتبار و احترام 
نمی دانید، اگر خود را ملزم میدانی به سفر تابستان، 
تجمع زیر خیمه مثل قبل، دورهمی های شــلوغ، 
ماســک نزدن و به هر چیزی که مهربانی ات را کم 

کند، به من و امثال من تبریک نگویید!
امسال کمی ناراحت تر، به هم ریخته تر، درحالی که 
در ســوگ عزیزان پر کشیده مان هستیم روزمان را 
به هم تبریک میگوییم. باشد که سال به سال دریغ 

از پارسال نباشد.
دکتر مصطفی وفایی، رادیولوژیست می گوید: روز 
پزشک امسال با ســال های دیگر فرق دارد. امسال 
یکرنگ و بوی دیگری دارد. رنگش ســفید ســفید 
است. کدورت های سفیدروی پس زمینه سیاه سینه.

امسال تعداد زیادی از پیامک های انبوه تبریک روز 

پزشک نظام پزشکی برای تعدادی از پزشکان دلیور 
نخواهد شد. امســال خیلی از مشترکان موردنظر 
در دســترس نیستند. امســال کرونا خیلی ها را با 

خودش برد.
امسال حتی حساب کتاب ها هم فرق دارد.

-»روزی اگه فالن تا مریض کرونایی ببینه، در ماه 
هــم بذاریم دیگه حداقل فــالن روز کار کنه، از هر 
مریض کرونایی هم فالن هزار تومن بگیره، می شه 

در ماه اوووه چقد کرونا تومن پول«!
امســال ردوبدل شدن جمالت، با پدر مادرها هم 

فرق داشت.
-»نمی شه یه مدت مرخصی بگیری؟!«

-»نه مامان جون! نمی شــه! این شــغل منه، کار 
منــه، وظیفه منه! من مرخصی بگیرم پس کی بره 

جای من؟!«
-»خیلــی مواظب خودت بــاش. خیلی خیلی 

نگرانتم!«
امســال حتی فارغ التحصیلی تازه پزشکان جوان 
هم فرق داشت. جانم به اون جشن های کروناییتان!

امسال روز لبخندهای ماسیده پشت ماسک است، 
صورت های خیس عرق در پس شــیلد، دست های 
تاول زده در دســتکش و تن های رنجور پیچیده در 

لباس های مخصوص.
z!امسال روز پزشک شبیه هیچ سالی نیست

حاال باید گفت کاش قدر پزشکانمان را بدانیم آنان 
که درد را به جان می خرند تا بیمارانشان درد نکشند، 
سفیدپوشانی که لباس خدایی بر تن دارند و با دستان 
نوازشــگر و قلب مهربان خود، درد بیمار را تسکین 
می بخشد و به او نوید حیاتی دوباره می دهد. بااینکه 
خواب در چشمانشان حدقه می زند، شب تا صبح را 

برای درمان بیمارانشان بیدار می مانند.
 باید قداســت برداشته شــده به حرفه پزشکی 
بازگردانده شود چرا که برای آنها پزشک شدن کافی 
نیست، هدف نیست. مشــکالت برایشان طبیعی 
اســت، آگاهانه این راه را انتخاب کرده اند. از همان 
ابتدا که طبابــت را یاد می گیرند، خدمت کردن را 

هم یاد می گیرند.
این پزشــکان هستند که ســختی تمام دوران 

تحصیل، بی پولی، شب زنده داری، شیفت بیمارستان 
بودن، انترن بودن و ... را نه با زیرمیزی که با خدمت 

صادقانه به خلق درمی آورند.
اپیزود دوم: پای درد دل دانشجویان پزشکی

حال باید مروری کرد راه پزشــک شدن را، وقتی 
از بیشتر دانشجویان پزشکی سؤال می شود که چه 
شد که رشته پزشکی را انتخاب کردید، می گویند در 
دوران کودکی و هنگامی که از ما می پرسیدند وقتی 
بزرگ شدی می خواهی چکاره شوی با هزاران ذوق 

و شوق می گفتیم: دکتر...
بعد از گذشت چند سال و گذراندن دوره دبستان، 
راهنمایی و اول دبیرستان با کلی هیجان رشته تجربی 
رو انتخاب می کنی و درس خواندن را با تالش جدی 
و همــت بلند ادامه می دهی و در کنکور شــرکت 
می کنی. روزی که نتیجه ی کنکور اعالم می شود و 
به قول معروف شاخ غول را می شکنی و می شوی جزو 
دکترهای آینده با خودت می گویی که چه روزهای 
خوبی در انتظار اســت. روزهایی که جدا از خیلی 
آدم های عادی می توانی به نجات جان یک نفر کمک 
کنی و کنار دعاهای خیر مردم یک زندگی راحت با 
درآمد باال داشته باشی؛ اما بعد از قبولی در دانشگاه 
و گذرانــدن چندترم از تحصیل خود از انتخاب این 
رشته احساس نارضایتی می کنی و معتقدی وقتی 
وارد دانشگاه می شوی انتظاراتی از آموزش پزشکی 
و آینده شغلی خود را که در ذهن داشتی با شرایط 

امروز جامعه هیچ تناسبی ندارد.
این روزها در جامعه هر دسته و گروهی از مشاغل 
با مشکالت صنفی مواجه هستند، دانشجویان پزشکی 
هم از بقیه مردم مستثنی نیستند. به نظر می رسد 
مهم ترین مشکل دانشــجویان پزشکی مشکالت 
معیشتی و عدم تعریف حدود وظایف و اختیارات و 
همچنین ساعات کاری نامشخص است و از طرفی 
گاه تصمیم گیری های ناگهانی وزارت بهداشــت در 
خصوص شرایط و ضوابط پذیرش آزمون دستیاری 
و تغییرات سهمیه بندی در آزمون های پزشکی باعث 
شده دانشجویان امیدهای خود را کمرنگ شده ببینند 
و نتوانند برنامه ریزی دقیقی برای آینده شان داشته 
باشــند. همین امر باعث افزایش تقاضای مهاجرت 
پزشکان جوان شده است و از طرفی خیلی از کشوهای 
همسایه و کشورهای اروپایی تمایل دارند پزشکان ما 
را جذب کنند و حتی برای آن ها تسهیالت و شرایط 
ویژه ای نیز فراهم می کنند. این اتفاق برای کشــور 
آثار زیان بار مادی و معنوی دارد چراکه پزشــکانی 
کــه بر روی مردم خودمان تمریــن کرده و تجربه 
کســب کرده اند ازاین پس و با مهاجرت تجربه شان 
را به کشورهای دیگر می برند و این یکی از مهم ترین 
مسائلی است که سیاست گذاران نظام سالمت باید 

درصدد حل آن باشند.

 تالش برای ساخت واکسن و پیش خرید 
از دیگر کشورها در جریان است

روز پزشک را به ما تبریک نگویید!
پزشکان از کدورت های سفیدروی پس زمینه سیاه سینه هایشان می گویند

فابا در نصف جهان
فناوری های نوین مالی در اصفهان توسعه پیدا می کنند

روسای  در جلســه  رئیس جمهور 
کمیته های ســتاد ملی مقابله با کرونا 
پس از ارائه گزارش روسای کمیته های 
آموزش و درمان ستاد از روند نظارت 
بهداشتی  اجرای دستورالعمل های  بر 
در کنکور سراسری در کشور، از اقدام 
کمیته درمان و وزارت بهداشــت در 
غربالگری دانــش آموزان در برگزاری 

کنکور، قدردانی کرد.
به گــزارش مفدا، دکتر حســن روحانی 
در جلسه روســای کمیته های ستاد ملی 
مقابله بــا کرونا، گفت کــه اجرای چنین 
تجربه منحصربه فرد در جهان، ابتدا می تواند 
تضمین کننده ســالمت دانــش آموزان و 

خانواده های آن ها و بعد هم جامعه باشد.
 رئیس جمهور همچنین از تالش ها و نظارت 
دقیق مجریان و ناظران برگزاری این آزمون 
قدردانــی و اظهارکرد: مردم و به ویژه دانش 
آموزان نیز در روز گذشــته و زمان برگزاری 
کنکور، با رعایت دقیق دســتورالعمل های 
بهداشتی، نقش مهمی در مقابله با بیماری 
کرونا و برگزاری کنکوری موفق، ایفا کردند و 
امیدوارم این روند امروز و دو روز پیش رونیز 
تداوم یابد.   روحانی در ادامه جلسه با اشاره 
به گزارش کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی 
مقابله بــا کرونا با تأکید مجدد بر جدیت و 
قاطعیت بر نظارت و اجرای دقیق پروتکل های 
بهداشتی مربوط به برگزاری مراسم عزاداری 
ماه محرم گفت: اقدامات و ابتکاراتی که برای 
مراسم باشکوه عزاداری های محرم در فضای 
مجازی و رسانه ملی انجام گرفته، قابل تقدیر 
است و مطمئناً می تواند شکوه عزاداری برای 

حضرت اباعبداهلل )ع( را حفظ کند.
 رئیس جمهور همچنین ضمن قدردانی از 
همکاری طبقــات مختلف جامعه و به ویژه 
متولیان و برگزاری کننــدگان هیات ها و 
مراســم عزاداری، تأکید کرد که با رعایت 
دقیق دســتورالعمل های بهداشتی امسال 
هم ملت ایــران پرچم دار عزاداری اباعبداهلل 
 الحســین خواهند بود و عشق و ارادت خود 
را به خاندان رســالت و اباعبداهلل  الحسین 
نشــان خواهند داد.   روحانی افزود: برخی از 
شهروندان طبق یک سنت قدیم برای شرکت 

در مراسم ســنتی عزاداری ساالر شهیدان، 
عمدتاً به شــهرهای زادگاه خودشان سفر 
می کردند که از آن ها می خواهم با توجه به 
شرایط خاصی که امسال با آن مواج هایم، از 
انجام این سفر خودداری کنند.  رئیس جمهور 
در ادامه جلســه روسای کمیته ستاد ملی 
مقابله با بیماری کرونا، گزارش کمیته درمان 
در خصوص میزان پیشرفت ها برای دستیابی 
به واکسن کرونا و درعین حال بررسی ها برای 
پیش خرید واکسن از کشــورهای سازنده، 
تصریح کرد: حفظ ســالمت مردم برای ما 
در اولویت اســت و به همین دلیل در کنار 
تالش ها برای ســاخت واکســن در کشور، 
برنامه ریزی های الزم برای پیش خرید واکسن 
از دیگر کشورها نیز انجام گردد.  روحانی اظهار 
کرد: در این راستا و برای تأمین واکسن، طی 
هر دو مسیر ساخت و پیش خرید واکسن، در 
جریان اســت و قطعاً در صورت ساخت این 
واکسن از سوی هر کشوری، نسبت به پیش 
خرید آن اقدام می کنیم.  در ادامه این جلسه، 
روسای کمیته های آموزش، درمان و امنیتی 
و اجتماعی گزارش هایی را از روند اقدامات 
انجام شده برای آغاز سال جدید تحصیلی از 

۱5 شهریورماه ارائه کردند.
 رئیس جمهور در پی این گزارش ها تأکید 
کرد که باید تالش شود تمامی دستورالعمل ها 
و برنامه ریزی ها، متناســب بــا جغرافیای 
هر منطقه، میزان شــیوع بیماری کرونا و 
درعین حال ظرفیت های آموزشی آن ها انجام 
گیرد.   روحانی بابیان اینکه آموزش فرزندان 
کشور از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، 
گفت: از تجارب بازگشــایی کسب وکارها، 
مراسم ماه رمضان، برگزاری کنکور و مراسم 
عــزاداری محــرم، باید برای ســال جدید 
آموزشــی بهره گرفت.   رئیس جمهور اظهار 
داشــت: همان طور که اجازه ندادیم کرونا، 
کســب وکارهای ما را به تعطیلی بکشاند، 
کنکور را به تعویق بیندازد و مانع برگزاری 
مراسم عزاداری محرم شود، با رعایت دقیق 
دســتورالعمل های بهداشتی برای تضمین 
و حفظ ســالمت دانش آموزان، نباید اجازه 
دهیم درروند آموزش دانش آموزان کشــور 

نیز خللی ایجاد شود.

گروه گزارش- کســانی که دهه سی زندگی شان 
را می گذرانند، می توانند دقایق طوالنی ایستادن 
در صــف پرداخت قبوض آب و برق و مانند آن را 
یادشان هست، اگر جثه کوچکی داشتند، بعضی 
از آدم بزرگ ها کنارشان می زدند تا زود کارشان را 
انجام بدهند و بروند، شاید اگر به اصطالح گفته شود، 
بانک رفتن، پرداخت قبض یا برداشت و واریز چند 
ده هزار تومان ناقابل کابوس جمعی مردمان دهه های 
گذشته بوده، پر بیراه نباشد. همین خاطرات را باید 
برای کسانی تعریف کرد که امروز در یک چشم به 
هم زدن کارت می کشند و معطل شمردن پول نقد 
و صف پرداخت در بانک ها نمی شوند تا بدانند در 
چه دوران طالیــی ای زندگی می کنند )روزگاری 
گرفتن بلیت از پرداخت عوارض خروج راحت تر بود( 
همه این ها در حالی بود که باید حواستان به پنچر 
بودن اتفاقی چرخ ماشینتان هم باشد که بیرون 
بانک پارک شده بود، چون لحظه ای غفلت، کیف 
و جیبتان را به باد می داد. حاال اما چه می کنید؟ 
پیک موتوری رستوراِن نزدیک محل کارتان، با 
یک دســتگاه پوز بی سیم، پول چهار پرس چلو 
جوجه، نوشابه و ساالد ناهارتان را می گیرد، بدون 
اینکه حتی بخواهید تا دم عابر بانک بروید، ممکن 
است بپرسید خب کارمزدش چقدر است؟ پاسخ: 
همین که توی صف معطل یا زیر آفتاب ظهر کالفه 

نمی شوید، ارزشش را دارد!
البته گمان نکنید که نگارنده از اپلیکیشن های پرداخت 
آنالین، ابزارها و گجت های همراه یا پوشــیدنی و مانند 
آن ها غافل است، این ها هم جای خودشان را بازکرده اند، 
بخصوص که مهمان ناخوانده شــرقی، مشــوق خوبی 
برای دســت شستن از اسکناس شده و خرید از طریق 
کارت خوان، اِپلیکیشن یا درگاه های پرداخت آنالین، برای 
اکثریت شهروندان ایرانی عادی، روزمره و مثل شیر آب 
یا یارانه ها به نظر برسد )همین یارانه دلیل خوبی برای 
داشتن کارت بانکی و به تبع آن رونق کارت خوان ها شد(. 
ولی پشت همه این تراکنش ها، انتقال ها و دکمه هایی که 
پشت سر هم می زنید، چیست؟ فکر می کنید این عابر 
بانک زبان بسته )چون خیلی چیزها را نمی تواند بگوید( یا 
کارت خوان بی گناهی که گاه عدم موجودی حساب شمارا 
به رخ تان می کشد، همین طور داخل جعبه با دستورالعمل 
فارسی مجزا در خانه رئیس بانک یا سوپرمارکت سر کوچه 
سبز شده و مثل تراکتورهای آلمانی پنجاه سال یکسره کار 
می کنند! پشتیبانی از عملیات  بانکی، تراکنش ها، جلوگیری 
از هک، سرقت یا درز اطالعات مشتری، تعمیر کارت خوان، 
رسیدگی به ای تی ام ها یا همان عابر بانک ها و بسیاری 
خدمات نوین مالی که در قالب های برخط، آنالین و تحت 
وب انجام می شوند، همه و همه بر عهده شرکت هایی است 
که با دست خالی و البته مغزهایی پر به میدان آمده اند و 

حاال خود تبدیل به یک زیست بوم یا همان اکوسیستم 
فناوری شده اند.

امروز سخن گفتن از استارت آپ ها، فین تک ها و تجارت 
الکترونیک کار آسان تری از اوایل دهه هشتاد است که 
هنوز فناوری های نوین )در کشور ما( وارد تاروپود زندگی ها 
نشده بود، رشد دفاتر خدمات الکترونیک و ناهماهنگی 
میان بانک ها در کنار ضرورت سامان دادن به فعالیت های 
مرتبط با حوزه فناوری های مالی نوین، باعث شــد تا در 
سال ۱۳۸6 خورشیدی، سرانجام با همکاری وزارت امور 
اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و شــورای مدیران عامل 
بانک ها، مرکزی تأسیس شود که فناوری های نوین مالی 
را در کشور به سامان کند. مرکزی که به اختصار فابا نامیده 
شده و دریکی از اقدامات قابل تحسین دولت )قابل تحسین 
چون دولت میل چندانی به دست کشیدن از تصدی گری 

ندارد( به بخش خصوصی واگذار شد.
بعد از ۱۳ سال فعالیِت مرکز فابا و حضور مستمرش در 
شورای راهبری بانکداری الکترونیک و اقداماتی همچون، 
تشکیل مرکز همکاری های مشترک شرکت های پرداخت، 
انتشار کتب و نشریات تخصصی پیرامون فناوری های مالی، 
تأسیس فاباتک )کانون فین تک( و مهم تر از همه ارائه 
خدمات آموزشی به مدیران و کارشناسان ارشد صنعت 
بانک داری، این مرکز نقش مهمی در به روز شدن سیستم 
بانکی، خدمات الکترونیک و درنهایت بسترسازی برای 
درک مفهوم شهروند الکترونیک بازی کرد. حاال این مرکز 
به جای تمرکز در تهران، وارد استان های دیگر هم شده 
است، اصفهان به تبع اولین استانی است که به لحاظ وجود 
مراکز مالی قدرتمند، صنایع مادر، تراکنش های باالی مالی، 
نیازهای منطقه ای و البته حضور پررنگ بانک ها، مراکز رشد 
و پویا بودن اکوسیستم کارآفرینی در آن، نیاز جدی ای به 
داشتن چنین مرکزی داشته و درنهایت صاحب آن شده 
است. افتتاح اولین مرکز استانی فابا در اصفهان در حالی 
صورت می گیرد که به گفته محمدمهدی طاهریان مدیر 
این مرکز در اصفهان، فابا در پی شناسایی و حمایت از 
فعالیت های استارت آپی، رواج هم اندیشی و دیالوگ میان 
اکوسیســتم ها، همکاری میان فین تک و ایجاد نهادی 

حقوقی برای دفاع از استارت آپ هاست.
طاهریان مدیر فابا در اصفهان همچنین با اشاره به توسعه 
فابا در قالب فاباتک، فابا نیوز، ارائه خدمات مشاوره ای، علمی 

و پژوهشی، فابا را مشاوری برای صنعت و همراه دانشگاه 
نامیده که نشان می دهد چنین مراکزی می توانند در نقش 
حلقه مفقوده زنجیره رشد تجارت الکترونیک و فناوری های 
نوین ظاهرشوند، نقشی که درگذشته مقاومت های بسیاری 
در برابر آن از سوی مدیران سنتی یا مخالفان شفافیت 

اقتصادی ابراز می شد.
طاهریان که همچنین مدیریت یکی از شرکت های حوزه 
پرداخت و اولین آن ها، خارج از تهران را بانام آیریک تجارت 
نصف جهان را بر عهده دارد، اشتغال زایی مستقیم برای 
200 نفر و اشتغال غیرمستقیم ۴000 نفر را حاصل کار 
خود و همکارانش در حوزه فناوری های نوین مالی دانست 
که تنها نشان دهنده بخشی از توانایی ها و ظرفیت های 

توسعه فناوری های نوین مالی می تواند باشد.
محمد مــراد بیات مدیرعامل فابا هم که برای افتتاح 
فابای اصفهان به این شــهر آمده، هم نظراتی مشابه با 
طاهریان دارد، او در رویداد افتتاح مرکز فابا برای اصفهان 
و اســتان های همجوارش، گفت: بانک مرکزی در اوایل 
دهه هشــتاد، کارگروه فناوری های نوین نداشت و عدم 
آموزش مدیــران در کنار فقدان دانش کاربردی در این 
زمینه، از خألهای سیستم مالی و پولی محسوب می شد 
که به برآمدن مرکز فرهنگ سازی و آموزش الکترونیک 
یا همان فابا از دل شورای راهبری بانک داری الکترونیک 
منجر شــد. بیات با طرح این پرســش که چرا جامعه 
ایرانی باوجود داشتن منابع سرشاری از هوش انسانی، از 
توسعه نیافتگی رنج می برد، افزود: غفلت از زیرساخت های 
فکری- فرهنگی و آموزشی باعث شده تا در جامعه ای که 
به سرعت با محصوالت فناوری خو می گیرد، انتقال دانش 
فناوری به کندی صورت بگیرد، از همین رومرکز فابا تالش 
دارد با تسهیل انتقال دانش فناوری جدید، نقش ضلع سوم 
در مثلث توسعه فناوری های نوین مالی را بازی کند، مثلثی 
دو ضلع دیگر آن را فناوری و رگوالتوری تشکیل می دهند.

مدیرعامــل فابا در ادامه با اشــاره به فراوانی خیرین 
در کشــور گفت: امروز کمک به توسعه فناوری ها یکی 
از مصادیق خیر و نیکی محســوب می شود چون بدون 
آن ها توسعه کشور ممکن نیســت، از همین رو ایجاد 
زیرساخت های توسعه یافتگی یک مسوولیت اجتماعی 
تلقی می شود که می تواند منبع خیر و نیکی برای جامعه 

باشد که نیاز به حضور خیرین دارد.
افتتاح مرکز »فابا« البته در حالی صورت گرفت که این 
مرکز کار خود را پیش از شیوع آغاز کرده بود اما به دلیل 
وضعیت خاص آن روزها، شروع رسمی کار خود را چند 
ماه دیرتر اعالم کرد، شروعی دیرهنگام در ساحت اقتصاد 
جهانی که تا عمیق ترین سطوحش، متأثر از فناوری های 
نوین، با سرعت درحال توسعه مفهوم انسان دیجیتال در 
افق هزاره سوم است، شروعی که می تواند به پیوندهای 
محکم تری میان اقتصاد محلی با اقتصاد ملی و جهانی 

منجر شود.
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اصغر برهانی نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل هلدینگ AIC )سرامیکهای صنعتی اردکان( در گفت و گو با دنیای اقتصاد:

هدف  ما رفع  وابستگی  و توسعه  صنعتی کشور است
تحریم ها ما را به خودکفایی صنعتی رساند

z اواخر دهه دوم انقالب اسالمی ایران چه چالش ها
و نگرش هایی در هیات مدیره این شرکت به وجود 
آمد تا به عنوان یک شرکت دانش بنیان وارد عرصه 

تولید شوید؟
 باگذشت کمتر از دو دهه از شروع انقالب اسالمی و در 
اواسط دهه هفتاد یکی از مشکالت بزرگی که گریبان گیر 
صنایع بزرگ کشور شده و آن ها را به چالش کشیده بود 

چهار موضوع اساسی بود که عبارت بودند از:
۱- نیاز صنایع بزرگ کشور به محصوالت استراتژیک

2- عدم تولید محصوالت استراتژیک در ایران با توجه 
به نبود دانش فنی تولید

۳- نبود دانش و تکنولوژی ساخت تجهیزات خطوط 
تولید به صورت بومی

۴- تحریم هــای بین المللی ظالمانه علیه کشــور 
عزیزمان ایران

لذا در چنین شرایطی شرکت سرامیک های صنعتی 
اردکان به عنوان یک شرکت دانش بنیان باوقوف به این 
چالش هــا و باهدف رفع نیاز صنایع بزرگ کشــور به 
محصوالتی که در ایران تولید نمی شد و تجهیزاتی هم 
برای تولید آن نبوده است، پا به عرضه تولید می گذارد؛ و 
از بدو تأسیس مسیر پرفرازونشیب طرح های توسعه خود 
را با ظرفیت تولید ۱200 تن انواع گلوله والینر آلومینایی، 
در سال ۷6 آغاز کرد و تا به امروز موفق شده است  عالوه 
برافزایش ظرفیت تولید انواع الینرهای ضد ســایش، 
قطعات ویژه آلومینایی، انواع کاتالیست ها، گاماآلومینا، 
آلفــا آلومینا و... را تولید کرده و ظرفیت انواع تولیدات 
هلدینگ خود را به ۱20 هزار تن در سال افزایش دهد.

z آن زمان نیاز صنایع کشور به محصوالت شما  
چگونه تأمین می شد؟ و علت عدم تولید محصوالت 

استراتژیک در آن دوران چه بود؟
 قطعاً به صورت کامالً وارداتی تأمین می شد، ضمن 
اینکه این محصوالت منوپل شرکت های اروپایی بوده 
اســت. یکی از اصلی ترین مشــکالت آن دوران عدم 
ارائــه دانش فنی و فروش تکنولوژی و حتی تجهیزات 
موردنیــاز برای تولید محصوالت پیشــرفته از جانب 
کشــورهای صاحب تکنولوژی بوده است که در قالب 

تحریم ها اجرا می شد.

z رویکرد شرکت با توجه به نبود دانش و تکنولوژی 
به صورت داخلی  تولید   ساخت تجهیزات خطوط 

چگونه بود ؟
 جواب این سؤال را به صورت چند نمونه عرض می کنم. 
در بدو تأسیس شرکت و پس از بومی سازی و ایجاد دانش 
فنی تولید محصوالت آلومینایی سرامیکی برای اولین بار 
در ایران، نیاز به تأمین پرس های ایزواستاتیک جهت 
شــکل دهی این محصوالت بود که پس از رایزنی های 
متعــدد و مکاتبات فراوان بــا تولیدکنندگان خارجی 
تراز اول این پرس هــا، هیچ کدام حاضر به فروش این 
تجهیزات به این شــرکت نشده و تنها پس از طراحی 
و ساخت چند پرس ایزو استاتیک توسط این شرکت 
با همکاری شرکت های داخلی و تولید محصول با این 
تجهیزات، شرکت DORST آلمان تمایل برای فروش این 
تجهیزات را اعالم کرد و یا درزمانی که پروژه تولید پودر 
اکتیو آلومینا از مواد اولیه هیدرات آلومینیوم برای اولین 
بار در کشور کلید خورد، دوباره هیچ کدام از شرکت های 
خارجی حتی شرکت های چینی حاضر به فروش کوره 
پخت )جهت کلســینه کردن مــواد( موردنیاز به این 
مجموعه نشدند که البته با طراحی و ساخت تجهیزات 
مذکور در خود مجموعه تکنولوژی ساخت این تیپ از 
تجهیزات نیز به طور کامل بومی سازی گردید و پس ازآن 
چندین پیشنهاد مختلف از شرکت های خارجی برای 
تحویل این تجهیزات دریافت شد که البته دیگر نیازی 
به تأمین این اقالم وجود نداشت در همین اواخر با نظر 
به تحریم های شدید از طرف آمریکا در سال 96 و عدم 
فروش آلفا آلومینا به ایران و توقف کامل خط تولید، بر 
آن شــدیم تا آلفا آلومینا را نیز تولید کنیم که البته به 
لحاظ نبود دانش فنی و تجهیزات فرآیند تولید کاری 

غیرممکن بود که با تالش شبانه روزی این مهم به لطف 
و عنایت حضرت باریتعالی در سال 96 کلید خورد و در 
نیمه دوم 9۷ به تولید و بهره برداری رسید و ثابت کردیم 
که در شرایط سخت تحریم نمی گذاریم چرخ صنعتمان از 
کار بایستد. درمجموع می توان نتیجه گرفت که کشورها 
و شــرکت های صاحب تکنولوژی کلیه محصوالت و 
دستگاه هایی که در ایران می توان طراحی و تولید کرد 
را حتی در شرایط تحریم و بعضاً باقیمت رقابتی و پایین تر 
از قیمت های جهانی حاضرند به ایران عرضه کنند، در 
اصل تحریم ها فقط برای محصوالتی است که در ایران 
ایجاد دانش فنی و تولید صنعتی آن صورت نگرفته است 
و هدف تعطیلی چرخ های صنعتی این کشور می باشد 
تا بتوانند محصوالتشان را چندین برابر قیمت به فروش 
برسانند و مواد اولیه را به پایین ترین قیمت به تاراج ببرند.

z با نمونه های خارجی AIC مزایای رقابتی محصوالت 
چیست؟

با توجه به عدم دسترســی صنایــع مصرف کننده 
داخلی به دلیل تحریم های اقتصادی و قیمت باالی این 
محصوالت از طرف شرکت های خارجی، این شرکت با 
سرلوحه قرار دادن چتر حمایتی Q.P.T درواقع تولید با 
بهترین کیفیت و رقابت پذیری، هم تراز و حتی باالتر از 
شرکت های مذکور، به لحاظ کیفیت و قیمت رقابتی و 
قابل دسترس بودن مصرف کننده که در شرایط تحریمی 
بسیار حائز اهمیت است و می تواند دغدغه صنایع داخلی 

را از کمبود محصوالت موردنیاز مرتفع کند.

z چه مشکالت و موانعی بر سر راه تولید و یا 
تجاری سازی محصوالت داشته اید؟

درحالی که کشــورهای بزرگ صنعتی دنیا تمایلی 
به پیشرفت کشــورهایی چون ایران نداشته و ندارند، 
قطعاً با تحریم های ظالمانه خود تالش می کنند جلوی 
پیشرفت صنعتی این کشور را بگیرند، در این راستا قطعاً 
محصوالتی که در کشور تولید نمی شده و برای اولین بار 
می خواهد تولید شود عالوه بر مراحل تولید خود شامل به 
دست آوردن دانش فنی تولید و دانش تکنولوژی ساخت 
تجهیزات کار بسیار مشکلی است و فراز و نشیب های خود 
را دارد. از طرف دیگر معرفی محصول تولیدشده داخلی 
به صنایعی که همیشه از شرکت های خارجی استفاده 
می کرده اند مشکلی است دو صدچندان که انرژی زیادی 
را از یک شرکت تولیدکننده می گیرد تا یک محصول 
بتواند از ممیزی های سخت گیرانه آنان سربلند بیرون 
بیاید و مورد تأیید و ســپس استفاده در صنایع مذکور 
واقع شود و جایگاه خود را به عنوان یک محصول باکیفیت 
و قابل رقابت با شرکت های خارجی پیدا کند؛ و جای بسی 
افتخار است که این شرکت دانش بنیان با توجه به تمامی 
مشکالت و گذر از آن مشکالت در بحث تجاری سازی 
محصوالت دانش بنیان خود بــا رعایت اصولی که در 
پیش گفته شد توانسته است جایگاه درشان شرکت ةای 

معتبر صنعتی دنیا را در این صنعت بیابد.
z برای رقابت با محصوالت خارجی تاکنون چه 

تأییدیه ها و مجوزهایی دریافت کرده اید؟
با توجه به اهمیت کیفیت در دکترین این مجموعه و بنا 
به تنوع باالی محصوالت سعی شده است کنترل کیفی 
محصول بر اساس استانداردهای IMS مستقر، از ورود 
مواد اولیه تا محصول نهایی در ایستگاه های تعریف شده 
سنجیده شودو در ایستگاه پایانی تست های کنترل کیفی 
محصول بر اســاس استانداردهای مشتری )در صورت 
وجــود( و یا طرح کیفی محصول که حاصل بررســی 
محصوالت مطــرح خارجی از بهترین تولیدکنندگان 
دنیا است انجام می پذیرد به عنوان مثال برای محصول 
کاتالیست های سه گانه بازیابی گوگرد استاندارد کیفی 
لحاظ شده، استاندارد شرکت ملی گاز ایران به شماره 
IGS-M-CH-054 و بــرای آلومینای فعال گرید 
جاذب استاندارد IGS-M-CH-020 مدنظر قرارمی 
گیرد که جزو سخت گیرانه ترین استانداردهای کیفی 
محصول اســت؛ و برای آلومینا بال و سرامیک بال نیز 
با توجه به عدم تعریف استاندارد معتبر طرح کیفی بر 
اساس دو برند مطرح بین المللی Deneston شرکت 
سنت گوبین و Duranit شرکت WEB نوشته شده 
بود که با توجه بــه باالتر رفتن کیفیت محصوالت از 
محصوالت مورد مقایسه، طرح کیفی به تناسب ارتقاءیافته 
و در حال حاضر قطعاً باالترین استاندارد کیفی در بین 
تمامی تولیدکنندگان این محصوالت است که دریافت 
ده ها گواهی تأیید کیفیت از مصرف کنندگان عمده این 

محصوالت مؤید این ادعا است.

z بر چه اصولی AIC فعالیت های تبلیغاتی هلدینگ 
استوار بوده و انجام شده است؟

این هلدینگ باســابقه حدود 25 سال فعالیت خود 
با بومی سازی دانش فنی تولید و ساخت تجهیزات در 

تأمین نیازهای صنایع بزرگ کشور و خروج از منوپلهای 
خارجی نبوغ خود برای رد شدن از تحریم های ظالمانه 
و جلوگیری از خروج قابل مالحظه ای از ارز کشــور را 
به خوبی نشــان داده است. تبلیغ اساسی ما کیفیت و 
رقابت با تولیدکنندگان خارجی بوده و هست و البته با 
نظر به تخصصی بودن محصوالت و مصرف کنندگان که 
اکثراً شرکت های صنعتی و خصوصاً صنایع نفت و گاز 
و پتروشیمی، صنایع شیمیایی، صنایع فوالد و معادن و 
... می باشد با عضویت در کلیه انجمن های مرتبط چون 
انجمن استثنا، انجمن کاتالیست، انجمن سرامیک و ... 
و حضور در کلیه نمایشگاه ها و اتاق بازرگانی و عضویت 
در کمسیون های صنعتی و اقتصادی و در صورت نیاز 
اطالع رســانی خبر و روزنامه یکــی دیگر از مهم ترین 
نوع ارتباط با مشــتریان گروه مهندسی فروش که در 
کلیــه بار گزاری هــا و مراحل مصرف جهت حضور و 
اطالع رســانی از نحو مصرف و کنترل کیفی در فرایند 
تولید مصرف کنندگان ارتباطات تنگاتنگی را با مشتریان 
دارند. همچنین حضور در نمایشگاه های مرتبط کشوری 
و نمایشــگاه های صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست 
جمهوری در کنار شــرکت های دانش بنیان و معرفی 
توانمندی های تولیدی هلدینــگ ازجمله برنامه های 

تبلیغی ما بوده است.

z مهم ترین حرکت توسعه ای شما، ایجاد هلدینگ 
AIC است ، ضمن معرفی واحدهای زیرمجموعه 
این واحدها چه محصوالتی تولید می کنند و در کجا 

قرار دارند؟
 با نظر به تولید انواع محصوالت های تک و محصوالتی 
که از خارج از کشــور وارد می شــد و هدف از تأسیس 
شــرکت همان گونه که قبالً اشاره شد رفع وابستگی و 

توســعه صنعتی کشور بوده است این شرکت از ابتدای 
تأسیس تاکنون دائماً درحال توسعه و تولید محصوالت 
جدید برای اولین بار در ایران اســت و این روند نیز در 

آینده همچنان ادامه خواهد یافت.
• شرکت ســرامیک های صنعتی اردکان )شرکت 
مادر( با تولید انواع گلوله والینر آلومینایی، الینرهای ضد 
سایش آلومینایی، قطعات ویژه آلومینایی، سرامیک بال 
های آلومینایی، پودر گاما آلومینا، کاتالیست های جاذب 
و کاتالیست های بازیابی گوگرد SRU و... که در شهرک 

صنعتی اردکان استان یزد واقع شده است.
• شــرکت دیبا سرام نوین کســرا با تولید آجرها و 
کاشی های ضد اسید، گلوله های تصفیه آب و سرامیک 
بالهای پرسالنی واقع در شهرک جهان آباد میبد استان یزد
• شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا با تولید پودر 
کلسایند آلفا آلومینا و انواع آلفا آلومینا با دانه بندی های 
مختلف با باالترین گرید کیفیتی، بــرای اولین بار در 
ایران این شــرکت در دو مجموعه یکی در استان قم و 
یک واحد دیگر هم در اســتان خراسان رضوی در حال 

فعالیت و تولید است.
• شرکت مهندسی و معدنی زرین پودر کسرا با تولید 
و فرآوری ســنگ آهن هماتیتی )الیژیست( و پودر ضد 
خوردگی MIO و کنستانتره آهن می باشد که در منطقه 

خرانق استان یزد واقع شده است.

z چه برنامه های توسعه ای دیگری برای آینده 
هلدینگ دارید؟

این هلدینگ با ادامه تحقیق و توسعه و کسب دانش 
فنی و بهبود و توسعه کمی و کیفی برای تولید محصوالت 
جدید در حال انجام اقدامات الزم که هم شامل طرح های 
توسعه ایی و هم افزایش ظرفیت ها می باشد راداریم که 

شامل موارد زیر می شود.
۱- افزایش ظرفیت دو برابری محصوالت در شرکت 

سرامیک های صنعتی اردکان
2- تولید کاتالیست ریفرمینگ در شرکت سرامیک های 

صنعتی اردکان
۳- افزایش ظرفیت سه برابری تولید و فروش سنگ آهن 

در شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا
۴- فرآوری آلفا آلومینا در شــرکت آلومینیوم پارس 

اکسید کسرا
5- افزایش ظرفیت شرکت دیبا سران نوین کسرا و 

راه اندازی کوره دوم آن شرکت
6- تولید کاتالیست های تصفیه روغن در شرکت دیبا 

سرام نوین کسرا
۷- تولید سیمان نسوز آلومینا باال در شرکت آلومینیوم 

پارس اکسید
۸- تولید تبوالر آلومینا در شــرکت ســرامیکهای 

صنعتی اردکان
9- تولید موالیت )نسوزها( در شرکت سرامیک های 

صنعتی اردکان
ما در جهت اعتالی رشــد علمی و توانایی در تولید 
محصوالت هایتک و استراتژیک گام برداشته تا درنهایت 

به فرموده مقام معظم رهبری » ناامید کردن دشمنان 
به واسطه جهش تولید و رفع وابستگی « هر چه سریع تر 

محقق شود.

z با توجه به شرایط اقتصادی کشور و توسعه های در 
حال انجام، بازار هدف شما برای محصوالت تولیدی 

AIC چه صنایعی را شامل می شود؟
 قطعاً در شــرایط کنونــی، ماندن برای هر صنعتی 
سازوکارهای خود را طلب می کند خوشبختانه با توجه 
به دانش بنیان بودن شــرکت،  در حــال رصد کردن 
هســتیم و با توجه به طرح های راهبردی هیات مدیره 
و با توجه به اولویت های صنایع بزرگ تر و حاشیه سود 
باالتر به تولیدات های تک و اســتراتژیک برنامه ریزی 
توسعه ایی خود را انجام می دهیم. در حال حاضر طیف 
بزرگ مصرف کنندگان محصوالت ما شامل: صنایع نفت، 
گاز و پتروشــیمی و صنایع شیمایی- صنایع معدنی و 
فوالد -  صنایع تولیدکننده سرامیک های مهندسی و 
صنعتی - صنایع کاشی، سرامیک، چینی، لعاب، رنگ و 
سیمان- صنایع غذایی - صنایع هوای فشرده - صنایع 
دیرگداز و... هستند؛ و قطعاً گسترش این بازار با توجه به 

تنوع محصوالت هلدینگ رو به افزایش است.

z به عنوان یک هلدینگ تولیدکننده دانش بنیان 
نقش واحد تحقیقات در توسعه شرکت را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
در دنیای امروز راز ماندگاری برای کسانی مهیا است 
که بتوانند نیازهای روز بازار را بشناســند و نسبت به 
تأمین آن به ســرعت اقدام کنند. این مهم در شرکت 
در واحد تحقیقات به انجام می رســد. خوشبختانه با 
سرمایه گذاری انجام پذیرفته در واحد تحقیقات هلدینگ 
تمام نیازهای نیروی مرتبط در صنایع مختلف بررسی 
و نســبت با آن طرح توجیه اقتصادی تهیه و اقدامات 
الزم بــرای تولید صنعتی آن نیاز و یا محصول با توجه 
به نوع دانش فنی و تکنولوژی ساخت آن در مجموعه 
هلدینگ در دستور کار قرار می گیرد؛ بنابراین میزان تنوع 
محصوالت و افزایش طیف صنایع مصرف کننده باوجود 
یک واحد تحقیقات تخصصی و پرتالش بسیار تنگاتنگ 
و ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت؛ و همچنین به لحاظ 
اهمیت نیروی انسانی و تجهیزات موردنیاز این شرکت 
دائماً درحال توسعه و به روز رسانی است. ازجمله خرید 
تجهیزات آزمایشگاهی BET و XRD و پارتیکل سایز 
آناالیزر و پروزیمتری و... که عالوه بر تحقیق برای تولید 
محصوالت جدید کلیه محصوالت تولیدی این شرکت 
تحت سخت ترین شرایط تحت تست و آزمایش به منظور 
حفظ حداکثر رضایتمندی مشتری و رقابت پذیری با انواع 

محصوالت تولیدکنندگان برتر دنیا است.

z آیا تصمیم دارید برای تقویت سهام شرکت از بازار 
گردان استفاده کنید؟

 بله تصمیم هیات مدیره جدید هلدینگ مبنی بر تأسیس 
یک شرکت سرمایه گذار برای برنامه ریزی های الزم برای 
طرح های توسعه آینده هلدینگ قطعی شده که شرکت 
مذکور مدیریت سهام شرکت را نیز بر عهده خواهد گرفت. 

z در پایان این مصاحبه ضمن تشکر از وقتی که در
اختیار ما گذاشتید اگه مورد خاصی دارید که عنوان 

نشده بفرمایید. 
 ضمن تشکر از روزنامه دنیای اقتصاد در آگاه سازی 
اقتصادی کشور در اینجا وظیفه خود می دانم از مدیران 
محترم عامل قبلی شرکت و همچنین اعضای محترم 
هیات مدیره های سال های قبل کمال تشکر را بکنم که 
یقیناً تالش های وافر آنان در آن شرایط سخت اقتصادی 
کار امروز این هلدینگ بزرگ را تســهیل کرده و قطعاً 
تمامی آنان در این راه ســهیم هستند. من برای آنان 
در هرکجا که هستند آرزوی سالمتی و بهروزی دارم و 
امیدوارم هیات مدیره محترم حاضر نیز ادامه دهنده راه 
آنان بوده و رشد و تعالی و توسعه همه جانبه هلدینگ را 

مد نظر داشته و تسهیل کننده امور باشند.

گروه گفتگو- شرکت ســرامیک های صنعتی اردکان در سال 13۷4 با 
شماره  12462 به ثبت و در سال 13۷6 به بهره برداری رسید و در همین 
 AIC  روانه بازار شد. هلدینگ »AIC« سال اولین تولید خود را بانام تجاری

به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده سرامیک های مهندسی بر پایه آلومینایی 
و سیلیکاتی در کشور موفق گردید با تولید دانش فنی و تکنولوژی ساخت 
ضمن حفظ برتری کیفیت تولید، با استفاده از تخصص، تعهد و پشتکار 

پرسنل خود، ظرفیت انواع تولیدات هلدینگ را به 100 هزار تن  در سال 
افزایش و در کنار آن نسبت به تنوع تولیدات خود، بنا بر نیاز صنایع کشور 
اقدام کند. اکنون دکتر اصغر برهانی نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

هلدینگ AIC شرکت سرامیک های صنعتی اردکان در آستانه 25 سالگی 
در ســالی که جهش تولید نام گرفته است به عنوان باسابقه ترین یکی از 

موفق ترین هلدینگ های صنعتی از چشم انداز شرکت می گوید.
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شهر

یادداشت

 مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان: 
سیاه پوشی اصفهان با 25۰۰ پرچم برای 

ایام عزاداری اباعبداهلل الحسین)ع(

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
گفت: شهر اصفهان با 2500 پرچم ویژه ماه محرم، عزادار 

حضرت اباعبداهلل)ع( می شود.   
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، ایمان 
حجتی در مورد فضاسازی و اقدامات شهرداری برای استقبال 
از ماه محرم اظهار کرد: به دلیل شرایط ویژه ناشی از بیماری 
کرونا، امسال پیشنهادات شهروندان و هیات های مذهبی در 
زمینه فضاسازی محیطی که حس و حال بیشتر و بهتری از 
ایام محرم به شهر می دهد، با هماهنگی شهرداری و توسط 

شهروندان و هیات های مذهبی قابل اجراست.    
وی ادامه داد: شــهرداری آماده حضور و همراهی صاحبان 
روضه، مجالس و آئین هایی است که امسال به دلیل شرایط 
پیش آمده نمی توانند مثل هر سال نسبت به برپایی مجالس 
خود اقدام کنند به همین دلیل امسال این گروه ها می توانند 
از فضاهای شــهری برای ایجاد شور و حال حسینی در شهر 

استفاده کنند. 
مدیــرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان 
تصریح کرد: ایجــاد این حس و حال با المان های محیطی 
و گرافیکی از یک ســو در امتداد عزاداری و آیین هایی است 
که توســط مردم برگزار می شــود و از سوی دیگر به دلیل 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی، کامال در راستای پروتکل های 

بهداشتی ابالغی خواهد بود. 

z  90 المان شمع در 30 نقطه شهر اصفهان نصب می شود
وی با بیان اینکه 2500 پرچم عزاداری در شــهر اصفهان 
نصب می شــود، اظهار کرد: این پرچم ها در میادین اصلی، 
پل ها، خیابان ها و معابر مناطق مختلف نصب شده است.    
حجتی به نصب المان های عاشــورایی از ســوی سازمان 
زیباسازی شهرداری نیز اشاره و تصریح کرد: 90 المان شمع 
در ۳0 نقطه شــهر اصفهان به ویژه در چهارراه ها و میادین 

نصب شده است.  
وی به نصب ۳00 المان اشک در حلقه سوم ترافیکی شهر 
اصفهان اشاره کرد و گفت: همچنین دیواره پازلی ارگ جهان 
نما در میدان امام حسین )ع( نیز متناسب با ایام محرم تغییر 
خواهد کرد و یک طرح ویژه برای گلســتان شهدا هم نصب 

خواهد شد.    
مدیــرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان 
بیان کرد: همچنین در پایه های همه پل های شهر و تقاطع 
های غیرهمسطح با هماهنگی سازمان زیباسازی پرچم های 

مناسبتی مزین به نام شهدای کربال به اهتزار در می آید.
 
z ظرفیت های تبلیغات محیطی شهرداری در اختیار هیئات

مذهبی 
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان از 
فضاسازی و سیاه پوش شدن همه ایستگاه های مترو و اتوبوس 
سطح شهر در ایام محرم سخن گفت و افزود: در همه میادین 
و چهارراه های مهم مناطق با ریسه پرچم های سیاه، سبز و 
قرمز و المان های مناسبتی نوری فضاسازی صورت میگیرد.   
وی ادامه داد: اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان مانند سال های گذشته ظرفیت های تبلیغات محیطی 

را در اختیار هیات های مذهبی قرار داده است. 
حجتی افزود: تبلیغات امسال اداره کل ارتباطات شهرداری 
اصفهان ویژه ایام محرم، بر مبنای یادآوری نوحه های قدیمی 
اســت؛ نوحه هایی که در اکثر نقاط کشور از سال های دور 
ذکر ذاکرین اهل بیت)ع( و عاشــقان حضرت اباعبداهلل )ع( 

بوده است.   

z حمایت 5 میلیارد ریالی شهرداری برای اجرای پروتکل های
بهداشتی در هیات های مذهبی

مدیــرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان 
اعالم کرد: بر اساس الیحه پیشنهادی شهرداری اصفهان و با 
تصویب در جلسه بعدی شورای شهر، اهدای اقالم بهداشتی 
بــه ارزش 5 میلیارد ریال به هیات های مذهبی برای رعایت 

پروتکل های بهداشتی انجام می شود.  
وی ادامــه داد: همچنین بزرگترین پرچــم عزاداری امام 
حســین )ع( به مســاحت 20۷ مترمربع در ابتدای خیابان 
امام خمینی )ره( در منطقه هشت همزمان با آغاز ماه محرم 

برافراشته می شود.   
حجتی با اشاره به اینکه امسال به هیچ عنوان مجوز نصب 
ایستگاه  های صلواتی یا چایخانه در مناطق مختلف شهر صادر 
نخواهد شد، گفت: برای ایجاد حس و حال این ایام در سطح 
شــهر، ایستگاه های آوا و نما برای پخش مداحی ها و ... در 
نظر گرفته شده که به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی، 

در آن ها چای و .... ارائه نمی شود. 
وی افزود: شــهرداری مناطق و ســازمان آتش نشــانی با 
هیات هایــی که طبق پروتکل های موجــود مجوز برگزاری 
مراســم دریافت کرده اند در زمینه تسهیل برگزاری مراسم 

همکاری و همیاری دارند. 
گفتنی است در راستای تسهیل صدور مجوز فعاالن هیات ها، 
ســامانه اینترنتی »بیرق«، سامانه جامع خدمات هیات ها و 
https://beyragh.mobi   مراکــز فرهنگی به آدرس

اقدام به صدور مجوزهای الزم برای این ایام می کند.   

دنیــای اقتصــاد- شــهردار اصفهان در 
موردقرارداد شهرداری برای خرید اتوبوس های 
جدید شهری گفت: زمانی که ما به شهرداری 
آمدیم، مدیران قبل از ما نتوانسته بودند پول 
خرید 13۷ دستگاه اتوبوس را پرداخت کنند. 
برای خرید این اتوبوس ها باید 13۷ میلیارد 
تومان پول پرداخت می شد اما فقط 20 میلیارد 
پرداخت شده بود و درحالی که قرار بود این 
قرارداد به هم بخورد، با گفت وگو توانستیم 80 

اتوبوس را به شهر اصفهان بیاوریم.

به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری 
اصفهان، قدرت اله نوروزی در برنامه زنده رادیویی 
»شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو« با بیان اینکه در 
شرایط کروالیی به سر می بریم و متأسفانه نمی توان 
مثل گذشته شور و هیجان را در تکیه ها و مساجد 
شاهد بود، چراکه مقام معظم رهبری هم اعالم کردند 
به مصوبات ســتاد کرونا توجه شود، اظهار کرد: بر 
اساس همین امر الیحه ای را آماده کردیم و به شورا 
ارائه می دهیم که بر اساس آن 500 میلیون تومان 

اقالم بهداشتی مرتبط با رعایت پروتکل های بهداشتی 
خریداری و به هیات ها، کمک شود.

وی بابیان اینکه امسال اجازه نداریم، مجوز ایستگاه 
چایخانه صلواتی دهیم، گفت: همچنین اتوبوس ها 
نمی توانند برای جابجایی مردم در خدمت هیات های 

مذهبی قرار گیرد.
شــهردار اصفهان با اشاره به هفته دولت و هفته 
دفاع مقدس گفت: تا پایان سال، اصفهان پر از تحول 
درزمینه بهره برداری از دسترنج سه ساله شهرداری 
خواهد بود که یکی از این اقدامات ورود ۸0 دستگاه 

اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی بود.
وی افــزود: زمانی که ما به شــهرداری آمدیم، 
مدیران قبل از ما نتوانسته بودند پول این اتوبوس ها 
را پرداخت کننــد؛ برای خرید این اتوبوس ها باید 
۱۳۷ میلیارد تومان پول پرداخت می شد اما فقط 
20 میلیارد پرداخت شده بود و درحالی که قرار بود 
این قرارداد به هم بخورد، با گفت وگو توانستیم ۸0 

اتوبوس را به شهر اصفهان بیاوریم.
نوروزی اظهار کرد: ما در آن زمان با مشکالت مالی 
متعدد روبرو بودیم و باید موضوعات را حل می کردیم 

اما با سرعت بر مشکالت غلبه کردیم.
z بازگرداندن شرکت سازنده اتوبوس از موضع فسخ

قرارداد به تحویل اتوبوس ها
وی افزود: برای حل مشکالت شهرداری با شرکت 
طرف قرارداد، طی دو مرحله 5 میلیارد و ۱2 میلیارد 
تومان به شرکت پرداخت شد و در بخش دیگر ۴0 
میلیارد تومان زمین در اختیار شرکت قرار گرفت اما 
بازهم طرف قرارداد ما به دلیل عدم تعهد شهرداری 
در زمان مقرر قانونا حق فسخ قرارداد را داشت؛ در 
همین زمان تصمیم به سفر به سمنان و مذاکره با 

شرکت طرف قرارداد گرفتیم.
شهردار اصفهان تصریح کرد: همچنین تصمیم 
برای خرید ۳50 اتوبــوس هم در دوره های قبلی 
بود کــه هیچ وجهی بابت آن به شــرکت مقابل 
پرداخت نشده بود و شرکت می خواست اتوبوس ها 
را پس بگیرد و باقدرت دنبال فسخ قرارداد بود چراکه 
تعهد و توافق عمل دوجانبه است. وی افزود: درنهایت 
با پیگیری، قرارداد خرید ۱00 دستگاه اتوبوس منعقد 

شد که ۸0 دستگاه آن را به شهر اصفهان آوردیم.
نوروزی تصریح کرد: این کار مسیر را برای یک کار 
بزرگ باز می کند به طوری که در جلسه کالن شهرها از 
ما پرسیدند اصفهان چگونه توانسته اوراق مشارکت 

خرید اتوبوس را در کشور دریافت کند.
z 10 ایستگاه پمپ گاز سی ان جی شهر اصفهان

استانداردسازی شد
وی در موردانتقاد یکی از شهروندان در خصوص 
تعطیلی پمپ های گاز خودروها که باعث سختی 
کار تاکســی ها شده است، اظهار کرد: در سال ۸5 
دستورالعملی برای استانداردسازی پمپ های سی 
ان جی در اصفهان ابالغ شده است. با توجه به اینکه 
در سال ۸9، ۱۳ ایستگاه پمپ سی ان جی راه اندازی 
اما ایمن سازی رعایت نشده بود، در سال 96 تصمیم 

به استانداردسازی هشت ایستگاه گرفتیم.
شهردار اصفهان افزود: در دی ماه 9۸ هم اقدامات 
برای استانداردســازی را شروع کردیم که افزایش 
قیمت بنزین گرایش به این پمپ ها را زیاد کرد و باید 
ضریب اطمینان را افزایش می دادیم از همین رو در 
یک ماه گذشته تمرکز بر استانداردسازی قوت گرفت 
و پمپ های ردانی پور و همدانیان از چند روز پیش 
با استانداردسازی دوباره راه اندازی شد و پمپ های 
گلستان و شفق هم اگر اداره کل استاندارد تأییدیه 

را بدهد تا دو هفته آینده راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: از اداره کل اســتاندارد می خواهیم 
تکلیف یک پمپ باقی مانده دیگر را هم روشن کند.

نوروزی با اشــاره به سؤال یکی از شهروندان در 
مورد پیاده روسازی و تأمین روشنایی خیابان میثم 
در منطقه ۱0 اصفهان اظهار کرد: خیابان میثم در 
زمان احداث به دلیل اینکه یک خیابان جدید بود 
و هنوز ساختمان ها شکل نگرفته بودند، پیاده روها 
مورد آسیب واقع شد و در بودجه امسال رقم موردنیاز 

پیش بینی و خرابی ها تعمیر شد.
وی در مورد ســؤال یکی از شهروندان مبنی بر 
اتصال خیابان مفتح به اتوبان افزود: طول این خیابان 
900 متر اســت که 500 متر آن اجراشده است و 
به دلیل اینکه مســیر باقی مانده سر راه زمین های 
کشاورزی است، شورای ترافیک اجازه دسترسی به 

خیابان را نمی دهد.
طرح محدوده ترافیک با رعایت حق ســاکنان 

جایگزین طرح های فعلی می شود
شهردار اصفهان در مورد درخواست یکی از ساکنان 
خیابان استانداری برای در نظر گرفتن تسهیالتی 
برای ســاکنان محدوده طرح ترافیک، اظهار کرد: 
هرچه تمرکز دوربین ها و کنترل ها بیشتر شود نفع 
عمومی را به دنبال دارد و مردم هم ســود می برند؛ 
اجرای طرح زوج و فرد مربوط به حلقه اول ترافیکی 
شهر است و محدوده مرکزی را شامل می شود که 
با اجرای طرح محدوده ترافیک به جای طرح های 
قبلی، برای ساکنان این محدوده تخفیف ۸0 تا 90 
درصدی در نظر گرفتیم تا مشمول پرداخت هزینه 

مربوط به طرح نشوند و مشکل حل شود.
وی در مورد ساماندهی وضعیت واحدهای تجاری 
میدان امام علی )ع( نیز که دچار رکود شده است 
و مورد سؤال یکی از شهروندان بود، گفت: یکی از 
موضوعاتی که پیچیدگی های خاص خود را دارد و از 
ابتدا به عنوان یک پروژه ملی مطرح شده است، طرح 
میدان امام علی )ع( اســت، از سوی دیگر برای هر 
کاری در شهر که با آزادسازی امالک مواجهیم باید 
رضایت اولیه مردم وجود داشته باشد تا با مشکل 

درروند کار مواجه نشویم.
نوروزی افزود: ما از ابتدای کار که وارد این طرح 
شدیم متوجه شدیم این طرح دچار تحریم مردمی 
اســت. از همین رو به محل پروژه رفتیم و کمیته 
مردمی تشکیل دادیم که برخی موضوعات به شکل 

تعاملی و گام به گام حل شد.

z 400 واحد تجاری در شرق میدان امام علی
آزادسازی می شود

وی با اشاره به تبدیل پارکینگ پایین میدان به 
بخش تجاری و شعبه فروشگاه رفاه، ادامه داد: این 
کار، فضا را تغییر داده است و به محل تجاری فعال 
برای تأمین نیازهای مردم تبدیل شــده است. در 
مورد میدان امام علی هم بحث کردیم تا برنامه هایی 
به ویژه شب ها برگزار شود تا میدان پررونق باشد؛ در 
همیــن زمینه جمعه بازار کتاب هم در این میدان 

راه اندازی می شود.
شهردار اصفهان تصریح کرد: اگر بازار کمر زرین که 
در دست ساخت است، به طور کامل احداث شود در 
قسمت شرقی میدان ۴00 واحد تجاری آزاد می شود.

وی بیان کرد: طرح اولیه ای که در میدان قرار است 
اجرا شود، در صورت تحقق، سایت های مختلفی دارد 
و تا شــعاع زیادی باید آزادسازی شود که این کار 
یک امر تدریجی است و نیاز به حمایت دولت دارد.

زیباسازی ایستگاه های خط اول مترو اصفهان
نوروزی در مورد سؤال یکی از شهروندان در مورد 
زیباسازی چهارباغ باال و پایین و اجرای آب نماهای 
شــهر اصفهان تصریح کرد: خیابان های چهارباغ 
باال، عباسی و پایین هرکدام هویت جدا دارند؛ در 
خیابان چهارباغ عباسی اگر یک کاشی هم بخواهیم 

کار بگذاریم باید طبق نظر میراث فرهنگی باشد.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه خیابان چهارباغ 
پایین، یکی از سرمایه های بزرگ شهر است، اظهار 
کرد: یکی از طرح های ما در راستای زیباسازی شهر 
اصفهان، این است که از ایستگاه متروی عاشق آباد 
تا صفه تمام زوایدی که برای مترو کار گذاشته شده 
و نمــای زیبایی ندارد، تبدیل به یک وجود زیبا و 

قابل استفاده شود.

باران مدرس-    شش ماه از زمانی که علیرضا 
صلواتی به عنوان مجری طرح های زیربنایی 
وزارت راه در اســتان اصفهان منصوب شد، 
گذشت. در این مدت پای سرمایه گذاران به 
طرح های حمل و نقلی دولت در اصفهان باز 
شــده تا به تدریج این استان هم نشان دهد 
که می تواند سرمایه گریز نباشد. نام علیرضا 
صلواتی که قبل تر به حمل و نقل شهر اصفهان 
گره خورده بود حاال یادآور جاده و بزرگراه و 
شبکه ریلی است. او رویاهای بزرگی برای استان 
در سر دارد که ایجاد شبکه ریلی گسترده و حل 
و فصل رینگ چهارم حفاظتی شهر فقط بخشی 
از آن رویاهاست. در ادامه گفت و گوی روزنامه 
»دنیای اقتصاد« با این مدیر جوان و اجرایی 
را خواهید خواند. با تکمیل پروژه های بزرگی 
مثل راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان، 
راه آهن برقی اصفهان- اهواز، راه آهن مبارکه- 
سفیددشت-شهرکرد، آزادراه های کنارگذر 
غربی و شرقی اصفهان و سایر راه های اصلی و 
بزرگراهی واقع در استان، مسیر توسعه اصفهان 

به تدریج کامل می شود.

z پروژه های فعال وزارت راه و شهرسازی در
اصفهان کدام ها هستند؟

کنار گذر شرق، راه آهن شهرکرد و چند پروژه داخل 
استان که مهمترین آنها بزرگراه های داران- درود، 
سمیرم-یاسوج، بادرود-کاشان و تقاطع غیر هم سطح 

شهرضا و تعدادی هم پروژه در دست اجرا داریم.
zبرای دریافت بودجه دچار مشکل نشدید؟

برای تخصیص بودجه تالش می کنیم چون هر 
اســتانی که برای پیشبرد پروژه ها تالش بیشتری 
کرده و طرح های عمرانی آن فعال تر باشد، بودجه 

بیشتری هم دریافت می کند.
z در وضعیت فعلی کشور دولت واقعا برای حوزه

عمرانی بودجه اختصاص می دهد؟
دولت برای پروژه هایی که فعال باشــد و در زمان 
بندی به اتمام برسد، بودجه هزینه می کند. هر چقدر 
پروژه به سمت کامل شدن حرکت کند، تخصیص 
هم کامل تر است. اگر پروژه ای طوالنی شود، روال 

عادی تخصیص بودجه را طی می کند.
zامسال چقدر بودجه دریافت کردید؟

امســال برای کنار گذر شرق حدود ۴50 میلیارد 
تومــان، راه آهن اصفهان-شــهرکرد 600 میلیارد 
تومان و برای سایر پروژه های فعال در سطح استان 
هم حدود ۱00 میلیارد تومان دریافتی داشتیم. قطار 
سریع السیر اصفهان-تهران هم که به صورت فاینانس 

عملیاتی شده و تخصیص جداگانه دارد.
z برای این پروژه ها چقدر توانستید سرمایه گذار

جذب کنید؟
به جز کنار گذر شرق اصفهان که ۳0 درصد سهم 

دولت و ۷0 درصد هم ســهم صندوق بازنشستگی 
کشــوری است، هزینه مابقی پروژه ها را دولت می 
دهد. البته پروژه های جدید را با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی شروع می کنیم. آزاد راه اصفهان-شیراز 
یا اصفهان-ایزدخواست، حدود 2600 میلیارد تومان 
بودجه الزم دارد که با مشــارکت بخش خصوصی 
انجام می دهیم. رینگ حفاظتی شهر اصفهان را هم 
با مشارکت شهرداری اصفهان شروع می کنیم که 
بخشی را شهرداری انجام داده و بخش دیگر را باید 
با شهرداری به صورت مشارکتی انجام دهیم. بزرگراه 
دولت آباد به کنار گذر شرق اصفهان به ۸0 میلیارد 
بودجه نیاز دارد که با سرمایه گذاری دولت هست. 
برای چند پروژه دیگر مثل آزاد راه شیراز- بوشهر به 
دنبال جذب سرمایه گذار هستیم و تالش می کنیم 
به توافق برســیم. در واقع تالش ما تکمیل کریدور 
شمال-جنوب کشور از تبریز به سمت بوشهر است که 
کنار گذر شرق اصفهان، بزرگراه اصفهان-ایزدخواست، 
قم-شــیراز و شیراز-بوشهر هم بخش هایی از این 

کریدور محسوب می شوند.
z در حوزه راه و حمل و نقل به نظر شما اصفهان

سرمایه گریز هست یا سرمایه پذیر؟
اینجا یک نکته مهم وجود دارد. اصفهان سرمایه 
گریز هست ولی تجربه من در این مدت کوتاه نشان 
داد که بستر سرمایه گذاری در استان مهیاست. آزاد 
راه اصفهان-ایزدخواست بیش از ۱0 سال است که 
معطل مانده ولی بخش استان فارس این پروژه به 
زودی تکمیل می شــود. اگر ما همزمان با استان 
فارس شروع کرده بودیم، همزمان هم تمام می شد 
ولی متاسفانه نشد چون تسهیل کننده و هماهنگ 
کننده بین اصفهان و پایتخت وجود ندارد. استان 
اصفهان به دلیل پتانسیل هایی که دارد ارتباطش 
با پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور ضعیف است 
علی رغم همه پتانســیل ها و ظرفیت هایی مثل 
وزرای اصفهانی، چهره های سیاسی و اقتصادی و 
بخش خصوصی قوی ولی متاسفانه اصفهان در همه 
این ســال ها بیشتر به خودش متکی بوده و سعی 
کرده روی پای خودش بایستد و حتی کمک کننده 

باشد تا حمایت پذیر!
ما توانستیم با سرمایه گذاران و بخش خصوصی به 
توافق برسیم و قراردادها را به تدریج برای طرح های 
عمرانی استان منعقد می کنیم. معتقدم اگر بتوانیم 
زیرساخت های حمل و نقلی استان را ایجاد کنیم 
توسعه به دنبال آن خواهد آمد. هر جا راه، راه آهن 
و مسیردسترسی باشد آنجا آبادانی و رونق اقتصادی 

هم ایجاد می شــود و حتی بر بحث های سیاسی 
اجتماعی و فرهنگی آن مناطق هم تاثیر می گذارد. 
به همین دلیل بر حوزه راه و همه زیرساخت های 

حمل و نقلی متمرکز شده ایم.
در حال حاضر جلســاتی را با اتاق بازرگانی آغاز 
کرده ایم تا بتوانیم پروژه ها را تبیین کنیم. ســعی 
کردیم یک پیوست اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
برای پروژه ها تعریف کنیم و در قالب یک بســته 
جذاب به سرمایه گذار ارایه کنیم تا او مطمین باشد 
که با سرمایه گذاری در این پروژه ها بازگشت اصل 
سرمایه و سود آن را خواهد داشت. چون اصفهان در 
چهارراه حمل و نقلی کشور قراردارد بنابراین عمده 
بار و مسافر کشور از اصفهان عبور می کند و همین 
نکته این استان را برای کل کشور جذاب کرده است.
من بخواهم پاســخ پرسش شما را خالصه کنم 
باید بگویم پتانسیل ها در اصفهان زیاد است اما باید 
مقررات دست و پاگیر را تسهیل و برای سرمایه گذار 
آغوش باز کنیم. فکر می کنم یکی از بهترین استان 
هایی که می تواتد مشارکت بخش خصوصی را در 

پروژه های زیرساختی جلب کند، اصفهان است.
z جذب برای  اصفهان  شمامشکل  نظر  به 

سرمایه گذار، نبود کاتالیزور هست یا وجود 
بوروکراسی های پیچیده ادارای؟

هر دو! اصفهان باید در موضوعات مختلف صنعتی، 
زیرساخت و حمل و نقلی هماهنگ کننده داشته 
باشد و در کنار آن هم بتواند بوروکراسی های داخلی 

راهم حذف کند.
امروز بخشی از اختیارات وزارتخانه در موضوعات 
حمل و نقلی به اصفهان تفویض شده که در کاهش 
بوروکراسی را کمک کننده است. درواقع ما اختیاراتی 
از وزارتخانه گرفته ایم تا بتوانیم ســریعتر کارها را 

انجام بدهیم.
تاکید می کنم که اصفهان حتما به دفتر سرمایه 
گذاری های اقتصادی -اجتماعی در تهران نیاز دارد. 
باید مجموعه ای در تهران باشد که بتواند کارهای 

سرمایه گذاران و بخش خصوصی را در تهران و همه 
وزارتخانه های مختلف کشور تسهیل کند. اگر این 
مرکز در تهران راه اندازی شود و بوروکراسی را هم 

کاهش دهیم، اتفاقات بهتری در اصفهان می افتد.
z آقای دکتر به ارائه پیوست اقتصادی و اجتماعی

طرح های راه برای جذب سرمایه گذاراشاره 
کردید. من به این نتیجه رسیدم که در گذشته 
پروژه های راه و حمل و نقل استان پیوست های 
اقتصادی و اجتماعی نداشته است. سند ادعای 
من هم وضعیت راه ها و بزرگراه های استان 
است. مسیرهای حمل و نقل با خود توسعه و 
ارزش افزوده را به همراه می آورد ولی در راه های 
استان این اتفاق نیفتاده! مشکل از نبود پیوست 
های اقتصادی و اجتماعی در گذشته بوده یا اتفاق 

دیگری افتاده؟
فکر می کنم باید مشاوران قوی و کارآمد داشته 
باشیم تا ایجاد پتانسیل کرده واین موضوعات را تبیین 
کنند. در وزارت راه و شهرسازی بیشتر به احداث راه 
فکر می کند و لی گزینه دیگری هم باید باشد که 
موضوعات اقتصادی و اجتماعی فکر کند. در این حوزه 

به کارهای مشترک قوی نیاز داریم.
zکریدور شمال به جنوب کشور کامل شده؟

کسری داریم.
zچقدر؟

فقط تا اصفهان مســیر ایجاد شده. از اصفهان به 
جنوب کشور باقی مانده که به صورت بخش به بخش 
انجام می شود. بزرگراه اصفهان به ایزدخواست که 
شروع شده از ایزد خواست به شیراز هم تا پایان سال 
تکمیل می شود. برای مسیر شیراز به بوشهر هم به 
دنبال جذب سرمایه گذار بخش خصوصی هستیم.

z بخش داخل شهر رینگ چهارم اصفهان را
شهرداری آغاز کرده ولی تا زمانی که مسیر استانی 
این رینگ تکمیل نشود کارایی الزم را ندارد. 
وزارت متبوع شما برای تکمیل این پروژه برنامه 

خاصی دارد؟
ما برای این پروژه کار مشــترکی را با شهرداری 
اصفهان انجام می دهیم. در واقع ســعی داریم این 
طرح عمرانی را با مشــارکت دولت و شــهرداری 
اصفهان به پیش ببریم. چند جلســه با شــهردار 
اصفهان برگزار و بین شــهرداری اصفهان و وزارت 
راه ارتباط برقرار کردیم. امیدواریم در آینده نزدیک 
شرکت مشارکتی شهرداری اصفهان و وزارت راه و 
شهرسازی در خصوص رینگ حفاظتی مجوز هیات 
دولت را بگیرد و بتوانیم با اختیارات بیشتری مباحث 

رینگ چهارم را پیش ببریم.
امــروز از ۷۸ کیلومتر رینگ چهارم ۴6 کیلومتر 
در محدوه شهر اصفهان قرار دارد ومابقی این مسیر 
در محدوده استان و شهرهای اطراف است. اگر این 
شراکت اتفاق بیفتد، شهرداری اصفهان محوریت 
کل کار را برعهده می گیرد و پتانسیل های الزم هم 
هم از طریق راه و شهرســازی در اختیار شهرداری 
اصفهان قرار می گیرد تا بتواند کسب عوارض کرده 
و به عنوان آورده دولت در تملک آزاد سازی و احداث 

رینگ چهارم از آن استفاده کند.
برای اتصال متروی اصفهان به شهرهای اطراف و 
تکمیل شبکه ریلی اطراف اصفهان، برنامه ای دارید؟

به دنبال ایجاد شبکه ریلی برای استان اصفهان 
هستیم. خط اول و دوم متروی اصفهان درحال انجام 
است. اتصال متروی اصفهان به شاهین شهر هم در 
مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد. متروی اصفهان به 
بهارستان با تخصیص 200 میلیارد تومانی که در 
ســفر اخیر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه 
کشور به اصفهان تخصیص یافت به زودی قابلیت 
بهره برداری پیدا کند. مسیر ریلی اصفهان- فوالد 
شهر و مجلسی هم در دست اقدام است. ولی همه 
این موارد نواقصی دارد. ما با انتخاب مشاور همه این 
طرح ها را به هم پیوند دادیم و تا یک شبکه ریلی 
برای استان ایجاد کنیم. امیدواریم با مشارکت اتاق 
بازرگانی، صنایع، کارخانجات و ... بتوانیم محدوده 
شهری و شهرهای اطراف اصفهان یعنی آنهایی که 
در محدوده 50 کیلومتری شهر اصفهان قراردارند را 

به صورت ریل به شهر اصفهان متصل کنیم.
شبکه ریلی شرق اصفهان را هم طراحی کردیم که 
این شبکه فرودگاه، سالن همایش های بین المللی، 
نمایشگاه بین المللی، شهرک شهید کشوری و شرق 
اصفهان را به صورت ریل به داخل شهر اصفهان و 
شبکه مترو متصل می کند. اگر این اتفاقات بیفتد 
سفرهای شــهر اصفهان به ریل منتقل می شود. 
درواقع با برنامه ریزی های انجام شده، شهر اصفهان 
و شهرهای اطراف بایک شبکه ریلی به هم متصل 
می شــوند که نماد توسعه پایدار را به نمایش می 
گذارد. شــبکه ریلی به کاهش آلودگی هوا و سفر 
با خودروی شخصی کمک می کند. در داخل شهر 
اصفهان هم با هماهنگی شهرداری مدل های دیگر 
حمل و نقل هماهنگ با شبکه ریلی ایجاد شوند تا 

این برنامه ریزی تکمیل شود.
zکنار گذر شرق کی به بهره برداری می رسد؟

55 کیلومتراول آماده بهره برداری است و تا چند 
هفته دیگر با حضور مقامات کشــوری افتتاح می 
شود. دو ماه بعد ۸ کیلومتر دیگر این مسیر از جاده 
فرودگاه تا جاده نایبن بهره برداری می شود و قطعه 
بعد به طول ۳0 کیلومتر تا شهریور سال افتتاح می 
شــود تا کنار گذر شــرق اصفهان به شروع آزادراه 

اصفهان - شیراز ختم شود.

شفاف سازی شهردار اصفهان در موردقرارداد خرید اتوبوس ها

یکی از طرح های ما در راستای 
زیباسازی شهر اصفهان، این است 
که از ایستگاه متروی عاشق آباد تا 
صفه تمام زوایدی که برای مترو 
کار گذاشته شده و نمای زیبایی 
ندارد، تبدیل به یک وجود زیبا و 
قابل استفاده شود

ارتباط ضعیف اصفهان با پایتخت
اصفهان متکی به خود و حامی کشور
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صنعت

خبرخبر

منصور یزدی زاده به مناسبت هفته دولت تشریح کرد
اقدامات ذوب آهن اصفهان در مسیر جهش تولید

ذوب آهن اصفهان از ابتدای سال جاری اقدامات کمی 
و کیفی مختلفی در راستای سیاست های جهش تولید  

انجام داده است.
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با گرامیداشت 
فرارسیدن هفته دولت، در این خصوص گفت: با توجه به این که 
یکی از چالش های مهم این مجتمع عظیم صنعتی، کمبود مواد 
اولیه به ویژه سنگ آهن اســت، لذا این شرکت سیاست ارتقاي 
زنجیره تأمین پایدار مواد اولیه را مدنظر قرار داده و در این راستا 
فعالیت هایی  همچون حضور فعال در عرضه مواد معدنی بهابازار 
کاال، تملک معادن سنگ آهن و پهنه معدني،  فعال سازی معادن 
کوچک مقیاس و  انعقاد قراردادهاي بلندمدت با تأمین کنندگان 

را در اولویت قرارگرفته است.
وی افزود: یکی دیگر از سیاست های ذوب آهن در راستای جهش 
تولید، افزایش چابکي و بهره وری فرایندهاي تولید است که در این 
خصوص  راه اندازی کوره بلند شماره ۱،  احداث کوره های پاتیلی، 
تکمیل و راه اندازی واحد تولید اکسیژن به روش BOT، بازسازی 
و اصالح کنورتورهای موجود )LD-Optimized(، بهره برداری 
از سیستم گوگردزدایی و طراحي و تولید انواع محصوالت صنعتی 
 ،SAE و ویژه ازجمله تیرآهن بال پهن و صادراتی، کالف های مارک
میلگردهای صادراتی، نبشی های سایز باال، آرک معدن، انواع ریل 

معدن، راه آهن و مترو انجام شده است.
یزدی زاده یکی دیگر از سیاست های این شرکت را بازار سازی و 
بازاریابي محصوالت ویژه عنوان کرد و افزود: در این راستا اقداماتی 
همچون کاهش وزن ســبد محصوالت ارائه شده در بورس کاال، 
پذیــرش محصوالت جدید در بــورس کاال و بازاریابي و فروش 
 ،SAE محصوالت جدید )تیرآهن بال پهــن، کالف های مارک

نبشی های سایز باال( انجام شده است.
مدیرعامل ذوب آهن، توسعه بومی سازی و ساخت داخل کردن 
قطعات و تجهیزات را از دیگر اقدامات ذوب آهن در راستای جهش 
تولید دانست و گفت: این مجتمع عظیم صنعتی پتانسیل بسیار 
خوبی برای تحقق جهش تولید در سال جاری دارد که امیدوارم 

با تأمین مواد اولیه این امر محقق شود.
یزدی زاده، کاهش هزینه های تأمین مالي  اصالح ساختار سرمایه 
شرکت و تهاتر بدهی های بانکي از محل مطالبات تأمین اجتماعی از 
دولت را از دیگر اقدامات این شرکت برشمرد و فعالیت های صورت 
گرفته در ذوب آهن اصفهان جهت بهبود فرهنگ سازمانی و تعالي 
عملکرد را بدین شرح بیان کرد: برگزاري دوره های آموزشي نظام 
پیشنهادها، استقرار نرم افزار جامع فرایندهاي آموزشي بر مبناي 
BPMS، برگزاري دوره های فني مهارتي، طراحی و استقرار نظام 
ارزیابی عملکرد کارکنان )PEM( و مهندسي مجدد و طراحي 

ساختار سازماني شرکت مبتني بر فرآیندهاي سازمان.

 مدیر سابق بخش کوره بلند ذوب آهن:
 راه اندازی مطمئن کوره شماره یک

 نیازمند تأمین مواد اولیه است
مدیر سابق بخش کوره بلند ذوب آهن 
گفت: ذوب آهن اصفهان برای راه اندازی 
مطمئن کوره شماره یک نیازمند تأمین 
مواد اولیه است، چراکه این کوره بعد از 
به طور مداوم در خط  باید  راه اندازی 

تولید باشد و نباید خاموش شود.
سیروس موتمن با اشاره به نقش ذوب آهن در صنعت کشور، 
اظهار کرد: به طورقطع ذوب آهن حق بزرگی بر گردن توسعه صنعت 
کشور دارد و ذوب آهن در ابتدای دهه ۷0 موفق به تولید قطعاتی 

در کشور کرد که تصور آن نمی شد.
وی افــزود: به عنوان مثال در ذوب آهن اصفهان موفق به تولید 
دریچه کشویی و فورم های دوجداره دمنده کوره بلند شدیم که 

پیش تر این تکنولوژی در اختیار آلمان قرار داشت.
موتمن بابیان این که در آن زمان هزینه خرید فورم های دوجداره 
آلمانــی برابر با خرید یک خودرو بنز بود، توضیح داد: ذوب آهن 
برای کوره بلند نیازمند ۱۴ دمنده معادل ۱۴ بنز بود که در آن 
زمان ساخت آن را به بخش خصوصی واگذار کردیم و خوشبختانه 
امروز چهار شرکت سازنده فورم های دوجداره در اصفهان فعال 
هستند و نقش مهمی را در توسعه صنعت پایینی در کنار ذوب و 

فوالد به دست آورنده اند.
وی با اشاره به این که توسعه صنعت فوالد کشور درنتیجه تکیه بر 
تکنولوژی ساخت داخل است، گفت: بیشتر هزینه تولید یک تن 
فوالد حدود ۱20 تا ۱50 دالر بود که اکنون سهم ارز در تولید فوالد 
کشور بسیار جزئی و تنها مربوط به تکنولوژی های هایتک است.

موتمن با اشاره به این که متأسفانه ذوب آهن اصفهان به عنوان 
بزرگ ترین و پیشگام ترین بخش فوالد کشور که از سال ۱۳50 
به بهره برداری رسید و طی سال های گذشته آرمان های کشور را 
برآورده کرده، امروز دچار کمبود مواد اولیه است، اظهار کرد: از سه 
کوره بلند ذوب آهن، اکنون دو کوره بلند فعال و کوره شماره یک 
که طی ماه های گذشته از سوی عوامل و کارشناسان ذوب آهن 

آماده راه اندازی است، در انتظار تأمین مواد اولیه است.
وی بــا تأکید بر این که برای راه اندازی کوره شــماره یک باید 
اطمینان در تأمین مواد اولیه وجود داشــته باشد، تصریح کرد: 
این کوره بعد از راه اندازی باید به طور مداوم در خط تولید باشد 

و نباید خاموش شود.
به گفته مدیر سابق بخش کوره بلند ذوب آهن، امروز ذوب آهن 
مشکلی از درون خود ندارد و چالش اصلی مربوط به بخش هایی 
است که باید به هسته های تولید سرویس ارائه دهند و اکنون دچار 
اشکال، کمبود و نواقصی است که این می تواند به عنوان تهدیدی 

برای نرسیدن به سقف تولید مشخص آن باشد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی چدن سازان )سهامی عام( برگزار شد
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولیدی چدن سازان )سهامی عام( برای سال مالی منتهی به 
29 اسفند ماه سال 1398 با حضور 77.76 درصد از سهامداران روز یکشنبه مورخ 99/05/05 برگزار شد. در این 
مجمع، پس از ارائه گزارش عملکرد شرکت از سوی مدیران، صورت های مالی به تصویب رسید و همچنین به ازای 

هر سهم 570 ریال سود نقدی تقسیم گردید.
در ابتدای جلسه، آقایان علی میرمحمدصادقی، ناظران ابوالقاسم قدمی، وحید شبانی و محمدرضا صادقی به ترتیب 
به عنوان رئیس مجمع، ناظرین و منشی جلسه انتخاب شدند. شرکت تولیدی چدن سازان فعالیت خود را از سال 1362 
آغاز نمود و در حال حاضر به عنوان تامین کننده بخش عمده ای از نیاز غلتک کشور به حساب می آید. این شرکت 
بزرگ ترین تولید کننده غلتک در خاور میانه و همچنین نخستین شرکت تولید کننده غلتک به روش گریز از مرکز 
می باشد. در ابتدا مهندس قدمی در خصوص تاریخچه گروه صنعتی چدن سازان و وضعیت شرکت های زیرمجموعه 
گزارش مختصری ارائه نمودند. سپس راهبردها و اهداف استراتژیک شرکت را مطرح کردند. توسعه کسب و کار، 
باالنس خط تولید و افزایش ظرفیت ارتقاء سطح کیفیت، ارتقاء توان بازاریابی، توسعه و تعالی منابع انسانی، ارتقاء 
سطح ایمنی و بهداشت و محیط زیست و ارتقاء پرستیژ و فرهنگ سازمانی از محورهای اصلی این اهداف می باشند. 
وی با تأکید بر حفظ دارایی های شرکت،افزایش ثروت سهامداران و همچنین توجه ویژه به منافع ذینفعان، افزایش 
سرمایه از محل تجدید ارزیابی، جلب اعتماد سهامداران شرکت و رشد و سودآوری به عنوان سرلوحه برنامه های 

هیأت مدیره به صحبت های خود ادامه داد و برخی دستاوردهای مهم سال 98 را به شرح ذیل عنوان نمودند:
 ایجاد بستر و زمینه سازی برای سرمایه گذاری بیشتر، پذیرفته شدن به عنوان یک شرکت دانش بنیان، توانایی تولید 
گریدهای جدید محصوالت و گسترش بازارهای بین المللی از جمله دستاوردهای مهم این شرکت به شمار می آیند.

قدمی همچنین با ارائه نمودارها و آمار مربوط به تولید و فروش و دیگر شاخص های کلیدی سازمان اشاره و روند 
روبه بهبود و رشد شرکت را تشریح نمودند. همچنین اقدامات سازنده و موثر شرکت در پیشگیری از بیماری 
کرونا و تمهیدات الزم جهت کاهش ریسک در این خصوص را بیان کردند، ایشان در خاتمه با تقدیر و قدردانی 
از کارکنان و سهامداران، ضمن متصور شدن چدن سازان به عنوان نماد توسعه، آینده ای روشن و رشد پایدار را 

برای سهامداران و کارکنان شرکت نوید دادند.
در ادامه جلسه، سعید همتی، مدیر مالی شرکت چدن سازان درباره فعالیت های مالی شرکت توضیحاتی داد و گفت: 
این شرکت در تاریخ 1396/06/21 برای اولین بار با قیمت هر سهم 1950 ریال در بازار بورس عرضه گردید و 
میانگین سهام معامله شده به صورت روزانه این شرکت برای سال مالی 1398 تعداد 4،691،458 میلیون سهم 
و قیمت پایانی  هر سهم به مبلغ 12،536 ریال در بازار بورس معامله گردیده است ،همچنین از تعداد 237روز 

معامالتی در بازار روزهای گشایش نماد چدن 226روز بوده است.
همتی افزود: درآمد حاصل از فروش محصوالت برای سال مالی 1398مبلغ 2،395میلیارد ریال می باشد که در 
مقایسه با دوره مشابه سال قبل )مبلغ 1.473میلیارد ریال (به میزان62/55درصد افزایش داشته و با توجه به 

پیش بینی 2،621میلیارد ریال برای سال جاری ، معادل 91/4درصد از برنامه محقق گردیده است.
همتی پیش بینی درآمد حاصل از فروش محصوالت برای سال مالی 1399 را مبلغ 2،939میلیارد ریال بیان کرد 

که در مقایسه با مبلغ فروش واقعی درسال مالی 1398 ، به میزان 22/71 درصد افزایش خواهد داشت.
وی درباره وضعیت سودآوری شرکت افزود: سود ناخالص شرکت 1،261میلیاردریال می باشد که در مقایسه با دوره 
مشابه سال قبل )مبلغ 785میلیارد ریال (به میزان60/58درصد افزایش داشته و سود خالص شرکت 2،413میلیارد 
ریال می باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل )مبلغ 951میلیارد ریال (به میزان153/64درصد افزایش 
داشته که بخش عمده ای از این سود مربوط به فعالیت های غیر عملیاتی حاصل از فروش سهام شرکت غلتک 

سازان می باشد و سود پایه هرسهم "EPS" 1،420 ریال برای سال مالی 1398می باشد.   
در پایان، پس از بیان برخی پرسش های موجود توسط سهامداران و پاسخ به این پرسش ها توسط مدیران شرکت، 

تصمیمات زیر اتخاذ گردید :
الف( صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 پس از قرائت گزارش 

حسابرس وبازرس قانونی به تصویب رسید. 
ب( در ارتباط با تقسیم سود، مجمع باتوجه به صورت های مالی با اکثریت آراء مقرر نمود از محل سود قابل تخصیص 
سال مالی مذکور به ازاء هر سهم مبلغ 570 ریال )پانصد و هفتاد ریال( بین سهامداران تقسیم و پرداخت گردد.

ت( موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسي ارقام نگر 
آریا  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
پ( روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

ث( شرکت غلتک سازان سپاهان )سهامی عام(، شرکت نواندیشان صنعت فوالد )سهامی خاص( ، شرکت آرین 
اخگر اراک)سهامی خاص( ، شرکت سنگین صنعت کوهپایه )سهامی خاص( و حسین انصاری شوریجه به عنوان 

اعضاي هیات مدیره تا تاریخ 1401/05/05 انتخاب شدند.
در ضمن این شرکت در جهت رفاه حال سهامداران محترم و کم کردن مراجعات حضوری به بانک ها و 
در راستای همکاری و اجرای دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا ، سود سهام کلیه سهامداران 
حقیقی را از طریق سامانه سجام در تاریخ 1399/06/17 به حساب بانکی معرفی شده در سامانه مذکور 

و با عاملیت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز خواهد نمود.



7
 سال هجدهم  شماره 4969   سه شنبه  4 شهریور 1399 

فوالد

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه مطرح کرد:

راهکار برون رفت از وضعیت کنونی، 
بازنگری در توسعه های آتی

تولید گندله در فوالد مبارکه از ۷۰۰ هزار تن در ماه گذشت  

خبر خبر
 با جمع آوری اطالعات و تهیه نقشه های استاندارد انجام شد
 خط کشی و عالمت گذاری انبارهای مرکزی 

شرکت فوالد مبارکه 

نیروی کار در صنایع از عبور در ترافیک، وسایل جریان 
دار و ساختمان های پیچیده ناگزیر است. این در حالی 
است که عالمت گذاری کف زمین می تواند در ایمنـی 
حرکت افــراد و وسایط نقلیــه کمک مؤثری باشد. 
عالمـت گذاری کف زمین یا floor marking به خطوط 
و نشانه های روی زمین اشاره دارد که موجب آگاهی افراد 
از اهمیت خطوط مرزی محل کار می شود. عالمت گذاری 
و راهیاب موجب می شود افراد با اطمینان خاطر در مسیر 

خود تردد کنند.
مهــدی کفایت ، مدیر کنترل مواد با بیان این مطلب گفت: 
شرکت فوالد مبارکه نیز به عنوان یک سازمان سرآمد، به منظور 
افزایش ضریب ایمنی انبارها و اجرای نظام خانه داری صنعتی 
)5S(، خطکشی کف انبارهای شرکت مطابق با استانداردهای 
جهانی در همۀ قسمت ها را  به عنوان یکی از اهداف اصلی، در 

دستور کار قرار  داد.
وی با تأکید بر اینکه در این زمینه از تجارب شرکت های مشاور 
و اساتید دانشگاه و مؤسسات معتبر جهانی در حوزة انبارداری 
استفاده شده است، تصریح کرد: در گام بعدی به منظور انجام 
عملیات دیتابرداری و ترسیم نقشه ها با همکاری مدیریت های 
مهندسی کارخانه و امور قراردادها، شرکت کارآفرینان فوالد یاربا 

کادری مجرب انتخاب شد.
در تشــریح جزئیات این عملیات، منصــور فروغی دهنوی 
،کارشــناس واردات و انبارهای فــوالد مبارکه گفت: عملیات 
دیتابرداری که شامل مرحلۀ Auto cad )برداشت، ترسیم، 
Flormarking، کنترل نهایی، تأیید نهایی و اجرا( و مرحلۀ 
 ،Auto cad با نرم افزار )Sdmax( سه بعدی کردن اجسام
و وارد کــردن اصالحات، آبجکت ها، نورپردازی، متریال دهی، 
تست، تنظیمات نهایی، رندرگیری اولیه و اندازه گیری نهایی می 

شود حدود شش ماه به طول انجامید.
 وی افزود: به موازات آماده شدن طرح های خط کشی، برای 
انجام عملیات اجرایی، قراردادی با شــرکت »راپات« منعقد و 
انبارهای روباز مانند انبار آهن آالت X و انبار روباز قطعات یدکی 
با رنگ های دوجزئی ترافیکی و انبارهای سرپوشیده با رنگهای 

اپوکسی در متراژی حدود ۳5 هزار متر طول خط کشی شد.
فروغی با تأکید بر اینکه در این خطکشی ها هر رنگی مفهوم 
خاص خود را دارد،اظهار کرد: در این دستورالعمل و نقشه راه، 
به عنوان مثال رنگ زرد راهروها، خطوط ترافیک و سلول های 
کاری و رنگ سفید تجهیزات و منصوبات )ایستگاه های کاری، 

چرخهای دستی و...( را مشخص می کند.
مدیر کنترل مواد در خاتمه از همکاری ارزشمند مدیریت های 
مهندسی کارخانه و امور قراردادها و همچنین از زحمات همۀ 
کارکنــان واردات و انبارها که در اجرای هرچه بهتر این پروژه 

مساعدت کردند، تشکر و قدردانی کرد.

 دستیابی به رکورد تولید 
در واحد تاندم میل نورد سرد 

مدیر ناحیۀ نورد سرد از کسب رکورد تولید در خط 
تاندم میل نورد سرد در مردادماه 1399 خبر داد. بهــزاد 
بهادرانی ضمـن تأیید این خبـر گفت: با حمایت خطوط 
باالدست و پاییندست و واحدهای پشتیبانی، همکاران 
خط تاندم میل نورد سرد با تولید 12۷ هزار  و 5۷3 تن 

در مردادماه سال جاری افتخاری دیگر  آفریدند.
وی بــا بیان اینکه رکورد تولید قبلی این خط ۱26 هزار  و 
200 تن بوده و در خردادماه سال ۱۳9۸ به ثبت رسیده است، 
کسب این موفقیت را در سال جهش تولید به مدیریت ارشد و 

تمامی کارکنان شرکت تبریک گفت.
 مدیر ناحیۀ نورد سرد با تأکید بر اینکه برای دستیابی به این 
رکورد هیچ گونه ســرمایه گذاری جدید صورت نگرفته است، 
خاطرنشان کرد: در شرایط خاص تحریم ها و شیوع بیماری کرونا، 
مجاهــدت کارکنان و تالش و هماهنگی آنها در خطوط فوق،  
در کنار افزایش تولید، تولید سایر گریدهای سخت مانند تسمۀ 
بسته بندی در این ماه به میزان ۱600 تن را  نیز   به  بار  آورد.

وی در ادامه تصریح کرد: تولید ۱500 تن محصول ضخامت 
هــای نازک 0.5-0.۴ میلیمتر برای کالفهای صادراتی در این 
ماه نیز قابل توجه است که ارزش افزودة باالیی برای شرکت به 

همراه داشته است.
بهادرانی اظهار امیدواری کرد در روزها و ماه های پیش رو از 
سال جهش تولید،  با همدلی بیشتر کارکنان شرکت، به ویژه 
همکاران ناحیۀ نورد سرد،  روند روبه رشد تولید و قطع هرچه 
بیشتر وابستگی ها به واردات محصوالت خاص در شرایط تحریم 
ادامه یابد و شرکت فوالد مبارکه عالوه بر تأمین حداکثری نیاز 
بازارهای داخل، با صادرات محصوالت نورد ســرد برای کشور 

ارزآوری داشته باشد.

 پیشرفت 65 درصدی 
پروژۀ تغییر نحوۀ آبگیری فوالد مبارکه 

پروژۀ تغییر نحوۀ آبگیری شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان از 
زاینده رود با هماهنگی شرکت آب منطقه ای و بدون هرگونه 
تغییر در میزان برداشت آب، با هدف عمل به مسوولیت های 
اجتماعی شرکت و در راستای تأمین انتظارات جامعه در محل 

آبگیری با 65 درصد پیشرفت در حال انجام است.
علیرضا اســتکی، مدیر اجرای پروژههای انرژی و سیاالت فوالد 
مبارکه، ضمن اعالم این خبر گفت:مهندس عظیمیان مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه، از روند پیشرفت این پروژه بازدید و بر تسریع 
اجرای آن تأکید کرد. وی گفت: پروژة تغییر نوع برداشت از رودخانه 
در راستای همکاری و جلب نظر متولیان رودخانه در دستور کار قرار 
گرفته و پیش بینی می شود تا ابتدای مهرماه به بهره برداری برسد.
در همین خصوص مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه گفت: این 
شرکت از سال ۱۳5۴ قرارداد تأمین آب خطوط تولید را با سازمان 
آب منطقه ای منعقد ساخت و در سال ۱۳65 نیز قبل از راه اندازی 
خطوط تولید، قرارداد مذکور را با دیماند ساالنه ۴0 میلیون مترمکعب 
تجدید و نهایی کرد. سید امیر طباطبائیان اظهار کرد: به رغم افزایش 
حدود سه برابری تولید فوالد مبارکه نسبت به ظرفیت نامی کارخانه، 
این شرکت با سرمایه گذاریهای متعدد و به بهره برداری رساندن 
پروژه های بهبود، ازجمله جمع آوری و تصفیۀ پساب از شهرستان 
های اطراف، تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی، پروژه های بهینه 
سازی مصرف در خطوط تولید، تغییر آبیاری غرقابی به قطره ای 
و... تا پایان سال ۱۳9۸ میزان برداشت از رودخانه را به میزان 50 

درصد نسبت به دیماند خود کاهش داده است.
وی با بیان اینکه اجرای پروژة مذکور به رغم همۀ مشکالت ازجمله 
تغییرات دبی رودخانه و سختی کار در بستر رودخانه، شفافسازی 
های الزم و ماهنگی بین ارگانهای دولتی در حال اجراست، تصریح 
کرد: همانطور که سیستم ها و کنتورهای اندازه گیری ثبت می کنند، 
اجرای این پروژه تنها به منظور ساماندهی رودخانه در محل آبگیری 
و در پاسخ به تقاضای متولیان رودخانه انجام شده و هیچ تغییری در 

میزان برداشت آب شرکت از رودخانه نخواهد داد.
 

اجرای هشتمین دورۀ ممیزی استانداردهای 
 IATF16949:2016 و ISO9001:2015

در شرکت ورق خودرو 
واحدهای مختلف و فرایند تولید شــرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیــاری طی دو روز با حضــور ارزیابان 
مؤسـسۀ DQS آلـمان و مــطابق با اسـتانـداردهــای 
ISO9001:2015 و IATF16949:2016 با موفقیت و حصول 

دستاوردهای مثبت مورد ارزیابی قرار گرفت.
 اصغر اسماعیلی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو، در جلسۀ افتتاحیه 
این ممیزی تصریح کرد: دستاوردها و موفقیت های پی درپی شرکت 
که با تالش مدیریت و کارکنان و اســتقرار سیستم های مدیریت 
کیفیت و تعالی ســازمانی به دســت آمده به طور مستمر ارتقای 
سطح کیفی و کمی محصوالت را به دنبال داشته است. وی تأمین 
حداکثری نیاز خودروســازان داخلی و حضور مستمر و مقتدر در 
بازارهای جهانی را از اهداف استراتژیک شرکت ورق خودرو اعالم و 
اظهار کرد: به همین منظور رعایت الزامات خاص موردنظر مشتری و 
استانداردهای مدیریت کیفیت ازجمله IATF16949:2016 همواره 
سرلوحۀ تیم مدیریتی شرکت ورق خودرو بوده است. گفتنی است 
در جلسۀ اختتامیه این ممیزی محمدرضا برزیده، سرممیز شرکت 
DQS، ضمن ابراز خرسندی از روند روبهرشد شرکت ورق خودرو 
در سالهای اخیر، بستر ایجادشده همراه با برنامه ریزی های مدون 
جهت تحقق تعالی سازمانی در این مجموعه را قابل تقدیر دانست.

 برای اولین بار در کشور انجام شد
 ارزیابی تأمین کنندگان شرکت فوالد مبارکه 

به صورت ویدئو کنفرانس 
فوالد مبارکه در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی 
برای مقابله با بیماری کرونا برای اولین بار در کشور، ارزیابی 
های ورود و دورهای تأمین کننــدگان خود را به صورت 

ویدئوکنفرانس برگزار کرد.
 به گزارش خبرنگار فوالد، مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی خرید 
شرکت فوالد مبارکه با اعالم این خبر خاطرنشان کرد: با توجه به 
منویات مقام معظم رهبری و تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا، 
برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری و رعایت موازین مربوطه، 
واحد برنامه ریزی و پشتیبانی خرید به عنوان یکی از واحدهای پیشرو 
با همکاری واحد فناوری اطالعات شرکت، طرح جایگزینی ارزیابی 
هــای ورود و دوره ای تأمین کنندگان به جای ارزیابی حضوری را 
در دستور کار خود قرار   داد و پس از بررسی ها و تهیۀ تجهیزات 
الزم، به عنوان اولین واحد در ســطح کشــور، مبادرت به ارزیابی 
به صورت ویدئوکنفرانس کرد. مهدی سهرابی با اشاره به اهمیت 
ارزیابی شرکتهایی که قصد ورود به فهرست تأمین کنندگان فوالد 
مبارکه را دارند، گفت: فرایند ارزیابی به صورت حضوری و با همراهی 
کارشناسان مختلف از واحدهای برنامه ریزی خرید، دپارتمان های 
مربوطه، بهره بردار و کارشناس فنی برگزار می شود. در روش ارزیابی 
به صورت ویدئوکنفرانس، همۀ کارشناسان مذکور با حضور در واحد 
برنامه ریزی خرید و برقراری ارتباط تصویری با تأمین کنندة موردنظر، 
این فرایند را انجام می دهند و اقدام به بررسی فنی و حقوقی آن 
شرکت می کنند. در همین خصوص، رئیس واحد برنامه ریزی خرید 
نیز با اشاره به تعداد زیاد شرکت هایی که نیاز به ارزیابی دارند، گفت: 
تاکنون بیش از ۷500 شرکت تأمین کننده، در سامانۀ SRM فوالد 
مبارکه ثبت نام کرده اند که از این تعداد، حدود ۱۱00 شرکت در 
حال تکمیل اطالعات و حدود ۱00 شرکت در انتظار بازدید میدانی و 
ارزیابی هستند. محمد یزدانیان با ابراز امیدواری از این موضوع که این 
روش بتواند منجر به تسریع و چابکسازی روند تأمین کاال، تجهیزات 
و خدمات در شرکت فوالد شود، تصریح کرد: واحد برنامه ریزی خرید 
فوالد مبارکه ضمن بررسی همۀ ابعاد تخصصی و فنی الزم، اقدام به 
راه اندازی روش ارزیابی به صورت ویدئوکنفرانس کرد و امیدواریم 
در آیندة نزدیک بتوانیم در بخش های دیگر، اعم از آموزش تأمین 
کنندگان و برگزاری جلسات و همایش های تأمین کنندگان نیز از 

این روش در کنار همایش های حضوری استفاده کنیم.

و  طهمورث جوانبخت، معــاون فروش 
بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه، از تغییر 
رویکرد تولید فوالد در سال جهش تولید می 
گوید: صنعت فوالد همواره نقش بسزایی در 
اقتصاد کشور داشته و در سال جهش تولید 
اهمیت این نقش دوچندان شده است؛ به این 
معنا که نه تنها باید در مسیر توسعه و افزایش 
تولید حرکت کند، بلکه باید ایجاد فرصت 
های شغلی جدیدتر را نیز در نظر بگیرد. در 
این میان مهمترین مسوولیت تولیدکنندگان 
محصوالت فوالدی در سال »جهش تولید« 
ارزآوری به واســطۀ صادرات است؛ چراکه 
باوجود تحریم های ظالمانه ای که برای فروش 
نفت کشور اعمال می شود و هدف غایی آن 
علیه ملت ایران است، این تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان محصوالت فوالدی هستند 
که باید عالوه بر تأمین بازارهای داخلی، جای 

خالی  ارز حاصل از فروش نفت  را پر کنند.

z امسال، سال »جهش تولید« نامگذاری شده و 
همین امر بار سنگینی را به دوش تولیدکنندگان 
محصوالت فوالدی به ویژه شرکتهای معظمی 
چون فوالد مبارکه قرار داده است. در چنین 
شرایطی که اتکای کشور به درآمدهای ارزی 
حاصل از صادرات محصوالت فوالدی است، 

آیا صنعت فوالد نیازمند تغییر رویکرد است؟
مصرف ورق های فوالدی در کشور را می توان 
به دودستۀ تجاری و ویژه تقسیم بندی کرد. در 
حال حاضر با سرمایه گذاری های انجام شده و 
توسعه های صورت گرفته، ظرفیت مصرف در 
بخش تجاری با مازاد عرضه مواجه اســت؛ ولی 
مشکل بخش محصوالت ویژه، کمبود عرضه و 
نقصان در ظرفیت تولید است؛ بنابراین راهکار 
برون رفت از وضعیت کنونی، بازنگری در توسعه 
های آتی و حرکت به ســمت تولید محصوالت 
ویژه است و این امر نیازمند سیاستگذاری کالن 
در رأس صنعت فوالد خواهد بود، چراکه ظرفیت 
مصرف در بخش محصوالت ویژه، به گستردگی 
بخش تجاری نیست و نیازمند سیاست گذاری 
برای توســعۀ یکپارچه برای جلوگیری از ایجاد 
واحدهای مشابه و همچنین تجمیع تولید برای 
رسیدن به صرفه جویی در مقیاس تولید به منظور 
افزایش قدرت رقابت است. به عنوان مثال، در حال 
حاضر در بخش ورق های پوشش دار پایۀ روی، 
همچون گالوانیزه، گالوالــوم، گالوانیل، گالفان، 
مگنلیز، آلوزنیک، آلوسیلیس و امثال آن، سرمایه 
گذاری افراطی در بخش تولید گالوانیزه تجاری 
صورت گرفته؛ به طوری که بیشتر تولیدکنندگان 
قادر به پر کردن ظرفیت تولید خود نیستند؛ این 

در حالی اســت که در بخش گریدهای ویژه در 
این زمینه، کشور با کمبود یا نبود ظرفیت تولید 
ورق های گالوانیزة ساختمانی و خودرویی مواجه 
است. از سویی، حرکت به سمت تولید این گریدها 
نیازمند اطمینان از بازگشت سرمایه و پذیرش 
ریسکهای مرتبط اســت که از عهدة واحدهای 
کوچک مقیاس برنمی آید و الزم است شرکت های 
بزرگ مقیاس با پذیرش این ریسک ها در چرخۀ 
این محصوالت جدید در فرایند بازاریابی، مراحل 
ابتدایی و هزینه براعم از توسعه، معرفی و رشد 
را با اتکا به توانمندی های فنی و مالی پشت سر 
بگذارند و این محصوالت را به بازار معرفی کنند تا 
سرمایه گذاریهای تکمیلی در بخش پایین دست 
در جهت استفاده از آنها صورت گیرد و موجبات 
توســعۀ صنایع تکمیلی پایین دستی همگام با 

بازارهای جهانی فراهم آید.

z چالش های عرضه در بورس کاال تا چه میزان
مانع تحقق اهداف شرکتهاست؟

با توجه به رویکردهای بازاریابی در شــرایط 
رقابتی، عرضه در بورس کاال یعنی موظف کردن 
مشتری به خرید در شرایطی خاص و این رویکرد 
بی شک محدود به شرایط زمانی و اقتضائات فعلی 
است. رویکرد واقعی بازاریابی مشتری مداری است 
و طبیعتاً در شرایط رقابتی، مشتری هیچ گونه 
زحمت و دردسری را در مسیر خود برنمی تابد؛ 
همانطور که در شرایط رکود، شاهد بودیم با اندک 
دشواری و نوسان قیمت، مشتری مسیر واردات 
را در پیش می گرفت. بااین حال برخی از چالش 
های موجود در شیوة کنونی، یعنی عرضۀ کامل 
محصوالت در بورس کاال، نسبت به شیوة متداول 
پیشین فوالد مبارکه که شامل کشف قیمت در 
بورس و در ادامه مچینگ می شد، سفارش های 
مشتریان باقیمت کشف شــده را شامل موارد 
خاصی کرده است؛ به نحوی که تنوع محصوالت 
فوالد مبارکه را با احتســاب تولید بیش از ۱00 
گرید تجــاری و   ویژه در ۱۱ خانوادة محصول 
و حدود ۷0 مشخصۀ ابعادی، می توان به صورت 
تقریبی بیش از ۷0 هزار نوع محصول برشمرد. این 
در حالی است که در بورس، به دلیل تجمیع، صرفاً 
عرضه در 5 نماد قابل انجام است و این امر موجب 
بروز مشکالتی در برنامه ریزی و تخصیص سهمیه 
ها به مشتریان پس از خرید  در  بورس می شود.
نکتۀ دیگر، محدودیتهای بورس در تناژ سفارش 
گــذاری محصوالت گرم )ضریبی از ۱۱0 تن( و 
محصوالت سرد )ضریبی از 50 تن( است که با 
توجه به نتایج ظرفیت های بهین یاب، همچون 
این مورد که مشــتریانی کــه مصرف ۱60 تن 
محصول گرم دارند و تنها می توانند یک سفارش 

۱۱0 تنی ثبت کنند، ممکن اســت بخشی از 
ظرفیت تولید آنها از دســت برود. در این میان، 
نبود یکپارچگی میان ظرفیت شناسایی شده در 
سیستم بهین یاب و سهمیۀ تخصیصی در بورس 
کاال نیز مشکل دیگری است؛ به عنوان مثال به 
مشــتریانی با ظرفیت 2500 تن و مشتریانی با 
ظرفیت 200 تن، هر دو سقف سهمیه ای برابر 

تخصیص داده می شود.
نکتۀ بعدی فروش نقدی در بورس و مشکل 
نقدینگی تولیدکنندگان واقعی در مقیاس کوچک 
اعم از صنایع لوازم خانگی، بسته بندی، صنایع 
فلزی و مواردی ازاین دســت است. محدودیت 
نقدینگی در گردش این شرکت ها موجب می 
شود در حال حاضر، از ۱۱۷ مشتری لوازم خانگی، 
حداکثر ۱5 مشتری امکان خرید مستقیم از بورس 
را داشته باشند و مابقی مجبورند ورق را به صورت 
اعتباری از بازار تهیه کنند. این در حالی اســت 
که در رویۀ مچینگ، بنا بر مستندات و شواهد 
موجود، سهمیۀ موجود ماهانه حداقل بین 50 تا 
۷0 مشتری تقسیم می شود. از سوی دیگر، ضوابط 
سختگیرانۀ بورس جهت تسویه در سه روز کاری، 
موجب مشکالت مالی و بانکی برای مشتریان شده 
است؛ درحالیکه در رویۀ پیشین، حداقل دو هفته 
زمان تسویه در اختیار مشتریان قرار داده می شد.
معضل بعدی عالقه مندی دالالن به مشارکت 
در تأمین نقدینگی موردنیــاز تولیدکنندگان 
در خرید از بورس اســت که درنهایت، منجر به 
دپوی محصــوالت در انبارهای دالالن و فروش 
باقیمت های بیشتر در بازار آزاد می شود. نکتۀ 
بعــدی، عدم رصد زنجیــرة عرضۀ محصوالت 
فوالدی تا تبدیل کاالی واسطه ای به کاالی نهایی 
و رسیدن به دست مشتری نهایی است که منجر 
به ایجاد بازارهای موازی حاصل از حضور دالالن 
و فروش ســهمیه های خریداری شده از بورس، 
به قیمت های باالتر شــده است. درنهایت باید 
به تمام این موارد، عدم الزام سایر تولیدکنندگان 
محصوالت فوالدی به عرضه در بورس کاال را نیز 
اضافه کرد که خود موجب شکل گیری بازار موازی 

و قیمتهای متفاوت شده است.

z خوِد فرایند بورس چقدر در این زمینه
سرعت گیر است؟

بر کســی پوشیده نیست که وجود بورس در 
هر نوع نظام اقتصادی موجب شکوفایی و رونق 
بازار خواهد بــود؛ چراکه بر مبنای اصل عرضه 
و تقاضا قیمتها کشــف می شــود و شفافیت و 
نظارت کاملی بر معامالت حاکم خواهد بود؛ ولی 
معامالت در بورس کاال فرایند و پیچیدگی های 

خاص خود را دارد.

همانطور که می دانید، پیچیدگی فرایندهای 
خرید از بورس و ناآشنایی برخی از تولیدکنندگان 
با مکانیســم های خرید از بورس، موجب شده 
برخی مشتریان موفق به خرید نشوند؛ ضمن اینکه  
قطع ارتباط بین مشتری و کارشناس فروش در 
زمان ثبت سفارش، موجب ثبت سفارش بدون 

لحاظ کردن الزامات فنی و کیفی شده است.
نکتۀ مهمی که برخــی از افراد جامعه به آن 
اشــراف کامل ندارند و در اظهارنظرهای خود از 
آن غفلت می ورزند این است که محصوالت فوالد 
مبارکه تماماً در تاالر بورس کاال به ثبت می رسد، 
با این توضیح که مقداری به روش عرضۀ عمومی 
است و مابقی به صورت مچینگ که آن هم شفاف 
و بدون کم وکاست در تاالر اصلی ثبت می شود و 
هیچ اختالف قیمتی بین عرضۀ عمومی و مچینگ 

وجود نخواهد داشت.

z در این میان آیا بازارهای هدف جدیدی برای
فوالد مبارکه شناسایی شده است؟

با توجه به مأموریت شرکت فوالد مبارکه در 
جهــت ایفای نقش محــوری در مدیریت بازار 
محصوالت تخت فوالدی کشور، این شرکت از 
طریق راهکارهایی همچون تدوین افق چشــم 
انداز ده ســاله، پیش بینی تقاضای بازار در افق 
پنج ساله، ترسیم نقشۀ راه تکنولوژی و تعیین 
اولویت محصوالت جهت ســرمایه گذاری، در 
جهت شناســایی محصوالت جدید و بازارهای 
هدف داخلی و جهانی اقدام کرده است. در این 
خصوص، طرح توســعۀ خط نورد گرم شمارة 2 
فوالد مبارکه شــکل گرفته تا با اجرای آن بتوان 
گروه های جدیدی از محصوالت موردنیاز صنایع 
خودروسازی، لوله های انتقال سیاالت )نفت و گاز( 
و سایر صنایع کشور را تولید و به بازار عرضه کرد.

z با تحقق جهش تولید در سال جاری، هدف
گذاری فوالد مبارکه برای سال 1400 چگونه 

خواهد بود؟
فوالد مبارکه با در دستور کار قرار دادن سند 
چشــم انداز ۱۴0۴ توســعۀ کشور، توسعهها و 
سرمایهگذاریهای خود را در راستای پاسخگویی 
به تقاضای بازارهای مصرف خود همچون صنایع 
خودروسازی، نفت و گاز، ساختمان و لوازم خانگی، 
برنامه ریزی کرده و ازاین جهت، طبیعتاً در راستای 
تحقق این هدف، در سال ۱۴00 هم شاهد به ثمر 
رسیدن بخش قابل توجهی از این سرمایه گذاری 
ها خواهیم بود؛ به نحویکه افزایش تولید به میزان 
900 هزار تن )۱2 درصد( بیشتر از سال ۱۳99 
برنامه ریزی شده و به یاری خداوند و تالش و همت 

مدیریت و کارکنان اجرایی خواهد شد.

در سال جهش تولید، با عنایت خداوند متعال و تالش و 
همت مداوم کارکنان ناحیۀ آهنسازی و پس از دستیابی 
به رکوردهای روزانۀ پی درپی، با ثبت رکورد ۷00 هزار   و   
165  تن گندله در مردادماه برگ زرین دیگری به افتخارات 

فوالد مبارکه افزوده شد.

 مدیر ناحیۀ آهن سازی شرکت فوالد مبارکه با اعالم این خبر 
و ضمــن قدردانی از زحمات کارکنــان این ناحیه گفت: رکورد 
قبلی 69۱ هزار  و  6۴0 تن بود که اکنون پس از  چهار  ســال  

افزایش یافت.
داریوش رشیدی کسب این موفقیت را غرورآفرین خواند و گفت: 
این موفقیت در شرایط سخت مقابله با ویروس کرونا و تحریم های 
ظالمانه با برنامه ریزی چندماهه و در ســایۀ خودباوری و تالش 
کارکنان ناحیۀ آهن سازی، حمایت واحدهای پشتیبانی و خرید 
مواد اولیه و مساعدت مدیریت ارشد شرکت به دست آمد که در 

نوع خود کمنظیر و شایستۀ قدردانی است.
در پی کسب این موفقیت بزرگ، برخی از رؤسا و کارکنان ناحیۀ 
آهنسازی در خصوص چگونگی کسب این موفقیت ارزشمند این 

چنین گفتند:
رضا اسماعیل پور رئیس واحد گندله سازی: واحد گندله سازی 
در سال جهش تولید و با رعایت پروتکل های بهداشتی مربوط به 
شیوع بیماری کرونا، برای اولین بار در تاریخ بهره برداری خود از 
مرز ۷00 هزار تن تولید عبور کرد. رکورد قبلی این واحد در شهریور 

سال 95 و به میزان 69۱ هزار   و   6۴0 تن به دست آمده بود.
این موفقیت با حمایت مدیریت ناحیه، تدابیر دفتر فنی تولید و 
برنامه ریزی تولید ناحیۀ آهنسازی، همت نیروهای تولید واحدهای 
گندله ســازی و انباشت و برداشت به عنوان سربازان خط مقدم 
جبهۀ صنعت و پشتیبانی نیروهای تعمیرات و نظافت صنعتی واحد 
گندله سازی، دفتر فنی تعمیرات ناحیۀ آهن سازی و خدمات فنی 

و پشتیبانی به ثبت رسید.
انجام پروژه های سرمایه گذاری شامل طراحی، نصب و راه اندازی 
سرندهای غلتکی زیر چهار عدد از دیسک های واحد و سرند جدید 
الیۀ محافظ انتهای کوره که با حمایت واحدهای مهندسی کارخانه 
و توسعۀ آهن سازی انجام شده بود در ثبت این رکورد نقش بسزایی 
داشــت. ثبت این رکورد  غرورآفرین  را  به همۀ همکاران فوالد 

مبارکه و ذینفعان تبریک عرض می کنم.
خشایار پاسیار، رئیس تولید واحد گندله سازی: بار دیگر تالش 

مدیریت و کارکنان سایر بخش های مرتبط با واحد گندله سازی به 
دست همکاران این ناحیه به ثمر نشست و کارکنان پرتالش تولید 
واحد گندله سازی توانستند با به کارگیری دانش فنی، افزایش بهره 
وری، مراقبت از خطوط تولید و به حداقل رساندن زمان های آماده 
سازی ازیک طرف و رعایت دستورالعمل های تولید، انجام تولید 

کیفی و با تناژ حداکثری به این رکورد غرورآفرین دست یابند.
گفتنی اســت در مردادماه 99 دو بار رکورد تولید روزانۀ واحد 
گندله سازی ارتقا یافت و پس از حدود هفت سال از 2۳ هزار   و  
۴50 تن در ۱۱ مهرماه 92 به ترتیب به رکوردهای 2۳ هزار   و   
5۸0 تن در 6 مرداد و 2۳ هزار   و   660 تن در ۱۷ مرداد سال 

99 مصادف با شب عید مبارک غدیر   رسید.
محمد خدابنده رئیس تعمیرات گندله سازی گفت:  چابک سازی 
خطــوط تولید و افزایش آماده به کاری تجهیزات واحد با انجام 
موفقیتآمیز توقف برنامه ریزی گرم واحد گندله سازی در تیرماه 
سال جاری و با حمایت مدیریت و کارکنان واحدهای پشتیبانی 
فنی و تغییر PLC بخش دیسک با همکاری واحدهای مهندسی 

کارخانه و شرکت ایریسا انجام شد.
در این زمینه همدلی و همکاری تیم های تولید و تعمیرات و 
شرکت های مقیم تعمیرات واحد گندله سازی باعث استمرار تولید 

در خطوط و کاهش توقف اضطراری تجهیزات شد.
مهران اسماعیلیان سرپرست شیفت تولید واحد گندله سازی 
گفت:  از ابتدای سال 99 به رغم شرایط سخت موجود، کارکنان 
فــوالد مبارکه به رکوردهای پی درپی دســت یافتند. کارکنان 
بلندهمت واحد گندله سازی با همکاری واحدهای پشتیبانی و 
پیمانکاران مستقر در ناحیه، دوشادوش همۀ کارکنان نواحی دیگر 
توانستند با راهبرد   درست   مدیریت واحد در حوزة تولید، علیرغم 
شرایط خاص مواجهه با ویروس کرونا که محدودیتهای زیادی ایجاد 
کرده، به این رکورد دست یابند. ثبت این رکورد نشان خودباوری و 

ایمان به نیروهای جوان در مدیریت فوالد مبارکه است.
مجیــد نیک اقبال رئیس دفتر فنی تولید ناحیۀ آهنســازی: 
دستیابی به بیشترین میزان کمی و کیفی تولید همواره از اهداف 
استراتژیک شرکت است، به ویژه در مواقعی که محدودیت های 
بیشماری بر واحدهای تولیدی اعمال می شود. واحد گندله سازی 
با غلبه بر همۀ محدودیت ها در مردادماه موفق به کسب باالترین 
میزان تولید از زمان راه اندازی تا امروز شد. گروه فنی تولید ناحیۀ 
آهن سازی همواره به عنوان پشتوانۀ دانشی واحدهای ناحیه همسو 
با دیگران تمام سعی و تالش خود را در جهت دستیابی به اهداف 
واالتر به کار گرفته و امیدوار اســت در ادامۀ کار هم به موفقیت 

های روزافزون دست یابد.
حمید بزاز رئیس واحد مواد خام: در سال جهش تولید، به لطف 
خداوند منان، واحد انباشت و برداشت توانست در راستای اهداف 
سازمانی و ناحیۀ آهنسازی، کنسانترة موردنیاز واحد گندله سازی 
را با کمیت و کیفیت مناسب تأمین کند و نقش کوچکی در رکورد 

ایجادشده ایفا کند.
تالش همکاران تولید و تعمیرات واحد ستودنی و مایۀ افتخار 
بوده و شایسته است از همکاری دفاتر فنی تولید و تعمیرات در 
تأمین قطعات یدکی تجهیزات و ایجاد  دپوهای خوراک آمادهسازی 

شده )پایلها( باکیفیت کنسانتره سپاسگزاری کنم. 
علیرضا خانی سرپرســت برنامه ریزی تولید ناحیۀ آهنسازی: 
ثبت رکورد تولید در واحد گندله سازی مستلزم وجود پایل های 
یکنواخت با حداقل تغییرات و حداکثر تناژ است. برنامه ریزی ورود 
کنسانتره و ساخت پایل های مناسب از وظایف خطیر واحد برنامه 
ریزی تولید ناحیۀ آهنسازی است. کارکنان سخت کوش این واحد 
با پیگیری مستمر ورود کنسانتره، برنامه ریزی ساخت پایل های 
نرمه و زبره با ترکیب مناسب و حداکثر یکنواختی ممکن، از حدود 
سه ماه قبل، آماده سازی های الزم را با هماهنگی با واحدهای مواد 
خام و گندله سازی و دفتر فنی تولید انجام داده و بستر مناسبی 

برای ثبت رکورد جدید فراهم ساختند.
غالمرضا مؤذنی ســر اپراتور   اتاق کنترل واحد گندله سازی: 
واحد گندله سازی با در نظر گرفتن نامگذاری سال جهش تولید 
باهمت تیم های توانمند تولید و تعمیرات خود و همکاری واحدهای 
پشتیبان موفق به کسب این رکورد شد. در این زمینه هیچ یک 
از مشکالت همچون شیوع بیماری کرونا و تحریم مانع استمرار 
تولید و کسب رکوردهای جدید نبود و همکاران باهمت مثالزدنی 

خود بار دیگر توانستند فعل خواستن را صرف کنند.
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نمونه بارز خطر حــذف در همین اصفهان 
احداث ساختمان ارگ جهان نما بود که بیش از 
20 سال پیش آغاز شد و هرروز تن میدان زیبا 
و پرنقش ونگار نقش جهان را به لرزه می انداخت 
و چالش مدیریت شــهری وقت با یونســکو و 
میــراث فرهنگی این قدر ادامــه پیدا کرد که 
منجر به اعتراضات کشــوری و جهانی شد تا 
جایی که رئیس وقت یونسکو به اصفهان سفر 
کرد و دستور کوتاه سازی ساختمان را برای اجرا 
ابالغ کرد. کوتاه سازی که مدیران شهر اصفهان 
را وادار کرد تا دستگاه هایی از آلمان بیاورند و 

قسمت باالیی ارگ را به اصطالح قیچی کنند.
البته ساختمان نیمه ساز شهرداری در ابتدای 
بلوار هشت بهشــت هم نمونه بارز دیگری بود 
که مدیریت شهری وقت اصفهان بانام احیای 
دولت خانه صفوی برای جابه جایی ســاختمان 
مرکزی خود در نظر گرفت، اما دست توانمند 
یونسکو، ایکوموس و میراث دوستان اصفهان این 
ســاختمان را هم نیمه تمام گذاشت تا اسکلت 
فلزی زنگ زده و پوسیده آن درس عبرتی باشد 
برای آن هایی که می خواستند به حریم هوایی 
نقش جهان دســت درازی کنند، از طرف دیگر 
ســاخت گذر آقا نوراهلل نجفی نیز تیر دیگری 
بود که مجدد به ســوی نقش جهان و در حریم 
آن پرتاب شــد که حاال و پس از ده ها ســال 
هنوز اســتخوانی در زخم مانده که نه می شود 
آن را احداث کرد و نه می شــود از خیر احداث 
آن گذشت! گذری که معلوم نیست قرار است 
برای کجا دستاورد داشته باشد و قرار است به 
چه مبحث ترافیکی کمک کند، اما احداث شده 
است! قضیه خط دو مترو اصفهان هم این قدر 
شور بود که خود مدیریت شهری هم سریعاً رأی 
به اصالح آن داد تا حداقل این خط دچار چالش 

میراثی خط یک مترو نشود.
اما از ابتدای مردادماه آرام آرام دوســتداران 
میراث فرهنگی اصفهان از حرکت و ساخت وساز 
یــک مجتمع تجاری در ابتدای گذر ســعدی 
چسبیده به میدان نقش جهان پرده برداشتند 
عکس ها در گروه های مجازی منتشــر شد و 
آن هایی که سابقه بیشتری داشتند و از قوانین 

بااطالع تر بودند روی آن ها نظر می دادند تا این 
که ۱۱ مردادماه دوســتداران میراث فرهنگی 
به نمایندگان مجلــس برای پیگیری موضوع 
مراجعه کردند. داستان ازاین قرار بود که مالک 
یک مجتمع تجاری پس از چهار ســال تالش 
توانسته بود از دیوان عدالت اداری مجوز افزایش 
ارتفاع مجتمع خود را تا 9 متر بگیرد. مجتمعی 
که می توانست برای او به عنوان منبعی سودآور 
مطرح باشد اما ظاهراً برای برخی اهمیت نداشته 
است یا فراموش کرده بودند که جواز این ارتفاع 
درست بیخ گوش نقش جهان صادرشده است 
و احتمال خطر خروج این میدان از یونســکو 
وجود دارد؛ اما مالک چگونه به این ارتفاع دست 
پیداکرده است او شکایتی از شهرداری منطقه 
سه تنظیم و آن را در قوه قضاییه و دیوان عدالت 
اداری پیگیری می کند در شکایت نامه او آمده 
است »شهرداری منطقه سه بنا به نظر معاون 
شهرســازی و معماری شهرداری اصفهان که 
اعــالم کرده بود پالک موردنظر خارج از طرح 
پیشــنهادی محدوده جنوب میدان نقش قرار 
دارد، در ابتدا با اعطای پروانه بر اســاس ارتفاع 
قبلی یعنی 9 متر موافقت کرده است، اما بعد 
از استعالم شهرداری از سازمان میراث فرهنگی 
بدون در نظر گرفتن طبقات فوقانی ملک صرفاً 
با صدور جواز با ارتفاع پنج متر موافقت شــده 
است«. عدد پنج متر و نیم همان عددی است 
که ســاختمان های در محدوده سایت میراثی 
میدان نقش جهان اجازه ارتفاع دارند و نه بیشتر.

بعد از طرح اختالفات، مالک مجتمع، حتی 
افزایش ارتفاع تا شش و نیم متر را نیز نپذیرفته 
و در ادامه و با شــکایت او، دیوان عدالت اداری 
چراغ ســبز خود را برای احداث سه طبقه با 9 
متر ارتفاع روشــن کرده و در بخشــی از رأی 
خود آورده است: »میراث فرهنگی ملک مزبور 
را تملک نکرده و مالک نسبت به سه طبقه حق 
مکتسبه دارد و ملک یادشده از ابتدا دارای ارتفاع 
9 متر بوده و نوسازی آن موجب تضییع حقوق 

مکتسبه نخواهد شد.«
از ۱۱ مرداد که دوستداران میراث فرهنگی 
پیگیری های خود را انجام می دهند  شانزدهم 

مــرداد عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان 
در مجلــس با آن ها دیدار پس از تماس تلفنی 
با معاون پیشــگیری دادستان اصفهان متوجه 
حضور دادستان اصفهان در میدان نقش جهان 
شــده و حاال دوستداران میراث فرهنگی خود 
را به میدان می رســانند تا شــخص دادستان 
را در جریان قضیه ایــن مجتمع تجاری قرار 
دهند. میراث دوســتان دادستان را به مجتمع 
تجــاری می برند و توضیحات هر دو توســط 
دادستان بررسی و دستور توقف موقت کار در 
روز ۱6 مرداد به مالک به صورت شفاهی ابالغ 
می شود. هرچند در همان روز و پس از خروج 
دادستان از ساختمان مجدد فعالیت کارکنان 
ادامه می یابد؛ اما اتفاق جالب دیگر این اســت 
که این مالــک برخالف قانون ارتفاع در حریم 
میدان نقش جهان توانســته بود ارتفاع 9 متر 
را از دیــوان عدالــت اداری بگیرد و این یعنی 
او چهار متر تخلف را در دســت داشت که در 
حکمی دیگر مجوز احداث سه طبقه زیرزمین 
را نیز در دســت داشت این در حالی است که 
بر اساس قوانین میراث فرهنگی حفر زمین در 
حریم میدان نقش و همچنین دولت خانه صفوی 
دارای شــرط و شروط اســت، اما خودروهای 
مکانیکی حفار بدون این شروط در حال انجام 
کار بودند. در همیــن گیرودار انجمن صنفی 
مهندسان معمار اصفهان وقتی می بیند که پس 
از دستور دادستان همچنان ساخت این مجتمع 
ادامه دارد مجدد به معاون دادســتان اصفهان 
نامه ای می نویسد و از تخلفات فنی و معماری 
این مجتمع نیز اشاره کرده و می گوید باوجود 
دستور شفاهی دادستان همچنان ساخت وساز 
در این ساختمان در حال اجرا است. آن ها اعالم 
کرده اند هر جای دنیا که ساختمانی در حریم اثر 
تاریخی قرار داشته باشد حتی گودبرداری در آن 
محدوده با مطالعات بسیار زیاد و در آرامش و با 
دقت انجام می شود اما اکنون در حریم میدان 
جهانی نقش جهان، یک مجتمع تجاری سه طبقه 
در زیرزمین گودبرداری کرده و قصد دارد روی 
آن هم ساختمانی با 9 متر ارتفاع بسازد. از طرف 
دیگر انجمن صنفی مهندســان معمار استان 

اصفهان اعالم کرده است که عرصه ساختمان 
پیشــین و جایی که اکنون تبدیل به مجتمع 
تجاری با ارتفــاع 9 متر در حریم نقش جهان 
شــده است ۴0 درصد ســاخت بوده و چیزی 
حدود 60 درصد از آن حیاط بوده است  اما در  
زمان حاضر صد در صد ساخت وساز انجام شده 
و در این صورت حقوق مکتسبه افزایش زیادی 
داشته است و اکنون نمی شود حقوق مالک را با  
حقوقی که پیش تر داشته، حتی زمانی که در 

حد دوطبقه  بوده است مقایسه کرد.
اما موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد و 
نکته مهمی به حساب می آید ساخت این مجتمع 
است اگر این مجتمع تجاری کد ارتفاعی 9 متر 
بگیرد قطعاً ساختمان های دیگر اطراف میدان 
نیز این کــد ارتفاعی را درخواســت خواهند 
داد و دیگر اثــری از حریم هوایی نقش جهان 

نخواهد ماند.
این مجتمع تجــاری در محل خانه مهتر از 
دوران پهلوی دوم در حال ســاخت است که 
کارشناسان می گویند اطمینان داریم که خانه 
قبلی نمی توانسته بیش از ۸ متر ارتفاع داشته 
باشد که همان هم خالف قانون بوده است، اما 
چون نقش جهان آن زمان ثبت یونسکو نبوده 
شاید این اتفاق رخ داده است، این در حالی است 
که مالک مدعی شده است که ارتفاع خانه  که 
او ایــن مجتمع را بر روی آن احداث کرده ۱۱ 
متر بوده اســت. سؤال اساســی اما اینجاست 
که چگونه برای میراث باارزشــی مثل میدان 
نقش جهان دستگاه ها و ارگان های یک استان یا 
حتی یک کشور هماهنگ نیستند، چگونه است 
که بر اساس قوانین میراث فرهنگی حریم هوایی 
اطراف میدان نقش جهان پنج و نیم متر در نظر 
گرفته و مصوب می شود، اما دیوان عدالت اداری 
حکم 9 متر را تائید می کند و چگونه است که 
شهرداری و میراث فرهنگی از این کد ارتفاعی 
خبردارند، اما پس ازآن نامه مجوز صادر می شود؟ 
هرچند که بر اســاس آخرین اطالعات و اخبار 
شــهردار منطقه سه اصفهان اعالم کرده است 
حسب دستور دادستانی اصفهان فعاًل عملیات 

این ساختمان متوقف است.

س: گالره  بهداد/ دنیای اقتصاد
   عک

     آیا کسی هست که  
مرا یاری کند؟

حسین سیاستمداری نیست که، 
بخاطر شراب خواری و سگ بازی 

یزید، با او درگیری پیدا کرده باشد و 
این حادثه غم انگیز اتفاق افتاده باشد! 

او وارث پرچم سرخی است که از 
آدم، همچنان دست به دست، بر سر 
انسانیت می گردد و اکنون بدست او 
رسیده است. این پرچم را دست به 
دست، به همه راهبران مردم و همه 

آزادگان عدالتخواه در تاریخ بشریت 
سپرده است. او به همه نسل ها و در 

همه عصرهای فردا فریاد بر آورد که: 
آیا کسی هست که مرا یاری کند؟

* برگرفته از کتاب حسین وارث آدم 
نوشته  دکتر علی شریعتی

عکسهفته

لگد با لودر به بخت نقش جهان
ساخت ساختمان تجاری بیخ گوش نقش جهان چرا و چگونه؟

علیرضا پویا نسب-  میدان نقش جهان جزو اولین ها است یکی از بزرگ ترین میدان های جهان که در سال 1309 شمسی ثبت ملی و 
در سال 1358 ثبت جهانی شد تا عالوه بر سازمان میراث فرهنگی ناظران سازمان های جهانی یونسکو و ایکوموس نیز از آن حفاظت 
کنند. تا اینجا نه تنها در ظاهر مشکلی نیست بلکه قطعاً اثری مثل نقش جهان باید برای اصفهان آورده داشته باشد، اما متأسفانه به 
دلیل اینکه ما نتوانسته ایم ازنظر توریستی مکان های خود را درست به جهانیان معرفی کنیم آورده این آثار آن چنان نیستند که بتواند 
مردم، مســووالن و مدیران را در شهرها قانع کند که این آثار باید حفاظت شوند چراکه ارزش افزوده دارند به همین خاطر گاه آثار 
تاریخی در شهرهایی مثل اصفهان نه تنها سودآور و ارزش آفرین محسوب نمی شوند بلکه مانع توسعه به حساب می آیند و گاه همچون 

حمام خسرو آقا از روی زمین محو هم شده اند.


