




شرکت سـاینـا فوالد
)سهامی خاص(

واردکننده و تامیــن کننده ی کلیــه نیازهای صنعت 
ریخته گری و کارخانجات تولید فوالد و چدن شــامل 
انواع الکترود، مواد نسوز، شمش چدن، فرو آلیاژها، 

فلزات پایه، گرافیت، مواد معدنی و کک

تماس جهت همکاری و دریافت نمونه و آنالیز محصوالت
تلفن: 7 - 57454886 - 031
دورنگار: 57452048 - 031

همراه: 09022340308
www.sainafoolad.com :وب سایت
info@sainafoolad.com :ایمیل

ساینا فوالد
از زمان شروع به کار تا به 

امروز افتخار همکاری با بیش 
از ده شرکت معتبر داخلی و 

خارجی را داشته است.
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مدیر اجرایی:

تحریریه: 

همراهان تحریریه در این شماره:

بازرگانی: 

طراح و گرافیست: 

لیتوگرافی و چاپ: 

مهندسالههزینالدین
نفیسهآقاجانعبداله

سمیهپارسادوست،حدیثزاهدی،مرضیهمحبرسول،
نرگسطلوعی

دکتررامیننورقلیپور،دکترمحـسنحاجمحمدی،
دکترحمیـدرضـاقلمکاری،دکترافشیـنماهوشی،

مهندسآرمانخالقی
الهاماورک،آزادهفرهنگمند

ف.امیریوسفی
مجتمعچاپولیتوگرافیمبین

دفتر اصفهان: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، 
ساختمان 119، طبقه سوم، واحد 3

تلفن: 36253880   ،  36253881  ،  36288464 - 031

دفتر تهران: تهران، میدان انقالب، جمالزاده جنوبی، نبش 
کوچه آقا صبوری، پالک 146، طبقه 3

تلفن: 021-66567767

esfahansanat2019@gmail.com
                    @esfahan_sanat2019

مطالب چاپ شده لزومًا دیدگاه این نشریه نمی باشد.
منتظر انتقادات و پیشنهادات صاحب نظران حوزه صنعت هستیم.

       شمارگان 10000 - قیمت 80000 ریال

شماره سوم- مهــر 98 -  48 صفحه     ماهنامه سراسری اقتصادی- اجتماعی
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الزامات کارآفرینی، از گفتار تا کردار!! / 16
حرکت گردشگری ایران روی ریل جهانی / 20

ایران مســئول تدوین اســتانداردهای رستوران های 
سنتی شد / 21

لبخند پسته، به کشاورزان اصفهانی / 28
آغوش باز صنعت به روی دانشگاه / 29

افزایش سرمایه پاالیشگاه اصفهان از 20 هزار میلیارد 
ریال به 51 هزار میلیارد ریال / 30

تولید محصــوالت جدید  و صادراتــی در ذوب آهن 
اصفهان / 32

صنایع دســتی موثرترین راهکار برای ایجاد اشتغال 
زودبازده / 22

9 شهر و 3 روستای صنایع دستی ثبت ملی شدند / 24
 در روز جهانی غذا چه اتفاقاتی رخ می دهد  / 25

رونق صنعت غذا از دید فعاالن اقتصادی  / 26

ناوگان آمازون برقی می شود / 39
صنعت پوشاک ملی می شود / 40

دالیل اصلی شکست استارتاپ ها / 42

نقش بخش تعاون در صنعت و اقتصاد کشور / 34
اصفهان مجهز به مدرن ترین سیستم مدیریت شهری در 

کشور می شود / 36
شــهرک هاي صنعتي؛ مبدأ 73 درصــد از صادرات 

چهارمحال و بختیاري به خارج از کشور  / 38

صنعت فاکتور مهم در پیشرفت اقتصاد کشور / 7
رونق دادن به تولید در کشور کار پر چالشی است / 8

صعود 40 پله ای ایران در صنعت / 10
هزار توی مشکالت صنایع در مسیر تولید  / 12

تعرفه آگهی ماهنامه سراسری اصفهان صنعت

مبلغ )ریال(کادرصفحهردیف

70/000/000تمامصفحهپشتجلد1

35/000/000تمامصفحهسومگالسه)روبرویداخلپشتجلد(2

55/000/000تمامصفحهدومگالسه)داخلپشتجلد(3

35/000/000تمامصفحهسومداخلی)روبرویداخلرویجلد(4

55/000/000تمامصفحهروبرویسومگالسه)داخلرویجلد(5

50/000/000تمامصفحهروبرویفهرست6

20/000/000تمامصفحهصفحاتداخلی7



مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:
صنعتی شـدن کشـور یـک مقـولـه ملی و همگانی است و 

همه باید در این باره احساس مسئولیت کنند.



علم اقتصاد را علم مطالعه تخصیص منابع کمیاب برای خواســته های نامحدود بشری نامیده اند. در غالب 
تحلیل های اقتصادی، عامالن اقتصادی را به دو دســته تولیدکنندگان کاالها و خدمات و مصرف کنندگان 

کاالها و خدمات تقسیم می کنند.
 هدف تولیدکنندگان آن اســت که با به کارگیری ترکیب منابع تولید) نیروی کار، سرمایه، منابع طبیعی، 
مدیریت( و با توجه به کمیابی این منابع و بنابراین تقبل هزینه در به کارگیری آنها، سود خود را بیشتر سازند. 
هدف مصرف کنندگان نیز آن است که وقت و پول و امکانات خود را صرف استفاده از مصرف کاالها و خدماتی 

نمایند که  رفاه و مطلوبیت بیشتری عاید آنها سازد. 
توسعه اقتصادی هر کشور به کارایی و ترکیب بهینه بخش های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعتی 
و خدماتی بستگی دارد و برای رسیدن به توسعه پیشرفته باید رابطه شدیدی بین ســـه بخـش اقتصـادی 
ذکر شده وجود داشــته باشد. بهره وری در ســازمان دهی صنایع هر کشــوری از اهمیت باالیی برخوردار 
می باشد. لذا بررســی عواملی که می تواند زمینه مناســب برای رقابت در میان عامالن اقتصادی، صنعت و 
بازارها را ایجاد نماید ضروری است . تبیین و بررسی وضعیت و شرایط موجود بخش صنعت در سطح کالن 
و خرد مشخص خواهد کرد که بی تردید می تواند ضرورت دگرگونی در جهت گیری ها، نیاز های راهبردی و 
الزام های ساختاری-سیاستی توسعه صنعتی آینده کشور را مورد تأکید قرار دهد. نقش صنعت در اقتصاد 
جهانی و روند توسعه کشور ها بر کسی پوشیده نیست چرا که این بخش با سهم 40 درصدی از ارزش تولید 
ناخالص جهان نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ها ایفا می کند. ارائه هر گونه تصویری از نقش و جایگاه 
بخش صنعت در آینده اقتصاد کشــور، نیازمند انجام مطالعه ای گســترده و همه جانبه پیرامون تحوالت 
گذشته و وضع موجود این بخش در اقتصاد کشور و مقایسه آن با وضعیت کشور های توسعه یافته و همچنین 
کشور های نوخاسته صنعتی اســت. از این رو تهیه تصویری از ســیمای صنعتی کشور و آگاهی از عملکرد 
ویژگی های بنگاه های صنعتی بر مبنای آمار و اطالعات، نخستین گام ضروری به شمار می آید. با نگاهی گذرا 
سیاستگذاری صنعتی ایران به شش دوره تقسیم می شود. دوره اول شامل برنامه های سوم و چهارم عمرانی 
قبل از انقالب و دوره دوم، دوره تعمیق استراتژی جایگزین واردات با محوریت دولت نام گرفت و دوره سوم 
که با پیروزی انقالب اسالمی آغاز و با پایان جنگ تحمیلی پایان یافت، دوره استراتژی خودکفایی جایگزین 
واردات می باشد در دوره چهارم که از سال 1367 شروع و تا سال 1374 ادامه داشت به دوره جابه جایی از 
استراتژی خودکفایی به جایگزینی واردات نام گرفت. بازگشت مجدد به استراتژی خودکفایی به معنای اعمال 
فشارسنگین بر تراز پرداخت ها و گسترش ممنوعیت های متعدد تجاری با جهان و تاکید بر تولید داخلی به 
عنوان دوره پنجم سیاستگذاری صنعتی در کشــور بود. دوره ششم که دوره اجرای بخشی از سیاست های 

برنامه سوم توسعه بود، به اصالحات ساختاری در محیط اقتصادی پرداخته شد.
استقرار نظام تعرفه به جای محدودیت های مقداری، یکسان سازی نرخ ارز و حمایت از بخش خصوصی و ... 

از جمله اقداماتی بود که سبب رشد مطلوب اقتصادی و صنعتی کشور شد. 
 برای پیشرفت صنعت کشور  باید رویکرد سیاســتگذاری برای توسعه صنعتی، به گونه ای باشد که شرایط 
ثبات اقتصادی را با اتخاذ سیاست های اقتصادی سازگار با توسعه صنعتی فراهم نماید. رقابت پذیری به عنوان 
ابزاری برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی و توسعه پایدار در هر کشوری محسوب می گردد. با توجه به 
ضعف ساختار و عملکرد بنگاه های اقتصادی در صنعت کشور، شناخت فاکتور های اثرگذار، درجه بندی آنها و 
به دست آوردن جایگاه در بازار های جهانی را تسهیل می نماید. ذکر این نکته ضروری است که با قرار گرفتن 
ایران در زنجیره تولید جهانی و همگام با فرآیند جهانی شدن اقتصاد و صنعت، می توان شاهد رفاه بیشتر افراد 

جامعه و پیشرفت صنعت در کشور باشیم.
مدیرمسئول- مهندس الهه زین الدین
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رونق دادن به تولید در کشور 
کار پر چالشی است

مرضیه محب رسول

مجلس از جمله اصلی ترین نهادهایی است که می تواند با ایجاد ساز و کارهای 
قانونی از ســویی و بر طرف کردن موانع بروکراتیک از سوی دیگر با حذف 
قوانین ناکارآمد و به روز رسانی آنها نقش مهمی در رونق صنایع داشته باشد. 
در اوضاع و احوالی که صنعت به شدت تالش می کند تا در چرخه اقتصادی 
باقی بماند و تولید کنندگان در تنگناهای زیادی قرار دارند هر نوع تصمیم و 
نگرشی از سوی نمایندگان می تواند مانند یک تیغ دو لبه هم به این بخش 
کمک کند و یا اینکه تیر خالصی باشد بر پیکره ضعیف صنعتگران. در سالی 
که به توصیه مقام معظم رهبری همه نهادهــا موظف به حمایت از تولید و 
رونق آن شده اند اینکه مجلس چطور در راه تحقق این فرمان قدم برداشته و 
چه برنامه ها و دستاوردهایی داشته است را در گفتگویی اختصاصی با دکتر 
رامین نور قلی پور عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 

بررسی کرده ایم.
طرح های مجلس برای سامان دادن به بخش صنعت خودرو سازی که امروز 
عمال با بحران مواجه است، گالیه های بخش صنعت از بانک  ها و راهکارهای 
مورد نظر مجلس در جهت رونق تولید ملی از جمله مسایلی بود که در این 

گفتگو با این نماینده مجلس به آن پرداخته شد.

  آقای دکتر با توجه به نا بسامانی ها و نارضایتی هایی که از صنعت 
خودرو در کشور وجود دارد مجلس چه تدبیری برای سامان دهی 
این بخش اندیشیده است و آیا برنامه ای برای دور نمای این صنعت 

در مجلس مطرح شده است؟

جایگاه مجلس در اتباط با سامان دهی صنعت خودرو مسلما نقش تقنینی 
است در حوزه قانونگذاری از سویی و در بخشی دیگر نظارت بر حسن اجرای 
قوانینی که اجرا شده اســت از جمله اختیاراتی است که مجلس در حیطه 
خودروسازان دارد در این ارتباط آخرین کاری که مجلس انجام داد تصویب 
طرح ســاماندهی بازار خودرو بود که بعد از رفت و برگشت های زیادی که 
صورت گرفت و بحث هایی که بر سر این الیحه در کمیسیون صنایع و معادن 
انجام شد در صحن علنی به تصویب رســید اما شورای نگهبان با ارایه چند 
ایراد آن را به مجلس بازگرداند که قرار اســت به زودی در نخستین جلسه 

کمیسیون صنایع و معادن به این موارد رسیدگی شود.
 

  یکی از مســایلی و انتقاداتی که به الیحه های مرتبط با بخش 
صنعت وارد می شود زمانبر بودن و طوالنی شدن زمان تصویب این 
قوانین است در صورتیکه به خصوص در حیطه صنعت خودرو نیاز 

به اصالحات فوری احساس می شود؟
در حوزه صنعت و تولید البته پروســه قانونگذاری غیر از طرح و لوایحی که 
فوریت دارند سایر موارد در مسیر معمولی زمانبر هستند. از سوی دیگر در 
حوزه تولید بحث های زیادی پیرامون قانونی که قرار است تصویب شود به 
وجود می آید چرا که کسانیکه مرتبط با این موضوع هستند طیف گسترده ای 
را تشــکیل می دهند بنابر این نظرات مختلفی اعمال می شــود و معموال 
رسیدن به یک اجماع طوالنی تر از ســایر لوایح خواهد بود و حتی در برخی 
از موارد طرح و لوایح شــکل اولیه خود را از دست می دهند البته در ارتباط 
با طرح ســاماندهی بازار خودرو بنده اعتقاد ندارم که این طرح که در حال 

رامین نورقلی پور
نماینده مردم کردکوی، بندرترکمن، بندرگز و گمیشان 
در مجلس شورای اسالمی، عضو کمیسیون صنایع و 
معادن، عضو ناظر شورای عالی فضایی کشور

گو
گفت
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تبدیل شدن به قانون اســت بتواند به صورت کامل مشکالت بازار خودرو را 
برطرف نماید چرا که این بخش ایرادات زیادی دارد و به نظر من طرح مذکور 
چندان جامع نیست و قطعا نیاز است که شرایط تولید و عرضه و بازار خودرو 
در داخل کشورمان شــرایط بهتری پیدا کند و به تولید هم کمک بیشتری 

صورت بگیرد.

  با توجه به توصیه و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حمایت 
همه ارکان نظام از بحث رونق تولید ملی مجلس چه برنامه ای در این 

زمینه داشته است؟
ما در مجلس کمیسیون ویژه اصل 44 را داریم که وظیفه حمایتی از بحث 
رونق تولید را بر عهده   دارد و تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن 
هم در آن عضو هستند. البته در خود کمیسیون صنایع و معادن در اتباط با 
راهکارهای کمک به رونق تولید بحث های زیادی صورت گرفته است در واقع 
اصلی ترین مباحثی که در این کمیسیون مطرح می شود همین بحث است 
اینکه نمایندگان و در بعد کلی مجلس در غالب چه ساز و کارهایی می تواند 
به تولید کمک کند که ضامن تولید ســرمایه و ایجاد اشتغال در کشورمان 
است البته نباید فراموش کرد در کشور فضایی که وجود دارد محدود کننده 
تولید است شرایطی که عمدتا بـه دلیـــل تحـریم هـای بین المللی شکل 
گرفته است  و متاسفانه تمام ابزارهای تولید را نشانه گرفته اند ابزارهای پولی 
و مالی و انتقال مواد اولیه و تکنولوژی اصلی ترین و مهم ترین ارکانی اســت 
که به وسیله تحریم ها محدود شده اســت و از سوی دشمن نشانه رفته و به 
نوعی مختل شده است از طرف دیگر ما در مدیریت داخل و فضای داخلی با 
اختالالتی روبرو هستیم و این مجموعه موجب شده تا رونق دادن به تولید 

در کشور کار پر چالشی باشد.

  یکی از مسایلی که مطرح می شــود بحث تامین سرمایه برای 
صنایع کوچک است مجلس برنامه ای برای سنگ اندازی برخی از 
نهادهای اقتصادی به خصوص بانک هــا دارد و آیا از طریق وزارت 
اقتصاد و دارایــی پی گیری هایی را در زمینــه برطرف کردن این 

مشکالت انجام داده اید؟
در سال گذشتـه قـانـونی را مصـوب کـردیم کـــه در غـالب آن بتـوانیم 
صنایع کوچک را حمایت نماییم بر اساس این قانون معادل یک و نیم میلیون 
دالر از صندوق توسعه ملی برای رونق نسبی مشاغل کوچک اختصاص پیدا 
کرد اما این معضل همچنان ادامه دارد در کمیســیون یکی از راهکارهایی 
که برای رونق تولید و افزایش اشتغال مطرح شده است همین بحث صنایع 
کوچک است که مشــکالتی برای تامین منابع مالی دارند هر چند بانک ها 
در غالب بسته های مختلفی که از ســوی وزارتخانه صنعت معدن و تجارت 
ابالغ می شــود خارج از بحث هایی که گفته شد کمک های مختلفی را ارایه 
کرده اند که البته عمدتا به واحدهای کوچک بوده اســت اما آنچه در ســر 

راه تامین نقدینگی واحد های صنعتی به وســیله بانک ها مانع ایجاد کرده 
است بروکراسی های اداری و قوانینی است که دست و پای بانک ها را برای 
این تامین سرمایه و دادن وام ها بسته اســت که در مواقعی تولید کننده را 

زمین گیر کرده است.

  مجلس برای تغییر این ساختار برنامه ای ندارد؟
تغییر ساختار نظام بانکی کار ساده ای نیست هر چند کارهایی صورت گرفته 
و قوانینی تصویب شــده و اخیرا طرحی هم به مجلس ارایه شده که در غالب 
آن ساختار پولی و مالی کشور را بتوان اصالح نمود اما باید باور کرد که بانک ها 
تجربیات نامطلوبی از ارایه تسهیالت داشته اند ضمن اینکه در دوره های مختلف 
ریاست جمهوری تغییراتی که در دستورالعمل های صورت گرفته و پول هایی 
که در مواردی بدون حساب و کتاب پرداخت شــده و نهایتا به این سیستم 
بازنگشته است موجب بی اعتمادی شــبکه بانکی به بخش تولید شده است 
تجربیاتی است که در این فضای کاری نامساعد در کشور وجود دارد بانک ها را 
به سمت و سوی این برده است که در ازای دریافت تعهدات کامال بازگشت پذیر 

تسهیالت را بدهند تا از تامین سرمایه خود اطمینان داشته باشند 

  به عنوان سوال آخر در مجلس در ماه های اخیر از سوی برخی از 
نمایندگان انتقادات جدی نسبت به عملکرد وزیر صنایع و معادن 
مطرح می شود و بخشی از وضعیت نامناســب تولید و صنعت به 
عملکرد آقای رحمانی نسبت داده می شود شما به عنوان یکی از 
اعضای کمیسیون صنایع و معادن عملکرد وزیر صنعت را چگونه 

می بینید؟
من از آقای رحمانی به عنوان فردی که سال ها در حوزه صنعت کار کرده اند 
و سابقه نمایندگی مجلس را هم دارند و بعد هم در دولت با صنعت در ارتباط 
بوده اند حمایت می کنم و عملکرد ایشان را قبول دارم. البته باید به مسایل 
و مشکالتی که بیشتر ساختاری هستند هم اذعان کرد که در حوزه تولید و 
صنعت در کشورمان وجود دارد یکی از اصلی ترین این مسایل تامین مالی 
تولید در کشــور و دیگر مســاله عدم وجود برنامه های دراز مدت و برنامه 
راهبردی در حیطه تولید و صنعت در کشورمان است که متاسفانه حداقل در 
4 دهه گذشته در دولت های مختلف راهبردهای مختلفی ارایه و دنبال شده 

است که اغلب کوتاه مدت یا میان مدت بوده و بعضا به آن عمل نشده است.
حتی متاسفانه در برنامه های پنج ساله کشــور هم این راهبردها به صورت 
مداوم و منطقی و علمی تدوین نشده و یکی از چالش های بزرگ بر سر راه 
توسعه صنعتی و تولید و اشتغال در کشورمان همین مساله است قطعا وزارت 
صنعت معدن و تجارت هم یکی از مشــکالت ساختاری آن همین است که 
بر مبنای یک ریل گذاری بخش های صنعت تولید و معدن در کشــورمان 
نمی تواند حرکت نماید و اختالالت ایجاد شــده هم بخش زیادی به همین 

دلیل است نه عملکرد و برنامه های شخص وزیر صنعت.

گو
گفت
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صعود 
40 پله ای 
ایران در 

صنعت
پیشــرفت و ترقی بخــش صنعتی هر کشــور 
فرصت های ایده آلــی را برای رشــد اقتصادی 
و اشــتغال ارائه می دهد. این بخــش از اقتصاد 
همواره مـورد توجـه خـــاص سیاسـتگذاران و 
دولتمـردان قـــرار داشته است. یکی از الزامات 
توسعه راهبرد بـــرای ارتقـــای رقابـت مندی 
صـنعتی، پـی بـردن بـه وضعیت عملکردی این 
بخش از اقتصاد ملـی از منظـــر رقابـت مندی 
و درک جایگـاه و مقایســـه عملکرد در رابطه با 

دیگـر کشورهاسـت.
در همین زمینه توســعه روزافزون فعالیت های 
صنعتی و استفاده از فناوری های نوین و نوظهور، 
باعث شــده فضایی رقابتی در عرصــه تولید و 
تجارت جهانی ایجاد شود. در این فضای رقابتی، 
کشــورهای توســعه یافته برای حفظ بازارهای 
مصرف داخلی و بین المللی، کشورهای درحال 
توسعه برای گســترش این بازارها و کشورهای 
کمتر توســعه یافته برای تغییــرات بنیادین و 

ارتقا و توســعه صنعتی خود تــالش می کنند. 
اندازه گیری توان حضور و رقابــت در بازارهای 
داخلی و بین المللــی خصوصا در حوزه کاالهای 
با ارزش افزوده و ســطح فناوری برتــر ازجمله 
متغیرهایی اســت که می توانــد نتیجه عملکرد 
و برنامه های صنعتی هر کشــور را نشــان دهد. 
ســازمان توســعه صنعتی ملل متحد )یونیدو 
unido( که سابقه ای طوالنی در تعیین عملکرد 
صنعتی کشورها دارد، از ســال 2002 با انتشار 
گزارش ساالنه، شاخص عملکرد رقابت صنعتی 
)CIP( را با هدف تعیین تــوان تولید و صادرات 

کشورها مطرح کرد.
این شاخص، تولید و صادرات کاالهای صنعتی 
کشــورها را از نظر قدرت رقابت پذیری با هشت 
شــاخص زیرمجموعه می ســنجد. بررســی ها 
نشــان می دهد طی دهه های اخیر با وجود همه 
مشکالت و مصائب، عملکرد بخش صنعتی ایران 
رو به بهبود بوده است؛ چنانکه در اولین گزارش 

یونیدو رتبه ایران در بین 135 کشور جهان 95 
بوده که این رتبه با ارتقای 40 پله ای طی 16 سال 
اخیر، در گزارش سال 2018 به 58 جهان رسیده 
است. این جایگاه شاید در نظر اول چندان مطلوب 
به نظر نرسد و البته که شایسته کشورمان نیست، 
اما باید در نظر داشــت اقتصاد ایران هشت سال 
درگیر جنگ تحمیلی و سال ها درگیر بازسازی 
تخریب های ناشــی از جنگ، چهار دهه درگیر 
تحریم های ظالمانه آمریکا و کشــورهای غربی 
بوده که همین امر دسترسی به بازارهای جهانی 
و فناوری های نو بــرای صنایع ایران را بســیار 
محدود کرده اســت. اما از همه مهم تر، به جهت 
وابســتگی اقتصاد ایران به نفت، ایجاد و توسعه 
ارزش افــزوده در بخش صنعــت چندان جدی 
گرفته نمی شــد. همچنین کم توجهی به صنایع 
تکمیلی و خام فروشی در بخش های کشاورزی و 
استخراج منابع معدنی، از دیگر مواردی بوده اند 
که در ارتقای جایگاه صنعت ایــران در جهان و 

اد
صـ

اقت
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منطقه موثر بوده اند.
8 شــاخص برای ارزیابی عملکرد صنعتی 

جهان
یکی از شاخص هایی که برای ارزیابی توان رقابت 
و عملکــرد صنعتی اقتصادهــای مختلف مورد 
استفاده قرار می دهد، شــاخص عملکرد رقابت 
صنعتی است که از سوی سازمان توسعه صنعتی 
ملل متحد )یونیــدو unido ( بــا بهره گیری از 
مجموعــه ای از زیرشــاخص های مرتبط، توان 
تولید و صادرات کاالهــای صنعتی یک اقتصاد 
مورد ارزیابی قرار گرفته و با سایر کشورها مقایسه 

می شود.
این شــاخص، ظرفیت کشــورها را برای حضور 
در بازارهای داخلی و بین المللی و فعالیت هایی 
با ارزش افزوده باال و دارای فناوری برتر نشــان 
می دهد. براساس این شاخص، قدرت هر کشور 
در زمینه رقابت صنعتی با ســایر کشــورها در 
حوزه تولیدات صنعتی با عددی بین صفر تا یک 
اندازه گیری می شود. هرچه این رقم به عدد یک 
نزدیک تر باشد نشانگر قدرت بیشتر آن کشور در 
عملکرد رقابت صنعتی است. براساس رتبه بندی 
رقابت صنعتی، کشــورها به پنج دســته عالی، 
متوسط رو به باال، متوسط، متوسط رو به پایین و 

پایین تقسیم می شوند.
سازمان یونیدو در گزارش ساالنه خود از طریق 
هشــت زیرشــاخص، عملکرد رقابــت صنعتی 
کشورها را مورد بررســی قرار می دهد که شامل 
1- ســرانه ارزش افزوده صنعت )ســاخت(، 2- 
ســرانه صادرات صنعت )ســاخت(، 3- ســهم 
کاالهای صنعتی بــا تکنولوژی متوســط و باال 
در ارزش افزوده صنعت )ســاخت(، 4- ســهم 
ارزش افزوده صنعتی از تولیــد ناخالص داخلی، 
5- ســهم کاالهایی با فناوری متوسط و باال در 
صادرات صنعت )ســاخت(، 6- ســهم صادرات 
صنعت )ساخت( در کل صادرات، 7- سهم در کل 
ارزش افزوده صنعت )ساخت( جهان و 8- سهم 
در کل تجارت صنعت )ســاخت( جهان اســت. 
در گزارش سال 2018 این ســازمان )یونیدو(، 
وضعیت 150 کشــور جهان مورد ارزیابی قرار 

گرفته است که در ادامه به آن پرداخته می شود.
بهبود 40 رتبه ای شــاخص رقابت صنعتی 

ایران
طبق داده های آماری ســازمان توسعه صنعتی 
ملل متحد )یونیدو unido ( در میان 150 کشور 

که در سال 2018 برای رتبه بندی شاخص رقابت 
صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته اند، کشور آلمان 
با شــاخص 5234/. در رتبه اول جهان، ژاپن با 
شــاخص 3998/. در رتبه دوم، چین با شاخص 
3764/. در رتبه سوم، آمریکا با شاخص 3726/. 
در رتبه چهارم و کره جنوبی با شاخص 3667/. در 
رتبه پنجم قرار دارند. ســوئیس، ایرلند، بلژیک، 
ایتالیا، هلند و فرانسه نیز کشورهایی هستند که 
در رتبه های ششم تا یازدهم قرار دارند. در بین 
کشورهای منطقه، ترکیه در رتبه 29، روسیه در 
رتبه 32،  عربستان در رتبه 36، هند در رتبه 39، 
امارات در رتبه 41، قطــر در رتبه 50، کویت در 
رتبه 57 و ایران در رتبه 58 قرار دارند. همچنین 
عمان در رتبه 66، مصر در رتبه 73، اردن در رتبه 

80 و پاکستان در رتبه 82 قرار دارند.
در این زمینه بررسی ها نشــان می دهد طی 16 
سال اخیر رتبه و جایگاه ایران در شاخص رقابت 
صنعتی به طور قابل مالحظه ای ارتقا یافته است، 
چنانکه طبق داده های آماری یونیدو )unido( در 
گزارش سال 2002 میالدی این سازمان، امتیاز 
شاخص رقابت صنعتی ایران حدود 144/. )هرچه 
این شاخص به یک نزدیک شود، نشان از بهبود 
است( بود که این میزان در گزارش سال 2005 
به 0 18/. ارتقا یافته، در گزارش سال 2012 به 
عدد 450/. ، در سال 2014 به عدد 0 43/. ، در 
گزارش سال 2015 به عدد 480/. و در گزارش 

سال 2018 به عدد 482/. رسیده است.
بر همین مبنا با بهبود امتیاز ایران در شــاخص 
رقابت صنعتی، جایگاه و رتبه ایــران نیز از 98 
جهان در سال 2000 به رتبه 85 در سال 2005، 
به رتبه 67 در ســال 2012، به رتبه 66 در سال 
2014، به رتبه 59 در سال 2015 و به رتبه 58 
در گزارش سال 2018 )آخرین گزارش( رسیده 

است.
سهم 44 درصدی بخش صنعت در صادرات 

غیرنفتی
یکی از اصلی ترین متغیرهایی که در شــاخص 
رقابت صنعتی یونیدو )unido( بیشترین تاثیر 
را در ارتقا یا ســقوط جایگاه کشــورهای جهان 
دارد، سهم صادرات بخش صنعت از کل صادرات 
کشور و سهم این بخش از کل تجارت صنعتی در 
جهان است. در این زمینه بررسی آماری )تطبیق 
داده های گمرک ایران و گزارش ساالنه سازمان 
توسعه تجارت( نشــان می دهد میزان صادرات 

بخش صنعتی ایران از حــدود 9.9 میلیارد دالر 
در سال89 به 13.3 میلیارد دالر تا سال 92، به 
حدود 18.8 میلیارد دالر تا سال 96 و به حدود 
19.7 میلیارد دالر در پایان ســال 97 رســیده 
است. سهم بخش صنعتی ایران از کل صادرات 
غیرنفتی کشور در سال 89 حدود 37.6 درصد 
بوده که این میــزان در ســال 92 حدود 42.2 
درصد، در سال 96 حدود 40 درصد و در سال 97 

حدود 44.4 درصد است.
خام فروشی همچنان به ضرر صنعت

همان طور که گفته شد در گزارش سازمان یونیدو 
هشت زیرشــاخص مورد ارزیابی قرار می گیرد 
که در کنار ســهم بخش صنعت از کل صادرات 
غیرنفتی، یکی دیگر از شاخص های بسیار مهم، 
شــاخص ســهم ارزش افزوده صنعتی از تولید 
ناخالص داخلی اســت. در این زمینه بررسی ها 
نشان می دهد در دهه 1960 سهم بخش صنعت 
ایران در کل ارزش افــزوده بخش های مختلف 
اقتصاد ایران حدود 27 درصد بوده که این میزان 
در حال حاضر به حدود 40 درصد رسیده است. 
گرچه ســهم بخش صنعت از کل ارزش افزوده 
افزایش قابل توجهی در این مدت داشته است، با 
این حال بررسی ها نشان می دهد یکی از دالیل 
باال بودن رتبه ایران در رقابــت صنعتی جهان، 
سهم قابل توجه بخش هایی همانند بخش معدن 
و کشــاورزی از ارزش افزوده است؛ به طوری که 
حجم چشــمگیری از تولیدات این دو بخش به 
صورت خام فروشی عرضه شده و در ریل تولیدات 
کارخانه ای یا صنایع ارزش افزوده قرار نمی گیرد. 
برای نمونه درحالی که ســهم بخش کشاورزی 
در اشتغال کشــورهای توســعه یافته حدود دو 
درصد است، اما این میزان در اقتصاد ایران قریب 
به18 درصد است. از سوی دیگر سهم این بخش 
در ارزش افزوده کشـــور در یک دهه گذشــته 
همواره کمتر از 10 درصد بوده که این میزان به 
معنای وجود بیکاری پنهان در بخش کشاورزی و 
همچنین خام فروشی در این بخش است. بر این 
اساس کاهش خام فروشی در بخش کشاورزی و 
توسعه صنایع تکمیلی در این بخش و همچنین 
بخش استخراج مواد معدنی، می تواند هم ساختار 
اشتغال کشــور را بهبود بخشــد و همچنین در 
ارتقای جایگاه رقابت صنعتی ایران بســیار موثر 

خواهد بود.
منبع: اقتصاد آنالین

اد
صـ

اقت
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حدیث زاهدی

فقــدان ثبــات در سیاســت های اقتصــادی 
و دســتورالعمل های لحظه ای، پیــچ و خم های 
اداری، مشکل در تامین مواد اولیه، پیمان سپاری 
ارزی و معضل های ناشــی از آن و نبود بستر امن 
سرمایه گذاری از مشکالت فعاالن بخش صنعت و 

معدن کشور است.
صادرات غیرنفتی همواره در برنامه های توســعه 
اقتصادی و سند چشم انداز 20 ساله کشور مورد 
توجه بوده و از آن ســخن به میان می آید، اما در 
عمل وفور مشکالت تحقق این مســاله را دشوار 

کرده است.
زمانی که باید سیاســت ها در راســتای حمایت 
از فعــاالن حــوزه صنعــت و معدن باشــد، این 
ســرمایه گذاران بخشــنامه های لحظــه ای، 
تصمیم های نادرست ارزی و فقدان درک درست 
از امر صادرات و واردات را شاهد هستند، مسائلی 
که باعث ایجاد مانع در فعالیت اقتصادی این قشر 
از تولید تا فروش محصوالت می شود و بازارهایی 
که تا امروز با دشواری توسط بازرگانان ایرانی فتح 

شده را به دست رقیبان می اندازد.
آرمان خالقی عضو هیات مدیره و قائم مقام دبیرکل 
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران طی گفتگویی 
با اشاره به اینکه در حال حاضر صنعت با مشکالت 
بسیاری از جمله مسائل مالیاتی، تامین اجتماعی، 
مسائل تثبیت نرخ ارز واحدهای صنعتی دست و 
پنجه نرم می کند، اظهار می دارد: مسئوالن باید 
به فکر چاره اندیشی برای تحریم های داخلی باشند 
زیرا خود تحریمی و بروکراســی های اداری باعث 

می شود از توسعه عقب بمانیم. سنگ اندازی هایی 
که برخی از بخش ها می کنند، باعث شده صنعت 
کشور نتواند طبق برنامه حرکت کند اگر مسئوالن 
با بخش خصوصی تعامل بیشتری داشته باشند به 

راحتی می توانیم بر مشکالت فائق آییم.
بــرای حمایــت از تولیــد و افزایــش انگیــزه 
تولیدکنندگان در درجه اول دولت باید یک سری 
از قید و بندها را که اساسی نیست و جایگاه قانونی 
ندارند از سر راه تولیدکنندگان و صنعتگران بردارد، 
با این اقدام دولت زمینه برای تولید بیشتر و رشد 
اقتصادی هموارتر خواهد شد. راهکارهای تحقق 
اقتصاد مقاومتی و ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد 
کشور با اشاره به ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی 
از سـوی مقـام معظـم رهبـری، گفت: بـر اسـاس 
فرمـایشـــات ایشـان تـوجـه بـــه تـولیـد ملی 
و افزایش بهــره وری از محورهــای اصلی تحقق 
اقتصاد مقاومتی است که طی سال های گذشته و 
بـا نامـگـذاری های انجـام شـده مـورد تـاکیــد 

مقـام معظم رهبری بود.
او اعتقاد دارد: بخش کمــی از کاهش تولید ملی 
ناشی از تحریم ها بوده است اما ریشه خیلی از این 
مشکالت خود تحریمی ها و ســوء مدیریت های 
داخلی اســت پس در راســتای کمک به افزایش 
تولید ملی باید حمایت از تولید کننده و صنعتگران 
در اولویت برنامه های مسئوالن قرارگیرد، برخی 
مواقع به جای اینکه تولیدکنندگان و صنعتگران را 
به تولید بیشتر، افزایش بهره وری و کیفیت تشویق 
شوند بر سر راه آنها سنگ اندازی شده که کاهش 

تولیدات را درپی دارد.

خالقی با بیان اینکه ایــران در حال ورود به دوران 
اقتصاد بدون نفت است می گوید: در سال هاي 90 
و 91 هم وضعیت به این شکل نبود و دولت وقت 
سعي داشــت صادرات نفت ایران را تـدریجـــي 
کاهش دهد ؛کشور شــرایط متفاوتی را نسبت به 
ســال های گذشــته تجربه می کند و طبعا تولید 
داخل نیز وارد شــرایط خاصی شده است. از یک 
سو تحریم های خارجی و غم انگیز تر از سوی دیگر 
چالش بزرگي به  اسم »خودتحریمی« در داخل! 
امروز در حالی همه مسئوالن دولتی بانگ حمایت 
از تولید داخل را سر داده اند که عملکرد بسیاری از 

آنها مغایر با ماهیت چنین شعاری است.
وی با تاکید بر اینکه برای تحقق شــعار سال باید 
بروکراسی اداری حذف شده تا این مهم انجام شود 
گفت: در این رابطه نباید دولت هر روز بدون اطالع 
قبلی به مـوضـوع صـادرات و واردات بخشنـامه 
صادر کرده و برای تولیدکنندگان مشکالت عدیده 

ایجاد و از رونق تولید جلوگیری کند.
در فضای تحریم، راهکار دولت ایجاد 

درآمدهای مالیاتی است
قائم مقام دبیرکل خــان صنعت، معدن و تجارت 
ایران با ذکر اینکه بخش خصوصی در دهه گذشته 
از سیاست های دولت های نهم و یازدهم و دوازدهم 
آســیب های زیادی دیده اســت ابراز داشت: در 
دوران تحریم ، بخش خصوصی ایران تضعیف شد. 
رکود اقتصادی، مشکالت و مسائل مالی که بخش 
خصوصی با آن روبه رو بوده، گرانی تســهیالت و 
اعتبارات، مضیقه اعتباری در کنار گرانی، بخش 
خصوصی را از نوسازی صنایع ایران محروم کرده 

هزار توی مشکالت صنایع در مسیر تولید

آرمان خالقی
عضو هیأت مدیره و قائم مقام دبیرکل 
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

گو
گفت
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اســت. ارتباطات جهانی از هم گســیخته شده، 
روابط کارگزاری با بانک های خارجی ندارد، بخش 
خصوصی به طور قطع از تحریم ها زیان خواهد دید 
و با توجه به بنیه ضعیفی که دارد دچار آسیب های 
جبران ناپذیری می شود. شــکاف فناوری داخلی 
و توان رقابتی ما افزایــش پیدا خواهد کرد. بخش 

خصوصی یکدست نیست.
این مســئول توانمند بر این نظر است: راهـــکار 
برون رفت از شــرایط بد اقتصادی صنایع با توجه 
به اینکه درآمد ارزي ناشي از فروش نفت کاهش 
چشمگیري پیدا مي کند باید به طور کامل به سمت 
درآمد هاي مالیاتي رفته و دست به یک اصالحات 
اساســي در باز توزیع ثروت زده شود و اگر دولت 
بتواند در اقتصاد کالن ثبات ایجاد و ریســک های 
بخش خصوصی و صنایع را کم کند و قیمت ها را 
قابل پیش بینی کند، بخش خصوصی در این فضا 
با وجود تحریم ها می تواند تا حدودی گلیم خود را 

از آب بیرون بکشد.
او بــه تحریم هــای بین المللــی و خودتحریمی 
اشــاره می کند و می گوید: هر کدام از چالش های 
عنوان شده می تواند یک صنعت را از بین ببرد اما 
تولیدکننده ایرانی با تمام قوا در برابر این مشکالت 
ایســتاده اســت و اجازه نمی دهــد کارخانه اش 
تعطیل شــود. یک صنعتگر برای آنکه بتواند در 
بازار رقابتی حضور پیدا کند، بایــد حداقل توان 
برنامه ریزی اش به 6 ماه برسد ولی در مقطع فعلی 
اکثر تولیدکنندگان روزانه تصمیم گیری می کنند 

تا خودشان را از آسیب های عنوان شده دور کنند.
نقش دستگاه دیپلماسی جهت بهبود کار 

صنایع در شرایط تحریم
خالقی با بیــان اینکه کــه تحقق هیــچ یک از 
اهداف توســعه ای و چشــم اندازهای بلند مدت 
کشــور بدون حمایت و توانمندسازی تولید ملی 
امکان پذیر نیســت و تولید ملی یکی از بندهای 
الهام بخش سیاســت های اقتصاد مقاومتی است 
که زیربنای یک حماسه اقتصادی در عرصه داخلی 
و جبهه های خارجی است ادامه می دهد: حمایت 
از تولیدکنندگان کاالی بــا کیفیت داخلی، نگاه 
صادرات محور و رقابت پذیــر در تولیدات داخلی، 

ترویج مصرف کاالهای داخلی، بســتن مرزها بر 
روی قاچاق کاالهای خارجــی و مقابله جهادی با 
معضل قاچاق کاال مهمترین موضوعاتی است که 
باید در عرصه داخلی مورد توجه قرار گیرد. در این 
راستا تدوین قوانین حمایتی، حذف مقررات دست 
و پاگیر، ایجاد شفافیت، حمـــایت نظام بانکی از 
تولید ملی و هماهنگی دانشگاه و نهادهای دانش 
بنیان با تولید پیش نیاز یک اقدام فراگیر ملی است 
و دستگاه دیپلماسی به منظور اجرای راهبردهای 
اقتصاد مقاومتی و حمایــت از صنایع باید اقتصاد 

مقاومتی را سرلوحه خود قرار دهد.
او در ادامه اضافه می کند: حضور در اقتصاد جهانی 
بدون توانمندسازی اقتصاد ملی امکان پذیر نیست. 
بسیاری از اقتصادهای نوظهور دنیا برای شکوفایی 
اقتصاد ملی تمهیداتی برای تقویت صنایع داخلی و 
رقابت پذیر کردن تولیدات داخلی اتخاذ کرده اند و 
توجهشان به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط 

بیش از شرکت های بزرگ بوده است.
عوامل فرار سرمایه ها بسوی پایتخت، نبوِد 
عدالت مالیاتی و نبود برخورد در آنجاست

قائم مقام دبیرکل خــان صنعت، معدن و تجارت 
ایران به عوامل فرار ســرمایه به سوی پایتخت و 
راهکارهــای موجود در خصوص حفظ ســرمایه 
برای شهرســتان ها پرداخت و توضیح داد : تهران 
به این واسطه که پایتخت اقتصادی کشور است به 
مرکز تعامالت اقتصادی مدیران، مرکز بازاریابی و 
همکاری های اقتصادی تبدیل شده که شاید این 
موضوع اصلی ترین دلیل استقرار دفاتر مدیرها در 
تهران و همچنین دلیل قابل قبولی برای تطبیق 
مدیران با مراکز تصمیم گیری و سیاســت گذاری 
اســت همچنین یکی دیگر از دالیــل مهم فرار 
ســرمایه ها، نبود عدالت مالیاتــی و نبود برخورد 
در کشور اســت بدان معنا که واحد های تولیدی 
کوچک با فرار به تهران خود را در آنجا استتار کرده 

و چشم سازمان مالیاتی مخفی می شوند.
دالیل تعطیلی صنایع در اصفهان و دیگر 

شهرها
خالقی با بیان اینکه بســیاری از صنایع اصفهان 
به صورت نیمه فعال هســتند و برخی نیز تعطیل 

شــده اند و دلیل این مشــکالت هم بحث رکود 
اقتصادی است اظهار می دارد: تورم لجام گسیخته 
و افزایش هزینه ها، تولید کمتر از میزان تـــوان و 
گران  بودن کاالهای تولیدی، کمبود نقدینگی و 
بهره غیرقابل تحمل، کیفیت پایین و عدم امکان 
رقابت با کاالهای خارجــی، غیرواقعی بودن نرخ 
ارز و صرفه واردات، صرفه قاچــاق با توجه به نرخ 
ارز، تعرفه های وارداتی بــاالی کاالهای ایرانی در 
بازار های هدف صادراتی بــه دلیل عدم عضویت 
در سازمان جهانی تجارت، عدم امکان صادرات به 
دلیل مشکالت مختلف، خواب سرمایه واحد های 
تولیدی جهت تامین مواد اولیه و مشکالت سیاسی 
و تحریم های بانکی طی پنج سال گذشته از عوامل 

تعطیلی واحدهای تولیدی بوده است.
این مقام مســئول راه برون رفت جهت تعطیلی 
صنایع را جلوگیری از واردات کاالهای مشــابه 
داخلی و مقابله با پدیده قاچاق می داند و می گوید: 
این راهــکار مهم باعث افـــزایش رونــق تولید 
می گردد، مساله ای که برخی از واحدهای صنعتی 
کشــور را با مشــکل جدی مواجه کرده است و 
اکنون که کشــور در رکود اقتصادی و مشکالت 
معیشتی مردم قرار گرفته، بهترین گزینه توجه 
به رونق تولید با اســتفاده از ظرفیت های داخلی 
است. و بهترن راه حل برای بهبود وضعیت صنایع 
و اشتغال در گرو فرهنگسازی در راستای خرید 

کاالی ایرانی توسط مردم است.
صنایع و بنگاه های استان ها در کنار هم 

باشند نه روبروی هم
قائم مقام دبیرکل خانــه صنعت ، معدن و تجارت 
ایران خاطر نشان می کند: اکنون زمانی است که 
صنایع باید در کنار هم باشند نه روبروی هم ، باید 
ترکیبات اقتصادی بیشــتری داشته باشند بدین 
صورت که بنگاه های هر استان جهت تامین مواد 
اولیه و نیاز به صنایع وابسته به کار خود اول صنایع 
و تولیدی های داخل استان خود را شناسایی و با 
او کار کنند و روحیه مطالبه گری خود از دولت را 
از دست ندهند زیرا دولت ما دولت چابکی نیست 
ولی نسبت به درخواست ها واکنش نشان می دهد 

و درصدد رفع آن ها برخواهد آمد.

گو
گفت
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لزوم توجه به بهبود قابلیت تاب آوری بنگاه ها 
در صنعت کشاورزی

بی شک امنیت غذائی یکی از مهم ترین اولویت ها 
و چالش های هر کشور اســت که اگر به درستی 
مدیریت نشود منشا به وجود آمدن بحران های 
بسیار اثرگذار در کوتاه و بلند  مدت خواهد بود و 
در مقابل اگر با کارامدی و درایت، چاره اندیشی 
شود شاخص های توسعه سرمایه انسانی از جمله 
سالمت و بهداشت و حتی رشد علمی و فرهنگی 
را متحول خواهد کرد. دسترسی عموم مردم به 
خوراک سالم، متناسب با نیازها و ذایقه هایشان 
و پایدار بودن این دسترسی، ارکان قانون گذار و 
حیطه حاکمیتی را برآن داشته است تا با سیاست 
و هدف گذاری این مقوله در اســناد باالدستی و 
برنامه های توسعه، کشاورزی و صنایع مرتبط را 
برای فراهم آوری پایدار غذا در جامعه پشتیبانی 
نماید. در سال های اخیر به مناسبت های مختلف 
به ضعف ها و قوت  های سیاست گذاری های ملی 
در حوزه امنیت غذائی و کاســتی های احتمالی 
در برنامه ریزی ها بســیار پرداخته شــده و بیش 
از این هم نیاز به موشــکافی دارد امــا توجه به 
برنامه ریزی های ســطح ملی نباید ما را از نقش 
بنگاه های اقتصادی خرد در این باره غافل نماید 

زیرا نهایتا عملکرد بنگاه های خرد در اکوسیستم 
کشاورزی و صنایع مختلف امنیت غذائی را برای 
جامعه فراهم می   آورد و هرگونه نارسائی و ضعف 
ساختاری در ســطح خرد، ناتوانی دستیابی به 

اهداف ملی را دامن می زند.
امروزه شاخص های جهانی و ابرروندنماها نشان 
می دهد، تواتر دگرگونی های محیطی و شــدت 
اثر گذاری آنها در صنایع مختلف و از جمله صنعت 
کشاورزی نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته 
اســت و همواره دگرگونی هائــی در حوزه های 
اقتصــادی، اجتماعی، سیاســی، تکنولوژیک، 
زیست محیطی و قانونی اتفاق می افتد که همزمان 
منشا فرصت ها و تهدیدهای فراوانی برای صنایع 
مختلف در اکوسیستم کشاورزی می شود. اینکه 
این تغییرات بــرای یک بنــگاه فرصت هائی را 
برای رشد و ســودآوری پایدار به همراه داشته 
باشــد و یا برایش تهدیدهائــی را ایجاد کند که 
استمرار بقایش را مختل نماید، بستگی به نحوه 
مواجهه بنگاه  ها با مقوله دگرگونی های محیطی 
دارد. زیرا در بطن هــر تغییر، همزمان فرصت ها 
و تهدیدهــای فراوانی نهفته اســت. در ادبیات 

مدیریت اســتراتژیک به توان بهره گیری از این 
دگرگونی ها و ایجاد اســتحکام سازمانی در برابر 
آنها، »تاب آوری« گفته می شــود که امروزه به 
عنوان یکی از قابلیت های مهم راهبردی هر بنگاه 

اقتصادی به شمار می رود.
با توجه مــوارد فــوق در می یابیم کــه یکی از 
پایه های دســتیابی به امنیت غذایی در کشور، 
توجه به افزایش قابلیت »تاب آوری« بنگاه های 
اقتصادی در اکوسیستم کشــاورزی است. زیرا 
اگر آن سازمان ها نتوانند ساختارهای مدیریتی، 
تکنولوژیک و سرمایه انسانی خود را متناسب با 
این دگرگونی ها منعطف نمایند، بروز ریسک های 
محیطی، تولید پایدار آنها را مختل می ســازد و 
در شرایط دشوار کنونی، خارج شدن چند بنگاه 
اثرگذار بالقوه می تواند امنیت غذائی کشور را با 
مخاطره مواجه کند و حتی بحران های اجتماعی 
را به همراه آورد. در ســال های اخیر تحقیقات 
فراوانی در حوزه مدیریت استراتژیک درباره مقوله 
تاب آوری سازمانی انجام شده است و بینش هائی 
بـرای بهبـود ایـــن قابلیت راهبـردی توسعـه 
یافته است، مواردی که در ادامه می آید از جمله 

حمیدرضا قلمکاری
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی اصفهان

ت
اش

دد
یا



13
98

اه 
ر م

ــ
مه

م/ 
سو

ره 
ما

 ش
ل/

 او
ال

س
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

15

آنها است. بهره گیری از این بینش ها می تواند در 
مقیاس خرد استحکام سازمانی و ارزش آفرینی 
پایدار را برای بنگاه های صنعت کشــاورزی و در 
مقیاس کالن امنیت غذائی را برای جامعه ایجاد 

نماید.
مقیاس  در  تغییر  رصدخانه های  ایجاد 

صنعت و سازمان ها
همانگونه که اشــاره شــد قابلیت »تاب آوری« 
مربوط به توانائــی ســازمان در مواجهه موثر با 
تغییرات محیطی، بهره گیری از فرصت های آن 
و مقاوم ســازی دربرابر تهدیدهایش است. پس 
گام نخست برای بهبود تاب آوری، توانمند سازی 
سازمان ها در حوزه پیش بینی، شناسائی و تحلیل 
دگرگونی های آینده در بــازار و محیط خواهد 
بود. امروزه شــرکت های جهان تراز واحدهای 
»رصدخانه هــای تغییــرات« را ســازمان دهی 
کرده  اند و در ابعاد صنعت نیز سازمان های موثری 
چون اتاق هــای بازرگانی می توانند با تشــکیل 
کارگروه ها و فراهم آوری اطالعات پایه و ایجاد هم 
افزائی میان شرکتی، قابلیت رصد تغییرات را برای 
بنگاه های اقتصادی در عرصه صنعت کشاورزی 
افزایش دهند. استفاده از روش هائی مانند آنالیز 
ریسـک سـازمـــانی، آینـده پژوهـی، تحلیـل 
ازهم گســیختگی بازارها و ماننــد آن کیفیت 
اطالعات رصدخانه های تغییر را افزایش می دهد 
و بنگاه هــا را برای اتخاذ اســتراتژی هائی مانند 
انعطاف پذیری در برابر دگرگونی ها و شکل دهی 

بازارهای نوظهور و نابالغ آماده می نماید. 
ایجاد قابلیت انطباق پذیری سازمانی

همانگونه که در حیطه محیط زیســت آن دسته 
از جانوران و گیاهان پایدار می مانند که بیش از 
بقیه بتوانند با محیط پیرامون خود و تغییراتش 
منطبق شوند، در محیط کســب و کار نیز تنها 

ســازمان های با قابلیت انعطاف و انطباق پذیری 
دوام می آورند. ایجــاد این قابلیت هــا نیازمند 
تمهیدات جدید مدیریتی و ساختاری است. مثال 
امروزه ابعاد بزرگی سازمان یا مقیاس تولید آن، 
مزیت های رقابتی گذشته را از دست داده است 

زیرا در صورت بروز یک تغییــر اثر گذار، انطباق 
ســازمان بزرگ و لخت با آن بســیار سخت تر و 
نامحتمل تر خواهد بود و از این رو اکنون بسیاری 
از سازمان ها با تمهیدات کوچک و چابک سازی، 
تشــکیل واحدهای کوچک خودگردانی که در 
قالب یک اکوسیستم بزرگ تر فعالیت می کنند، 
بهره گیری بیشــتر از فرصت  های برون سپاری 
و مشــارکت باز، تــاب آوری ســازمان خود را 
افزایش داده اند. ایجاد زیر ساخت های »سازمان 
یادگیرنده« نیز یکی از ابعــاد مهم برای قابلیت 
انطباق پذیری اســت، ســازمانی که توانســته 
اســت درس آموخته های گذشــته در رابطه با 
مواجهه با ریسک ها و بحران ها را ثبت، تحلیل و 
درونی سازی کند، سریع تر و کارامد تر می تواند با 

دگرگونی های جدید مواجه شود. 
استفاده از تکنولوژی های جدید 

روندنماهای کنونی نشــان می دهــد، در آینده 
نزدیک تکنولوژی های جدید مانند اینترنت اشیا 
می تواند شکل و ماهیت کســب و کار در تمامی 
ابعاد تولیــدی و حتی فرایندهــای دیگر مانند 

بازاریابی و فروش را با تحول اساسی مواجه کند. 
حس گرهائی که وضعیت یک تجهیز و یا شرایط 
محیطی را هر لحظه بــه رایانه های پردازش گر 
مخابره می کنند و در آنجا بــا روش های متعدد 
داده کاوی الگوهای رفتاری آنها کشف و تحلیل 
می گردد، امکان شناسائی و بررسی تغییرات را 
قبل از بروزشان برای ســازمان فراهم می آورد. 
این قابلیت شگفت انگیز، کاهش توقفات تولید، 
افزایش کیفیت محصوالت در اثر پایداری شرایط 
عوامل تولیــد، کاهش هزینه هــای نگهداری و 
تعمیرات و حتی بهبود اثربخشــی شــیوه های 
بازاریابی و فروش را به همراه خواهد داشــت که 
مولفه های بسیار مهمی برای ایجاد تاب آوری در 

بنگاه ها به شمار می روند.
بهبود تاب آوری با توجه به مسئولیت های 

اجتماعی سازمان
نگرش سنتی به مسئولیت های اجتماعی، عمدتا 
معطوف به فعالیت های عام المنفعــه و خیریه و 
مانند آن اســت. طبیعتا انجام این امور هم بسیار 
پسندیده است و هم برای بنگاه قابلیت هائی مانند 
بهبود نشان تجاری و توان البی گری اجتماعی را به 
همراه دارد. اما گونه جدید توجه به مسئولیت های 
اجتماعی، مربوط به رفع چالش های اجتماعی از 
طریق محصوالت و خدمات شرکت است. یعنی 
مدل کســب و کار را به گونه ای تنظیم نمائیم تا 
همه فعالیت های سازمان و ارزش آفرینی آن با حل 
چالش های اجتماعی همســو گردد. طبیعتا این 
نگرش اثربخشی بسیار بیشتری را به همراه خواهد 
داشت و از آنجا که عمده دگرگونی های محیطی نیز 
مرتبط با چالش های اجتماعی است، سازمانی که 
ارزش آفرینی خود را متناسب با آنها تنظیم کرده 
باشد از سطح تاب آوری به مراتب باالتری برخوردار 

خواهد بود.

سازمانی که توانسته است درس 
آموخته های گذشــته در رابطه با 
مواجهه با ریسک ها و بحران ها را 
ثبت، تحلیل و درونی سازی کند، سریع تر 
و کارامد تر می تواند با دگرگونی های 

جدید مواجه شود.
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الزامات کارآفرینی،
از گفتار تا کردار

مقدمه
از زمان جدی شدن موضوع کارآفرینی در ایران بیش از دو دهه نمي گذرد، 
این مقوله نوپا از جمله نوپدیده هاي علمي کاربردی در حوزه علوم انساني و 
مدیریت و از جمله فرآیندهاي بین رشته اي محسوب مي شود. کارآفرینی 
یک مفهوم چند وجهي است که امروزه توجه صاحبنظران زیادي را به خود 
جلب کرده اســت آنها بر این باورند که کارآفرینان سهم بسزایي در توسعه 
اقتصاد ملی دارند. کارآفرینی عامل حیاتي در زایش ایده هاي جدید، خلق 
شرکت ها و کسب و کارهاي جدید و به طور کلي پرورش اقتصاد یک کشور 
اســت.در واقع کارآفرینی به عنوان فرآیندی اســت کــه در زندگي فردي 
و اجتماعي جریان دارد و این مهم خود سبب ســاز ایــده پروري عملي در 
نهادهاي اجتماعي به ویژه نهاد خانواده مي شــود، لذا کارآفرینی یک سبک 
زندگي است و گزینش زندگي شــغلي »کارآفرینانه« به عنوان یک سبک 
زندگي نوین که سرشــار از تحرک و پویایي اســت نوید بخش آغاز یکی از 
جذاب ترین و جالب ترین عملکردهایی اســت که یک فرد مي تواند داشته 
باشــد.چرا که انســان به صورت فطری از خلق کردن و زایش لذت می برد 
.کارآفرینی نیز به عنوان آفرینش یک کار و کسب اقتصادی، ارزش آفرینی 

اجتماعی به دنبال دارد.
رتبه جهانی ایران در بهبود فضای کسب و کار 

اینک پرسش اساسی این است که از سال 2007 م که ایران با تالش بسیار 
همراه با کشور بوسني، هنگ کنگ و کره به عضـــویت )مجمـــع عمومي 
دیده بانان کارآفرینی  GEM( درآمد تا سال 2018 چه پیشرفت هایی در 
این زمینه داشته است؟ رتبه کارآفرینی ایران در سال 2018 با افزایش 13 
رتبه ای در میان 137 کشور جهان به 72 رسیده است. در سال عضویت ایران 
در میان 76 کشور عضو مجمع رتبه ایران 56 و با امتیاز 4/28 بوده، گر چه 
ارتقا جایگاه ایران را باید به فال نیک گرفت اما شتاب فعالیت در راه اندازی 
کســب و کارهای نوین در ســال ورود ایران)1386(به سبب فعالیت های 
ترویجی مطلوب نظیر طرح کاراد )کارآفرینی دانشــجویان( از سال 1380 
در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري همچنین،تربیت متخصصان شایسته و 
ایجاد توانایي کارآفرینی، در بیش از 45 دانشگاه و راه اندازی مرکز کارآفرینی 
و فعال کردن بیش از سه هزار بنگاه کوچک و متوسط اقتصادی بوده است. 
نشان دهنده این نکته است که در مجموع شیب ارتقا در رتبه بندی آنهم در 

شرایطی که داد سخن از اقتصاد مقاومتی اســت مالیم بوده است! کندی 
توســعه کارافرینی دو دلیل درونی و بیرونی دارد. علل درونی به اشتباهات 
کارافرینان و علل برونی به قصور مســئولین بازمی گردد. در خصوص علل 
بیرونی از دیدگاه های مجمع دیده بان کارافرینی آغاز می کنیم: بطور کلی بر 
اساس گزارش GEM، دستیابی به رشد و رونق اقتصادی در شرایط رقابتی 
عصر حاضر، بدون ایجاد محیط مســاعد برای ظهور و رشد کسب وکارهای 
کارآفرینانه و نــوآور امکان پذیر نیســت. الزامات ایجــاد کارآفرینی طبق 
مطالعات صورت گرفته نشــان می دهد که آموزش افراد و فرهنگ ســازی 
برای کارآفرینان در جامعه، کافی نبوده بلکه بروز کارآفرینی نیازمند محیط 
و زیر ساخت های مساعد اســت. این یعنی، کارآفرینی پدیده ای فرابخشی 
و چندوجهی اســت به نحوی که از یک ســو متاثر از همه ابعــاد اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و از ســوی دیگر بر تمام این ابعاد تاثیرگذار 
است. ازاین رو توسعه کارآفرینی درگرو توجه به موضوعات مختلف از زوایا و 
جنبه های متعددی است. مثال این موضوع آموزش های گسترده کارآفرینی 
در ســال 89 به دنبال مصوبه هیات دولت است که سال 90 متوقف گردید 
از طرفی نیروی انسانی تحصیل کرده و دارای مهارت الزم برای به کارگیری 
در کســب  وکار مبتنی بر فرصت در جامعه به وفور وجود داشت اما شرایط 
محیطی و نهادی جامعه به شکلی بود که افراد نتوانند ریسک شروع کسب و 
کار را بپذیرند، به عبارتی پویایی کارآفرینی در هر کشور عالوه بر خصلت ها 

و ویژگی های افراد جامعه، درگرو محیط نهادی نیز است.
نقش آفرینی دولت در توسعه و ترویج کارآفرینی

نتیجه اینکه در عصر حاضر، محققین کارآفرینی معتقدند کشورها با تعداد 
زیادی کارآفرین )به معنای کسب وکار جدید یا خوداشتغالی( نمی توانند به 
توسعه اقتصادی دست یابند بلکه نیازمند اکوسیستم کارآفرینی متناسب 
هســتند تا بتوانند به این مهم برســند. هر اکوسیستمی شــامل تعدادی 
زیرسیستم به هم وابسته است که باهم در تعاملند، بر یکدیگر اثرگذارند و در 
جهت برآوردن هدفی با یکدیگر تعامل می کنند. در اکوسیستم کارآفرینی 
وجود ذینفعان و همکاری متقابل آنها با یکدیگر سبب ایجاد شرایط مناسب 
برای فعالیت های کارآفرینانه و توســعه کســب و کارهای جدید می شود. 
منظور از ذینفع هر نهادی اســت که به طور بالفعل یا بالقوه حامی و مشوق 

کارآفرینی است.

افشین ماهوشی
مدرس و پژوهشگر دانشگاه
جامع علمی کاربردی اصفهان

عضو کمیته اکوسیستم کارآفرینی 
اتاق بازرگانی اصفهان
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ارگان های دولتی، دانشگاه ها، انجمن های کسب و کار غیر دولتی)سمن ها(، 
تشکل های بخش خصـوصی، سـرمـایـــه گذاران، بـانـک ها، کارآفرینان، 
مراکز رشــد، مراکز شــتاب دهنده، رهبران اجتماعی، مراکــز تحقیقاتی، 
نمایندگان از ذی نفعان اکوسیســتم کارآفرینانه بشمار می آیند.دولتها در 
بازآفرینی کسب و کارها نقش اصلی را دارند.بدیهی است وقتی بیش از نیم 
اقتصاد در دست دولت و شبه دولتی ها است.نمیتوان پشت تریبون متوقعانه 
از اســتارت آپ ها و خصوصی ها توقع داشته باشــیم اقتصاد کشور را نجات 
دهند! این شعارها بیش از ده سال است سر داده می شود، نمونه اش مصوبه 
شماره 50876/ت 33913 مورخ 1384/8/25 هیات وزیران و جزء )الف( 
بند )11( تبصره )2( قانون بودجه سال 1385 کشور!! مالحظه بفرمایید که 
طبق مصوبه فوق برای تمامی موارد زیر قانون و دستورالعمل اجرایی داریم:

اجراي قانون جلب و حمایت سرمایه هاي خارجي،دستورالعمل اجرایي روند 
شناسایي و ارزیابي شــرکت هاي متقاضي خدمات مدیریت طرح و انعقاد 
قرارداد با شرکت هاي تایید شــده، آیین نامه اجرایي تشکیل شرکت هاي 
ســرمایه گذار کارآفریني، آیین نامه اجرایي تاســیس شــرکت مشاوره و 
توســعه کارآفریني، آیین نامه اجرایي توسعه مراکز رشد و پارک هاي علم و 
فّناوري کسب و کار، آیین نامه مالي و معامالتي مربوط به اعتبارات جاري 
موسسات و نهادهاي عمومي غیر دولتي، دســتورالعمل اجرایي حمایت از 
کارآفرینان در راه اندازی کســب و کارهای فّناورانه، دستورالعمل اجرایي 
برگزاري نمایشگاه وکلینیک کارآفریني و اشــتغال، دستورالعمل اجرایي 
تشویق معرفین مشاغل نوین، توسعه کارآفریني از طریق مالکیت معنوي، 
دستورالعمل اجرایي کارگروه مشورتي سه جانبه کار و اشتغال زنان، طرح 
را ه اندازي اتاق کارآفریني ایران و چندین مورد دیگر! با مطالعه شــیوه نامه 
اجرایی روند کار بی نقص است اما چرا بجز چند مورد بقیه اجرایی نشده؟ غیر 
از موارد مذکور در ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران که عنوان شده است: دولت موظف است 
براي زمینه تربیت نیروي انســاني متخصص و متعهد، دانش مدار، خالق و 
کارآفرین، منطبق با نیازهاي نهضت نرم فزاري با هدف توسعه کمي و کیفي، 
از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذیل را در ماموریت ها و ساختار دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالي براي پاســخگویي به نیازهاي بخش هاي مختلف 

کشور به انجام برساند.
بازنگري در رشته هاي دانشــگاهي بر مبناي نیازهاي اجتماعي، بازار کار و 
تحوالت علمي، در راستـــاي توسعـه علـوم میـــان رشتـه اي با تاکیـد بر 
علوم انساني؛ از سویي سیاست ها و استراتژي هاي نظام جمهوري اسالمي 
ایران خصوصا در دهه اخیر، بـر کاستـن از حجـم دولت )جـذب و استخـدام 
نیروي انساني( و تـوسعـه بخـش خصـوصي در راستـاي فرمـایشـات رهبـر 
انقالب اســالمی مبني بر اجراي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسالمي 

ایران بوده است؛ تربیت نیروي انساني متخصص در مدیریت کسب و کارهاي 
کوچک و متوسط امري بسیار ضروري و راهبردي مي باشد و..... نگاه دقیق 
به عوامل تاثیرگذار در ترویج کارآفرینی نشان میدهد عوامل پنج گانه ای در 

ترویج و ایجاد کارافرینی موثرند که در نگاره زیر آمده است:

بدیهی اســت در خصوص دو مورد آخر)عوامل محیطی و ساختاری(قوای 
ســه گانه نظام نقش تعیین کننــده ای دارد. در پشــتیبانی از کارافرینان 
مجلس قوانین حمایت کننده و تســهیل گر را تصویب می کند، قوه قضاییه 
بدون اغماض از تخلف قانونی ضامن اجــرای حمایت قضایی از کارآفرینان 
و سرمایه گذاری در تولید اســت و دولت با رعایت عدالت از زنجیره تامین و 
تولید کارآفرینان حمایت می کند. اگر این موارد دقیق عملیاتی شود، عناصر 
فرهنگی کارآفرینی در بستر مناسبی قرار می گیرند تا به توسعه کارافرینی 

جامه عمل بپوشانند.
سخن پایانی

با توجه بــه آنچه بیان شــد، کارآفرینی و ایجاد کار و کســب موفق نیاز به 
مقدمات و الزاماتی دارد که دولت و ملت هر دو درآن نقش بســزایی دارند. 
بی قیدی نسبت به آن ها سبب شکســت در روتق اقتصادی می شود. البته 
فراگیر شدن مشکالت در ایران سبب شده تا توجه بیشتری به امکان سنجی 
و عارضه یابی در تأسیس واحدهای تولیدی صورت پذیرد. گام های مقدماتی 
برای تأسیس کار و توسعه و ترویج مؤلفه های فرهنگی مطرح شده در حوزه ی 
کارآفرینی موجب »تحول و تغییرات راهبردی درکسب  و  کار« می شود. در 
مجموع الزامات کسب  و  کار موفق غیر از آنچه بیان شد، برخورداری از مزیت 

رقابتی است که اساس و محوریت آن »خالقیت و نوآوري« است.

عوامل شخصیتی و رفتاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

عوامل ترویجی و تربیتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

عوامل اعتقادی
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

عوامل محیطی
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

عوامل ساختاری

توسعه فرهنگ کارآفرینی
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دکتر علی اصغر مونسان

حرکت گردشگری ایران 
روی ریل جهانی

هرســاله به مناســبت روز جهانی جهانگردی و 
گردشــگری ویژه برنامه هــای متنوعی باهدف 
معطوف ساختن توجهات به موضوع گردشگری، 
مزیت ها و چالش های فراروی آن در سراسر جهان 
برگزار می شود تا تأکیدی دوباره بر نقش بی بدیل 
این صنعــت در اقتصاد جهانی و توســعه پایدار 

جوامع باشد.
 دولت جمهوری اســالمی ایران نیز با درک ابعاد 
اهمیت این صنعت و با شــناخت از ظرفیت ها و 
جاذبه هــای طبیعی و تاریخی کشــورمان، طی 
چند ســال گذشــته توجهی مضاعف به حوزه 
گردشگری و ارتقاء جایگاه آن در سطح بین المللی 
داشته است. به رغم تحریم های یکجانبه آمریکا و 

تالش های صورت گرفته درزمینه ایران هراسی، 
روند رشد گردشگری ایران طی دو سال گذشته 
شتابی افزون تر یافته و حرکت چرخ گردشگری 
ایران روی ریل های جهانــی این صنعت روان تر 
شــده اســت. در واقع اقبال فعاالن گردشگری 
جهان به ایران نشان از عقیم بودن تحریم ها علیه 
کشورمان دارد و رشد شمار گردشگران ورودی 
به کشــور نیز بر این واقعیت صحــه می گذارد. 
تنوع رویدادهای بین المللی دو سال گذشته هم 
چون رویداد تبریز 2018 پایتخت گردشــگری 
جهان اسالم، همدان 2018 پایتخت گردشگری 
آسیا، برگزاری نشســت اعضای وابسته سازمان 
جهانی جهانگردی در ایران با حضور دبیرکل این 

سازمان، برگزاری نشست راهنمایان گردشگری 
جهان در ایران، تعامل سازنده دبیر کل سازمان 
جهانی جهانگــردی بــرای پیش بــرد اهداف 
کشــورمان در این حوزه، برگزاری رویدادهای 
نمایشــگاهی و موزه ای متقابل بین ایران و سایر 
جوامع به ویژه کشورهای اروپایی، و موارد بی شمار 
دیگر در این زمینه نشــان از دیپلماسی فعال و 
اثربخش ایران در صنعت گردشگری کشور دارد. 
این دیپلماســی فعال درعین حال دستاوردهای 
ارزشــمندی برایمان به همراه داشــته است که 
افزایش شــمار ثبت جهانی آثار ایران، کســب 
رتبه های بین المللی در نمایشــگاه های موزه ای، 
تسهیل بازگشــت آثار تاریخی ایران و پذیرش 
پنج عضو جدید وابسته ایران در سازمان جهانی 

گردشگری ازجمله آن هاست.
شــاخص های آماری و اعداد و ارقام نیز روایتگر 
شتاب روزافزون قطار گردشــگری ایران است و 
شمار گردشــگران ورودی از رقم چهار میلیون و 
700 هزار گردشگر در سال 96 به هفت میلیون 
و 800 هزار گردشــگر در سال 97 رسیده است. 
به این ترتیب برای نخســتین بار تراز گردشگری 
ایران مثبت شده و تالش بر این است که این تراز 
مثبت به صورت موردی با کشورهای مختلف نیز 
تحقق پیدا کند. به عنوان مثال در رابطه با ترکیه 
در حال نزدیک شدن به تراز مثبت و هم چنین با 
اجرای سیاست لغو روادید برای کشورهای هدف 
همچون چین به عنوان یــک بازار بزرگ و برخی 
کشورهای منطقه، شاهد رشــد محسوس ورود 

گردشگر از این کشورها به ایران هستیم.
به عنوان نمونــه پس از لغو روادیــد یک طرفه با 
عمان 404 درصد رشد در جذب گردشگر از این 
کشور به ایران اتفاق افتاد. خروجی این مسیر برای 
اقتصاد کشور درآمد ارزی 11.8 میلیارد دالری 
از محل گردشگری ورودی در سال گذشته بوده 
و برای ادامه این مسیر نیز چشم انداز 30 میلیارد 

دالری تا 2025 ترسیم شده است.

هم چنین بــه محصــوالت گردشــگری تنوع 
داده شده و رویکرد گردشگری از قالب فرهنگی 
به سایر بخش ها به ویژه گردشــگری سالمت و 
طبیعت گردی تنوع یافته اســت. گردشــگران 
زیارتی ایــران نیز عــالوه بر زیــارت به بخش 
گردشگری سالمت و تفریحی جذب شده اند و به 
این واسطه گردشگری 300 تا 400 دالری برای 
هر گردشگر به 1300 تا 1400 دالر رسیده است.

شــاخص ها و آمار یادشــده در کنــار اقدامات و 
طرح هــای انجام گرفته برای استانداردســازی 
خدمات گردشگری و بهبود وضعیت نیروی انسانی 
این بخش، همراهی ایران را با شعارهای راهبردی 
سازمان جهانی گردشگری نشان می دهد. نگاهی 
به شعار امســال ســازمان جهانی گردشگری- 
»گردشگری و اشتغال: آینده ای بهتر برای همه« 
بر ضرورت و اهمیت این رویکرد صحه می گذارد و 
آموزش، مهارت و اشتغال سه موضوعی است که 

به طورجدی در دستور کار است.
از سویی با توجه به رویکرد مثبت سازمان جهانی 
جهانگردی به تحوالت گردشــگری ایران، این 
فرصت می تواند حضور و قدرت چانه زنی ایران در 
این سازمان را افزایش داده و محملی برای طرح 

ایده ها و پیشنهاد ها کشورمان باشد.
بی تردید ارتقای زیرســاخت ها، به روزرســانی 
اســتانداردهای خدمــات و برنامه ریــزی برای 
تبلیغــات مناســب بین المللــی از ظرفیت ها و 
جاذبه های ایران از الزامات گریزناپذیر توســعه 
صنعــت گردشــگری در کشــورمان و نیازمند 

همراهی و همگامی سایر دستگاه ها است.
با توجه به تغییر ساختار سازمان میراث فرهنگی 
به وزارتخانه و برنامه ها و اقدامات پیش بینی شده 
متناسب با ســاختار جدید، تنها در سایه اجماع، 
همدلــی و همــکاری قــوای ســه گانه و تمام 
بخش های عمومی و خصوصی مرتبط، شــاهد 
تحقق ســهم واقعی این صنعت در شــکوفایی 

اقتصاد کشور خواهیم بود.

شاخص های آماری و اعداد و ارقام 
نیز روایتگر شتاب روزافزون قطار 
گردشــگری ایران اســت و شمار 
گردشگران ورودی از رقم چهار میلیون 
و ۷۰۰ هزار گردشــگر در ســال ۹۶ به 
هفت میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر در 

سال ۹۷ رسیده است.
ت
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در اجالس بین المللی کمیته 
گردشگری و خدمات وابسته 
سازمان بین المللی استاندارد

ایران مسئول تدوین 
استانداردهای 

رستوران های سنتی شد

اجالس بین المللی کمیته گردشگری و خدمات 
وابسته ســازمان بین المللی استـــاندارد )ایزو( 
در مهر ماه ســالجاری و به مناسبت روز جهانی 
جانگردی به میزبانی ســازمان ملی اســتاندارد 
ایران با حضــور میهمانانی از کشــورهای کره 
جنوبی، اســپانیا، بلغارســتان و پرتقال در هتل 
اســتقالل تهران برگزار و ایران مسئول تدوین 

استانداردهای رستوران های سنتی شد.
ســودابه یحیی زاده معــاون تدوین اســتاندارد 
در مراســم افتتاحیه، پیــام نیــره پیروزبخت 
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ایران را برای 
شرکت کنندگان این اجالس قرائت نمود و گفت: 
»ســازمان ملی اســتاندارد ایران به نمایندگی 
جمهوری اســالمی ایران، از ابتدای تأســیس 
کمیته 228 با عضویت فعــال در این کمیته، در 
تدوین استانداردهای موردنظر مشارکت داشته 
و اینک با عهده دار شــدن مسئولیت گروه کاری 
رستوران ها و مدیریت دو پروژه هتل های میراثی 
و سفره خانه های ســنتی، در این امر مهم سهیم 

است.«
وی حضور سفیر اسپانیا را در این مراسم نشان از 
توجه ویژه همه کشــورها به موضوع گردشگری 
دانســت و ابراز امیــدواری کرد: »امیــدوارم با 
مشارکت متخصصان در عرصه ملی و بین المللی 
و توسعه استانداردهای گردشــگری بتوانیم در 
فضایی بــه دوراز جریان های سیاســی، فضایی 
استاندارد برای معرفی فرهنگ و سنن ملت های 

مختلف برای گردشگران جهانی فراهم آوریم.«
ولــی تیمــوری معــاون گردشــگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی نیز 
در ادامه این مراســم، آموزش، مهارت و اشتغال 
را جز برنامه های تبیین شـــده ایـن وزارتخـانه 

عنوان کرد و افزود: »هدف صنعت گردشــگری 
در سطح جهانی، رسیدن به اشتغال پایدار است 
که این مهم با اجرای ضوابط و مقررات استاندارد 

محقق خواهد شد.«
وی افزود: »استانداردهای گردشگری و خدمات 
وابســته، به ویژه اســتاندارد هتل های میراثی و 
سفره خانه های سنتی از موضوعات مهمی است 
که در جذب گردشگران و ارائه خدمات مطلوب به 
آنان و حفظ و نگهداری آثار تاریخی و فرهنگی و 
نیز توسعه سرمایه گذاری بسیار مؤثر خواهد بود.«

تیمــوری آمادگــی وزارت میراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی را برای همکاری 
با سازمان ملی اســتاندارد ایران برای استقرار 
استانداردها اعالم کرد و افزود: »اطمینان دارم 
این اقدام ارزشمند دســتاوردهای ثمربخشی 
خواهد داشــت و بــا نقش آفرینی در توســعه 
گردشگری پایدار و رســیدن به اهداف متعالی 
بشــر راه های نوینــی را در این مســیر خواهد 

گشود.«
معــاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی افزود: »امیدوارم نتایج 
و دســتاوردهای خوبی در این کارگروه ها برای 
تقویت بخش گردشگری و توریسم حاصل شود.«

فرحناز قالسی مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و 
مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی در 
ادامه مراسم افتتاحیه این اجالس گفت: »در این 
اجالس، پیش نویس اســتانداردهای بین المللی 
هتل های میراثی و ســفره خانه های ســنتی با 
مدیریت جمهوری اسالمی ایران در دو گروه کاری 
هتل ها و رستوران ها موردبررسی صاحب نظران 

این حوزه قرار خواهد گرفت.«
عباس بیدگلی مدیر اجرایی جامعه هتلداران نیز 

گفت: »جامعه هتلداران ایران به عنوان یک تشکل 
بخش خصوصی با بیشــترین گستره در صنعت 
هتلداری امروز، با پدیده ای به نام بوتیک هتل و 
یا اقامتگاه های تاریخی مواجه است که هتل های 
میراثی نیز در این مقوله جــای می گیرد. قطعاً 
وجود استانداردهای مناسب در این حوزه عالوه 
بر حفظ کیفیت خدمات آن هــا به میهمانان، در 

ارتقای سطح آن نیز تأثیرگذار است.«
حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران نیز با 
اشاره به وجود و قدمت اماکن تاریخی کشورمان، 
یادآور شــد: »بدیهی است که مدیریت شهری با 
این ویژگی ها نیاز به استانداردهایی برای ارتقای 
خدمات مورد ارائه به شــهروندان و گردشگران 

دارد.«
وی ابراز امیدواری کرد که این اجالس با تمرکز 
بر تدوین اســتانداردهای موردنیاز مراکز اقامتی 
میراثی و رســتوران های ســنتی که مورد توجه 
گردشگران بســیاری اســت، بتواند در افزایش 
رضایت میهمانان پایتخت و کشورمان مؤثر باشد.
کمیته متناظر استانداردســازی گردشــگری و 
خدمات وابسته ISIRI/TCو228 پس از تأسیس 
کمیته گردشگری ایزو در ســال 2006 زیر نظر 
سازمان ملی استاندارد ایران تأسیس شد و از آن 
تاریخ در تدوین اســتانداردهای بین المللی این 

رشته مشارکت فعال دارد.
گفتنی است؛ این اجالس به میزبانی سازمان ملی 
اســتاندارد ایران و همکاری و مشارکت وزارت 
میراث فرهنگی و گردشــگری و صنایع دستی، 
شــورای شــهر تهران، جامعه هتلداران ایران و 
نمایندگان تشکل های گردشگری کشور و حضور 

نمایندگان این دستگاه ها برگزار شد.
منبع: میراث آریا
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زمینه های اجرای دستور رئیس جمهوری 
برای نقش آفرینی در تولید و اشتغال؛

صنایع دستی موثرترین راهکار 
برای ایجاد اشتغال زودبازده

برای راه اندازی یک خط تولید در حوزه صنعت 
و اشــتغال بیش از 100 نفر بیش از 10 میلیارد 
تومان هزینه الزم اســت در برخی شــغل های 
تخصصی نظیر نفت و پتروشیمی این رقم تقریبا 
2 میلیارد تومان اســت، در صنایع متوسط که 
در آن حدود 50 نفر مشــغول به کار هستند در 
بهترین حالت به 300 تــا 500 میلیون تومان و 
حدود یک سال برای راه اندازی پیش نیازها زمان 
و هزینه الزم است و برای برپایی تعاونی که ساده 
و زودبازده ترین نوع اشتغال زایی است باید حدود 

50 تا 60 میلیون تومان برآورد اولیه داشت.
با یک نگاه کلی می توان به این نتیجه رســید که 
هزینه ایجاد یک شــغل پایدار در ایــران گران و 
دهک های پایین جامعه بدون حمایت مســتقیم 
دولت قادر به کارآفرینی و اشــتغال زایی نیستند 
به عبارتی برای پایین آوردن نرخ بیکاری با تکیه بر 
رونق تولید دو استراتژی کلی وجود دارد، یا تمام 
بودجه کشور صرف راه اندازی کارخانجات مختلف 
و کارگاه های متعدد در هر شهر و روستایی شود که 
این فرضیه با توجه به هزینه های سرسام آور، پیش 
از آغاز محکوم به شکست است و یا اینکه کشور وارد 
فاز تازه ای از مشاغل مویرگی و ریزکارگاهی شود 
چیزی که امروزه از آن به عنوان مشاغل خانگی یاد 
می شود مشاغل پایداری که به گفته کارشناسان 
برای راه اندازی آن کمتر از دو میلیون تومان هزینه 

الزم است.
اما سوال بزرگ اینجاست که آیا تمامی مشاغل 
خانگی پتانســیل یک کار پایــدار را دارند و آیا 

مشاغل مویرگی هماهنگی های الزم را با اسناد 
باالدستی نظیر اقتصاد مقاومتی با نگاه درون زایی 

و برون گرایی را دارد؟
به باور بســیاری از صاحب نظران تنها مشاغلی 
که ظرفیت تولید ثروت و ایجــاد زمینه ورود به 
بازارهای بین المللی را دارد حوزه میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری است، حوزه ای که 
در آن ایجاد شغل ســاده، آموزش ها کم هزینه و 

محصوالت ارزان است.
در این میان صنایع دستی بیش از سایر حوزه ها 
ظرفیت و پتانســیل ایجاد اشــتغال زودبازده و 
پایدار را دارد، هرچند نباید این نکته را فراموش 
کرد که در این بخش نیز حمایت و پشــتیبانی 
دستگاه های مسئول و پیگیری قوانین حامی از 

اهمیت بسزایی برخوردار است.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
در دوســال دولــت دوازدهــم ســعی و تالش 
بی وقفه ای برای موضوعات و دغدغه های فعاالن 
و هنرمندان صنایع دستی داشته است تا زمینه 
اشتغال افراد بیشتری در این بخش فراهم شود، 
تصویب و ابــالغ قانون حمایــت از هنرمندان، 
اســتادکاران و فعاالن صنایع دســتی را شــاید 
بتوان تبلور این پیگیری ها دانســت، قانونی که 
دربرگیرنده تمام دغدغه ها و مشــکالت چندین 

ساله فعاالن این عرصه است.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
با اجــرای اقدامات و برنامه هــای الزم در بخش 
آموزش، تولیــد و ترویج صنایع دســتی، زمینه 

اشتغال و درآمدزایی را برای عالقه مندان به این 
بخش فراهم می آورد.

صدور مجوز کارگاه های تولید صنایع دستی از آن 
دست مواردی است که در معاونت صنایع دستی 
این وزارتخانه انجام می شود، شاید تا پیش از این 
صدور اینگونه مجوزها با سرعت کمتر و فرآیند 
اداری طاقت فرسا همراه بود اما امروز خوشبختانه 
این بخش دســت انداز هایی بــه مراتب کمتر از 
گذشــته برای عالقه مندان حوزه صنایع دستی 
ایجاد می کند، براســاس آمار در دو سال دولت 
دوازدهم از محل صدور مجوزهای تولیدی، برای 

129هزار و 99 نفر اشتغال ایجاد شده است.
ارائه تســهیالت و حمایت مالــی در هر حرفه و 
صنعتی یکی از مهم ترین مولفه های پیشــرفت 
و البته ایجــاد زمینه اشــتغال اســت، این که 
دســتگاه های مربوطــه تا چه میــزان در حوزه 
چانه زنی و رایزنی با نهادهای مالی برای دستیابی 
به تســهیالت تالش کننــد موضوعی بســیار 

بااهمیت است.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
در این بخش هم اقدامات قابل مالحظه ای داشته 
است، شناســایی و معرفی هنرمندان و فعاالن 
صنایع دســتی به بانک ها و موسسات مالی برای 
دریافت تسهیـــالت مـورد نیـــاز در معـاونت 
صنایع دســتی این وزارتخانه انجام می شــود، 
ارائه این تســهیالت از یک ســو توسعه و ترویج 
صنایع دســتی را در پــی دارد و از ســوی دیگر 
براساس آمار از محل پرداخت تسهیالت )اشتغال 
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خانگی، روســتایی و فراگیر( در دو ســال دولت 
دوازدهم، 32هزار و 233 فرصت شــغلی ایجاد 

شده است.
اشــتغال برای هر فرد خارج از بحث درآمدزایی، 
باید دربرگیرنده تامین آینده و روزهای بیکاری 
فعاالن عرصه های مختلف باشــد، موضوع بیمه 
و اهمیــت آن بــرای تمام شــاغالن بخش های 
خصوصــی و دولتــی واضــح اســت و فعاالن 

صنایع دستی هم از این قاعده مستثنا نیستند.
بیمه یکی از دغدغه های همیشــگی شــاغالن 
صنایع دســتی و افــرادی اســت کــه به تازگی 
می خواهند در این بخش مشــغول به کار شوند، 
این دغدغه از آغاز به کار دولت دوازدهم به عنوان 
یکی از مطالبــات جدی و به حق شــاغالن این 
حوزه در دســتور کار وزارت میراث فرهنگی قرار 
گرفت و در نهایت از ســال 97، بیمه صنعتگران 
و هنرمندان پس از پنج ســال پیگیری به نتیجه 

رسید و این روند امسال هم ادامه دارد.
فرصت ثبت جهانی در هر عرصه ای، زمینه های 
اشتغال، درآمدزایی و پویایی اقتصادی را برای هر 
منطقه به دنبال دارد، کشور ما با وجود 250 رشته 
متنوع صنایع دســتی به عنوان سومین کشور در 
این حوزه شناخته می شــود، همین امر فرصت 
مناسبی را برای مسئوالن وزارت میراث فرهنگی، 

گردشــگری و صنایع دســتی به وجود آورد تا با 
شناســایی مناطق و محصوالت صنایع دســتی 
منحصر بفرد و جهانی کردن آنها، زمینه اشتغال 
و درآمدزایی را برای مــردم این مناطق به وجود 

آورند.
در دو سال دولت دوازدهم معاونت صنایع دستی 
با ثبت جهانی 10 شهر و روستای صنایع دستی و 
15 شهر و روستای ملی، گام موثری در معرفی این 
مناطق و رونق اشتغال، اقتصاد و معیشت ساکنان 
در این شهرها و روستاها برداشــته است، امروز 
ایران رتبه اول را برای ثبت شــهرها و روستاهای 
جهانی در اختیار دارد. برگزاری نمایشــگاه های 
تخصصی و نمایش تولیــدات و محصوالت، یکی 
از موثرترین راه هــا برای ایجاد انگیزه اشــتغال 
اســت، افراد موفق و استادان بســیاری هستند 
که با برگزاری اینگونه نمایشــگاه ها شــناخته 
شــده و الگوی جوانان برای ورود به یک حرفه و 
شغل شــده اند، معاونت صنایع دستی با توجه به 
اهمیت برگزاری نمایشگاه ها و معرفی هنرمندان 
و صنعتگران موفق در دو سال دولت دوازدهم 30 

نمایشگاه تخصصی را برگزار کرد.
براســاس یافته های باستان شناســان، ایرانی ها 
براساس تاریخ و تمدن دیرینه از دیرباز برای رفع 
نیازهای خود دســت به کار می شدند و از سفال 

و آهن و ســایر مواد برای ســاختن لوازم زندگی 
استفاده می کردند، سابقه صنایع دستی در کشور 
ما عمری به درازای تاریخ ایــران دارد هرچند با 
گذشت ســالیان متمادی، بسیاری از رشته های 
صنایع دستی منسوخ شــده و از بین رفته است، 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
براساس رسالت خود برای احیاء، توسعه و ترویج 

این رشته های اقدامات موثری داشته است.
بی تردیــد احیــا و توســعه رشــته های متنوع 
صنایع دســتی و معرفی این رشته ها به جوانان و 
عالقه مندان به این حوزه، می تواند زمینه اشتغال 
افراد بسیاری را فراهم آورد، برگزاری کالس های 
آموزشی در شهرها و روستاهای مختلف و اجرای 
سیاســت های حمایتی برای تولید صنایع دستی 
به روز شــده در دو ســال دولت دوازدهم به طور 
جــدی مــورد توجــه وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی قرار گرفته است.
صنایع دستی بدون شــک و به گفته بسیاری از 
صاحبنظران و کارشناســان یکــی از بهترین و 
موثرترین راهکارها برای ایجاد اشتغال زودبازده 
اســت و وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی با اتکا به این اصل مهــم، ایجاد 
اشتغال در این حوزه را در دســتور کار قرار داده 

است.
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معاون صنایع دستی کشور:

9 شهر و 3 روستای صنایع دستی 
ثبت ملی شدند

یکی از خصوصیات صنایع دستی این اســت که این صنعت حاصل روح ملت ها و آئین فرهنگ ملی کشورهاست که به سادگی با رجوع به آمار صنایع دستی 
کشورها به روحیه مردم آن می توان پی برد، بنابراین صنایع دستی تنها یک کاال برای مبادله نیست بلکه خصوصیات فرهنگی و ویژگی هاي اقوام از طریق صنایع 
دستی مبادله می شود و نوعی ارتباط را ایجاد می کند. توجه به این صنعت در حال حاضر، نه تنها ما را با گذشته مردمان در هر منطقه پیوند می دهد، بلکه در 
حد مقدور می تواند ما را در همان جّو و محیطی قرار دهد که انساِن خودرو زده امروز ازآن جدا مانده است.در این بین صنایع دستی کشور عزیزمان ایران که 
از دیرباز تا کنون مهد این صنعت بوده و در همه زمینه های تمام عیار عهد خویش حضور داشته و هنرمندان بسیاری را در دامان خود پرورانده است، روایتگر 
صنعت و هنر نیاکان و بیانگر هنر و ذوق مردم در جای جای این مرز و بوم است که هنر دست هنرمندانش، سفیران فرهنگی یک قوم و قبیله اند که هیچ گاه از 
گزارش پیام خود دست نمی کشند و در این خصوص با تاسیس وزارت جدید میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خوشبختانه شاهد اخبار گوناگون و 

امید بخشی درباره صنایع دستی کشورمان هستیم.
پویا محمودیان معاون صنایع دستی کشور، با اشاره برگزاری سومین شورای راهبردی انتخاب شهرها و روســتاهای ملی صنایع دستی در تهران می گوید  : 
»در این شورا 26 پرونده از استان های مختلف با حضور تعدادی از نمایندگان حوزه های انتخابیه مرتبط، مدیران کل، مسئوالن شهری، فرمانداران، معاونان 
صنایع دستی و جمعی از مسئوالن ذی ربط مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت 9 شهر و سه روستای ملی صنایع دستی انتخاب شدند.« در این نشست، 26 
پرونده از استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، بوشهر، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، 

کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، لرستان، مرکزی، همدان، گلستان، هرمزگان و یزد مورد بررسی قرار گرفت.«
وی گفته  است: »بر اساس نتایج اعالم شده در این نشست، شهر بروجرد به عنوان شهر ملی ورشوسازی، بندر لنگه به عنوان شهر گالبتون دوزی، بایگ در خراسان 
رضوی به عنوان شهر ملی ابریشم کشی، خوسف در خراسان جنوبی به عنوان شهر ملی مله بافی، شیراز به عنوان شهـــر صنایع دستی، اهـواز به عنـوان شهـر 
مینای صبی، دزفول به عنوان شهر کپو بافی، هرسین به عنوان شهر گلیم و تویسرکان به عنوان شهر ملی منبت گلریز، روستای بحیری از استان بوشهر به عنوان 
روستای عبابافی، تنگه سرحه از سیستان و بلوچستان به عنوان روستای حصیربافی و روستای  مهرگرد استان اصفهان به عنوان روستای بافته های داری ثبت 
ملی شدند.« معاون صنایع دستی کشور یادآور می شود: »همچنین بر اساس نظر این شورا، هفت شهر و سه روستای دیگر نیز به صورت مشروط ثبت شدند که 
شهرها و روستاهای مشروط این فرصت را دارند تا در نشست بعدی شورا، پرونده های خود را تکمیل و بعد از رسیدن به استانداردهای الزم برای ثبت به عنوان 

شهر یا روستای ملی در نشست بعدی شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی مطرح شوند.«
بر همین اساس، شهر فیروزه خراسان رضوی در حوزه تراش سنگ فیروزه، داالهو در حوزه تنبور، شوشتر در حوزه  احرام بافی، هویزه در حوزه بوریابافی، ارومیه 
در حوزه چوب، اسکو در حوزه چاپ کالغه ای، یزد در حوزه زیورآالت سنتی، همچنین روستای زیارت در استان گلستان در حوزه جاجیم بافی، روستای سمقاور 

در استان مرکزی در حوزه منبت و روستای خور خراسان جنوبی در حوزه تراش سنگ های نیمه قیمتی به صورت مشروط ثبت شدند.«
معاون صنایع دستی کشور، فرآیند ملی شدن شهرها و روستاها را حرکتی می داند که در راستای برندسازی، معرفی و ارتقای جایگاه صنایع دستی شهرها و 
روستاهای مختلف و نیز هنرمندان رشته های گوناگون با یک عزم همگانی و مدل مشارکتی با هم افزایی نیروهای صنایع دستی مسئوالن شهری، هنرمندان، 

نمایندگان مجلس و مسئوالن شهرهای مختلف در سال رونق تولید رقم خورده است.«
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به بهانه روز جهانی غذا با هم می خوانیم؛

 در روز جهانی غذا چه اتفاقاتی رخ می دهد 
شــانزدهم اکتبر )24 مهر( به نام روز جهانی غذا ثبت شده است. این روز به 
مناسبت تاسیس ســازمان غذا و کشــاورزی »فائو« در سازمان ملل متحد 
نامگذاری شده است. این ســازمان با هدف تولید غذا برای تمامی ساکنان 

زمین با حمایت از کشاورزی فعالیت می کند. 
غذا تقریبا اولین نیاز هر انسانی برای حیات است. اما منصفانه نیست که به غذا 

تنها به عنوان یک نیاز نگریسته شود. 
از گذشته تا کنون غذا جزیی از آداب 
و تشریفات مردم هر سرزمینی بوده 
اســت. به خصوص در روزگار کنونی 

که غذا به عنوان یک سبک زندگی شناخته می شود و در پشت رنگ و بویش 
فرهنگ و قصه یک جامعه نهفته است. با ما همراه باشید تا در روز جهانی غذا 

برای شما از جایگاه و اهمیت غذا در فرهنگ بگوییم.
غذا شناسنامه فرهنگی شماست!

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چرا غذایی که می خورید می تواند به 
دیگران بگوید که شما از کجا آمده اید؟ یا به این که چرا مردم مختلف در نقاط 
مختلف جهان غذاهای متفاوتی را صرف می کنند؟ جواب تمامی این سوال ها 
در این اســت که غذا نه یک برطرف کننده نیاز اولیه انسان، که یک فرهنگ 
است. غذاهایی که می خوریم غالبا غذاهایی هستند که با آن ها بزرگ شده ایم 
و در ذهن ما خاطراتی را از کودکی تا حال زنده می کنند. این حس از نســل 
گذشته ما آمده و به نسل آینده و فرزندان ما منتقل خواهد شد. همین موضوع 
سبب شده تا بعضی غذاها جایـگاه ثابتی در تـاریـخ یـک ملـت داشتـه باشند 
و نسل به نسل منتقل شوند. هر آن چه هم که در تاریخ ادامه دار باشد به عنوان 

بخشی از فرهنگ شناخته می شود که به آن جامعه منحصر است.
از سوی دیگر غذاهای یک ســرزمین تا حدودی نشــان دهنده رفتار کلی 
مردم آن منطقه نیز اســت. برای مثال عالقه مندی چینی ها به هارمونی و 
هماهنگی در تمام کارها، در غذاهای شان نیز مشهود است. غذاهای چینی 
یک ترکیب هماهنگ از مزه، بو و رنگ هستند. یا مثال خونگرمی مردم ایران 
را از غذاهای شان می توان دریافت. ما 
غذاهایی داریم که طعــم، بو و حجم 
زیــاد آن ها و همچنین زمان بســیار 
زیاد و دســتور طبخ تقریبا پیچیده 
نشان دهنده این اســت که از دیرباز به مهمان اهمیت زیادی می دادیم و در 
کل غذا یکی از راه های ابراز محبت و ارادت به افراد دور و نزدیک بوده است. 
رنگ آمیزی قوم و نژاد در آمریکای مهاجر پذیر نیز از غذاهای این کشور که 

هرکدام از گوشه ای از جهان الهام گرفته شده است، کامال مشخص است. 
غذا همچنین به عنوان یک جاذبه گردشگری نیز شناخته می شود. اهل سفر 
در کنار دیدن آثار تاریخی، هنری و طبیعت مقصد مورد نظرشــان، صرف 
غذای مخصوص و سنتی آن منطقه را نیز در برنامه سفر می گنجانند و آن را 
راهی برای شناخت فرهنگ و آداب و رسوم آن سرزمین می دانند. غذایی که 
طعم و بویش تا مدت ها پس از سفر نیز همچون یک تصویر در ذهن و خاطره 

مسافر ثبت خواهد شد.
پیام دورونزدیک نیز در روز جهانی غذا این اســت که تا فرصت دارید، سفر 
کنید و در این سفر ها نیز برای غذاهای آن منطقه نیز در کنار برنامه های دیگر 

اهمیت زیادی قائل شوید.

غذاهای یک سرزمین تا حدودی نشان دهنده رفتار کلی مردم 
آن منطقه نیز است.
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رونق صنعت غذا از دید فعاالن اقتصادی
صنعت غذا به عنوان یکی از صنایع پیشــران، از 
ظرفیت های تولیدی و صادراتی فراوانی برخوردار 
است، صنعتی که می تواند نقش مهمی در مسیر 
تحقق هدف گذاری های کالن ایفا کند و به عنوان 
یک موتور محرک، بخشــی از صنعــت و تولید 
داخلی را راه بیندازد. از نگاه کارشناسی، صنعت 
غذا در شرایطی می تواند به عنوان بخشی از پازل 
رشــد اقتصادی اثرگذار باشــد که ظرفیت های 
خاموش و پنهان آن آشــکار شود و به تعبیری از 

فضای رکود خارج و به مرحله رونق وارد شود.
اما تحقق رونق در صنعت غذا، نیازمند توجه به 
پیش شرط  ها و الزامات متعددی است. الزاماتی 
که بخش عمــده آن باید به عنــوان راهکارهای 
سیاستی از سوی تصمیم سازان صنعت و تجارت 

در دستور کار قرار گیرد.
از یک منظر کلی می توان الزامــات رونق تولید 
را در صنعت غذا در دو دســته »سیاســت های 
ارزی و تجــاری« و»سیاســت های داخلــی 
تولید« جســت وجو کــرد. به اعتقــاد ناظران، 
کج کارکردی هایی که در هر یک از این دو وجه 
سیاست گذاری وجود دارد، اجازه نداده است که 
ظرفیت های تولیــدی و صادراتی صنعت غذا به 
شکل مطلوبی فعال شــود. بنابراین برای خروج 
از رکود و وارد شــدن به فاز رونق، اصالح مسیر 
و شــیوه سیاســت گذاری فعلی ضروری به نظر 
می رسد. البته دو وجه مذکور، همپوشانی زیادی 

با یکدیگر دارند و به نوعی اصــالح و تغییر رویه 
در هر یک از این دو بخش به معنی تغییر کردن 
بخش دیگر نیز خواهد بود. در تحلیل دسته اول، 
کارشناسان ثبات سیاست گذاری ارزی و پرهیز 
از ممنوعیت های صادراتی را به عنوان پیش نیاز 
اول مورد تاکید قرار می دهند. به اعتقاد آنها، تنها 
در صورت وجود یک سیاســت ارزی مشخص و 
پیش بینی پذیر است که امکان برنامه ریزی بلند 

مدت برای تولیدکنندگان وجود دارد.
از سوی دیگر، رشد تولید داخلی تنها در شرایطی 
اثرگذار اســت که امکان صادرات آن مهیا باشد، 
بنابراین ریل گذاری سیاست گذار باید به سمت 
کیفی ســازی محصــوالت و گشــایش فضای 
صادراتی از طریق پیش بینی پذیر کردن سیاست  
ارزی تغییر کند. در تحلیل دسته دوم کارشناسان 
معتقدند انتظارات غیرواقعی سیاســت گذار از 
تولیدکنندگان داخلی از طریق دخالت در بازار، 
آسیب های مختلفی به دنبال داشته است. در این 
چارچوب قیمت گذاری های غیرمنطقی و دخالت 
در مکانیزم های طبیعی بازار، انگیزه و رونق تولید 
را تقلیل داده و در مواردی به چند نرخی شــدن 
محصوالت در بازار دامن زده است. از این منظر 
الزم است شیوه حمایت سیاست گذار از فعاالن 
اقتصادی از حالت تزریق منابع مســتقیم خارج 
شود تا بر اساس یک پارادایم جدید انتظارات از 
تولیدکنندگان در یک فضــای جدید بازتعریف 

شــود. در مجموع اصالح در دو سطح سیاستی 
مذکور می تواند مسیر رونق تولید در صنعت غذا 
را فراهم کند و منتج به ایجاد وضعیتی شود که 
توسعه صادرات و کیفی سازی محصوالت غذایی 
در ابعاد داخلی و بین المللی امکان پذیر شود. در 
ادامه نظرات کارشناســی چند تن از فعاالن این 

صنعت را با هم می خوانیم 
فرهاد آگاهی - نایب رئیس کمیســیون 

کشاورزی اتاق ایران:
در شرایط کنونی نمی توان چشم اندازی از آینده 
صنایع غذایی ارائه کرد؛ چرا کــه تمام متغیرها 
در هاله ای از ابهام قرار دارد. با توجه به تغییراتی 
که در کشــور به وجود آمده باید کمی تامل کرد 
تا اثرات این تغییرات در اقتصاد کشور مشخص 
شــود، چراکه صنایع غذایی امسال با مشکالت 
نقدینگی روبه رو اســت که بیشترین مشکل به 
افزایش چندبرابری قیمت مواد اولیه باز می گردد. 
این افزایش قیمــت بیش از همــه محصوالت 
کشــاورزی و تبدیلی را تحت تاثیر قــرار داده، 
محصوالتی که به طور مستقیم با صنایع غذایی 
ارتباط دارند. به همین دلیل باید مشخص شود 
که دولت در این خصوص چــه تصمیمی اتخاذ 
می کند. اما در مجموع می توان گفت که صنعت 
غذا در ماه های ابتدای ســال 98 نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل دوره رکود را سپری می کند. 
اما از زاویه دیگر تامیــن نقدینگی و اعتبارات دو 
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مشکل بزرگ تولیدکنندگان صنعت غذا است. در 
کنار این دو چالش تولیدکنندگان صنایع غذایی 
با چالش تامین مواد اولیــه و تجهیزات مورد نیاز 
برای خطوط تولید روبه رو هســتند. دولت باید 
برای عبور از این چالش ها منابعی را در نظر بگیرد 
تا تولیدکنندگان صنایع غذایی بتوانند ظرفیت 
تولیدشــان را افزایش دهنــد. در صورتی که در 
این خصوص چاره ای در نظر گرفته نشــود بعید 
است که تولیدکنندگان بتوانند سرپا بمانند. در 
این خصوص می توان به افزایش دو برابری قیمت 
گندم اشــاره کرد که این امر نشــان می دهد که 
نقدینگی تولیدکنندگان این بخش باید حداقل 

دوبرابر شود.
احمد صادقیان - عضو کمیسیون کشاورزی 

اتاق تهران:
صنعت غذا در ایران صنعتی توانمند است که در 
شــرایط خوب، می تواند توسعه یابد. اتفاقاتی که 
سال گذشــته در این صنعت رخ داد آثار مثبت 
و منفی به همراه داشت. از یکســو نرخ ارز باعث 
شــد تا واردات کاالهای خارجی و مشابه داخلی 
در حوزه غذایی کاهش یابد که ایــن امر به نفع 
صنعت غذای داخلی بود. از سوی دیگر نیز با توجه 
به سیاست گذاری های نادرســت، رانت هایی در 
تهیه مواد اولیه با ارز نیمایی و رسمی ایجاد شد. 
این رانت ها موجب شد تا سال گذشته شاهد این 
باشیم که برخی کاالها به بیرون از مرزها قاچاق 
شــوند. این در حالی بود که در سال های گذشته 
دغدغـه فعـاالن اقتصـــادی ورود غیـررسمی 
مواد غذایی به کشــور بود. اما در مجموع با توجه 
به اتفاق های مثبت و منفی ســال 97، می توان 
گفت صنعت غذایی در این ســال با رونق روبه رو 
بوده است، چراکه با توجه به نرخ باالی ارز و ایجاد 
محدودیت های وارداتی کاالهای مشابه داخلی، 
تامین نیازهای کشــور بر عهده فعاالن اقتصادی 
این حوزه بود. اما برای تحقق شــعار سال 98 که 
همان رونق تولید است، برخی از اقدامات ضروری 

و الزامی به نظر می رسد.
صنایع غذایی جدا از سایر صنایع نیست. مسلما 
ثباتی که بتوانــد به تولید کمــک کند و فعاالن 
اقتصــادی بتوانند بــر اســاس آن برنامه ریزی 
بلندمدتی داشته باشند، یکی از این الزامات است. 
پیش بینی پذیر بودن نرخ ارز و افزایش سرمایه در 
گردش بنگاه های اقتصادی نیز از دیگر ضروریات 
رونق تولید است. اما از ســوی دیگر صادرات در 
سال گذشته با افت و خیزهای زیادی همراه شد. 

تصمیم گیری های آنی درخصوص ممنوعیت یا 
محدودیت در صادرات برخی کاالها موجب شد 
تا بازارهایی که ســال ها برای به دست آوردن آن 
تالش کرده بودیم، از بین بــرود. در نتیجه، این 

شیوه عملکرد نمی تواند به رونق منتج شود.
محمدســجاد ابراهیمی-دبیر کمیسیون 

کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق ایران:
در حال حاضر اقتصاد در شرایط خوبی قرار ندارد 
و دولت هم در این بحبوحــه حمایت چندانی از 
بنگاه های تولیدی انجام نمی دهد. آنچه مســلم 
است عبور از شرایط کنونی نیازمند تصمیم ویژه 
از ســوی دولت و پیش بینی طرح های حمایتی 

است.
در این خصــوص وزارت صنعت، معدن و تجارت 
راه اندازی ستاد تســهیل و رفع موانع تولید را در 
دســتور کار قرار داد که در این ســتاد تک تک 
پرونده تولیدکنندگانی که با مشکل مواجه هستند 
بررسی می شود، اما متاســفانه نهادهای دولتی 
مرتبط که در این ستاد شرکت می کنند همکاری 
الزم را برای اجرایی کردن تصمیمات این ســتاد 
انجام نمی دهند، این در حالی است که در صورت 
همکاری تمام ارگان ها این امکان به وجود خواهد 
آمد تا بخشی از مشکالتی که تولیدکنندگان با آن 

دست و پنجه نرم می کنند، برطرف شود.
با توجه به کمبود بودجه، عدم همکاری ارگان های 
دولتی و فشار مضاعف بر ســازمان امور مالیاتی 
برای تامین بودجه دولت، بعید اســت که اتفاق 
خاصی برای صنعت غذایی کشور در سال 98 رخ 
دهد. البته به نظر نمی رســد شرکت های بزرگ 
تولیدکننده صنایع غذایی با مشکل رکود مواجه 
شوند، اما آنچه مســلم است شرکت های کوچک 
و متوســط فعال در این صنعت بــا رکود روبه رو 

خواهند شد.
بهروز فروتن-فعال و کارآفرین پیشکسوت 

صنعت غذا:
ایجاد رونق در تولیدات صنایــع غذایی نیازمند 
پیش نیازهای مختلفی است، پیش نیازهایی که 
البته می توان آنها را به سایر تولیدات نیز تعمیم 
داد. در ابتدا آنچه از منظــر اجتماعی و فرهنگی 
اهمیت دارد، این است که تولیدکننده از امنیت 
ذهنی برخوردار باشد، چراکه وقتی امنیت ذهنی 
وجود داشته باشد می توان به آینده امیدوار بود. 
یک تولیدکننده باید به فعالیت خود امیدوار باشد. 
در کشورهای توسعه یافته هیچ زمان مشکالت و 
چالش های تولید انباشــته نمی شود و برای حل 

هر چالش سیاست  تعریف شده و مشخصی وجود 
دارد. اما در کشور ما مشکالت تولید روی هم جمع 
و حل چالش ها به آینده موکول می شود. از سوی 
دیگر، پشتیبانی و حمایت از تولیدات محصوالت 
غذایی به عوامل مختلف دیگری نیز بستگی دارد 
که بعضی از مهم ترین این عوامل، شامل »تامین 
مواد اولیه« و »تامین امکانــات اداری،  اجرایی، 

دولتی و قانونی« می شود.
در واقع برای فراهم آوردن این امکانات الزم است 
که در وهله اول یک ریل گذاری مطلوب و ســالم 
برای تولید ایجاد شــود تا تمامی مراحل تسهیل 
شود. وقتی الزامات تولید فراهم شد آن وقت هنر 
تولیدکننده نمایان خواهد شد و شرایط برای تولید 
محصول باکیفیت مهیا می شود. مطمئنا تولیدی 
در صنعت غذا موفق است که به کیفیت توجه کند. 
هر کشوری که در امر تولید توفیقی به دست آورده 

اولویت خود را به کیفیت داده است.
اما ما تصور کردیم هر کســی کــه بتواند تولید 
کند لزوما موفق اســت، به همیــن دلیل نوعی 
کمیت گرایی در تولید داخلی بــه وجود آمد. از 
این جهت باید نگاه مان را تغییر دهیم و از کمیت 
به سمت کیفیت برویم. در نهایت به طور خالصه 
باید گفت برای حمایت از تولید به اندیشه سالم 
و ریل گذاری صحیح قوانین نیازمندیم. یک فعال 
اقتصادی فقط باید به تولید فکــر کند اما امروز 
آخرین موضوعی که یک تولیدکننده به آن فکر 
می کند تولید اســت. ذهن تولیدکننده ما درگیر 
موضوعات متعددی مانند، مشکالت مالی، نبود 
مواد اولیه، نبود امکانات و ماشین آالت، معضالت 
مربوط بــه قوانین و آیین نامه ها اســت. بنابراین 
برای رونــق تولید صنایع غذایی ضــرورت دارد 
که این مشــکالت از پیش پــای تولیدکنندگان 

برداشته شود.
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  با افزایش چند برابری تولید پسته در کشور 
قیمت این کاال چقدر کاهش خواهد داشت؟

لبخند پسته، به کشاورزان اصفهانی

»پسته« در سال گذشته صدرنشین خشکبار در ایران بود. کاهش تولید و افزایش صادرات، این میوه را به یکی از دست نیافتنی ترین کاالها در کشور تبدیل 
کرد تا مردمی که در دنیا به عنوان یکی از قطب های تولید پسته شناخته می شوند برای مراسم سنتی عید خود پسته را تحریم کنند و عطای آن را به قیمت 
نجومی اش ببخشند. امسال اما به نظر می رسد بارش ها و تعادل دما موجب شده تا بخت، یار کشاورزان و تولیدکنندگان پسته باشد و محصول برداشت شده 
امسال در کشور به بیش از 250 هزار تن برسد در حالی که سال گذشته تنها 75 هزار تن پسته از باغات کشور برداشت شده بود. اصفهان هم به عنوان یکی از 
قطب های تولید پسته امسال سال خوبی را خواهد داشت. بر اساس اعالم مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی، تولید پسته امسال افزایش 90 درصدی داشته 
است و از وسعت حدود پنج هزار و 830 هکتاری باغ های بارور پسته اســتان اصفهان، چیزی در حدود سه هزار و 450 تن پسته برداشت خواهد شد. رشد 
باغ های پسته طی ده سال اخیر به عنوان یک الگوی کشت کم آب بر در استان همواره افزایش داشته است؛ اما سال گذشته اوضاع بر وفق مراد نبود و بسیاری 
از باغداران محصول خود را به دلیل بارش های بی موقع و سرمای ناگهانی از دست دادند. گویا امسال محصول دهی باغات خوب بوده؛ اما سوالی که مطرح 
می شود این است که آیا این میزان تولید، قیمت پسته را پایین خواهد آورد و آیا بار دیگر پســته به سبد خرید مردم راه خواهد یافت و یا در بر همان پاشنه 

گرانی خواهد چرخید و به جای عرضه داخلی، صادرات دور بیشتری می گیرد؟
امســال قرار اســت پســته در بورس عرضه شــود،تجربه ای که برای زعفران موفقیت آمیــز بود و قرار اســت دالل بازی در بازار پســته را هم از ســر 
راه بردارد، هــر چند فعاالن بــازار نگران تصمیمات خرق الســاعه دولتی ها هســتند؛ اما مــی گویند اگر دولت با بخشــنامه های متعــدد و تصمیمات 
یکباره در زمینه صــادرات اخــالل ایجاد نکند، پیش بینی می شــود که صادرات رونق چشــمگیری در مدت مشـابـــه ســـال قبل داشــته باشــد. 
کارشناســان انتظار دارند با رشــد برداشــت ها، عرضه در بورس هم بیشــتر شــود و البته باال و پایین شـــدن قیمت ها هـــم کاهـــش داشته باشد 
 و خریدهــا واقعی شــود؛ اما از ســوی دیگــر نگرانی تامیــن نشــدن نیازهای داخلی بــازار هــم وجــود دارد. کارشناســان و فعاالن بازار خشــکبار 
می گویند با ورود محصوالت تازه بیست تا سی درصد از قیمت پسته کاهش خواهد داشت ضمن اینکه افزایش عرضه، حباب و نوسان کاذب قیمت را از بین 

برده است. 
به عنوان مثال، قیمت پســته نوبرانه در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل 25 درصد کاهش یافته اســت. هر چند برای سایر خشــکبار این گونه نیست 
چرا که محصول بادام به دلیل ســرما زدگی در اوایل ســال با کاهش تولید شــدید مواجه اســت و به دلیل محدودیت های صادراتی فعــال بادام هندی 
هم وارد کشــور نمی شــود. این موضوع موجب گرانی این دو قلم خشــکبار خواهد شــد و البته اقبال عمومی به پســته را هم افزایش خواهد داد؛ اما در 
 نهایت بازار پســته با افزایش تولید روزهــای آرامی را در پیش خواهد داشــت؛ اتفاقی کــه می تواند بار دیگر پســته را میهمان خنــدان دورهمی های

 ایرانی ها کند.

پریسا سعادت
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 برای اولین بار در کشور دانشجویان توسط صنایع اصفهان بورسیه می شوند؛

آغوش باز صنعت به روی دانشگاه

رابطه صنعت و دانشگاه یک دغدغه قدیمی است که بر خالف ضرورت، توجه کمی به آن صورت گرفته؛ اگرچه بار اصلی تولید 
علم را همچنان دانشگاه ها به دوش می کشند؛ اما سهم همکاری مرکزهای آموزشی و صنعت به ویژه در زمینه تولیدات علمی به 
رشته هایی مانند پزشکی، رایانه، نانو، هسته ای و برخی رشته های مهندسی محدود شده آن هم در شرایطی که کشور بیش از هر چیز به مدرن کردن صنایع 
برای افزایش بازدهی نیـازمند است. بعـد دیگـر دور افتـادن دانشـگاه و صنعت از هم به بخـش هـای ا شتغال هم سـرایت کرده و پس از انبـاشت موجی از 

فارغ التحصیالن بیکاری که فرصت شغلی برای آنها در صنعت و اقتصاد فراهم نبود، این خأل بیشتر احساس شد.
 ایران در منطقه خاورمیانه و بین کشورهای آسیایی به عنوان مرکز تحصیالت عالی شناخته می شود و در جهان نیز دوشادوش اندونزی، فرانسه، مکزیک و ژاپن 
گرفته تا روسیه، برزیل، چین، هند و آمریکا جزو 10 کشور نخست از نظر تعداد واحدهای دانشگاهی است. 18 درصد این دانشگاه ها در فهرست برترین های 
تحصیالت تکمیلی قرار دارند، نزدیک به 1/95 درصد پژوهش های جهان از سوی دانشــگاه های ایرانی در حال تولید است و یک درصد مقاله های پر استناد 
جهان نیز به ایران تعلق دارد. کارشناسان امر اما بر این باور هستند که به رغم این جایگاه و با وجود همه تالش های صورت گرفته تاکنون، دانشگاه و دانشگاهیان 
آنچنان که باید در پیوند با نیازهای روز جامعه برنامه ریزی و سیاســت گذاری نداشته اند و سهم دانشگاه ها از نزدیک به 430 خوشه صنعتی شناسایی شده، 
36 خوشه صنعتی در حال اجرا و 84 هزار واحد تولیدی و صنعتی موجود تغییر چندانی نکرده است. این مسئله متولیان آموزش عالی کشور را به فکر تربیت 
نیروهای متناسب با نیازهای صنعت در کشور انداخته و بر این اساس ماموریت بخشی از دانشگاه ها طی سال های اخیر تغییر کرده به نحوی که این مراکز از 
فعالیت های آموزشی صرف به سمت استفاده از فناوری های نوین و توسعه اشــتغال فارغ التحصیالن حرکت کرده اند. ایجاد دانشگاه های علمی کاربردی و 
موسسات غیر انتفاعی آموزش های مهارت محور بخشی از این برنامه ها بوده اند که در عمل خروجی های موفقی هم داشته اند. امسال اما قرار است شروع ارتباط 
بیشتر دانشگاه و صنعت در اصفهان شکل بگیرد. رییس دانشگاه آزاد اسالمی اعالم کرده است که طرح بورسیه شدن دانشجویان به وسیله بخش صنعتی با 
همکاری اتاق بازرگانی اصفهان برای اولین بار در کشور اجرایی خواهد شد.بر این اساس مقرر شده 500 دانشجو همزمان با قبولی در دانشگاه به صورت بورسیه 
در صنایع آن به تحصیل بپردازند تا در حین تحصیل به صنعت وصل باشند.تهرانچی تاکید کرد: این مسئله باعث می شود تا دانشجو مطابق با استانداردی که 
صنعت نیاز دارد، تربیت شود. این مدل جدیدی است که در مهـرمـاه سـال 98 با 500 دانشجـو آغـاز شـده و در سـال های آتی اصـل کار گستـرش پیـدا 
خواهد کرد. وی تصریح کرد: همانطور که وعده داده بودیم در آغاز سال تحصیلی جدید برنامه های پژوهشــی کامل و زیرساخت ها آماده شده است و طرح 
»پایش« به صورت عملیاتی وارد صحن دانشگاه می شود یعنی دانشــجویان تحصیالت تکمیلی ما در قالب نظام موضوعات و ماموریت هایی که چالش های 
مختلف در سطح ملی و استانی دارند پایان نامه های خود را انجام خواهند داد. شروع این طرح می تواند امیدهای زیادی به تحول در صنعت و آینده در دانشگاه 
را رقم بزند. سال هاست که نتیجه تولیدات دانشگاه به درد صنعت نمی خورد و صنعت هم از به کارگیری توانمندی های دانشگاه بی بهره است، این مسئله در 
نهایت موجب ایجاد شبکه ای معیوب از اقتصاد فرسوده و دانشــجویان بدون کارایی شده است؛ معضلی که امید است با اجرای طرح تربیت دانشجویان برای 

نیازهای صنعت در ابعاد گسترده تر در استان و سراسر کشور امیدها برای کاربردی کردن علم در دانشگاه ها را به این مراکز بازگرداند.

مرضیه محب رسول
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مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت 
پاالیش نفت اصفهان )سهامي عام(برگزار شد

افزایش سرمایه پاالیشگاه اصفهان از 20 
هزار میلیارد ریال به 51 هزار میلیارد ریال 

جلســه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان )سهامي عام( با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش 
سرمایه و اصالح ماده 5 اساســنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام 
این شرکت روز چهارشنبه 17 مهرماه برگزار شد. در این جلسه که حدود 
63.57 درصد از سهامداران حضور داشتند، با موافقت سهامداران، مصوبه 
مجمع برای افزایش سرمایه شــرکت از 20 هزار میلیارد ریال به 51 هزار 
میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت، همچنین با اصالح بند 5 اساسنامه 
شرکت، ســرمایه آن 51 هزار میلیارد ریال معادل 51 میلیارد سهم هزار 

ریالی تعیین گردید.

افزایش سرمایه پاالیشگاه اصفهان از 20 هزار میلیارد ریال به 51 
هزار میلیارد ریال 

در ابتدای این جلسه، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گزارشی از 
وضعیت شرکت و گزارش توجیهی هیات مدیره در مورد افزایش سرمایه 
ارائه کرد و گفت: ماموریت اصلی شــرکت پاالیش نفــت اصفهان تولید و 
فرآورش فرآورده های نفتی براســاس تعهدات شــرکت برای طرف های 
ذی نفع اســت. مرتضي ابراهیمي دست یابی به توســعه پایدار با اشتیاق 
به محیط زیست و ایفای مســئولیت های اجتماعی، حفظ و تداوم تامین 
خوراک وتولید محصوالت فعلي را از جمله اســتراتژي هاي مهم شرکت 
عنوان کرد و گفت: راه اندازی واحد تقطیــر و گاز مایع 3 نیز از اقداماتي 

است که در جهت استراتژي هاي شرکت انجام شده. 
وی درخصوص کلیت افزایش سرمایه شرکت اظهار داشت: پیشنهاد اولیه 
هیات مدیره افزایش سرمایه از 20 هزار میلیارد ریال به 64 هزار میلیارد 

ریال بود که از محل سود انباشــته حدود 16 هزار میلیارد ریال و از محل 
اندوخته طرح های توسعه 28 هزار میلیارد ریال براساس پیشنهاد هیات 
مدیره شرکت درنظر گرفته شده بود، اما آنجه در بورس مطرح شد افزایش 
سرمایه از 20/000 میلیارد ریال به 51 هزار میلیارد ریال بود که 28/000 
میلیارد ریال از محل اندوخته طرح های توســعه و حدود 3 هزار میلیارد 

ریال از محل سود انباشته است.

اجرای پروژه ها در راستای الزام به بهبود و ارتقاء کیفیت 
فرآورده ها

مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان اشاره ای هم به تاریخچه این شرکت داشت 
و گفت: شرکت پاالیش نفت اصفهان در ســال 1352 توسط یک شرکت 
آمـریـکایی- آلمـانی طـــراحی و مهندسی شـد، امـــا بعـد از پیـروزی 
انقالب اسالمی و خروج شرکت های خارجی، خوشــبختانه آغاز عملیات 
تولید این پاالیشگاه به دســت نیروهای متخصص داخلی صورت گرفت. 
ابراهیمی ادامه داد: با روندی که پاالیشگاه اصفهان داشت و الزام به بهبود 
و ارتقای کیفیت و رعایت مســائل زیســن محیطی یک سری فرآورده ها، 
پروژه هایی در این راستا تعریف شــد. وی احداث و راه اندازی واحد بنزین 
سازی را یکی از پروژه های شــرکت پاالیش نفت اصفهان عنوان و تصریح 
کرد: باتوجه به الزامات محیط زیست، می بایست بنزین پاالیشگاه از حالت 
معمولی به یورو تبدیل می شــد و بر همین اساس در سال 94 واحد بنزین 
سازی پاالیشگاه اصفهان راه اندازی شد. ابراهیمی همچنین به راه اندازی 
واحد تقطیر و گاز مایع 3 در تیرماه 98 اشــاره کرد و گفت: امیدواریم راه 
اندازی واحد تصفیه گازوئیل نیز مانند واحد بنزین سازی در راستای بهبود 
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کیفیت محصوالت تولیدی این پاالیشگاه باشد.

بهره برداری از واحد تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان تا پایان 
سال 99

مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان وعده داد واحد تصفیه گازوئیل 
پاالیشگاه اصفهان در نیمه تا پایان سال آینده به بهره برداری برسد و گفت: 
نیمه اول ســال 99 شــروع به راه اندازی این واحد خواهیم کرد و تا نیمه 
دوم سال به بهره برداری کامل خواهد رسید. وی همچنین اشاره ای هم به 
میزان سرمایه و ترکیب سهامداران این شرکت داشت و گفت: در سال 77 
میزان سرمایه شــرکت 100 میلیون ریال بود، که طی سال های گذشته 
و با افزایش ســرمایه به مبلغ 20/000/000 میلیون ریال رسیده است و 
در حال حاضر هم درخواســت افزایش آن به مبلغ 51/000 میلیون ریال 
داریم.  ابراهیمی هدف از افزایش ســرمایه را تشریح کرد: جبران مخارج 
سرمایه اي انجام شده در مجموعه طرح هاي بهبود فرآیند و بهینه سازي، 
اصالح ساختار مالي ناشــي از مخارج سرمایه اي انجام شده طي سال هاي 
گذشته، جلوگیري از خروج نقدینگي در جهت تامین مالي پروژه هاي در 
دست تکمیل و سرمایه در گردش. وی با یادآوری اینکه در سال 94، مبلغ 
22/000 میلیارد ریال دارائی داشــتیم، درحالی که این میزان هم اکنون 
67/000 میلیارد ریال رسیده و اختالف آن 45/000 میلیارد ریال است، 
افزود: این مبلغ را در پروژه ها ســرمایه گذاری کرده ایم و باعث شــده به 

افزایش سرمایه فکر کنیم. 
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه بــه پروژه های تعریف 
شده در این شرکت همچون، احداث واحد تقطیر و گاز مایع سوم، احداث 
دو بویلر و تصفیه خانه مربوطه، ساخت فلر، ساخت بسته های روغن گیر، 
ایجاد سیســتم تصفیه پساب و ... اشــاره و عنوان کرد: اجرای پروژه های 
زیســت محیطی مزایایی برای شــرکت دارد که ازجملــه می توان حفظ 
جایگاه شرکت، دسترســی به بازارهای بین المللی، حذف گوگرد، رعایت 
اســتانداردها و تقلیل عوارض آالیندگــی و ... را برشــمرد. وی در ادامه 
یادآور شد: راه اندازی مجتمع بنزین ســازی یکی از پروژه هایی است که 
انجام داده ایم و سوددهی بابت بنزین ســازی در سال 95، حدود 2/000 
میلیارد ریال بوده است. در ســال 96، 4/000 میلیارد ریال و سال 97 ، 
9/000 میلیارد ریال بوده است، که البته بستگی به تاثیر نرخ ارز و شرایط 

اقتصادی داشته است. 

سود 8 هزار میلیارد ریالی از راه اندازی واحد تقطیر و گاز 
مایع سوم

وی همچنین با اشــاره به بهره برداری از واحد تقطیر و گاز مایع سوم که 
تیرماه امسال به بهره برداری رســید، گفت: این واحد ظرفیت تولید 120 
هزار بشکه در روز را دارد و درحال حاضر با ظرفیت 135 هزار بشکه در روز 
کار می کند. وی افزایش ایمنی پاالیشگاه، افـــزایش کیفی و کمی واحـد 
نفت ســفید و تولید بخش قابل مالحظه ای از خوراک بنزین ســازی را از 
اهداف بهره برداری از این واحد برشمرد. ابراهیمی ادامه داد: پیش بینی سود 
این واحد در سال 98 حدود 8/000 میلیارد ریال برآورد شده و ما امیدواریم 
به این عدد برسیم البته با توجه به تسعیر نرخ ارز شاید این عدد تحت الشعاع 
قرار گیرد. مدیرعامل پاالیشــگاه اصفهان به پروژه های زیست محیطي نیز 
اشــاره ای کرد و گفت: از جمله این پروژه ها ایجاد پمپاژ و سیســتم پساب 

تصفیه خانه پساب آب شاهین شهر است که در صنعت استفاده می کنیم. 

راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل در سال 99
وی راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل را از پروژه های در دست اقدام برشمرد 
و افزود: این پروژه برای پاالیشگاه اصفهان تقریبا الزام آور است و همچنین 
واحد RHU که حتما باید انجام شود. وی با بیان اینکه با راه اندازی واحد 
تصفیه گازوئیل 100 هزار بشــکه گازوئیل در روز تصفیه می شود، اعالم 
کرد: امیدواریم در سال 99 این پروژه نیز به صورت کامل راه اندازی شود 
و عالوه بر تولید سوخت پاک مطابق با استاندارد یورو، از انتشار 300 تن 
گوگرد در روز جلوگیری شــود. ابراهیمی با بیان اینکه هم اکنون حدود 
20 درصد از گازوئیل پاالیشــگاه اصفهان یــورو 4 و 80 درصد گازوئیل 
معمولی است، تصریح کرد: با راه اندازی این واحد، تمام تولیدات پاالیشگاه 
اصفهان تبدیل به یورو می شود، در عین حال که می توانیم گوگرد تولیدی 
را بفروشیم تا سودی عاید پاالیشگاه شود. وی خاطرنشان کرد: راه اندازی 
واحد RHU نیز قرار بود از سوی یک شرکت کره اي به نام دایلم اجرا شود 
که به خاطر تحریم ها این شــرکت انصراف داد و االن بــا پیمانکار ایراني 
قرارداد بسته ایم و تا ظرف دو سه ســال آینده شاهد بهره برداری و تصفیه 
نفت کوره تولید پاالیشــگاه خواهیم بود. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان در بخش پایانی سخنانش تاکید کرد که با اجرای پروژه ها و تحقق 
اهداف تعریف شده این شرکت می تواند به چشم انداز خود دست یابد و در 

افق 1400 سرآمد شرکت تولید فراورده های نفتی در کشور باشد.
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تولید محصوالت جدید  و 
صادراتی در ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان در 5 ماهه اول سال جاری موفق به ثبت رکوردهای جدید 
تولید و همچنین تولید محصوالت جدید و صادراتی شده است.

این شرکت در پنج ماهه اول ســال جاری یک میلیون و 85 هزارتن چدن 
مذاب ، یک میلیون تن فوالد خام ، 507 هزارتن کک خشک و یک میلیون 
300 هزار تن آگلومره تولیدکرده است که حدود 95 درصد برنامه این شرکت 
است و در صورت تامین مواد اولیه و به ویژه سنگ آهن و باتوجه به راه اندازی 
قریب الوقوع کوره بلند شماره یک این شرکت ، امید است تا پایان سال بتواند 

برنامه تولید امسال خود که 3 میلیون و 50 هزار تن است را محقق سازد.
تولید محصوالت صادراتي

باتوجه به توانایي هاي کسب شده؛ وجود دانش فني الزم و کیفیت مطلوب 
در تولید محصوالت فوالدي که در انطباق با استانداردهاي بین المللي قرار 
داشــته و الزامات این اســتانداردها را برآورده مي نماید، امکان بازاریابي و 

فروش محصوالت صادراتی فراهم گردیده است. 
در همین راســتا و با عنایت به بازارهاي خارجي از جمله بازار کشــورهاي 
منطقه، در 5 ماهه اول سال 98 بالغ بر 462000 تن انواع شمش فوالدي و 
محصوالت نوردي و همچنین 115000 تن محصوالت فرعی صادر گردیده  

است. 
رکوردهای تولید

◆ رکوردهای تولید روزانه چدن با دو کوره بلند
 تاریخ 98/01/30 به میزان 9059 تن
 تاریخ  98/02/08 به میزان 9431 تن

◆ رکورد تولید ماهیانه چدن با دو کوره بلند
اردیبهشت ماه 98 به میزان 244144 تن

طراحي و تولید محصوالت جدید
تنوع بخشي به ترکیب سبد عرضه محصوالت فوالدي ، همواره مورد توجه 
فراوان شــرکت ذوب آهن اصفهان بوده اســت. در این راستا حوزه معاونت 
بهره برداري هرساله تعدادي محصول جدید را مطابق بررسي بازار و شرایط 
تقاضا، طراحي و تولید مي نماید. همچنین به منظور افزایش کارایي، تسهیل 
شرایط و مدیریت مؤثر پروژه هاي توسعه محصول جدید، کمیته محصوالت 

جدید تشکیل و فعالیت مي نماید. 
برنامه ریزی برای تولید محصوالت جدید در سال 98 انجام شده است. این 

محصوالت عبارتند از:
◆ تسمه فوالدی 20 ×200 باموفقیت طراحی و تولید گردید.

◆ تولید انبوه شمش ریل در بخش فوالدسازی و ریل UIC60 در نورد 650 
در حال انجام می باشد.

◆ تولید ریل S49  آمادگی الزم ایجاد و پس از اعالم حوزه فروش تولید آن 
انجام خواهد گرفت

◆ طراحــی و تولیــد تیرآهن بــال پهــن H24 و H22  درمرحله طراحی 
کالیبراسیون  می باشد.

◆ ریل معدن R24 در مرحله طراحی کالیبراسیون می باشد.
◆ آرک معدن TH36 در مرحله طراحی کالیبراسیون می باشد.

◆ نبشي هاي بال مساوي  10 × 150 × 150، 12 × 150 × 150 آمادگی تولید 
وجود دارد و پس از اعالم درخواست حوزه فروش تولید آن انجام خواهد شد.

اهم اقدامات
طی 5 ماهه ســال 98  عالوه بر اقدامات الزم به منظور انجام تولید مطابق با 
برنامه های مصوب، فعالیت های متعددی نیز در راستای افزایش بهره وری، 
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حفظ محیط زیست و... انجام پذیرفته که به اهم این فعالیت هادر ذیل اشاره 
گردیده است.

درب های فلکسیبل باطری 3
به منظور کنتــرل آالیندگی در باطری شــماره 3 ســاخت 74 عدد درب 
فلکسیبل سمت کک در دســتور کار قرار گرفت. هر درب فلکسیبل شامل 
750 قطعه می باشد که ساخت این قطعات و مونتاژ آنها انجام گردید. تاکنون 

50 عدداز این درب ها به طور کامل ساخته شده و نصب گردیده اند.
سیستم ترمکس جدید خط نورد 350

در راستای بهبود و توســعه خط نورد 350 ونیز خود باوری و خود کفایی، 
سیســتم ترمکس خط نورد 350 )جهت افزایش و بهبودخواص مکانیکی( 
به صورت ســه قلو و چیدمان لوله ها و نازل های آن در باکس فوالدی همراه 
با اتوماســیون کنترل دمای محصول، توســط کارشناسان شرکت طراحی 
و ســاخته شــد و پس از نصب در خط نورد 350  با موفقیــت راه اندازی و 

بهره برداری از آن انجام گردید.
بازسازي و نوسازي ایستگاه ریخته گري شماره 7

 بازسازي و نوسازي کلي ایســتگاه ریخته گري شماره 7 بخش فوالدسازي 
با هدف افزایش راندمان تولید، کاهش توقفــات غیربرنامه اي، صرفه جویي 
در مصرف منابع و قطعات یدکي، کاهــش هزینه هاي نگهداري و تعمیرات 
در دستور کار قرار گرفت. این فعالیت شامل دو قسمت بازسازي تجهیزات 
مکانیکي و ساختماني ایستگاه و نیز ارتقاء سیستم برق و اتوماسیون ایستگاه 
بود.  بر این اســاس و پس از تأمین و تهیه کلیه اقالم و تجهیزات مورد نیاز و 

ایجاد آمادگي هاي الزم اجراي این پروژه در ایستگاه 7 ریخته گري با موفقیت 
انجام گردید.

طراحی و تولیدتسمه فوالدی
تیرورق و باکس از پرکاربردترین متریال های اســتفاده شده در سازه های 
فلزی می باشد که عموماً با اســتفاده از ورق های فوالدی تولید می گردد. از 
سال گذشته مطالعه بر روی تولید تسمه فوالدی در شرکت ذوب آهن آغاز 
شد و پس از انجام مراحل طراحی کالیبراسیون و شبیه سازی، تامین قطعات 
تکنولوژی و تامین و تــراش غلتک ها اقدام به آماده ســازی خطوط تولید 
گردید و تولید این محصول در پایان مرداد ماه سال جاری آغاز شد. با تولید 
این محصول، شــرکت های تولید کننده باکس به جای استفاده از ورق که 
می بایست با صرف هزینه های نیروی انسانی، برش و ضایعات باالی محصول 
به ابعاد مورد نظر تبدیل شود، از تسمه های تولیدی شرکت ذوب آهن اصفهان 

استفاده خواهند نمود.
49E1 طراحی و تولیدریل مترو تیپ

با توجه به نیاز بازار داخلی به ریل های قطار شهری)مترو(، طراحی و تولید 
ریل مترو تیپ 49E1ا)S49( مطابق الزامات استاندارد EN13674-1  آغاز 
گردید. پس از طی مراحل طراحی، شبیه سازی، تامین قطعات و آماده سازی 
کارگاه تولید آزمایشی این پروفیل با موفقیت به انجام رسید. در حال حاضر 
شرکت ذوب آهن آمادگی الزم را برای تولید انبوه این محصول دارا بوده که 
در صورت مشخص شدن شرکت بازرســی کننده)Third party ( از سوی 
مشتری، تولید و تحویل آن مطابق مفاد قرار داد منعقد شده انجام می گردد.
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نقش بخش تعاون
در صنعت و اقتصاد کشور

در ادبیات اقتصاد تعاونی، یک شرکت تعاونی بر 
اساس اصول و ارزش هایی اداره می شود که این 
اصول جهان شمول اســت از جمله این اصول؛ 
توجه به ارزش ها و منافع اجتماعی در کنار نفع 
شخصی، نظارت دموکراتیک، آزادی در ورود و 
خروج، اطالع رسانی مستمر و شفاف، محور قرار 

دادن سرمایه های انسانی.
مجموعــه ایــن اصول باعث شــده اســت که 
دولت ها همواره جهت ارتقای بهره وری و سطح 
رقابت پذیری، توسعه مشارکت مردمی، مبارزه 
با بیکاری، شفافیت اقتصادی وفقرزدایی توجه 

ویژه ای به اقتصاد تعاونی داشته باشند.
با توجه به اینکه کشــور جمهوری اسالمی ایران 
بعد از هشــت ســال جنگ تحریمی همواره با 
تحریم های ظالمانه مواجه بوده تامین معیشت 
مردم مخصوصا اقشــار آســیب پذیــر همواره 
دغدغه مســئولین بــوده و از ایــن رو در روند 
اجرای سیاســت های تعدیل اقتصادی، توجه به 
مولفه های اجتماعــی از دغدغه های اصلی بوده 
است. بر این اســاس در روند اجرای خصوصی 
سازی ساختار اقتصاد دولتی، اتخاذ الگویی هایی 
که به عدالت اجتماعی نزدیک تر باشد و در عین 
حال با مولفه هــای رقابت پذیــری و کارآمدی 
اقتصادی  مطابقت داشته باشد  منطقی تر است.

با توجه به ظرفیت های موجــود اقتصاد تعاونی 
در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی )به 
عنوان راهبرد خصوصی ســازی( جهت تحقق 

اهدافی همانند:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملي.

- گســترش مالکیت در ســطح عمومي مردم 

به منظور تأمین عدالت اجتماعي.
- ارتقاي کارایي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري 

منابع مادي و انساني و فناوري.
-  افزایش رقابت پذیري در اقتصاد ملي.

- کاستن از بار مالي و مدیریتي دولت در تصدي 
فعالیت هاي اقتصادي.

- افزایش سطح عمومي اشتغال و بهبود درآمد 
خانوارها توجه ویژه ای جهت استفاده از ساختار 
تعاونی و برنامه ریزی شده است که حداقل 25 
درصد از اقتصاد ملــی از طریق تعاونی ها محقق 

شود.
اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده اســت فاصله 
زیادی با شــاخص های هدف گذاری شــده در 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری  دارد و 
اقتصاد کشور همچنان نتوانسته است از مزایای 
اقتصاد تعاونی و خصوصی بهره مند شود در این 
راستا روند شاخص های بهره وری، رشد فزاینده 
اندازه دولــت، وضعیت بیکاری، ســطح رقابت 

پذیری و... موید این مطلب است.
آسیب شناسی وضعیت موجود نشان می دهد که 
مهم ترین موانع و چالش های توسعه بخش تعاون 

در اقتصاد کشور به شرح زیر است:
  پایین بودن اراده ساختار اجرایی کشور جهت 

واگذاری وظایف تصدی گیری
  ســطح پایین پاســخگویی در مدیران اجرایی 

جهت پاسخ دهی به نارامدی های اقتصادی
  وابســتگی باالی بودجــه عمومی کشــور به 
درآمدهای رانتی)همانند رانــت درآمد نفت( و 

پوشش ناکارآمدی ها از این طریق
  حاکم بودن فضای رانت در حوزه کســب و کار  

)مزیت دار بودن واردات به جای تبلیغ و ترویج 
فرهنگ تولید(

  پاییــن بــودن مســئولیت پذیری نســبت به 
ناکارمدی های اقتصادی مدیران اجرایی

توسعه و پیشــرفت بدون توجه به انسان ها، به 
معنای پیشرفت تکنولوژی و رفاه زندگی بدون 
روحیه خوب در زندگی است؛ در واقع مغز توسعه 
که انسانیت به شمار می رود ضعیف است و همین 
موضوع سبب می شود تا اقتصاد تعاون به عنوان 

یک اقتصاد پیوند زننده عنوان شود.
بر اساس مدل های جهانی، تعاون چند کارکرد 
مناسب را به دنبال دارد که از جمله آنها باید به 
بحث اســتفاده از تعاون در حوزه اعتبارت خرد 
و از سویی دیگر بستر اشــتغال زایی کارجویان 
اشاره کرد؛ همچنین ایجاد کارآفرینی در بستر 
تعاون نیز قابل ذکر اســت و امروز در دنیا حتی 
اقتصادهای کاپیتالیســتی نیز به موضوع تعاون 

نگاهی جدی دارند.
در ایران میدان داری دولــت در حوزه صنعت و 
اقتصاد جواب نداده و این موضوع باید رفع شود. 
در اشکال واقعی تعاون فساد وجود ندارد چرا که 
افرادی که در این بخش فعالیت دارند نمی توانند 
بر بزه و اعمال مجرمانه توافق داشــتنه باشند؛ 
در حال حاضر نظام از هر زمان دیگری بیشــتر 
به تفکر تعاونی واقتصاد مردمــی نیاز  دارد چرا 
که مســئولین اذعان دارند که تعاون در کشور 
در بخش توزیــع می تواند احتکار شــکن و ضد 
گرانفروشی عمل کند و از سویی دیگر تعاون در 
حوزه های حمل و نقل و صنایع دستی  نیز بسیار 
فعال است و هر یک از این ها می تواند به رشد و 

محسن حاج محمدی
مدیر روابط عمومی اتاق تعاون ایران
و مدرس دانشگاه در حوزه مدیریت و ارتباطات
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بالندگی کشور در حوزه صنعت و بهبود وضعیت 
اقتصادی اثر مستقیم داشته باشد.

بر اســاس بند الف ماده 9 سیاست های اجرایی، 
سند توســعه بخش تعاون باید تصویب شود اما 
این در حالی اســت که این دستگاه های موظف 
در این ســند هیچ اقداماتی در راستای توسعه 
ظرفیت و بهبود شــرایط تعاون انجام نداده اند؛ 
سهم تعاون از بازار پول، کاال، کشاورزی، خدمات، 
بازار ســرمایه و حتی وام های قرض الحســنه و 
ســایر موارد پیش بینی نشده، محقق نگردیده و 
دستگاه ها تمکین نمی کنند که باید این مشکل 
رفع و اجرای سند بخش تعاون به صورت جدی 

در دستور کار قرار گیرد.
در زمینه مشکالت صادرات یا کانال های مالی، 
روش های اطمینان بخشــی کــه بتواند فرآیند 
انتقال ارز به کشــور را انجام دهــد، نداریم و در 
همین راستا بر اساس گزارش اعالم شده از سوی 
اتاق بازرگانی درباره مشکالت بنگاه ها و تعاونی ها 
موضوع ناپایداری قیمت ها به دلیل بی ثباتی نرخ 
ارز، به عنوان بزرگترین و اولین مشــکل از میان 
28 مشکل اعالم شده است و در ادامه این گزارش 
عنوان شده که پیچیدگی مقررات، تامین مالی، 
رویه های غیر عادالنــه در اخذ مالیات و عوارض 
و فساد برخی از دســتگاه ها در بدنه اجرایی به 
ترتیب بعد از موضوع ارز بزرگترین مشــکالت 
بنگاه هــای اقتصادی و تعاونی ها اســت که این 
مشکالت باید رفع شود تا زمینه فعالیت گسترده 
بخش خصوصی و تعاونی در حوزه های مختلف 

صنعت و اقتصاد کالن کشور فراهم شود.
اشکال اساسی اقتصاد کشور ضمن دولتی بودن، 
بانک محور و نفت محور بودن اســت. همانطور 
که بزرگان در عرصه اقتصاد تاکید دارند، تحریم 
فرصت بزرگ و خوبی است که می توان از آن در 
راســتای افزایش توانمندی های داخل استفاده 

کرد؛ با اســتفاده از توان سایر صنایع و گسترش 
بازارهایی همچون غذا، انرژی های پاک و حمل و 
 GDP نقل، صنایع دستی و گردشگری می توان
کشــور را افزایش داد که می توانــد جایگزینی 
مناسب برای نفت باشــد و این موضوع از طریق 

تعاونی ها به راحتی قابل دستیابی است. 
مجلس شــورای اســالمی و قوه قضاییه باید به 
کمک مردم بیایند و در راســتای رفع خالءهای 
قانونی در حوزه تعاون کمک کنند؛ دولت وظیفه 
ایجاد زیرساخت ها و ریل گذاری حوزه تعاون را 
دارد، در دنیا، دولت ها با همکاری بخش خصوصی 
و تعاون نســبت به ایجاد زیرساخت های بخش 
تعاون اقدام می  کند چرا کــه دولت ها نگهدار و 
ســازنده خوبی نیســتند اما می توانند با اعمال 

حاکمیت ناظر خوبی باشند.
تعاون یک رشــته فعالیت نیســت بلکه روش و 
سبک اقتصادی است و در همین راستا نیز تمامی 
دستگاه ها درباره آن ماموریت هایی دارند که برای 
نمونه بانک مرکزی مسئولیت هایی در خصوص 
نهادهای مالی و شــرایط فعالیت قرض الحسنه، 

تسهیالت و تعاون دارد.
اقتصاد امروز ایران همان حلقــه مفقوده ای که 
برای بخش تعاون به دنبال آن بودیم را پیدا کرده 
است؛ البته به شــرطی که این حلقه قطع نشود 
و ظرفیت های بخش تعاون با توجه به اشــتیاق 
شکل گرفته برای فعالیت های اقتصادی تعاونی 

از بین نرود و صنعت شکوفا شود.
تعاونگران لشــگرهای آماده برای فعالیت های 
اقتصادی و اجتماعی هستند؛ در صورتی که به 
ســند بخش تعاون به صورت دقیق توجه شود 
می توان امیدوار بود که تحول و انقالبی اقتصادی 
در کشور ایجاد شود اما در هر صورت باید توجه 
داشت که توســعه تعاون بدون توسعه نهادهای 
مالی و اعتقاد راسخ مســئولین و ابتکار عمل و 

نوآوری خود تعاونی ها امکانپذیر نیست.
اقتصاد دولتی در واقع یک تجربه شکست خورده 
از اداره اقتصادی کشورهاست. اما بخش تعاون با 
توجه به روحیات اجتماعی و فرهنگی در ایران و 
ظرفیت های بالقوه و مــردم نهاد، در صورتی که 
تقویت شود می تواند بسیار کارآمدتر از دو بخش 
دیگر یعنی بخش خصوصــی و دولتی در عرصه 

اقتصادی کشور نقش آفرینی کند.
در اقتصاد هر پدیده و نهادی که بتواند با جذب 
سرمایه های خرد، تشکیل هلدینگ های با سرمایه 
متوسط و کالن بدهد، باید به شدت تقویت شود. 
این مبحث در واگذاری شرکتها از طریق بخش 
تعاون در قالب تشکیل تعاونی های سهامی عام 

امکان پذیر است.
از این منظر اســت که بخش تعاون در ایران از 
آنجایی که کارآیی انجام چنین فرآیندی را دارد 
و تجربیات گذشته هم نشــان داده مردم به این 
بخش اعتماد دارند، باید به شدت مورد حمایت 

قرار گیرند.
براســاس قوانین کشور، ســهم بخش تعاون از 
اقتصاد ایران بایــد به 25 درصد برســد، اما در 
حال حاضر این بخش با دســت یابی به این سهم 

فاصله معناداری دارد. 
نیاز کشور به اشــتغالزایی مولد، تولید محصول 
بــا کیفیت همراه با بازارســازی و ســوق دادن 
فعالیت های تولیدی به ســوی مردم نهاد شدن، 
ضرورت توجه به توسعه بخش تعاون را دو چندان 
کرده است. بخش تعاون در همه دنیا هم یکی از 
پایدارترین بخش ها خصوصاً در حوزه اشتغالزایی 
است. توجه به جایگاه قانونی بخش تعاون بعنوان 
رکن دوم اقتصاد کشور و تاثیرگذاری این بخش 
در صنایع مختلف کشــور می توانــد موجبات 
شکوفایی صنعت و اقتصاد را در دوره های کوتاه 

مدت و میان مدت فراهم آورد.
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حمل و نقل هوشمند در شهر!
 AVL با راه اندازی سامانه جدید

در 1000 دستگاه اتوبوس؛
اصفهان مجهز به مدرن ترین سیستم 
مدیریت شهری در کشور می شود 

بارها برای بســیاری از ما پیش آمده است که 
مدت زمان نســبتا طوالنی در ایســتگاه های 
اتوبوس به انتظار نشسته یا ایستاده و از نامشخص بودن زمان رسیدن اتوبوس 
گالیه مند باشیم یا اینکه برای برنامه ریزی یک سفر درون شهری با استفاده 
از ناوگان حمل و نقل عمومی دچار مشکل شده و سر قرارمان نرسیده ایم و 
معضالتی از این قبیل که تمایل ما را به استفاده از این ناوگان کاهش داده و ما را به اســتفاده هر چه بیشتر از اتومیبل های شخصی برای رفت و آمد در شهر 

سوق داده است.
AVL به مجموعه ای ازسیستم ها و سخت افزارهای شناخته شده اطالق می شود که جهت تشخیص وتعیین موقعیت جغرافیایی یک وسیله 
نقلیه وانتقال اطالعات موقعیت آن به مکان دیگر جهت استفاده های مختلف مورد استفاده قرارمی گیرد. سامانه AVL )سیستم مکان یاب 
خودرو( با استفاده از گوشی های هوشمند و اپلیکیشن های مختلف به مسافران در هر کجا که باشند، زمان حرکت ها و هم پوشانی ها را اطالع 

خواهد داد و به طور کلی راهنمایی برای استفاده بهتر شهروندان از وسایل نقلیه عمومی است.
 از این رو معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان برای حل و کاهش این معضالت اجرای طرح جدید AVL را در دستور کار خود قرار داده تا با استفاده 

از تکنولوژی روز با دغدغه های کمتری به سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی روی بیاوریم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به راه اندازی سامانه جدید AVL در 1000 دستگاه اتوبوس اصفهان تا پایان سال می گوید: با اجرای 

ش
زار

گ

با اجرای طرح سامانه مکان یاب خودرو، اصفهان به یکی از 
به روز ترین سیستم های پرداخت و مدیریت ناوگان شهری 

کشور تبدیل شود

نرگس طلوعی



13
98

اه 
ر م

ــ
مه

م/ 
سو

ره 
ما

 ش
ل/

 او
ال

س
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

37

ش
زار

گ

طرح AVL، سیستم حمل و نقل ارتقا یافته و دغدغه هایی که شهروندان در پرداخت دارند به نوعی برطرف خواهد شد.
علیرضا صلواتی می افزاید: همچنین با توجه به تنوع روش های شارژ و پرداخت، نیازی نیست که از طریق مراجعه به باجه ها برای شارژ کارت مراجعه شود، 

بلکه می توان با ارائه خدمات از طریق خودپردازها، تلفن های هوشمند و ATM موجب افزایش رضایت شهروندان شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه این طرح با همکاری شرکت صا ایران اجرایی می شود، در این باره می گوید: خرداد سال گذشته 
برای شناسایی شرکت هایی که داوطلب ارائه خدمات کارت هوشمند شهروندی و پرداخت الکترونیک بودند، فراخوان داده شد که پس از برگزاری جلسات 
متعدد، شرکت صاایران، ارائه دهنده خدمات صنایع الکترونیک برنده این مناقصه شناخته شد که حدود دو ماه پیش قراردادی نزدیک به 90 میلیارد تومان 

بین شهرداری و این شرکت منعقد و امضا شد.
منظم شدن سیســتم وضعیت حمل و نقل، جلوگیری از توقف های بی  مورد، رفع مشــکالت موجود در این زمینه و رصد رفتار تمام رانندگان از مزیت های 
استفاده از طرح AVL است که صلواتی به آنها اشاره می کند و می گوید: نصب دستگاه های مربوطه این طرح در داخل اتوبوس ها افزایش بهره وری، ارتقای 

کیفی، رضایت مندی از مدیریت ناوگان عمومی را به دنبال خواهد داشت.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه تا پایان سال 98 این سیستم راه اندازی می شود، ادامه داد: با همکاری شرکت های دانش بنیان 
داخلی در حال تولید دستگاه های مورد نظر هستیم و تا به روزترین روش مدیریت ناوگان و پرداخت الکترونیک را در اصفهان داشته باشیم. براساس برنامه 
زمان بندی، فاز نخست این برنامه 6 ماهه است که تا پایان امسال عملیاتی خواهد شد. به گفته صلواتی، این سامانه در راستای یکپارچه سازی سیستم حمل و 
نقل در شهرهای دیگر نیز راه اندازی می شود تا هماهنگی بین شرکت های اتوبوسرانی متصل به اصفهان که ناوگان آنها وارد اصفهان می شود، صورت بگیرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان هم چنین اظهار امیدواری می کند که با اجرای این طرح اصفهان به یکی از به روز ترین سیستم های پرداخت 
و مدیریت ناوگان شهری کشور تبدیل شود.
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در نیمه ی نخست سال 98؛

شهرك هاي صنعتي؛ مبدأ 73 درصد از صادرات 
چهارمحال و بختیاري به خارج از کشور

توسعه صنعتی و تجهیز شهرک های صنعتی برای افزایش توان تولیدی و صادراتی کشور، سیاست های منطقی و منطبق 
با توانایی ها و امکانات واقعی مناطق مختلف کشور را می طلبد تا ضمن تقویت زیربناها در این بخش، وضع کنونی صنعت 

به عنوان بخش تولیدکننده کاالهای جایگزین واردات و درون نگر به بخشی برون نگر و صادرات گرا تغییر جهت یابد.
بر همین اساس خبرها حاکی از آنست که طی شش ماهه ی نخست امسال ، قریب به 19 میلیون دالر از تولیداِت شهرک ها 

و نواحی صنعتی استان چهارمحال و بختیاری به خارج از کشور صادر شده است.
سرپرست شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری می گوید: بر مبناِی گزارش عملکرد صادرات و واردات که 
از سوی اداره کل گمرک استان در جلسه ی کارگروِه توسعه ی صادرات غیرنفتی استان مطرح شد؛ در نیمه ی اول ساِل 
98 ، حدود 26 میلیون دالر کاال از استان چهارمحال و بختیاری به خارج از کشور صادر شده است که طبق آمار ، سهِم 
صادرات محصوالِت واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی 19 میلیون دالر و معادِل 73 درصد برآورد می شود.

حمیدرضا فالح ، کشــور عراق را یکی از مقاصِد مهم صادرات کاالهای اســتان چهارمحال و بختیاری می داند و اظهار 
می داردبر همین اساس و طبق: لوازم خانگی، خوراِک آماده ی آبزیان، لوله و پروفیل، لبنیات، کاشی، آب معدنی، ادوات 
کشاورزی، نخ پلی استر ، میل گرد و نمد از جمله کاالهایی هستند که طی شش ماهه ی نخست امسال از مبدأ شهرک ها و 
نواحی صنعتی استان به کشورهای عراق، افغانستان، ارمنستان، هندوستان، ترکیه، کویت، رومانی، آذربایجان، گرجستان، 

پاکستان و قرقیزستان صادر شده است.
سرپرست شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری تصریح می کند: »رونِق صادرات غیرنفتی« متأثر از رونق 
تولید است و از آن رو که ارتقاِی درآمدهای ارزی را در پی دارد؛ می تواند نقِش ارزنده ای را در توسعه ی اقتصادِی کشور 
ایفا کند. فالح با اشاره به سهِم قابِل مالحظه ي محصوالِت شهرک های صنعتی استان در میزاِن صادراِت شش ماهه ی اول 
سال جاری، می گوید: »کارگروِه صادرات غیرنفتی استان« به منظور شناسایی ظرفیت های صادراتِی واحدهای تولیدِی 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی، موضوِع استقراِر دفتِر »شرکت توســعه ی صادرات استان« را در شهرک صنعتی 

شهرکرد به منظور تثبیت و تقویِت این جایگاه در دستور کار قرار داده است.
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اد
صـ

اقت

ناوگان آمازون برقی می شود

شــرکت آمازون به تازگی اعالم کرده است که به منظور حفاظت از محیط زیســت قصد دارد ناوگان تحویل 
محصوالت به مشتریانش را برقی سازی کند و بدین منظور 100 هزار خودروی الکتریکی خریداری کند.

شــرکت آمازون که یکی از غول های تکنولــوژی آمریکایی و همچنین بزرگترین شــرکت تجارت آنالین و 
الکترونیک به شمار می رود، در جدیدترین اخبار و گزارش های منتشر شده در وب سایت theverge به نقل از 
USA today اعالم کرده است که قصد دارد به منظور کاهش آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست، ناوگان 
 Rivian تحویل کاال و محصوالت به مشتریانش را برقی کند و بالغ بر 100 هزار دستگاه ون الکتریکی از شرکت
مستقر در میشیگان آمریکا خریداری و استفاده کند تا بدین ترتیب نقش و سهم خود را در زمینه کاهش میزان 

انتشار گازها آالینده به جو زمین ایفا کند.
جف بزوس، موسس و مدیرعامل شرکت آمازون، در جریان برگزاری رویدادی در واشنگتن آمریکا از برنامه های 
خود به عنوان یکی از غول های تکنولوژی جهان در خصوص حفاظت از محیط زیســت سخن گفته و خاطرنشان کرده است که انتظار می رود تا سال 2024 
میالدی بالغ بر 100 هزار دستگاه ون الکتریکی تحویل این شرکت داده می شود که نخستین دستگاه آن در سال 2021 میالدی در آمریکا آغاز به کار خواهد 
کرد. با توجه به آنکه در ســال های اخیر خودروهای برقی و الکتریکی تحت تأثیر نگرانی های زیســت محیطی در خصوص افزایش گرمایش زمین، گازهای 
گلخانه ای و سمی و همچنین آلودگی هوا در کالنشهرها و مشکالت متعددی که برای محیط زیست، اکوسیستم زمین و سالمتی انسان و حیوان ایجاد می کند، 
از توجه خاصی برخوردار شده اند و دولت های متعددی در جهان نیز تصمیم گرفته اند که با ارائه طرح های تشویقی به شرکت های تولیدکننده این محصوالت 

و همچنین شهروندان خود، تولید و خرید و فروش وسایل نقلیه پاک و دوستدار محیط زیست را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.
بسیاری از کشــورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله با آلودگی هوا و کاهش میزان انتشــار آالینده ها و گازهای گلخانه ای و حفظ بیشتر محیط زیست، 
خودروهای تمام الکتریکی و برقی را به تولید انبوه برسانند. بنابراین بسیاری از شــرکت های خودروسازی در جهان عزم خود را برای تولید انبوه خودروهای 
برقی جزم کرده و از برنامه های خود بدین منظور رونمایی کرده اند. افزایش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت اســتفاده بیشتر از این خودروهای پاک، 
موجب شده است شرکت های خودروسازی در سراسر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر یک از برنامه های خود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر 

و با توان پیمایش بیشتر رونمایی کنند.
دولت های بسیاری همچون انگلستان، فرانسه، نروژ، اســپانیا، یونان، مکزیک، چین و هند از جمله پیشگامانی هستند که قصد دارند به منظور جلوگیری از 
آلودگی هوا و حفظ محیط زیســت، تولید و فروش خودروهای بنزینی و دیزلی را تا دهه 2030 و نهایتاً تا دهه 2040 میالدی )حدوداً دو دهه آینده( ممنوع 
و متوقف اعالم کنند. شرکت Rivian که دفتر و کارخانه آن در شهر میشــیگان ایاالت متحده آمریکا واقع شده است، یک شرکت نوظهور در صنعت تولید 
خودروهای برقی و الکتریکی به شمار می رود که از سال 2009 میالدی تاکنون شروع به کار کرده است و نخستین خودروی شاسی بلند و پیکاپ خود را در 

نوامبر سال گذشته به مرحله تولید رساند.
منبع: اعتمادآنالین

بسیاری از کشــورهای جهان 
قصــد دارند بــا هــدف مقابله 
بــا آلودگــی هــوا و کاهــش 
میزان انتشــار آالینده هــا و گازهای 
گلخانــه ای و حفــظ بیشــتر محیــط 
زیست، خودروهای تمام الکتریکی 

و برقی را به تولید انبوه برسانند. 
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ملی شــدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق از آن دســت 
اتفاقاتی اســت که در تاریخ ایران به ثبت رسیده و به پاس این 
اتفاق مهم 29 اســفند تعطیل رسمی اعالم شــده تا مردم بدین 

صورت به پیشواز عید نوروز بروند. اما اکنون این سوال وجود دارد که چرا توجهی به ملی شدن دیگر صنایع مهم کشور نمی شود؟
به عنوان مثال وجود ظرفیت های عظیم صنعت پوشاک و نساجی در ایران می تواند راه را برای داخلی سازی و حتی ملی کردن این 
صنعت باز کند. در همین راستا از نیمه دوم سال 1396، دولت تدبیر و امید اقدام به عقد سه قرارداد کرد که در این زمینه می توان 

به »ساماندهی برندهای پوشاک« و »راه اندازی شهرک  تخصصی پوشاک« اشاره کرد.
در راستای ایجاد توازن صنعتی در مناطق جغرافیایی نیز »طرح ویژه برای اشتغال زایی در صنعت پوشاک« در دستور کار قرار گرفت 
و در این زمینه تفاهم نامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشــاک در مناطق روستایی به امضا رسید تا دولت بدین 

صورت وارد فاز سوم آن شود.
اکنون پس از گذشت حدود دو سال از برنامه ریزی برای توسعه صنعت پوشاک کشور وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده است، 
که پنج استان به صورت پایلوت برای این طرح انتخاب و دو استان سیستان و بلوچستان و کردستان نیز به آنها اضافه شده اند که قرار 
است سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار آن را بر عهده بگیرد. البته تحقق داخلی سازی و ملی کردن صنعت پوشاک تنها از طریق 
دولت و سازمان های مربوط امکان پذیر نیست، بلکه دست اندرکاران بازار هم باید به کمک دولت بشتابند تا اهداف مد نظر به واقعیت 
نزدیک شود که البته در ماه های اخیر بســیاری از خیاطان، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان پوشاک تالش کرده اند با جمع آوری 
مبالغی به خواسته های مسئوالن صحه بگذارند. این روزها اگر ســری به بازار پوشاک بزنیم متوجه می شویم که همچنان پوشاک 
ایرانی زیرسایه محصوالت ایتالیایی، ترک و چینی تقاضای چندانی ندارند. حتی اگر این پوشاک پارچه و دوخت داخلی هم داشته 
باشند، تولیدکنندگان با برچسب خارجی سعی در فروش آن دارند. از این رو توسعه این صنعت هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ 
فرهنگی امری ضروری به نظر می رسد. از آنجایی که صنعت پوشاک و نساجی در ایران دارای ظرفیت های بالقوه ای است می توان 

آن را به عنوان یکی از صنایع مستعد برای اشتغال زایی، ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده معرفی کرد.
حال از آنجایی که ارزش پول ملی کشور در طول بیش از یک سال گذشته به بیش از یک ســوم کاهش یافته است طبیعتا ارزش 
نقدینگی و سرمایه کارخانه های تولیدی هم به همین مقـدار تنـــزل دارد؛ از این رو نمی توان از آنها انتظار داشت که به تنهایی از 

این روزها اگر ســری به بازار پوشاک 
بزنیم متوجه می شــویم کــه همچنان 
پوشــاک ایرانی زیرســایه محصوالت 
ایتالیایی، ترک و چینی تقاضای چندانی ندارند.

ک
شا

پو

ملی می شودصنعت پوشاك اقدامی دیرهنگام؛
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این منجالب رکــود همراه با تورم خارج شــوند. این 
کارخانجات و واحدهــا در بهترین حالت در طول این 
مدت اقدام به تعدیل نیرو و کاهش تولید نکرده اند که 
اگر دولت به کمک آنها نیاید باطبــع دیر یا زود باید 
منتظر زمین خوردن آنها باشیم. به همین دلیل حدود 
دو سال است که استارت طـرح ملی پوشـاک از سـوی 
وزارت صمت، زده شده اســت. طرح ملی پوشاک از 
جمله طرح هایی اســت که می توانــد در بعد ملی به 
کمک فعاالن صنایع مربوط به تولید پوشــاک بیاید. 
زیرا از ســویی اهتمام جدی دولــت و به ویژه وزارت 

صمت را برای حمایت از تولید نشــان می دهد و از ســوی دیگر با اقدامات 
کارشناســی که صورت گرفته پیش بینی موفقیت این طرح بیش از شکست 

آن است.
همچنین در حالی که سال گذشته بســیاری از صنایع ایران با رکود دست و 
پنجه نرم می کردند، به کمک وزارت صمت دست اندرکاران بازار پوشاک رونق 
نسبی را پشت سر گذاشــتند و عالوه بر تامین بخشی از نیازهای جامعه، به 

ایجاد اشتغال در کشور هم کمک کردند.
عالوه بر این، برخالف گذشته که توسعه صنایع کشور بیشتر شکل متمرکز 
داشت و به کالنشهرهایی همانند تهران توجه می شــد، شروع این پروژه از 
اســتان هایی بوده که به رغم ظرفیت باالی تولید پوشــاک، از نرخ بیکاری 
باالتری رنج می بـرنـد. بدیـن ترتیب پنـج استـــان اردبیـل، کـردستـان، 
چهار محال و بختیاری، گیالن و همدان پرچمدار طرح ملی پوشاک شده اند 
که طبق تفاهم انجام شده بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت سمت طرح 
تولید پوشاک در مناطق روستایی با سرمایه حداقل 68 میلیارد تومان در هر 
استان اجرایی می شود که اگر دست اندرکاران این صنعت هم سرمایه خود را 
به این مبلغ بیفزایند، داخلی سازی و ملی شدن صنعت پوشاک را نباید چندان 

دور از واقعیت دانست.
پوشاک؛ صنعتی کم ریسک

شــاید برای برخی از شهروندان صحبت از داخلی ســازی صنعت پوشاک و 
ملی شدن آن شــبیه به یک شوخی، آرزو و رویا باشــد؛ اما باید توجه داشت 
با جمعیت 80 میلیون نفری که در ایران وجود دارد، سرمایه گذاری در این 
بخش یکی از کم ریســک ترین نوع فعالیت های اقتصادی به حساب می آید. 
به ویژه آنکه وزارت صنعت نیز تمام هم و غم خود را روی بهبود وضعیت این 
صنعت گذاشــته اند. جدا از این ماجرا از قدیم گفته اند که سرمایه گذاری در 

دو حوزه هیچ گاه ســوخت ندارد؛ یکی مواد خوراکی، 
دیگری پوشاک. چراکه مردم از هر چه هم که بگذرند، 
بعید به نظر می رســد که بتوانند بدون غذا و لباس به 

حیات خود ادامه دهند.
یعنی ممکن اســت که مــردم در مواقع حســاس از 
نیازهایی نظیر خودرو، مســکن، لــوازم تزئینی و ... 
بگذرند و این نیازهای خود را به شکل دیگری برطرف 
کنند، اما طبیعتا مردم بــه دلیل حضور در جمع و در 
امان ماندن از سرما و گرما همواره به لباس و پوشاک 
نیاز دارند و می تــوان آن را از نیازهــای ضروری هر 
جامعه ای به حساب آورد. حال که در قرن 21 که شرایط زندگی برای افراد 
بهبود یافته است، صنعت مد را هم می توان به صنعت پوشاک و نساجی اضافه 
کرد. طوری که این روزها تنها دوخت و وصله و پینه کردن یک پارچه کافی 
نیست، بلکه باید در طراحی پوشاک هم سلیقه ای به خرج داد که دارای تازگی 
و چشم نوازی باشد. در این زمینه باید دید که صنعت مد جهان به کدام سو 
می رود و خود را با آن انطباق داد. همچنین اکنون برندها هستند که تعیین 
می کنند مردم چه باید بپوشــند. بنابراین در طرح ملی پوشاک هم باید این 
نکته را در نظر داشــت که برای حضور در بازارهای جهانی برندسازی امری 
اجتناب ناپذیر است. با این حال در طول بیش از یک دهه اخیر دولت ها حتی 
بازار داخلی را به کاالهای چینی، ترک و ایتالیایی سپرده اند. این پوشاک یا 
از کیفیتی باالیی برخوردارند که محصوالت ایرانی به پای آن نمی رسند و یا 
قیمتی نازل دارند که قشر کمتر برخوردار جامعه خرید آن را ترجیح می دهند. 
درنتیجه امروز اگر قصد داریم طرح ملی پوشاک و یا هر برنامه ای در راستای 
توسعه این صنعت به اهداف خود دســت یابد، باید از نیروی کار متخصص و 
ارزان خود به بهترین شــکل ممکن بهره بگیریم. خوشبختانه امروز جوانان 
زیادی در کشور حضور دارند که با ایده، سرمایه و یا کار خود می توانند توسعه 

هر صنعتی را محقق سازند.
این امر مشروط بر آن است که برندهای ایرانی هم صرفا به دنبال تامین سود 
خود در کوتاه مدت نباشند.مشخص اســت که خریداران هم به فکر منفعت 
خود هستند و اگر تفاوتی قیمتی بین کاالی ایرانی و خارجی وجود نداشته 
باشــد، به دلیل فرهنگ موجود و خدمات پس از فــروش کاالی خارجی را 
ترجیح می دهند. بنابراین تامین سرمایه فقط بخشی از ماجراست؛ پس در 

کنار آن الزم است دیگر شرایط را هم در نظر گرفت.
منبع: اقتصاد آنالین

در حالــی کــه ســال گذشــته 
بسیاری از صنایع ایران با رکود 
دست و پنجه نرم می کردند، به 
کمک وزارت صمت دست اندرکاران 
بازار پوشاک رونق نسبی را پشت سر 
گذاشــتند و عالوه بر تامین بخشی از 
نیازهای جامعه، به ایجاد اشــتغال در 

کشور هم کمک کردند.

ک
شا

پو
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دالیل اصلی شکست 
استارتاپ ها

دنیــای امــروز دنیــای استارتاپ هاســت. 
کسب وکارهای نوپا هر روز در گوشه ای از جهان 
شکل می گیرند و محصوالت و خدمات شان را به 
بازار عرضه می کنند. اما واقعا چند درصد از این اســتارتاپ ها می توانند از 
مرحله ی اولیه گذر کنند و در بازار رقابتی امروز به فعالیت خود ادامه بدهند؟

واقعیت این است که تعداد استارتاپ هایی که در مسیر خود با شکست مواجه 
می شوند بسیار زیاد است. بسیاری از افرادی که کسب وکار جدیدی راه اندازی 
می کنند، در ابتدای کار انرژی و سرمایه دارند و هرگز به این فکر نمی کنند 
که اوِل راه هســتند و ممکن اســت موانع زیادی در مســیِر پیش رو وجود 
داشته باشد. شکست درواقع نوعی فرصت برای یادگیری است، اما می توان 
با استراتژی درست و با اســتفاده از روش های کارآمد از پیامدهای شکسِت 
جبران ناپذیر جلوگیری کرد. در اینجا ادامه دالیل شکست استار تاپ ها را از 

شماره قبل با هم دنبال می کنیم. 
  بی توجهی به بازخوردهای مشتریان

یکی از مهم ترین عوامل موفقیت اســتارتاپ ها از شــروع یک ایده تا تولید 
محصول و بررســی آن، اهمیت دادن به بازخوردهای کاربران و مشتریان 
است. 14٪ استارتاپ ها به این دلیل شکست می خورند که بنیان گذاران آنها 
دیدگاه های مشتریان را بررسی نمی کنند و بنابراین از نقاط قوت و ضعف شان 
آگاه نمی شــوند. گاهی اوقات یک ضعف کوچک ازنظر مشتری درنهایت به 
نابودی استارتاپ منجر می شود. در این میان برخی استارتاپ ها هم هستند 
که با توجه به بازخورد مشتریان شان و تغییرات ضروری و سریع در محصول 

توانسته اند عالوه  بر جلب رضایت مشتریان فعلی بازار خود را توسعه دهند.
  ارائه محصول در زمان نامناسب

برخی از استارتاپ ها زودتر از پیشــرفت تکنولوژی موردنیازشان راه اندازی 
می شوند و ازآنجاکه بازاری برای آنها وجود ندارد با شکست مواجه خواهند 
شد. دسته ی دیگر آن قدر دیر شروع به کار می کنند که یا بازار اشباع می شود 
یا تکنولوژی پیشرفته تری جای آن را می گیرد. بنابراین راه اندازی استارتاپ 
در زمان مناسب بسیار اهمیت دارد. براساس آمار، 13٪ از استارتاپ ها فقط 

به دلیل راه اندازی در زمان نامناسب از دور خارج شده اند.
  از دست دادن تمرکز

یکی دیگر از دالیل شکســت اســتارتاپ ها کــه حــدود 13٪ از آنها را در 
برمی گیرد، ازدست دادن تمرکز است. راه اندازی یک استارتاپ عالوه بر زمان، 
تالش و پول به تمرکز کافی بر اهداف اصلی کسب وکار نیاز دارد. بسیاری از 
استارتاپ ها به دلیل کاهش تمرکز بنیان گذاران و پراکندگی پروژه ها، از مسیر 

اصلی هدف شان منحرف می شوند.
در این بین برخی اســتارتاپ ها می توانند بخش هایی از کسب وکار را که به 
شکل گیری هسته ی اصلی آن مربوط نیست، برون سپاری کنند. شرکت های 
کوچک و متوسط در سرتاسر جهان و بسته به نوع کسب وکارشان مواردی 
نظیر بازاریابی محتوایی و مدیریت بالگ، مدیریت سایت، مدیریت موجودی، 
مدیریت مالی و… را به شرکت های باتجربه می سپارند و با خیال راحت به 

چالش های کسب وکار جدیدشان رسیدگی می کنند.

  ناهماهنگی تیم با سرمایه گذار 
بســیاری از بنیان گذاران اســتارتاپ ها پس از مطرح کردن ایده شان و 

گردآوری تیمی مناسب، شروع به کار می کنند و همه چیز 
به نظر عالی پیش می رود. اما پس از مدت کوتاهی 

اســتارتاپ شکســت می خورد. یکی از 
دالیل این شکســت کــه 13٪ از 

استارتاپ ها را درگیر می کند، 
ناهماهنگــی و اختالفات 

بین بنیان گــذاران، 
ران  ســرمایه گذا

و اعضــای تیم 
است که قبل 

از شــروع 
کار وجود 
نداشت. 

تیــم 

استارتاپی 
و 

ســرمایه گذار 
بایــد بکوشــند 

تــا زبــان واحدی 
بــرای هماهنگی هــا و 

پیگیری ها تعریــف کنند و 
ســرمایه گذار هم به نوعی توجیه 

شــود که در محیط های اســتارتاپی 
ممکن است ســودآوری کمی از برنامه عقب 

بیفتد. تهیه گزارش های مالی به شکل درست می تواند 
به صورت مستمر سرمایه گذار را در جریان وضعیت قرار دهد.

  تغییر ندادن مسیر نادرست
گاهی بنیان گذاران پس از تولید و بررســی محصول مشاهده می کنند که 
این محصول خوب نیست و یا بازار مناسبی برای آن وجود ندارد. اگر در این 

کار
 و 

ب
کس

    بخـش دوم
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شرایط تغییر مسیر با درایت کافی انجام شــود می تواند استارتاپ را نجات 
دهد، اما در 10٪ موارد ممکن است یکی از دالیل فوق باعث شکست شود.

  کاهش اشتیاق بنیان گذاران
بسیاری از اســتارتاپ ها در ابتدای کار با اشتیاق 
راه اندازی می شــوند، اما پــس از مدتی 
عالقه ی بنیان گذاران برای ادامه ی 
کار فروکش می کند. براساس 
آمار، 9٪ از اســتارتاپ ها 
به دلیــل بی عالقگی 
ن  ا ر ا ن گــذ بنیا
بــه حــوزه ی 
ن  لیت شا فعا
یا شناخت 
فــی  کا نا
آن،  از 

شکست 
می خورند. 
با درگیـــر 
ن  د کـــــــر
ســرمایه گذار تا 
حدی معقــول و در 
جریان قــرار دادن او در 
کسب موفقیت های کوچک 

و بزرگ انگیزه او را حفظ کنید.
در  استارتاپ  راه اندازی    

موقعیت جغرافیایی نامناسب
مکان راه اندازی استارتاپ یکی از عوامل مهم موفقیت 
آن است؛ به طوری که آمار نشان می دهد 9٪ استارتاپ ها به دلیل 
نامتناسب بین مفهوم استارتاپ و مکان راه اندازی آن دچار مشکل می شوند. 
عالوه براین، اســتارتاپ هایی که با تیم های دورکار راه اندازی می شوند، باید 
راه های ارتباطی مؤثر با آنها برقرار کنند. در غیر این صورت، فقدان کار تیمی 

و بی برنامگی منجربه شکست استارتاپ خواهد شد. ابزارهای جدید برگزاری 
جلسات، برنامه ریزی، زمان بندی و مدیریت آنالین پروژه ها را امتحان کنید 

و به بهترین نحو در کسب وکارتان به کار گیرید.
  بی عالقگی سرمایه گذار

پیش از این، درباره ی مشکالت مالی که سر راِه استارتاپ ها قرار دارد صحبت 
کردیم. به جز تمام شــدن نقدینگی، بی عالقه ی ســرمایه گذاران و ناتوانی 
بنیان گذاران در جذب آنها نیز از دالیل مهم شکســت 8٪ از اســتارتاپ ها 

به شمار می رود.
  مسائل حقوقی و قانونی

گاهی استارتاپی براســاس ایده ای ساده شــکل می گیرد، اما پس از مدتی 
با مسائل قانونی بسیار پیچیده مواجه می شــود. مشکالت قانونی در مسیر 
کســب وکارهای نوپا که تجربه ی چندانی هم ندارند موانــع زیادی ایجاد 

می کنند که در 8٪ موارد، آنها را از ادامه ی فعالیت بازمی دارند.
مشکالت قانونی از ثبت شرکت، برند و محصول گرفته تا مشکالت مالیاتی، 
خط قرمز های اجتماعی، محیط زیست و غیره را شامل می شوند. تمامی موارد 
را ریزبه ریز بررسی کنید و کوچک ترین نکات را از قلم نیندازید، چون دیر یا 

زود دردسرش گریبا ن گیرتان می شود.
  نداشتن شبکه ی ارتباطی و مشاور

آمار نشان می دهد یکی از دالیلی که به موجب آن 8٪ استارتاپ ها شکست 
می خورند، این اســت که بنیان گذاران شان از شبکه های ارتباطی خودشان 
با سرمایه گذاران درســت اســتفاده نمی کنند و تمایل ندارند از آنها کمک 
بخواهند. بهتر است سرمایه گذاران را از ابتدا در جریان امور قرار دهید، زیرا 
آنها می توانند به شما کمک کنند. اگر سرمایه گذارتان نمی تواند در این زمینه 

کمکی کند، از مشاوران و توسعه دهندگان کسب وکارها کمک بگیرید.
  خستگی

معموال شروع کسب وکاری جدید با انرژی زیادی همراه است؛ به طوری که 
بنیان گــذاران نمی توانند بیــن کار و زندگی شــان تعادل برقــرار کنند و 
به همین دلیل خسته می شوند. این موضوع یکی از دالیل مهم شکست 8٪ از 
استارتاپ هاست. به موقع دست از کار بکشید و پس از استراحت، تالش هایتان 

را از سر بگیرید.
راه اندازی کســب وکار به اندازه ی کافی ذهن شــما را درگیر و زمان تان را 
می گیرید. برخی از مسئولیت هـایتـان را بـــه اعضـای تیـم مطمئنی کـه 

گرد آورده اید یا تیم های مورداطمینان بیرونی بسپارید.
  تغییر ندادن مسیر در مواقع ضروری

بســیاری از بنیان گذاران با اینکه می دانند به بن بست رسیده اند، حاضر به 
تغییر مسیر یا استراتژی نیستند. چسبیدن به یک ایده ی بد یا یک بازار بد، 
نه تنها موجب اتالف منابع و پول می شود، بلکه به دلیِل پیشرفت نکردن کار 
سبب ناامیدی کارکنان می شود. 7٪ از استارتاپ ها به دلیل این اشتباه بزرگ 

با شکست مواجه می شوند.
اگر مسیرتان اشتباه بوده، غرورتان را کنار بگذارید و لج بازی نکنید؛ شاید با 

تغییر مسیر فرصت های خیلی بهتری نصیب تان شود.
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آدرس: میمه، ازان، خیابان امامزاده، 
روبروی مسجد امام علی)ع(

همراه: 09140437049
خانم جعفری
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9001 ISO دارای گواهینامه

دارای گواهینامه TCS روسیه

دارای گواهینامه WYG اتحادیه اروپا

دارای گواهینامه به امضا اساتید

آدرس: چهارمحال و بختیاری، بلداجی، 

خیابان شهید مفتح، جنب دبیرستان 

اسامعیل بختیار

تلفن: 038-34642591  

038-34644311    
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