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مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
صنعتىشـدن كشـور يـك مقـولـه ملى و همگانى است و
همه بايد در اينباره احساس مسئوليت كنند.

فاکتور مهم در پیشرفت اقتصاد کشور

صنعت

علم اقتصاد را علم مطالعه تخصیص منابع کمیاب برای خواســتههای نامحدود بشری نامیدهاند .در غالب
تحلیلهای اقتصادی ،عامالن اقتصادی را به دو دســته تولیدکنندگان کاالها و خدمات و مصرفکنندگان
کاالها و خدمات تقسیم میکنند.
هدف تولیدکنندگان آن اســت که بابه کارگیری ترکیب منابع تولید( نیروی کار ،سرمایه ،منابع طبیعی،
مدیریت) و با توجه به کمیابی این منابع و بنابراین تقبل هزینه دربهکارگیری آنها ،سود خود را بیشتر سازند.
هدف مصرفکنندگان 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 بخشهای 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 .بهرهوری در ســازماندهی صنایع هر کشــوری از اهمیت باالیی برخوردار
میباشد .لذا بررســی عواملی که میتواند 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 بیتردید میتواند ضرورت دگرگونی در جهتگیریها ،نیازهای راهبردی و
الزامهای ساختاری-سیاستی توسعه صنعتی آینده کشور را مورد تأکید قرار دهد .نقش صنعت در اقتصاد
جهانی و روند توسعه کشورها بر کسی پوشیده نیست چرا که این بخش با سهم  ۴۰درصدی از ارزش تولید
ناخالص جهان نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکند .ارائه هرگونه تصویری از نقش و جایگاه
بخش صنعت در آینده اقتصاد کشــور ،نیازمند انجام مطالعهای گســترده و همه جانبه پیرامون تحوالت
گذشته و وضع موجود این بخش در اقتصاد کشور و مقایسه آن با وضعیت کشورهای توسعهیافته و همچنین
کشورهای نوخاسته صنعتی اســت .از این رو تهیه تصویری از ســیمای صنعتی کشور و آگاهی از عملکرد
ویژگیهای بنگاههای صنعتی برمبنای آمار و اطالعات ،نخستین گام ضروری بهشمار میآید .با نگاهی گذرا
سیاستگذاری صنعتی ایران به شش دوره تقسیم میشود .دوره اول شامل برنامههای 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 میباشد در دوره چهارم که از سال  ۱۳۶۷شروع و تا سال  ۱۳۷۴ادامه داشت به دوره جابه جایی از
استراتژی خودکفایی به جایگزینی واردات نام گرفت .بازگشت مجدد به استراتژی خودکفایی به معنای اعمال
فشارسنگین بر تراز پرداختها و گسترش ممنوعیتهای 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 سیاستهای
برنامه سوم توسعه بود ،به اصالحات ساختاری در محیط اقتصادی پرداخته شد.
استقرار نظام تعرفه به جای محدودیتهای 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 گونهای باشد که شرایط
ثبات اقتصادی را با اتخاذ سیاستهای اقتصادی سازگار با توسعه صنعتی فراهم نماید .رقابتپذیری به عنوان
ابزاری برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی و توسعه پایدار در هر کشوری محسوب میگردد .با توجه به
ضعف ساختار و عملکرد بنگاههای اقتصادی در صنعت کشور ،شناخت فاکتورهای اثرگذار ،درجهبندی آنها و
به دست آوردن جایگاه در بازارهای جهانی را تسهیل مینماید .ذکر این نکته ضروری است که با قرار گرفتن
ایران در زنجیره تولید جهانی و همگام با فرآیند جهانی شدن اقتصاد و صنعت ،میتوان شاهد رفاه بیشتر افراد
جامعه و پیشرفت صنعت در کشور باشیم.
مدیرمسئول -مهندس الهه زینالدین

رونقدادن به تولید در کشور
کار پر چالشی است
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رامين نورقلى پور
نماينده مردم كردكوى ،بندرتركمن ،بندرگز و گميشان
در مجلس شوراى اسالمى ،عضو كميسيون صنايع و
معادن ،عضو ناظر شوراى عالى فضايى كشور

مرضیه محب رسول

گفتگو. . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................

مجلس از جمله اصلیترین نهادهایی است که میتواند با ایجاد ساز و کارهای
قانونی از ســویی و بر طرف کردن موانع بروکراتیک از سوی دیگر با حذف
قوانین ناکارآمد و به روزرسانی آنها نقش مهمی در رونق صنایع داشته باشد.
در اوضاع و احوالی که صنعت به شدت تالش میکند تا در چرخه اقتصادی
باقی بماند و تولیدکنندگان در تنگناهای زیادی قرار دارند هر نوع تصمیم و
نگرشی از سوی نمایندگان میتواند 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 شدهاند اینکه مجلس چطور در راه تحقق این فرمان قدم برداشته و
چه برنامهها و دستاوردهایی داشته است را در گفتگویی اختصاصی با دکتر
رامین نورقلیپور عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
بررسی کردهایم.
طرحهای مجلس برای سامان دادن به بخش صنعت خودروسازی که امروز
عمال با بحران مواجه است ،گالیههای بخش صنعت از بانکها 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 نابسامانیها و نارضایتیهایی که از صنعت
خودرو در کشور وجود دارد مجلس چه تدبیری برای ساماندهی
این بخش اندیشیده است و آیا برنامهای برای دور نمای این صنعت
در مجلس مطرح شده است؟

جایگاه مجلس در اتباط با ساماندهی 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 برگشتهای زیادی که
صورت گرفت و بحثهایی 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 الیحههای مرتبط با بخش
صنعت وارد میشود زمانبر بودن و طوالنی شدن زمان تصویب این
قوانین است در صورتیکه به خصوص در حیطه صنعت خودرو نیاز
به اصالحات فوری احساس میشود؟
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 بحثهای زیادی پیرامون قانونی که قرار است تصویب شود به
وجود میآید چرا که کسانیکه مرتبط با این موضوع هستند طیف گستردهای
را تشــکیل میدهند بنابر این نظرات مختلفی اعمال میشــود و معموال
رسیدن به یک اجماع طوالنیتر از ســایر لوایح خواهد بود و حتی در برخی
از موارد طرح و لوایح شــکل اولیه خود را از دست میدهند البته در ارتباط
با طرح ســاماندهی بازار خودرو بنده اعتقاد ندارم که این طرح که در حال

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.

به عنوان سوال آخر در مجلس در ماههای اخیر از سوی برخی از
نمایندگان انتقادات جدی نسبت به عملکرد وزیر صنایع و معادن
مطرح میشود و بخشی از وضعیت نامناســب تولید و صنعت به
عملکرد آقای رحمانی نسبت داده میشود شما به عنوان یکی از
اعضای کمیسیون صنایع و معادن عملکرد وزیر صنعت را چگونه
میبینید؟
من از آقای رحمانی به عنوان فردی که سالها در حوزه صنعت کار کردهاند
و سابقه نمایندگی مجلس را هم دارند و بعد هم در دولت با صنعت در ارتباط
بودهاند حمایت میکنم 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 اصلیترین این مسایل تامین مالی
تولید در کشــور و دیگر مســاله عدم وجود برنامههای دراز مدت و برنامه
راهبردی در حیطه تولید و صنعت در کشورمان است که متاسفانه حداقل در
 4دهه گذشته در دولتهای مختلف راهبردهای مختلفی ارایه و دنبال شده
است که اغلب کوتاهمدت یا میانمدت بوده و بعضا به آن عمل نشده است.
حتی متاسفانه در برنامههای پنجساله کشــور هم این راهبردها به صورت
مداوم و منطقی و علمی تدوین نشده و یکی از چالشهای 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 ریلگذاری بخشهای صنعت تولید و معدن در کشــورمان
نمیتواند حرکت نماید و اختالالت ایجاد شــده هم بخش زیادی به همین
دلیل است نه عملکرد و برنامههای شخص وزیر صنعت.
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یکی از مسایلی که مطرح میشــود بحث تامین سرمایه برای
صنایع کوچک است مجلس برنامهای برای سنگاندازی برخی از
نهادهای اقتصادی به خصوص بانکهــا دارد و آیا از طریق وزارت
اقتصاد و دارایــی پیگیریهایی را در زمینــه برطرف کردن این
مشکالت انجام دادهاید؟
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 بانکها
در غالب بستههای مختلفی که از ســوی وزارتخانه صنعت معدن و تجارت
ابالغ میشــود خارج از بحثهایی که گفته شد کمکهای مختلفی را ارایه
کردهاند که البته عمدتا به واحدهای کوچک بوده اســت اما آنچه در ســر

مجلس برای تغییر این ساختار برنامهای ندارد؟
تغییر ساختار نظام بانکی کار سادهای 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 بانکها
تجربیات نامطلوبی از ارایه تسهیالت داشتهاند ضمن اینکه در دورههای مختلف
ریاست جمهوری تغییراتی که در دستورالعملهای صورت گرفته و پولهایی
که در مواردی بدون حساب و کتاب پرداخت شــده و نهایتا به این سیستم
بازنگشته است موجب بیاعتمادی شــبکه بانکی به بخش تولید شده است
تجربیاتی است که در این فضای کاری نامساعد در کشور وجود دارد بانکها 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
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با توجه به توصیه و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حمایت
همه ارکان نظام از بحث رونق تولید ملی مجلس چه برنامهای در این
زمینه داشته است؟
ما در مجلس کمیسیون ویژه اصل  44را 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 بحثهای زیادی صورت گرفته است در واقع
اصلیترین مباحثی که در این کمیسیون مطرح میشود همین بحث است
اینکه نمایندگان و در بعد کلی مجلس در غالب چه ساز و کارهایی میتواند
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 تحـریمهـای بینالمللی شکل
گرفته است و متاسفانه تمام ابزارهای تولید را نشانه گرفتهاند ابزارهای پولی
و مالی و انتقال مواد اولیه و تکنولوژی اصلیترین و مهمترین ارکانی اســت
که به وسیله تحریمها 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.

راه تامین نقدینگی واحدهای صنعتی به وســیله بانکها مانع ایجاد کرده
است بروکراسیهای اداری و قوانینی است که دست و پای بانکها را برای
این تامین سرمایه و دادن وامها بسته اســت که در مواقعی تولیدکننده را
زمینگیر کرده است.
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صعود
 ۴۰پلهای
ایران در
صنعت
پیشــرفت و ترقی بخــش صنعتی هر کشــور
فرصتهای ایدهآلــی را برای رشــد اقتصادی
و اشــتغال ارائه میدهد .این بخــش از اقتصاد
همواره مـورد توجـه خـــاص سیاسـتگذاران و
دولتمـردان قـــرار داشته است .یکی از الزامات
توسعه راهبرد بـــرای ارتقـــای رقابـتمندی
صـنعتی ،پـی بـردن بـه وضعیت عملکردی این
بخش از اقتصاد ملـی از منظـــر رقابـتمندی
و درک جایگـاه و مقایســـه عملکرد در رابطه با
دیگـر کشورهاسـت.
در همین زمینه توســعه روزافزون فعالیتهای
صنعتی و استفاده از فناوریهای نوین و نوظهور،
باعث شــده فضایی رقابتی در عرصــه تولید و
تجارت جهانی ایجاد شود .در این فضای رقابتی،
کشــورهای توســعهیافته برای حفظ بازارهای
مصرف داخلی و بینالمللی ،کشورهای درحال
توسعه برای گســترش این بازارها و کشورهای
کمتر توســعهیافته برای تغییــرات بنیادین و

ارتقا و توســعه صنعتی خود تــاش میکنند.
اندازهگیری توان حضور و رقابــت در بازارهای
داخلی و بینالمللــی خصوصا در حوزه کاالهای
با ارزشافزوده و ســطح فناوری برتــر ازجمله
متغیرهایی اســت که میتوانــد نتیجه عملکرد
و برنامههای صنعتی هر کشــور را نشــان دهد.
ســازمان توســعه صنعتی ملل متحد (یونیدو
 )unidoکه سابقهای طوالنی در تعیین عملکرد
صنعتی کشورها دارد ،از ســال  ۲۰۰۲با انتشار
گزارش ساالنه ،شاخص عملکرد رقابت صنعتی
( )CIPرا با هدف تعیین تــوان تولید و صادرات
کشورها مطرح کرد.
این شاخص ،تولید و صادرات کاالهای صنعتی
کشــورها را از نظر قدرت رقابتپذیری با هشت
شــاخص زیرمجموعه میســنجد .بررســیها
نشــان میدهد طی دهههای 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  135کشور جهان 95
بوده که این رتبه با ارتقای  40پلهای طی  ۱۶سال
اخیر ،در گزارش سال  2018به  58جهان 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 سالها درگیر بازسازی
تخریبهای ناشــی از جنگ ،چهار دهه درگیر
تحریمهای ظالمانه آمریکا و کشــورهای غربی
بوده که همین امر دسترسی به بازارهای جهانی
و فناوریهای نو بــرای صنایع ایران را بســیار
محدود کرده اســت .اما از همه مهمتر ،به جهت
وابســتگی اقتصاد ایران به نفت ،ایجاد و توسعه
ارزشافــزوده در بخش صنعــت چندان جدی
گرفته نمیشــد .همچنین کمتوجهی به صنایع
تکمیلی و خامفروشی در بخشهای کشاورزی و
استخراج منابع معدنی ،از دیگر مواردی بودهاند
که در ارتقای جایگاه صنعت ایــران در جهان و
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منطقه موثر بودهاند.
 8شــاخص برای ارزیابی عملکرد صنعتی
جهان
یکی از شاخصهایی که برای ارزیابی توان رقابت
و عملکــرد صنعتی اقتصادهــای مختلف مورد
استفاده قرار میدهد ،شــاخص عملکرد رقابت
صنعتی است که از سوی سازمان توسعه صنعتی
ملل متحد (یونیــدو  )unidoبــا بهرهگیری از
مجموعــهای از زیرشــاخصهای مرتبط ،توان
تولید و صادرات کاالهــای صنعتی یک اقتصاد
مورد ارزیابی قرار گرفته و با سایر کشورها مقایسه
میشود.
این شــاخص ،ظرفیت کشــورها را برای حضور
در بازارهای داخلی و بینالمللی و فعالیتهایی
با ارزش افزوده باال و دارای فناوری برتر نشــان
میدهد .براساس این شاخص ،قدرت هر کشور
در زمینه رقابت صنعتی با ســایر کشــورها در
حوزه تولیدات صنعتی با عددی بین صفر تا یک
اندازهگیری میشود .هرچه این رقم به عدد یک
نزدیکتر باشد نشانگر قدرت بیشتر آن کشور در
عملکرد رقابت صنعتی است .براساس رتبهبندی
رقابت صنعتی ،کشــورها به پنج دســته عالی،
متوسط رو به باال ،متوسط ،متوسط رو به پایین و
پایین تقسیم میشوند.
سازمان یونیدو در گزارش ساالنه خود از طریق
هشــت زیرشــاخص ،عملکرد رقابــت صنعتی
کشورها را مورد بررســی قرار میدهد که شامل
 -1ســرانه ارزشافزوده صنعت (ســاخت)-2 ،
ســرانه صادرات صنعت (ســاخت) -3 ،ســهم
کاالهای صنعتی بــا تکنولوژی متوســط و باال
در ارزشافزوده صنعت (ســاخت) -4 ،ســهم
ارزشافزوده صنعتی از تولیــد ناخالص داخلی،
 -5ســهم کاالهایی با فناوری متوسط و باال در
صادرات صنعت (ســاخت) -6 ،ســهم صادرات
صنعت (ساخت) در کل صادرات -7 ،سهم در کل
ارزشافزوده صنعت (ساخت) جهان و  -8سهم
در کل تجارت صنعت (ســاخت) جهان اســت.
در گزارش سال  2018این ســازمان (یونیدو)،
وضعیت  150کشــور جهان مورد ارزیابی قرار
گرفته است که در ادامه به آن پرداخته میشود.
بهبود  40رتبهای شــاخص رقابت صنعتی
ایران
طبق دادههای آماری ســازمان توسعه صنعتی
ملل متحد (یونیدو  )unidoدر میان  150کشور

که در سال  2018برای رتبهبندی شاخص رقابت
صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند ،کشور آلمان
با شــاخص  ./5234در رتبه اول جهان ،ژاپن با
شــاخص  ./3998در رتبه دوم ،چین با شاخص
 ./3764در رتبه سوم ،آمریکا با شاخص ./3726
در رتبه چهارم و کرهجنوبی با شاخص  ./3667در
رتبه پنجم قرار دارند .ســوئیس ،ایرلند ،بلژیک،
ایتالیا ،هلند و فرانسه نیز کشورهایی هستند که
در رتبههای ششم تا یازدهم قرار دارند .در بین
کشورهای منطقه ،ترکیه در رتبه  ،29روسیه در
رتبه  ،32عربستان در رتبه  ،36هند در رتبه ،39
امارات در رتبه  ،41قطــر در رتبه  ،50کویت در
رتبه  57و ایران در رتبه  58قرار دارند .همچنین
عمان در رتبه  ،66مصر در رتبه  ،73اردن در رتبه
 80و پاکستان در رتبه  82قرار دارند.
در این زمینه بررسیها نشــان میدهد طی ۱۶
سال اخیر رتبه و جایگاه ایران در شاخص رقابت
صنعتی بهطور قابل مالحظهای ارتقا یافته است،
چنانکه طبق دادههای آماری یونیدو ( )unidoدر
گزارش سال  ۲۰۰۲میالدی این سازمان ،امتیاز
شاخص رقابت صنعتی ایران حدود ( ./144هرچه
این شاخص به یک نزدیک شود ،نشان از بهبود
است) بود که این میزان در گزارش سال 2005
به  ./18 ۰ارتقا یافته ،در گزارش سال  2012به
عدد  ، ./450در سال  2014به عدد  ، ./43 ۰در
گزارش سال  2015به عدد  ./480و در گزارش
سال  2018به عدد  ./482رسیده است.
بر همین مبنا با بهبود امتیاز ایران در شــاخص
رقابت صنعتی ،جایگاه و رتبه ایــران نیز از 98
جهان در سال  2000به رتبه  85در سال ،2005
به رتبه  67در ســال  ،2012به رتبه  66در سال
 ،2014به رتبه  59در سال  2015و به رتبه 58
در گزارش سال ( 2018آخرین گزارش) رسیده
است.
سهم  44درصدی بخش صنعت در صادرات
غیرنفتی
یکی از اصلیترین متغیرهایی که در شــاخص
رقابت صنعتی یونیدو (  )unidoبیشترین 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
دادههای گمرک ایران و گزارش ساالنه سازمان
توسعه تجارت) نشــان میدهد میزان صادرات

بخش صنعتی ایران از حــدود  9.9میلیارد دالر
در سال 89به  13.3میلیارد دالر تا سال  ،92به
حدود  18.8میلیارد دالر تا سال  96و به حدود
 19.7میلیارد دالر در پایان ســال  97رســیده
است .سهم بخش صنعتی ایران از کل صادرات
غیرنفتی کشور در سال  89حدود  37.6درصد
بوده که این میــزان در ســال  92حدود 42.2
درصد ،در سال  96حدود  40درصد و در سال 97
حدود  44.4درصد است.
خامفروشی همچنان به ضرر صنعت
همانطور که گفته شد در گزارش سازمان یونیدو
هشت زیرشــاخص مورد ارزیابی قرار میگیرد
که در کنار ســهم بخش صنعت از کل صادرات
غیرنفتی ،یکیدیگر از شاخصهای بسیار مهم،
شــاخص ســهم ارزشافزوده صنعتی از تولید
ناخالص داخلی اســت .در این زمینه بررسیها
نشان میدهد در دهه  1960سهم بخش صنعت
ایران در کل ارزشافــزوده بخشهای مختلف
اقتصاد ایران حدود  27درصد بوده که این میزان
در حال حاضر به حدود  40درصد رسیده است.
گرچه ســهم بخش صنعت از کل ارزشافزوده
افزایش قابل توجهی در این مدت داشته است ،با
این حال بررسیها نشان میدهد یکی از دالیل
باال بودن رتبه ایران در رقابــت صنعتی جهان،
سهم قابلتوجه بخشهایی همانند بخش معدن
و کشــاورزی از ارزشافزوده است؛ بهطوری که
حجم چشــمگیری از تولیدات این دو بخش به
صورت خامفروشی عرضه شده و در ریل تولیدات
کارخانهای یا صنایع ارزشافزوده قرار نمیگیرد.
برای نمونه درحالی که ســهم بخش کشاورزی
در اشتغال کشــورهای توســعهیافته حدود دو
درصد است ،اما این میزان در اقتصاد ایران قریب
به 18درصد است .از سوی دیگر سهم این بخش
در ارزشافزوده کشـــور در یک دهه گذشــته
همواره کمتر از  10درصد بوده که این میزان به
معنای وجود بیکاری پنهان در بخش کشاورزی و
همچنین خامفروشی در این بخش است .بر این
اساس کاهش خامفروشی در بخش کشاورزی و
توسعه صنایع تکمیلی در این بخش و همچنین
بخش استخراج مواد معدنی ،میتواند هم ساختار
اشتغال کشــور را بهبود بخشــد و همچنین در
ارتقای جایگاه رقابت صنعتی ایران بســیار موثر
خواهد بود.

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

هزار توی مشکالت صنایع در مسیر تولید
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فقــدان ثبــات در سیاســتهای اقتصــادی
و دســتورالعملهای لحظه ای ،پیــچ و خمهای
اداری ،مشکل در تامین مواد اولیه ،پیمان سپاری
ارزی و معضلهای ناشــی از آن و نبود بستر امن
سرمایهگذاری از مشکالت فعاالن بخش صنعت و
معدن کشور است.
صادرات غیرنفتی همواره در برنامههای توســعه
اقتصادی و سند چشمانداز  ۲۰ساله کشور مورد
توجه بوده و از آن ســخن به میان میآید ،اما در
عمل وفور مشکالت تحقق این مســاله را دشوار
کرده است.
زمانی که باید سیاســتها در راســتای حمایت
از فعــاالن حــوزه صنعــت و معدن باشــد ،این
ســرمایهگذاران بخشــنامههای لحظــهای،
تصمیمهای 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 میشود و بازارهایی
که تا امروز با دشواری توسط بازرگانان ایرانی فتح
شده را به دست رقیبان میاندازد.
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 میکند ،اظهار می دارد :مسئوالن باید
به فکر چارهاندیشی برای تحریمهای داخلی باشند
زیرا خود تحریمی و بروکراســیهای اداری باعث

میشود از توسعه عقب بمانیم .سنگاندازیهایی
که برخی از بخشها میکنند ،باعث شده صنعت
کشور نتواند طبق برنامه حرکت کند اگر مسئوالن
با بخش خصوصی تعامل بیشتری داشته باشند به
راحتی میتوانیم 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 سیاستهای 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 سالهای گذشته و
بـا نامـگـذاریهای انجـام شـده مـورد تـاکیــد
مقـام معظم رهبری بود.
او اعتقاد دارد :بخش کمــی از کاهش تولید ملی
ناشی از تحریمها بوده است اما ریشه خیلی از این
مشکالت خود تحریمیها و ســوء مدیریتهای
داخلی اســت پس در راســتای کمک به افزایش
تولید ملی باید حمایت از تولید کننده و صنعتگران
در اولویت برنامههای مسئوالن قرارگیرد ،برخی
مواقع به جای اینکه تولیدکنندگان و صنعتگران را
به تولید بیشتر ،افزایش بهرهوری و کیفیت تشویق
شوند بر سر راه آنها سنگاندازی شده که کاهش
تولیدات را درپی دارد.

خالقی با بیان اینکه ايــران در حال ورود به دوران
اقتصاد بدون نفت است میگوید :در سالهاي 90
و  91هم وضعيت به اين شكل نبود و دولت وقت
سعي داشــت صادرات نفت ايران را تـدريجـــي
كاهش دهد ؛کشور شــرایط متفاوتی را نسبت به
ســالهای گذشــته تجربه میکند و طبعا تولید
داخل نیز وارد شــرایط خاصی شده است .از یک
سو تحریمهای خارجی و غمانگیزتر از سوی دیگر
چالش بزرگي به اسم «خودتحریمی» در داخل!
امروز در حالی همه مسئوالن دولتی بانگ حمایت
از تولید داخل را سر دادهاند 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 سیاستهای دولتهای نهم و یازدهم و دوازدهم
آســیبهای زیادی دیده اســت ابراز داشت :در
دوران تحریم ،بخش خصوصی ایران تضعیف شد.
رکود اقتصادی ،مشکالت و مسائل مالی که بخش
خصوصی با آن روبهرو بوده ،گرانی تســهیالت و
اعتبارات ،مضیقه اعتباری در کنار گرانی ،بخش
خصوصی را از نوسازی صنایع ایران محروم کرده
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اســت .ارتباطات جهانی از هم گســیخته شده،
روابط کارگزاری با بانکهای خارجی ندارد ،بخش
خصوصی بهطور قطع از تحریمها زیان خواهد دید
و با توجه به بنیه ضعیفی که دارد دچار آسیبهای
جبرانناپذیری میشود .شــکاف فناوری داخلی
و توان رقابتی ما افزایــش پیدا خواهد کرد .بخش
خصوصی یکدست نیست.
این مســئول توانمند بر این نظر است :راهـــكار
برون رفت از شــرایط بد اقتصادی صنایع با توجه
به اينكه درآمد ارزي ناشي از فروش نفت كاهش
چشمگيري پيدا ميكند بايد به طور كامل به سمت
درآمدهاي مالياتي رفته و دست به يك اصالحات
اساســي در باز توزيع ثروت زده شود و اگر دولت
بتواند در اقتصاد کالن ثبات ایجاد و ریســکهای
بخش خصوصی و صنایع را کم کند و قیمتها را
قابل پیشبینی کند ،بخش خصوصی در این فضا
با وجود تحریمها میتواند تا حدودی گلیم خود را
از آب بیرون بکشد.
او بــه تحریمهــای بینالمللــی و خودتحریمی
اشــاره میکند و میگوید :هر کدام از چالشهای
عنوان شده میتواند یک صنعت را از بین ببرد اما
تولیدکننده ایرانی با تمام قوا در برابر این مشکالت
ایســتاده اســت و اجازه نمیدهــد کارخانهاش
تعطیل شــود .یک صنعتگر برای آنکه بتواند در
بازار رقابتی حضور پیدا کند ،بایــد حداقل توان
برنامهریزیاش به  ۶ماه برسد ولی در مقطع فعلی
اکثر تولیدکنندگان روزانه تصمیمگیری میکنند
تا خودشان را از آسیبهای عنوان شده دور کنند.
نقش دستگاه دیپلماسی جهت بهبود کار
صنایع در شرایط تحریم
خالقی با بیــان اینکه كــه تحقق هیــچ یك از
اهداف توســعهای و چشــماندازهای بلند مدت
كشــور بدون حمایت و توانمندسازی تولید ملی
امكانپذیر نیســت و تولید ملی یكی از بندهای
الهام بخش سیاســتهای اقتصاد مقاومتی است
كه زیربنای یك حماسه اقتصادی در عرصه داخلی
و جبهههای خارجی است ادامه میدهد :حمایت
از تولیدكنندگان كاالی بــا كیفیت داخلی ،نگاه
صادرات محور و رقابتپذیــر در تولیدات داخلی،

ترویج مصرف كاالهای داخلی ،بســتن مرزها بر
روی قاچاق كاالهای خارجــی و مقابله جهادی با
معضل قاچاق كاال مهمترین موضوعاتی است كه
باید در عرصه داخلی مورد توجه قرار گیرد .در این
راستا تدوین قوانین حمایتی ،حذف مقررات دست
و پاگیر ،ایجاد شفافیت ،حمـــایت نظام بانكی از
تولید ملی و هماهنگی دانشگاه و نهادهای دانش
بنیان با تولید پیش نیاز یك 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 میکند :حضور در اقتصاد جهانی
بدون توانمندسازی اقتصاد ملی امكانپذیر نیست.
بسیاری از اقتصادهای نوظهور دنیا برای شكوفایی
اقتصاد ملی تمهیداتی برای تقویت صنایع داخلی و
رقابتپذیر كردن تولیدات داخلی اتخاذ كردهاند و
توجهشان به بنگاههای اقتصادی كوچك و متوسط
بیش از شركتهای بزرگ بوده است.
عوامل فرار سرمایهها بسوی پایتخت ،نبودِ
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 شهرســتانها پرداخت و توضیح داد  :تهران
به این واسطه که پایتخت اقتصادی کشور است به
مرکز تعامالت اقتصادی مدیران ،مرکز بازاریابی و
همکاریهای اقتصادی تبدیل شده که شاید این
موضوع اصلیترین دلیل استقرار دفاتر مدیرها در
تهران و همچنین دلیل قابل قبولی برای تطبیق
مدیران با مراکز تصمیمگیری و سیاســتگذاری
اســت همچنین یکی دیگر از دالیــل مهم فرار
ســرمایهها ،نبود عدالت مالیاتــی و نبود برخورد
در کشور اســت بدان معنا که واحدهای تولیدی
کوچک با فرار به تهران خود را در آنجا استتار کرده
و چشم سازمان مالیاتی مخفی میشوند.
دالیل تعطیلی صنایع در اصفهان و دیگر
شهرها
خالقی با بیان اینکه بســیاری از صنایع اصفهان
به صورت نیمهفعال هســتند و برخی نیز تعطیل

شــدهاند و دلیل این مشــکالت هم بحث رکود
اقتصادی است اظهار میدارد :تورم لجام گسیخته
و افزایش هزینهها ،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 ،تعرفههای وارداتی بــاالی کاالهای ایرانی در
بازارهای هدف صادراتی بــه دلیل عدم عضویت
در سازمان جهانی تجارت ،عدم امکان صادرات به
دلیل مشکالت مختلف ،خواب سرمایه واحدهای
تولیدی جهت تامین مواد اولیه و مشکالت سیاسی
و تحریمهای 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 كاالهای مشــابه
داخلی و مقابله با پدیده قاچاق میداند و میگوید:
این راهــكار مهم باعث افـــزایش رونــق تولید
میگردد ،مسالهای كه برخی از واحدهای صنعتی
كشــور را با مشــكل جدی مواجه كرده است و
اكنون كه كشــور در ركود اقتصادی و مشكالت
معیشتی مردم قرار گرفته ،بهترین گزینه توجه
به رونق تولید با اســتفاده از ظرفیتهای 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 بنگا ههای استا نها در کنار هم
باشند نه روبروی هم
قائم مقام دبیرکل خانــه صنعت  ،معدن و تجارت
ایران خاطر نشان میکند :اکنون زمانی است که
صنایع باید در کنار هم باشند نه روبروی هم  ،باید
ترکیبات اقتصادی بیشــتری داشته باشند بدین
صورت که بنگاههای هر استان جهت تامین مواد
اولیه و نیاز به صنایع وابسته به کار خود اول صنایع
و تولیدیهای داخل استان خود را شناسایی و با
او کار کنند و روحیه مطالبهگری خود از دولت را
از دست ندهند زیرا دولت ما دولت چابکی نیست
ولی نسبت به درخواستها واکنش نشان می دهد
و درصدد رفع آنها برخواهد آمد.
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بیشک امنیت غذائی یکی از مهمترین اولویتها
و چالشهای هر کشور اســت که اگر به درستی
مدیریت نشود منشا به وجود آمدن بحرانهای
بسیار اثرگذار در کوتاه و بلند مدت خواهد بود و
در مقابل اگر با کارامدی و درایت ،چارهاندیشی
شود شاخصهای 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 ذایقههایشان
و پایداربودن این دسترسی ،ارکان قانونگذار و
حیطه حاکمیتی را برآن داشته است تا با سیاست
و هدفگذاری این مقوله در اســناد باالدستی و
برنامههای توسعه ،کشاورزی و صنایع مرتبط را
برای فراهم آوری پایدار غذا در جامعه پشتیبانی
نماید .در سالهای اخیر به مناسبتهای مختلف
به ضعفها و قوتهای سیاستگذاریهای ملی
در حوزه امنیت غذائی و کاســتیهای احتمالی
در برنامهریزیها بســیار پرداختهشــده و بیش
از این هم نیاز به موشــکافی دارد امــا توجه به
برنامهریزیهای ســطح ملی نباید ما را از نقش
بنگاههای اقتصادی خرد در این باره غافل نماید

زیرا نهایتا عملکرد بنگاههای خرد در اکوسیستم
کشاورزی و صنایع مختلف امنیت غذائی را برای
جامعه فراهم میآورد و هرگونه نارسائی و ضعف
ساختاری در ســطح خرد ،ناتوانی دستیابی به
اهداف ملی را دامن میزند.
امروزه شاخصهای جهانی و ابرروندنماها نشان
میدهد ،تواتر دگرگونیهای محیطی و شــدت
اثرگذاری آنها در صنایع مختلف و از جمله صنعت
کشاورزی نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته
اســت و همواره دگرگونیهائــی در حوزههای
اقتصــادی ،اجتماعی ،سیاســی ،تکنولوژیک،
زیستمحیطی و قانونی اتفاق میافتد که همزمان
منشا فرصتها و تهدیدهای فراوانی برای صنایع
مختلف در اکوسیستم کشاورزی میشود .اینکه
این تغییرات بــرای یک بنــگاه فرصتهائی 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 بنگاهها با مقوله دگرگونیهای محیطی
دارد .زیرا در بطن هــر تغییر ،همزمان فرصتها
و تهدیدهــای فراوانی نهفته اســت .در ادبیات

مدیریت اســتراتژیک به توان بهرهگیری از این
دگرگونیها و ایجاد اســتحکام سازمانی در برابر
آنها« ،تابآوری» گفته میشــود که امروزه به
عنوان یکی از قابلیتهای مهم راهبردی هر بنگاه
اقتصادی به شمار میرود.
با توجه مــوارد فــوق درمییابیم کــه یکی از
پایههای دســتیابی به امنیت غذایی در کشور،
توجه به افزایش قابلیت «تابآوری» بنگاههای
اقتصادی در اکوسیستم کشــاورزی است .زیرا
اگر آن سازمانها نتوانند ساختارهای مدیریتی،
تکنولوژیک و سرمایه انسانی خود را متناسب با
این دگرگونیها منعطف نمایند ،بروز ریسکهای
محیطی ،تولید پایدار آنها را مختل میســازد و
در شرایط دشوار کنونی ،خارجشدن چند بنگاه
اثرگذار بالقوه می تواند امنیت غذائی کشور را با
مخاطره مواجه کند و حتی بحرانهای اجتماعی
را به همراه آورد .در ســالهای اخیر تحقیقات
فراوانی در حوزه مدیریت استراتژیک درباره مقوله
تابآوری سازمانی انجام شده است و بینشهائی
بـرای بهبـود ایـــن قابلیت راهبـردی توسعـه
یافته است ،مواردی که در ادامه میآید از جمله

سازمانی که توانسته است درس
آموختههای گذشــته در رابطه با
مواجهه با ریسکها و بحرانها را
ثبت ،تحلیل و درونیسازی کند ،سریعتر
و کارامدتر میتواند با دگرگونیهای
جدید مواجه شود.
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زیرا در صورت بروز یک تغییــر اثرگذار ،انطباق
ســازمان بزرگ و لخت با آن بســیار سختتر و
نامحتملتر خواهد بود و از این رو اکنون بسیاری
از سازمانها با تمهیدات کوچک و چابکسازی،
تشــکیل واحدهای کوچک خودگردانی که در
قالب یک اکوسیستم بزرگتر فعالیت میکنند،
بهرهگیری بیشــتر از فرصتهای برونسپاری
و مشــارکت باز ،تــابآوری ســازمان خود را
افزایش دادهاند .ایجاد زیرساختهای «سازمان
یادگیرنده» نیز یکی از ابعــاد مهم برای قابلیت
انطباقپذیری اســت ،ســازمانی که توانســته
اســت درس آموختههای گذشــته در رابطه با
مواجهه با ریسکها و بحرانها را ثبت ،تحلیل و
درونیسازی کند ،سریعتر و کارامدتر میتواند با
دگرگونیهای جدید مواجه شود.
استفاده از تکنولوژیهای جدید
روندنماهای کنونی نشــان میدهــد ،در آینده
نزدیک تکنولوژیهای جدید مانند اینترنت اشیا
میتواند شکل و ماهیت کســب و کار در تمامی
ابعاد تولیــدی و حتی فرایندهــای دیگر مانند

15
یادداشت . . . . . . . . . . . . . .
........................

آنها است .بهرهگیری از این بینشها میتواند در
مقیاس خرد استحکام سازمانی و ارزشآفرینی
پایدار را برای بنگاههای صنعت کشــاورزی و در
مقیاس کالن امنیت غذائی را برای جامعه ایجاد
نماید.
ایجاد رصدخانههای تغییر در مقیاس
صنعت و سازمانها
همانگونه که اشــاره شــد قابلیت «تابآوری»
مربوط به توانائــی ســازمان در مواجهه موثر با
تغییرات محیطی ،بهرهگیری از فرصتهای آن
و مقاومســازی دربرابر تهدیدهایش است .پس
گام نخست برای بهبود تابآوری ،توانمندسازی
سازمانها در حوزه پیشبینی ،شناسائی و تحلیل
دگرگونیهای آینده در بــازار و محیط خواهد
بود .امروزه شــرکتهای جهان تراز واحدهای
«رصدخانههــای تغییــرات» را ســازماندهی
کرد هاند و در ابعاد صنعت نیز سازمانهای موثری
چون اتاقهــای بازرگانی میتوانند با تشــکیل
کارگروهها و فراهمآوری اطالعات پایه و ایجاد هم
افزائی میان شرکتی ،قابلیت رصد تغییرات را برای
بنگاههای اقتصادی در عرصه صنعت کشاورزی
افزایش دهند .استفاده از روشهائی مانند آنالیز
ریسـک سـازمـــانی ،آینـدهپژوهـی ،تحلیـل
ازهم گســیختگی بازارها و ماننــد آن کیفیت
اطالعات رصدخانههای تغییر را افزایش میدهد
و بنگاههــا را برای اتخاذ اســتراتژیهائی مانند
انعطافپذیری در برابر دگرگونیها و شکلدهی
بازارهای نوظهور و نابالغ آماده مینماید.
ایجاد قابلیت انطباقپذیری سازمانی
همانگونه که در حیطه محیطزیســت آن دسته
از جانوران و گیاهان پایدار میمانند که بیش از
بقیه بتوانند با محیط پیرامون خود و تغییراتش
منطبق شوند ،در محیط کســب و کار نیز تنها

ســازمانهای با قابلیت انعطاف و انطباقپذیری
دوام میآورند .ایجــاد این قابلیتهــا نیازمند
تمهیدات جدید مدیریتی و ساختاری است .مثال
امروزه ابعاد بزرگی سازمان یا مقیاس تولید آن،
مزیتهای رقابتی گذشته را از دست داده است

بازاریابی و فروش را با تحول اساسی مواجه کند.
حسگرهائی که وضعیت یک تجهیز و یا شرایط
محیطی را هر لحظه بــه رایانههای پردازشگر
مخابره میکنند و در آنجا بــا روشهای متعدد
دادهکاوی الگوهای رفتاری آنها کشف و تحلیل
میگردد ،امکان شناسائی و بررسی تغییرات را
قبل از بروزشان برای ســازمان فراهم میآورد.
این قابلیت شگفتانگیز ،کاهش توقفات تولید،
افزایش کیفیت محصوالت در اثر پایداری شرایط
عوامل تولیــد ،کاهش هزینههــای نگهداری و
تعمیرات و حتی بهبود اثربخشــی شــیوههای
بازاریابی و فروش را به همراه خواهد داشــت که
مولفههای بسیار مهمی برای ایجاد تابآوری در
بنگاهها به شمار میروند.
بهبود تابآوری با توجه به مسئولیتهای
اجتماعی سازمان
نگرش سنتی به مسئولیتهای اجتماعی ،عمدتا
معطوف به فعالیتهای عامالمنفعــه و خیریه و
مانند آن اســت .طبیعتا انجام این امور هم بسیار
پسندیده است و هم برای بنگاه قابلیتهائی مانند
بهبود نشان تجاری و توان البیگری اجتماعی را به
همراه دارد .اما گونه جدید توجه به مسئولیتهای
اجتماعی ،مربوط به رفع چالشهای اجتماعی از
طریق محصوالت و خدمات شرکت است .یعنی
مدل کســب و کار را به گونهای تنظیم نمائیم تا
همه فعالیتهای سازمان و ارزشآفرینی آن با حل
چالشهای اجتماعی همســو گردد .طبیعتا این
نگرش اثربخشی بسیار بیشتری را به همراه خواهد
داشت و از آنجا که عمده دگرگونیهای محیطی نیز
مرتبط با چالشهای اجتماعی است ،سازمانی که
ارزشآفرینی خود را متناسب با آنها تنظیم کرده
باشد از سطح تابآوری به مراتب باالتری برخوردار
خواهد بود.

الزامات کارآفرینی،
از گفتار تا کردار
افشین ماهوشی
مدرس و پژوهشگر دانشگاه
جامع علمی کاربردی اصفهان
عضو کمیته اکوسیستم کارآفرینی
اتاق بازرگانی اصفهان
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مقدمه
از زمان جدی شدن موضوع کارآفرینی در ايران بيش از دو دهه نميگذرد،
اين مقوله نوپا از جمله نوپديدههاي علمي کاربردی در حوزه علوم انساني و
مديريت و از جمله فرآیندهاي بين رشتهاي محسوب ميشود .کارآفرینی
يك مفهوم چند وجهي است كه امروزه توجه صاحبنظران زيادي را به خود
جلب كرده اســت آنها بر این باورند كه کارآفرینان سهم بسزايي در توسعه
اقتصاد ملی دارند .کارآفرینی عامل حياتي در زايش ايدههاي جديد ،خلق
شركتها و كسب و كارهاي جديد و بهطور كلي پرورش اقتصاد يک کشور
اســت.در واقع کارآفرینی بهعنوان فرآیندی اســت کــه در زندگي فردي
و اجتماعي جریان دارد و اين مهم خود سببســاز ايــده پروري عملي در
نهادهاي اجتماعي بهويژه نهاد خانواده ميشــود ،لذا کارآفرینی يک سبک
زندگي است و گزینش زندگي شــغلي «کارآفرینانه» بهعنوان يک سبک
زندگي نوين که سرشــار از تحرک و پويايي اســت نوید بخش آغاز يکی از
جذابترین و جالبترين عملکردهايی اســت که يک فرد ميتواند داشته
باشــد.چرا که انســان بهصورت فطری از خلقکردن و زایش لذت میبرد
.کارآفرينی نیز به عنوان آفرینش یک کار و کسب اقتصادی ،ارزشآفرینی
اجتماعی به دنبال دارد.
رتبه جهانی ایران در بهبود فضای کسب و کار
اینک پرسش اساسی این است که از سال  2007م که ايران با تالش بسيار
همراه با کشور بوسني ،هنگ كنگ و كره به عضـــويت (مجمـــع عمومي
ديده بانان کارآفرینی  )GEMدرآمد تا سال  2018چه پیشرفتهایی در
این زمینه داشته است؟ رتبه کارآفرینی ایران در سال  ۲۰۱۸با افزایش ۱۳
رتبهای در میان  ۱۳۷کشور جهان به  ۷۲رسیده است .در سال عضویت ایران
در میان  76کشور عضو مجمع رتبه ایران  56و با امتیاز  4/28بوده ،گرچه
ارتقا جایگاه ایران را باید به فال نیک گرفت اما شتاب فعالیت در راهاندازی
کســب و کارهای نوین در ســال ورود ایران()1386به سبب فعالیتهای
ترویجی مطلوب نظیر طرح کاراد (کارآفرینی دانشــجويان) از سال 1380
در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري همچنین،تربيت متخصصان شايسته و
ايجاد توانايي کارآفرینی ،در بيش از  45دانشگاه و راهاندازی مرکز کارآفرینی
و فعالکردن بیش از سه هزار بنگاه کوچک و متوسط اقتصادی بوده است.
نشاندهنده این نکته است که در مجموع شیب ارتقا در رتبهبندی 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 بازمیگردد .در خصوص علل
بیرونی از دیدگاههای مجمع دیدهبان کارافرینی آغاز میکنیم :بطور کلی بر
اساس گزارش  ،GEMدستیابی به رشد و رونق اقتصادی در شرایط رقابتی
عصر حاضر ،بدون ایجاد محیط مســاعد برای ظهور و رشد کسبوکارهای
کارآفرینانه و نــوآور امکانپذیر نیســت .الزامات ایجــاد کارآفرینی طبق
مطالعات صورت گرفته نشــان میدهد که آموزش افراد و فرهنگســازی
برای کارآفرینان در جامعه ،کافی نبوده بلکه بروز کارآفرینی نیازمند محیط
و زیر ساختهای مساعد اســت .این یعنی ،کارآفرینی پدیدهای فرابخشی
و چندوجهی اســت بهنحویکه از یک ســو متاثر از همه ابعــاد اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی و از ســوی دیگر بر تمام این ابعاد تاثیرگذار
است .ازاینرو توسعه کارآفرینی درگرو توجه به موضوعات مختلف از زوایا و
جنبههای متعددی است .مثال این موضوع آموزشهای گسترده کارآفرینی
در ســال  89به دنبال مصوبه هیات دولت است که سال  90متوقف گردید
از طرفی نیروی انسانی تحصیلکرده و دارای مهارت الزم برای بهکارگیری
در کســبوکار 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 خصلتها
و ویژگیهای افراد جامعه ،درگرو محیط نهادی نیز است.
نقشآفرینی دولت در توسعه و ترویج کارآفرینی
نتیجه اینکه در عصر حاضر ،محققین کارآفرینی معتقدند کشورها با تعداد
زیادی کارآفرین (به معنای کسبوکار جدید یا خوداشتغالی) نمیتوانند 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 میکنند .در اکوسیستم کارآفرینی
وجود ذینفعان و همکاری متقابل آنها با یکدیگر سبب ایجاد شرایط مناسب
برای فعالیتهای کارآفرینانه و توســعه کســب و کارهای جدید میشود.
منظور از ذینفع هر نهادی اســت که بهطور بالفعل یا بالقوه حامی و مشوق
کارآفرینی است.

عوامل شخصیتی و رفتاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
عوامل ترویجی و تربیتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
عوامل اعتقادی
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
عوامل محیطی
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
عوامل ساختاری

بدیهی اســت در خصوص دو مورد آخر(عوامل محیطی و ساختاری)قوای
ســهگانه نظام نقش تعیینکننــدهای دارد .در پشــتیبانی از کارافرینان
مجلس قوانین حمایتکننده و تســهیلگر را تصویب میکند ،قوه قضاییه
بدون اغماض از تخلف قانونی ضامن اجــرای حمایت قضایی از کارآفرینان
و سرمایهگذاری در تولید اســت و دولت با رعایت عدالت از زنجیره تامین و
تولید کارآفرینان حمایت میکند .اگر این موارد دقیق عملیاتی شود ،عناصر
فرهنگی کارآفرینی در بستر مناسبی قرار میگیرند 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.
بیقیدی نسبت به آنها سبب شکســت در روتق اقتصادی میشود .البته
فراگیرشدن مشکالت در ایران سبب شده تا توجه بیشتری به امکانسنجی
و عارضهیابی در تأسیس واحدهای تولیدی صورت پذیرد .گامهای مقدماتی
برای تأسیس کار و توسعه و ترویج مؤلفههای فرهنگی مطرحشده در حوزهی
کارآفرینی موجب «تحول و تغییرات راهبردی درکسب و کار» میشود .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.
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ارگانهای دولتی ،دانشگاهها ،انجمنهای کسب و کار غیر دولتی(سمنها)،
تشکلهای بخش خصـوصی ،سـرمـایـــهگذاران ،بـانـکها ،کارآفرینان،
مراکز رشــد ،مراکز شــتابدهنده ،رهبران اجتماعی ،مراکــز تحقیقاتی،
نمایندگان از ذینفعان اکوسیســتم کارآفرینانه بشمار میآیند.دولتها در
بازآفرینی کسب و کارها نقش اصلی را دارند.بدیهی است وقتی بیش از نیم
اقتصاد در دست دولت و شبه دولتیها است.نمیتوان پشت تریبون متوقعانه
از اســتارتآپها و خصوصیها توقع داشته باشــیم اقتصاد کشور را نجات
دهند! این شعارها بیش از ده سال است سر داده میشود ،نمونهاش مصوبه
شماره /50876ت  33913مورخ  1384/8/25هيات وزيران و جزء (الف)
بند ( )11تبصره ( )2قانون بودجه سال  1385کشور!! مالحظه بفرمایید که
طبق مصوبه فوق برای تمامی موارد زیر قانون و دستورالعمل اجرایی داریم:
اجراي قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي،دستورالعمل اجرايي روند
شناسايي و ارزيابي شــرکتهاي متقاضي خدمات مديريت طرح و انعقاد
قرارداد با شرکتهاي تاييد شــده ،آييننامه اجرايي تشكيل شركتهاي
ســرمايهگذار كارآفريني ،آييننامه اجرايي تاســيس شــركت مشاوره و
توســعه كارآفريني ،آييننامه اجرايي توسعه مراکز رشد و پارکهاي علم و
ف ّناوري كسب و كار ،آيين نامه مالي و معامالتي مربوط به اعتبارات جاري
موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ،دســتورالعمل اجرايي حمايت از
کارآفرينان در راهاندازی کســب و کارهای ف ّناورانه ،دستورالعمل اجرايي
برگزاري نمايشگاه وكلينيك كارآفريني و اشــتغال ،دستورالعمل اجرايي
تشويق معرفين مشاغل نوين ،توسعه كارآفريني از طريق مالكيت معنوي،
دستورالعمل اجرايي كارگروه مشورتي سهجانبه كار و اشتغال زنان ،طرح
راهاندازي اتاق کارآفريني ايران و چندین مورد دیگر! با مطالعه شــیوهنامه
اجرایی روند کار بی نقص است اما چرا بجز چند مورد بقیه اجرایی نشده؟ غیر
از موارد مذکور در ماده  49قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي جمهورياسالمي ایران که عنوان شده است :دولت موظف است
براي زمينه تربيت نيروي انســاني متخصص و متعهد ،دانشمدار ،خالق و
کارآفرين ،منطبق با نيازهاي نهضت نرم فزاري با هدف توسعه کمي و کيفي،
از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذيل را در ماموريتها و ساختار دانشگاهها
و موسسات آموزش عالي براي پاســخگویي به نيازهاي بخشهاي مختلف
کشور به انجام برساند.
بازنگري در رشتههاي دانشــگاهي بر مبناي نيازهاي اجتماعي ،بازار کار و
تحوالت علمي ،در راستـــاي توسعـه علـوم ميـــان رشتـهاي با تاکيـد بر
علوم انساني؛ از سويي سياستها و استراتژيهاي نظام جمهوري اسالمي
ایران خصوصا در دهه اخير ،بـر کاستـن از حجـم دولت (جـذب و استخـدام
نيروي انساني) و تـوسعـه بخـش خصـوصي در راستـاي فرمـايشـات رهبـر
انقالب اســامی مبني بر اجراي اصل  44قانون اساسي جمهوري اسالمي

ايران بوده است؛ تربيت نيروي انساني متخصص در مديريت کسب و کارهاي
کوچک و متوسط امري بسيار ضروري و راهبردي ميباشد و .....نگاه دقیق
به عوامل تاثيرگذار در ترويج کارآفرینی نشان میدهد عوامل پنجگانهای در
ترویج و ایجاد کارافرینی موثرند که در نگاره زیر آمده است:
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دکتر علیاصغر مونسان

حرکت گردشگری ایران
روی ریل جهانی
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هرســاله به مناســبت روز جهانی جهانگردی و
گردشــگری ویژهبرنامههــای متنوعی باهدف
معطوف ساختن توجهات به موضوع گردشگری،
مزیتها و چالشهای فراروی آن در سراسر جهان
برگزار میشود تا تأکیدی دوباره بر نقش بیبدیل
این صنعــت در اقتصاد جهانی و توســعه پایدار
جوامع باشد.
دولت جمهوری اســامی ایران نیز با درک ابعاد
اهمیت این صنعت و با شــناخت از ظرفیتها و
جاذبههــای طبیعی و تاریخی کشــورمان ،طی
چند ســال گذشــته توجهی مضاعف به حوزه
گردشگری و ارتقاء جایگاه آن در سطح بینالمللی
داشته است .بهرغم تحریمهای یکجانبه آمریکا و
شاخصهای آماری و اعداد و ارقام
نیز روایتگر شتاب روزافزون قطار
گردشــگری ایران اســت و شمار
گردشگران ورودی از رقم چهار میلیون
و  ۷۰۰هزار گردشــگر در ســال  ۹۶به
هفت میلیون و  ۸۰۰هزار گردشگر در
سال  ۹۷رسیده است.
تالشهای صورت گرفته درزمینه ایرانهراسی،
روند رشد گردشگری ایران طی دو سال گذشته
شتابی افزونتر یافته و حرکت چرخ گردشگری
ایران روی ریلهای جهانــی این صنعت روانتر
شــده اســت .در واقع اقبال فعاالن گردشگری
جهان به ایران نشان از عقیم بودن تحریمها علیه
کشورمان دارد و رشد شمار گردشگران ورودی
به کشــور نیز بر این واقعیت صحــه میگذارد.
تنوع رویدادهای بینالمللی دو سال گذشته هم
چون رویداد تبریز  ۲۰۱۸پایتخت گردشــگری
جهان اسالم ،همدان  ۲۰۱۸پایتخت 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 پیشبــرد اهداف
کشــورمان در این حوزه ،برگزاری رویدادهای
نمایشــگاهی و موزهای متقابل بین ایران و سایر
جوامع بهویژه کشورهای اروپایی ،و موارد بیشمار
دیگر در این زمینه نشــان از دیپلماسی فعال و
اثربخش ایران در صنعت گردشگری کشور دارد.
این دیپلماســی فعال درعینحال دستاوردهای
ارزشــمندی برایمان به همراه داشــته است که
افزایش شــمار ثبت جهانی آثار ایران ،کســب
رتبههای بینالمللی در نمایشــگاههای موزهای،
تسهیل بازگشــت آثار تاریخی ایران و پذیرش
پنج عضو جدید وابسته ایران در سازمان جهانی
گردشگری ازجمله آنهاست.
شــاخصهای آماری و اعداد و ارقام نیز روایتگر
شتاب روزافزون قطار گردشــگری ایران است و
شمار گردشــگران ورودی از رقم چهار میلیون و
 ۷۰۰هزار گردشگر در سال  ۹۶به هفت میلیون
و  ۸۰۰هزار گردشــگر در سال  ۹۷رسیده است.
بهاینترتیب برای نخســتینبار تراز گردشگری
ایران مثبت شده و تالش بر این است که این تراز
مثبت بهصورت موردی با کشورهای مختلف نیز
تحقق پیدا کند .بهعنوان مثال در رابطه با ترکیه
در حال نزدیکشدن به تراز مثبت و همچنین با
اجرای سیاست لغو روادید برای کشورهای هدف
همچون چین بهعنوان یــک بازار بزرگ و برخی
کشورهای منطقه ،شاهد رشــد محسوس ورود
گردشگر از این کشورها به ایران هستیم.
بهعنوان نمونــه پس از لغو روادیــد یکطرفه با
عمان  ۴۰۴درصد رشد در جذب گردشگر از این
کشور به ایران اتفاق افتاد .خروجی این مسیر برای
اقتصاد کشور درآمد ارزی  ۱۱.۸میلیارد دالری
از محل گردشگری ورودی در سال گذشته بوده
و برای ادامه این مسیر نیز چشمانداز  ۳۰میلیارد
دالری تا  ۲۰۲۵ترسیمشده است.

همچنین بــه محصــوالت گردشــگری تنوع
دادهشده و رویکرد گردشگری از قالب فرهنگی
به سایر بخشها بهویژه گردشــگری سالمت و
طبیعتگردی تنوع یافته اســت .گردشــگران
زیارتی ایــران نیز عــاوه بر زیــارت به بخش
گردشگری سالمت و تفریحی جذبشدهاند و به
این واسطه گردشگری  ۳۰۰تا  ۴۰۰دالری برای
هر گردشگر به  ۱۳۰۰تا  ۱۴۰۰دالر رسیده است.
شــاخصها و آمار یادشــده در کنــار اقدامات و
طرحهــای انجامگرفته برای استانداردســازی
خدمات گردشگری و بهبود وضعیت نیروی انسانی
این بخش ،همراهی ایران را با شعارهای راهبردی
سازمان جهانی گردشگری نشان میدهد .نگاهی
به شعار امســال ســازمان جهانی گردشگری-
«گردشگری و اشتغال :آیندهای بهتر برای همه»
بر ضرورت و اهمیت این رویکرد صحه میگذارد و
آموزش ،مهارت و اشتغال سه موضوعی است که
بهطورجدی در دستور کار است.
از سویی با توجه به رویکرد مثبت سازمان جهانی
جهانگردی به تحوالت گردشــگری ایران ،این
فرصت میتواند حضور و قدرت چانهزنی ایران در
این سازمان را افزایش داده و محملی برای طرح
ایدهها و پیشنهادها کشورمان باشد.
بیتردید ارتقای زیرســاختها ،بهروزرســانی
اســتانداردهای خدمــات و برنامهریــزی برای
تبلیغــات مناســب بینالمللــی از ظرفیتها و
جاذبههای ایران از الزامات گریزناپذیر توســعه
صنعــت گردشــگری در کشــورمان و نیازمند
همراهی و همگامی سایر دستگاهها است.
با توجه به تغییر ساختار سازمان میراثفرهنگی
به وزارتخانه و برنامهها و اقدامات پیشبینیشده
متناسب با ســاختار جدید ،تنها در سایه اجماع،
همدلــی و همــکاری قــوای ســهگانه و تمام
بخشهای عمومی و خصوصی مرتبط ،شــاهد
تحقق ســهم واقعی این صنعت در شــکوفایی
اقتصاد کشور خواهیم بود.

در اجالس بینالمللی کمیته
گردشگری و خدمات وابسته
سازمان بینالمللی استاندارد

ایران مسئول تدوین
استانداردهای
رستورانهای سنتی شد

منبع :میراث آریا
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اجالس بینالمللی کمیته گردشگری و خدمات
وابسته ســازمان بینالمللی 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 رستورانهای سنتی شد.
ســودابه یحییزاده معــاون تدوین اســتاندارد
در مراســم افتتاحیه ،پیــام نیــره پیروزبخت
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ایران را برای
شرکتکنندگان این اجالس قرائت نمود و گفت:
«ســازمان ملی اســتاندارد ایران به نمایندگی
جمهوری اســامی ایران ،از ابتدای تأســیس
کمیته  ۲۲۸با عضویت فعــال در این کمیته ،در
تدوین استانداردهای موردنظر مشارکت داشته
و اینک با عهدهدار شــدن مسئولیت گروه کاری
رستورانها و مدیریت دو پروژه هتلهای میراثی
و سفرهخانههای 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 بینالمللی
و توسعه استانداردهای گردشــگری بتوانیم در
فضایی بــهدوراز جریانهای سیاســی ،فضایی
استاندارد برای معرفی فرهنگ و سنن ملتهای
مختلف برای گردشگران جهانی فراهم آوریم».
ولــی تیمــوری معــاون گردشــگری وزارت
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی نیز
در ادامه این مراســم ،آموزش ،مهارت و اشتغال
را جز برنامههای 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 ،بهویژه اســتاندارد هتلهای میراثی و
سفرهخانههای 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 سرمایهگذاری بسیار مؤثر خواهد بود».
تیمــوری آمادگــی وزارت میرا ثفرهنگــی،
گردشــگری و صنایعدســتی 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 نقشآفرینی در توســعه
گردشگری پایدار و رســیدن به اهداف متعالی
بشــر راههای نوینــی را در این مســیر خواهد
گشود».
معــاون گردشــگری وزارت میراثفرهنگــی،
گردشگری و صنایعدستی افزود« :امیدوارم نتایج
و دســتاوردهای خوبی در این کارگروهها برای
تقویت بخش گردشگری و توریسم حاصل شود».
فرحناز قالسی مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و
مشارکت در تدوین استانداردهای بینالمللی در
ادامه مراسم افتتاحیه این اجالس گفت« :در این
اجالس ،پیشنویس اســتانداردهای بینالمللی
هتلهای میراثی و ســفرهخانههای ســنتی با
مدیریت جمهوری اسالمی ایران در دو گروه کاری
هتلها و رستورانها موردبررسی صاحبنظران
این حوزه قرار خواهد گرفت».
عباس بیدگلی مدیر اجرایی جامعه هتلداران نیز

گفت« :جامعه هتلداران ایران بهعنوان یک تشکل
بخش خصوصی با بیشــترین گستره در صنعت
هتلداری امروز ،با پدیدهای به نام بوتیک هتل و
یا اقامتگاههای تاریخی مواجه است که هتلهای
میراثی نیز در این مقوله جــای میگیرد .قطعاً
وجود استانداردهای مناسب در این حوزه عالوه
بر حفظ کیفیت خدمات آنهــا به میهمانان ،در
ارتقای سطح آن نیز تأثیرگذار است».
حسن خلیلآبادی عضو شورای شهر تهران نیز با
اشاره به وجود و قدمت اماکن تاریخی کشورمان،
یادآور شــد« :بدیهی است که مدیریت شهری با
این ویژگیها 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 رســتورانهای ســنتی که مورد توجه
گردشگران بســیاری اســت ،بتواند در افزایش
رضایت میهمانان پایتخت و کشورمان مؤثر باشد.
کمیته متناظر استانداردســازی گردشــگری و
خدمات وابسته  ۲۲۸ ISIRI/TCپس از تأسیس
کمیته گردشگری ایزو در ســال  ۲۰۰۶زیر نظر
سازمان ملی استاندارد ایران تأسیس شد و از آن
تاریخ در تدوین اســتانداردهای بینالمللی این
رشته مشارکت فعال دارد.
گفتنی است؛ این اجالس به میزبانی سازمان ملی
اســتاندارد ایران و همکاری و مشارکت وزارت
میرا ثفرهنگی و گردشــگری و صنایعدستی،
شــورای شــهر تهران ،جامعه هتلداران ایران و
نمایندگان تشکلهای گردشگری کشور و حضور
نمایندگان این دستگاهها برگزار شد.

زمینههای اجرای دستور رئیسجمهوری
برای نقشآفرینی در تولید و اشتغال؛

صنایعدستی موثرترین راهکار
برای ایجاد اشتغال زودبازده
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برای راهاندازی یک خط تولید در حوزه صنعت
و اشــتغال بیش از  100نفر بیش از  10میلیارد
تومان هزینه الزم اســت در برخی شــغلهای
تخصصی نظیر نفت و پتروشیمی این رقم تقریبا
 ۲میلیارد تومان اســت ،در صنایع متوسط که
در آن حدود  50نفر مشــغول به کار هستند در
بهترین حالت به  300تــا  500میلیون تومان و
حدود یکسال برای راهاندازی پیش نیازها زمان
و هزینه الزم است و برای برپایی تعاونی که ساده
و زودبازدهترین نوع اشتغالزایی است باید حدود
 50تا  60میلیون تومان برآورد اولیه داشت.
با یک نگاه کلی میتوان به این نتیجه رســید که
هزینه ایجاد یک شــغل پایدار در ایــران گران و
دهکهای 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 راهاندازی کارخانجات مختلف
و کارگاههای متعدد در هر شهر و روستایی شود که
این فرضیه با توجه به هزینههای سرسامآور ،پیش
از آغاز محکوم به شکست است و یا اینکه کشور وارد
فاز تازهای از مشاغل مویرگی و ریزکارگاهی شود
چیزی که امروزه از آن به عنوان مشاغل خانگی یاد
میشود مشاغل پایداری که به گفته کارشناسان
برای راهاندازی 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 هماهنگیهای الزم را با اسناد
باالدستی نظیر اقتصاد مقاومتی با نگاه درونزایی
و برونگرایی را دارد؟
به باور بســیاری از صاحبنظران تنها مشاغلی
که ظرفیت تولید ثروت و ایجــاد زمینه ورود به
بازارهای بینالمللی را دارد حوزه میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشــگری است ،حوزهای که
در آن ایجاد شغل ســاده ،آموزشها کمهزینه و
محصوالت ارزان است.
در این میان صنایعدستی بیش از سایر حوزهها
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
دستگاههای مسئول و پیگیری قوانین حامی از
اهمیت بسزایی برخوردار است.
وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
در دوســال دولــت دوازدهــم ســعی و تالش
بیوقفهای برای موضوعات و دغدغههای فعاالن
و هنرمندان صنایعدستی داشته است تا زمینه
اشتغال افراد بیشتری در این بخش فراهم شود،
تصویب و ابــاغ قانون حمایــت از هنرمندان،
اســتادکاران و فعاالن صنایعدســتی را شــاید
بتوان تبلور این پیگیریها دانســت ،قانونی که
دربرگیرنده تمام دغدغهها و مشــکالت چندین
ساله فعاالن این عرصه است.
وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
با اجــرای اقدامات و برنامههــای الزم در بخش
آموزش ،تولیــد و ترویج صنایعدســتی ،زمینه

اشتغال و درآمدزایی را برای عالقهمندان به این
بخش فراهم میآورد.
صدور مجوز کارگاههای تولید صنایعدستی از آن
دست مواردی است که در معاونت صنایعدستی
این وزارتخانه انجام میشود ،شاید تا پیش از این
صدور اینگونه مجوزها با سرعت کمتر و فرآیند
اداری طاقتفرسا همراه بود اما امروز خوشبختانه
این بخش دســتاندازهایی بــه مراتب کمتر از
گذشــته برای عالقهمندان حوزه صنایعدستی
ایجاد میکند ،براســاس آمار در دو سال دولت
دوازدهم از محل صدور مجوزهای تولیدی ،برای
129هزار و  99نفر اشتغال ایجاد شده است.
ارائه تســهیالت و حمایت مالــی در هر حرفه و
صنعتی یکی از مهمترین مولفههای پیشــرفت
و البته ایجــاد زمینه اشــتغال اســت ،اینکه
دســتگاههای مربوطــه تا چه میــزان در حوزه
چانهزنی و رایزنی با نهادهای مالی برای دستیابی
به تســهیالت تالش کننــد موضوعی بســیار
بااهمیت است.
وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
در این بخش هم اقدامات قابل مالحظهای داشته
است ،شناســایی و معرفی هنرمندان و فعاالن
صنایعدســتی به بانکها و موسسات مالی برای
دریافت تسهیـــات مـورد نیـــاز در معـاونت
صنایع دســتی این وزارتخانه انجام میشــود،
ارائه این تســهیالت از یک ســو توسعه و ترویج
صنایعدســتی 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
دوازدهم32 ،هزار و  233فرصت شــغلی ایجاد
شده است.
اشــتغال برای هر فرد خارج از بحث درآمدزایی،
باید دربرگیرنده تامین آینده و روزهای بیکاری
فعاالن عرصههای مختلف باشــد ،موضوع بیمه
و اهمیــت آن بــرای تمام شــاغالن بخشهای
خصوصــی و دولتــی واضــح اســت و فعاالن
صنایعدستی هم از این قاعده مستثنا نیستند.
بیمه یکی از دغدغههای همیشــگی شــاغالن
صنایعدســتی و افــرادی اســت کــه بهتازگی
میخواهند در این بخش مشــغول به کار شوند،
این دغدغه از آغاز به کار دولت دوازدهم به عنوان
یکی از مطالبــات جدی و بهحق شــاغالن این
حوزه در دســتور کار وزارت میراثفرهنگی قرار
گرفت و در نهایت از ســال  ،97بیمه صنعتگران
و هنرمندان پس از پنجســال پیگیری به نتیجه
رسید و این روند امسال هم ادامه دارد.
فرصت ثبت جهانی در هر عرصهای ،زمینههای
اشتغال ،درآمدزایی و پویایی اقتصادی را برای هر
منطقه به دنبال دارد ،کشور ما با وجود  250رشته
متنوع صنایعدســتی به عنوان سومین کشور در
این حوزه شناخته میشــود ،همین امر فرصت
مناسبی را برای مسئوالن وزارت میراثفرهنگی،

گردشــگری و صنایعدســتی به وجود آورد تا با
شناســایی مناطق و محصوالت صنایعدســتی
منحصر بفرد و جهانی کردن آنها ،زمینه اشتغال
و درآمدزایی را برای مــردم این مناطق به وجود
آورند.
در دو سال دولت دوازدهم معاونت صنایعدستی
با ثبت جهانی  10شهر و روستای صنایعدستی و
 15شهر 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 نمایشــگاههای
تخصصی و نمایش تولیــدات و محصوالت ،یکی
از موثرترین راههــا برای ایجاد انگیزه اشــتغال
اســت ،افراد موفق و استادان بســیاری هستند
که با برگزاری اینگونه نمایشــگاهها شــناخته
شــده و الگوی جوانان برای ورود به یک حرفه و
شغل شــدهاند ،معاونت صنایعدستی با توجه به
اهمیت برگزاری نمایشگاهها و معرفی هنرمندان
و صنعتگران موفق در دو سال دولت دوازدهم 30
نمایشگاه تخصصی را برگزار کرد.
براســاس یافتههای باستانشناســان ،ایرانیها
براساس تاریخ و تمدن دیرینه از دیرباز برای رفع
نیازهای خود دســت به کار میشدند و از سفال

و آهن و ســایر مواد برای ســاختن لوازم زندگی
استفاده میکردند ،سابقه صنایعدستی در کشور
ما عمری به درازای تاریخ ایــران دارد هرچند با
گذشت ســالیان متمادی ،بسیاری از رشتههای
صنایعدستی منسوخ شــده و از بین رفته است،
وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
براساس رسالت خود برای احیاء ،توسعه و ترویج
این رشتههای اقدامات موثری داشته است.
بیتردیــد احیــا و توســعه رشــتههای متنوع
صنایعدســتی و معرفی این رشتهها به جوانان و
عالقهمندان به این حوزه ،میتواند زمینه اشتغال
افراد بسیاری را فراهم آورد ،برگزاری کالسهای
آموزشی در شهرها و روستاهای مختلف و اجرای
سیاســتهای حمایتی برای تولید صنایعدستی
بهروز شــده در دو ســال دولت دوازدهم به طور
جــدی مــورد توجــه وزارت میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی قرار گرفته است.
صنایعدستی بدون شــک و به گفته بسیاری از
صاحبنظران و کارشناســان یکــی از بهترین و
موثرترین راهکارها برای ایجاد اشتغال زودبازده
اســت و وزارت میراثفرهنگی ،گردشــگری و
صنایعدســتی با اتکا به این اصل مهــم ،ایجاد
اشتغال در این حوزه را در دســتور کار قرار داده
است.

معاون صنایع دستی کشور:

 9شهر و  3روستای صنایعدستی
ثبت ملی شدند
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یکی از خصوصیات صنایع دستی این اســت که این صنعت حاصل روح ملتها و آئین فرهنگ ملی کشورهاست که به سادگی با رجوع به آمار صنایعدستی
کشورها به روحیه مردم آن میتوان پی برد ،بنابراین صنایعدستی تنها یک کاال برای مبادله نیست بلکه خصوصیات فرهنگی و ویژگیهاي اقوام از طریق صنایع
دستی مبادله میشود و نوعی ارتباط را ایجاد میکند .توجه به این صنعت در حال حاضر ،نه تنها ما را با گذشته مردمان در هر منطقه پیوند میدهد ،بلکه در
انسان خودروزده امروز ازآن جدا مانده است.در این بین صنایعدستی کشور عزیزمان ایران که
حد مقدور میتواند ما را در همان ج ّو و محیطی قرار دهد که
ِ
از دیرباز تا کنون مهد این صنعت بوده و در همه زمینههای 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 قبیلهاند که هیچگاه از
گزارش پیام خود دست نمیکشند و در این خصوص با تاسیس وزارت جدید میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خوشبختانه شاهد اخبار گوناگون و
امیدبخشی درباره صنایعدستی کشورمان هستیم.
پویا محمودیان معاون صنایع دستی کشور ،با اشاره برگزاری سومین شورای راهبردی انتخاب شهرها و روســتاهای ملی صنایعدستی در تهران میگوید:
«در این شورا  26پرونده از استانهای مختلف با حضور تعدادی از نمایندگان حوزههای انتخابیه مرتبط ،مدیران کل ،مسئوالن شهری ،فرمانداران ،معاونان
صنایعدستی و جمعی از مسئوالن ذیربط مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت  9شهر و سه روستای ملی صنایع دستی انتخاب شدند ».در این نشست26 ،
پرونده از استانهای آذربایجانشرقی ،آذربایجانغربی ،اصفهان ،خراسان رضوی ،خراسانجنوبی ،بوشهر ،خوزستان ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،فارس،
کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،کردستان ،لرستان ،مرکزی ،همدان ،گلستان ،هرمزگان و یزد مورد بررسی قرار گرفت».
وی گفت ه است« :بر اساس نتایج اعالم شده در این نشست ،شهر بروجرد بهعنوان شهر ملی ورشوسازی ،بندر لنگه بهعنوان شهر گالبتوندوزی ،بایگ در خراسان
رضوی بهعنوان شهر ملی ابریشمکشی ،خوسف در خراسان جنوبی بهعنوان شهر ملی ملهبافی ،شیراز بهعنوان شهـــر صنایعدستی ،اهـواز بهعنـوان شهـر
مینای صبی ،دزفول بهعنوان شهر کپوبافی ،هرسین بهعنوان شهر گلیم و تویسرکان به عنوان شهر ملی منبت گلریز ،روستای بحیری از استان بوشهر بهعنوان
روستای عبابافی ،تنگهسرحه از سیستان و بلوچستان بهعنوان روستای حصیربافی و روستای مهرگرد استان اصفهان بهعنوان روستای بافتههای داری ثبت
ملی شدند ».معاون صنایعدستی کشور یادآور میشود« :همچنین بر اساس نظر این شورا ،هفت شهر و سه روستای دیگر نیز بهصورت مشروط ثبت شدند که
شهرها و روستاهای مشروط این فرصت را دارند تا در نشست بعدی شورا ،پروندههای 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 احرامبافی ،هویزه در حوزه بوریابافی ،ارومیه
در حوزه چوب ،اسکو در حوزه چاپ کالغهای ،یزد در حوزه زیورآالت سنتی ،همچنین روستای زیارت در استان گلستان در حوزه جاجیمبافی ،روستای سمقاور
در استان مرکزی در حوزه منبت و روستای خور خراسان جنوبی در حوزه تراش سنگهای نیمهقیمتی به صورت مشروط ثبت شدند».
معاون صنایع دستی کشور ،فرآیند ملی شدن شهرها و روستاها را حرکتی میداند که در راستای برندسازی ،معرفی و ارتقای جایگاه صنایعدستی شهرها و
روستاهای مختلف و نیز هنرمندان رشتههای گوناگون با یک عزم همگانی و مدل مشارکتی با همافزایی نیروهای صنایعدستی مسئوالن شهری ،هنرمندان،
نمایندگان مجلس و مسئوالن شهرهای مختلف در سال رونق تولید رقم خورده است».

شــانزدهم اکتبر ( 24مهر) به نام روز جهانی غذا ثبت شده است .این روز به بخشی از فرهنگ شناخته میشود که به آن جامعه منحصر است.
مناسبت تاسیس ســازمان غذا و کشــاورزی «فائو» در سازمان ملل متحد از سوی دیگر غذاهای یک ســرزمین تا حدودی نشــاندهنده رفتار کلی
نامگذاری شده است .این ســازمان با هدف تولید غذا برای تمامی ساکنان مردم آن منطقه نیز اســت .برای مثال عالقهمندی چینیها به هارمونی و
زمین با حمایت از کشاورزی فعالیت میکند.
هماهنگی در تمام کارها ،در غذاهایشان نیز مشهود است .غذاهای چینی
غذا تقریبا اولین نیاز هر انسانی برای حیات است .اما منصفانه نیست که به غذا یک ترکیب هماهنگ از مزه ،بو و رنگ هستند .یا مثال خونگرمی مردم ایران
تنها به عنوان یک نیاز نگریسته شود.
را از غذاهایشان میتوان دریافت .ما
مردم
کلی
رفتار
دهنده
ن
نشا
حدودی
تا
سرزمین
یک
غذاهای
از گذشته تا کنون غذا جزیی از آداب
غذاهایی داریم که طعــم ،بو و حجم
آن منطقه نیز است.
و تشریفات مردم هر سرزمینی بوده
زیــاد آنها و همچنین زمان بســیار
اســت .به خصوص در روزگار کنونی
زیاد و دســتور طبخ تقریبا پیچیده
که غذا به عنوان یک سبک زندگی شناخته میشود و در پشت رنگ و بویش نشاندهنده این اســت که از دیرباز به مهمان اهمیت زیادی میدادیم و در
فرهنگ و قصه یک جامعه نهفته است .با ما همراه باشید تا در روز جهانی غذا کل غذا یکی از راههای ابراز محبت و ارادت به افراد دور و نزدیک بوده است.
برای شما از جایگاه و اهمیت غذا در فرهنگ بگوییم.
رنگآمیزی قوم و نژاد در آمریکای مهاجر پذیر نیز از غذاهای این کشور که
غذا شناسنامه فرهنگی شماست!
هرکدام از گوشهای از جهان الهام گرفته شده است ،کامال مشخص است.
تا به حال به این موضوع فکر کردهاید که چرا غذایی که میخورید میتواند به غذا همچنین به عنوان یک جاذبه گردشگری نیز شناخته میشود .اهل سفر
دیگران بگوید که شما از کجا آمدهاید؟ یا به اینکه چرا مردم مختلف در نقاط در کنار دیدن آثار تاریخی ،هنری و طبیعت مقصد مورد نظرشــان ،صرف
مختلف جهان غذاهای متفاوتی را صرف میکنند؟ جواب تمامی این سوالها غذای مخصوص و سنتی آن منطقه را نیز در برنامه سفر میگنجانند و آن را
در این اســت که غذا نه یک برطرفکننده نیاز اولیه انسان ،که یک فرهنگ راهی برای شناخت فرهنگ و آداب و رسوم آن سرزمین میدانند .غذایی که
است .غذاهایی که میخوریم غالبا غذاهایی هستند که با آنها بزرگ شدهایم طعم و بویش تا مدتها پس از سفر نیز همچون یک تصویر در ذهن و خاطره
و در ذهن ما خاطراتی را از کودکی تا حال زنده میکنند .این حس از نســل مسافر ثبت خواهد شد.
گذشته ما آمده و به نسل آینده و فرزندان ما منتقل خواهد شد .همین موضوع پیام دورونزدیک نیز در روز جهانی غذا این اســت که تا فرصت دارید ،سفر
سبب شده تا بعضی غذاها جایـگاه ثابتی در تـاریـخ یـک ملـت داشتـه باشند کنید و در این سفرها نیز برای غذاهای آن منطقه نیز در کنار برنامههای دیگر
و نسل به نسل منتقل شوند .هر آنچه هم که در تاریخ ادامهدار باشد به عنوان اهمیت زیادی قائل شوید.
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در روز جهانی غذا چه اتفاقاتی رخ میدهد
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صنعت غذا بهعنوان یکی از صنایع پیشــران ،از
ظرفیتهای تولیدی و صادراتی فراوانی برخوردار
است ،صنعتی که میتواند نقش مهمی در مسیر
تحقق هدفگذاریهای کالن ایفا کند و بهعنوان
یک موتور محرک ،بخشــی از صنعــت و تولید
داخلی را راه بیندازد .از نگاه کارشناسی ،صنعت
غذا در شرایطی میتواند بهعنوان بخشی از پازل
رشــد اقتصادی اثرگذار باشــد که ظرفیتهای
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 شرطها و الزامات متعددی است .الزاماتی
که بخش عمــده آن باید بهعنــوان راهکارهای
سیاستی از سوی تصمیمسازان صنعت و تجارت
در دستور کار قرار گیرد.
از یک منظر کلی میتوان الزامــات رونق تولید
را در صنعت غذا در دو دســته «سیاســتهای
ارزی و تجــاری» و«سیاســتهای داخلــی
تولید» جســتوجو کــرد .به اعتقــاد ناظران،
کجکارکردیهایی که در هر یک از این دو وجه
سیاستگذاری وجود دارد ،اجازه نداده است که
ظرفیتهای 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 سیاســتگذاری فعلی ضروری به نظر
میرسد .البته دو وجه مذکور ،همپوشانی زیادی

با یکدیگر دارند و به نوعی اصــاح 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 سیاستگذاری ارزی و پرهیز
از ممنوعیتهای صادراتی را بهعنوان پیشنیاز
اول مورد تاکید قرار میدهند .به اعتقاد آنها ،تنها
در صورت وجود یک سیاســت ارزی مشخص و
پیشبینی پذیر است که امکان برنامهریزی بلند
مدت برای تولیدکنندگان وجود دارد.
از سوی دیگر ،رشد تولید داخلی تنها در شرایطی
اثرگذار اســت که امکان صادرات آن مهیا باشد،
بنابراین ریلگذاری سیاستگذار باید به سمت
کیفیســازی محصــوالت و گشــایش فضای
صادراتی از طریق پیشبینیپذیرکردن سیاست
ارزی تغییر کند .در تحلیل دسته دوم کارشناسان
معتقدند انتظارات غیرواقعی سیاســتگذار از
تولیدکنندگان داخلی از طریق دخالت در بازار،
آسیبهای مختلفی به دنبال داشته است .در این
چارچوب قیمتگذاریهای غیرمنطقی و دخالت
در مکانیزمهای 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 سیاستگذار 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 میتواند مسیر رونق تولید در صنعت غذا
را فراهم کند و منتج به ایجاد وضعیتی شود که
توسعه صادرات و کیفیسازی محصوالت غذایی
در ابعاد داخلی و بینالمللی امکانپذیر شود .در
ادامه نظرات کارشناســی چند تن از فعاالن این
صنعت را با هم میخوانیم
فرهاد آگاهی  -نایبرئیس کمیســیون
کشاورزی اتاق ایران:
در شرایط کنونی نمیتوان چشم اندازی از آینده
صنایع غذایی ارائه کرد؛ چرا کــه تمام متغیرها
در هالهای 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 میگردد.
این افزایش قیمــت بیش از همــه محصوالت
کشــاورزی و تبدیلی را تحت تاثیر قــرار داده،
محصوالتی که بهطور مستقیم با صنایع غذایی
ارتباط دارند .به همین دلیل باید مشخص شود
که دولت در این خصوص چــه تصمیمی اتخاذ
میکند .اما در مجموع میتوان گفت که صنعت
غذا در ماههای ابتدای ســال  ۹۸نسبت به مدت
مشابه ســال قبل دوره رکود را سپری میکند.
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 روبهرو هســتند .دولت باید
برای عبور از این چالشها منابعی را در نظر بگیرد
تا تولیدکنندگان صنایع غذایی بتوانند ظرفیت
تولیدشــان را افزایش دهنــد .در صورتی که در
این خصوص چارهای در نظر گرفته نشــود بعید
است که تولیدکنندگان بتوانند سرپا بمانند .در
این خصوص میتوان به افزایش دو برابری قیمت
گندم اشــاره کرد که این امر نشــان میدهد 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 ،میتواند 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 سیاستگذاریهای نادرســت ،رانتهایی در
تهیه مواد اولیه با ارز نیمایی و رسمی ایجاد شد.
این رانتها موجب شد تا سال گذشته شاهد این
باشیم که برخی کاالها به بیرون از مرزها قاچاق
شــوند .این در حالی بود که در سالهای گذشته
دغدغـه فعـاالن اقتصـــادی ورود غیـررسمی
مواد غذایی به کشــور بود .اما در مجموع با توجه
به اتفاقهای مثبت و منفی ســال  ،۹۷میتوان
گفت صنعت غذایی در این ســال با رونق روبهرو
بوده است ،چراکه با توجه به نرخ باالی ارز و ایجاد
محدودیتهای وارداتی کاالهای مشابه داخلی،
تامین نیازهای کشــور بر عهده فعاالن اقتصادی
این حوزه بود .اما برای تحقق شــعار سال  ۹۸که
همان رونق تولید است ،برخی از اقدامات ضروری
و الزامی به نظر میرسد.
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 بنگاههای اقتصادی نیز از دیگر ضروریات
رونق تولید است .اما از ســوی دیگر صادرات در
سال گذشته با افت و خیزهای زیادی همراه شد.

تصمیمگیر یهای آنی درخصوص ممنوعیت یا
محدودیت در صادرات برخی کاالها موجب شد
تا بازارهایی که ســالها برای به دست آوردن آن
تالش کرده بودیم ،از بین بــرود .در نتیجه ،این
شیوه عملکرد نمیتواند 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
بنگاههای تولیدی انجام نمیدهد .آنچه مســلم
است عبور از شرایط کنونی نیازمند تصمیم ویژه
از ســوی دولت و پیشبینی طرحهای حمایتی
است.
در این خصــوص وزارت صنعت ،معدن و تجارت
راهاندازی 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 میشود ،اما متاســفانه نهادهای دولتی
مرتبط که در این ستاد شرکت میکنند همکاری
الزم را برای اجرایی کردن تصمیمات این ســتاد
انجام نمیدهند ،این در حالی است که در صورت
همکاری تمام ارگانها این امکان به وجود خواهد
آمد تا بخشی از مشکالتی که تولیدکنندگان با آن
دست وپنجه نرم میکنند ،برطرف شود.
با توجه به کمبود بودجه ،عدم همکاری ارگانهای
دولتی و فشار مضاعف بر ســازمان امور مالیاتی
برای تامین بودجه دولت ،بعید اســت که اتفاق
خاصی برای صنعت غذایی کشور در سال  ۹۸رخ
دهد .البته به نظر نمیرســد شرکتهای بزرگ
تولیدکننده صنایع غذایی با مشکل رکود مواجه
شوند ،اما آنچه مســلم است شرکتهای کوچک
و متوســط فعال در این صنعت بــا رکود روبهرو
خواهند شد.
بهروز فروتن-فعال و کارآفرین پیشکسوت
صنعت غذا:
ایجاد رونق در تولیدات صنایــع غذایی نیازمند
پیشنیازهای مختلفی است ،پیشنیازهایی که
البته میتوان 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 میتوان به آینده امیدوار بود.
یک تولیدکننده باید به فعالیت خود امیدوار باشد.
در کشورهای توسعه یافته هیچ زمان مشکالت و
چالشهای تولید انباشــته نمیشود و برای حل

هر چالش سیاست تعریف شده و مشخصی وجود
دارد .اما در کشور ما مشکالت تولید روی هم جمع
و حل چالشها به آینده موکول میشود .از سوی
دیگر ،پشتیبانی و حمایت از تولیدات محصوالت
غذایی به عوامل مختلف دیگری نیز بستگی دارد
که بعضی از مهمترین این عوامل ،شامل «تامین
مواد اولیه» و «تامین امکانــات اداری،اجرایی،
دولتی و قانونی» میشود.
در واقع برای فراهم آوردن این امکانات الزم است
که در وهله اول یک ریلگذاری 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 میشود .مطمئنا تولیدی
در صنعت غذا موفق است که به کیفیت توجه کند.
هر کشوری که در امر تولید توفیقی بهدست 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
کمیتگرایی در تولید داخلی بــه وجود آمد .از
این جهت باید نگاهمان را تغییر دهیم و از کمیت
به سمت کیفیت برویم .در نهایت بهطور خالصه
باید گفت برای حمایت از تولید به اندیشه سالم
و ریلگذاری صحیح قوانین نیازمندیم .یک فعال
اقتصادی فقط باید به تولید فکــر کند اما امروز
آخرین موضوعی که یک تولیدکننده به آن فکر
میکند تولید اســت .ذهن تولیدکننده ما درگیر
موضوعات متعددی مانند ،مشکالت مالی ،نبود
مواد اولیه ،نبود امکانات و ماشینآالت ،معضالت
مربوط بــه قوانین و آییننامهها اســت .بنابراین
برای رونــق تولید صنایع غذایی ضــرورت دارد
که این مشــکالت از پیش پــای تولیدکنندگان
برداشته شود.

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

لبخند پسته ،به کشاورزان اصفهانی
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«پسته» در سال گذشته صدرنشین خشکبار در ایران بود .کاهش تولید و افزایش صادرات ،این میوه را به یکی از دست نیافتنیترین کاالها در کشور تبدیل
کرد تا مردمی که در دنیا به عنوان یکی از قطبهای تولید پسته شناخته میشوند برای مراسم سنتی عید خود پسته را تحریم کنند و عطای آن را به قیمت
نجومیاش ببخشند .امسال اما به نظر میرسد بارشها و تعادل دما موجب شده تا بخت ،یار کشاورزان و تولیدکنندگان پسته باشد و محصول برداشت شده
امسال در کشور به بیش از  250هزار تن برسد در حالی که سال گذشته تنها  75هزار تن پسته از باغات کشور برداشت شده بود .اصفهان هم به عنوان یکی از
قطبهای تولید پسته امسال سال خوبی را خواهد داشت .بر اساس اعالم مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی ،تولید پسته امسال افزایش  90درصدی داشته
است و از وسعت حدود پنج هزار و  830هکتاری باغهای بارور پسته اســتان اصفهان ،چیزی در حدود سه هزار و  450تن پسته برداشت خواهد شد .رشد
باغهای 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 بارشهای بی موقع و سرمای ناگهانی از دست دادند .گویا امسال محصول دهی باغات خوب بوده؛ اما سوالی که مطرح
میشود 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 میگیرد؟
امســال قرار اســت پســته در بورس عرضه شــود،تجربهای 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 دولتیها هســتند؛ اما مــی گویند اگر دولت با بخشــنامههای متعــدد و تصمیمات
یکباره در زمینه صــادرات اخــال ایجاد نکند ،پیش بینی میشــود که صادرات رونق چشــمگیری در مدت مشـابـــه ســـال قبل داشــته باشــد.
کارشناســان انتظار دارند با رشــد برداشــتها ،عرضه در بورس هم بیشــتر شــود و البته باال و پایین شـــدن قیمتها 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  ۲۵درصد 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 محدودیتهای صادراتی فعــا بادام هندی
هم وارد کشــور نمیشــود .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 میتواند بار دیگر پســته را میهمان خنــدان دورهمی های
ایرانیها کند.

آغوش باز صنعت به روی دانشگاه
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رابطه صنعت و دانشگاه یک دغدغه قدیمی است که بر خالف ضرورت ،توجه کمی به آن صورت گرفته؛ اگرچه بار اصلی تولید
مرضیه محب رسول
علم را همچنان دانشگاهها به دوش میکشند؛ اما سهم همکاری مرکزهای آموزشی و صنعت به ویژه در زمینه تولیدات علمی به
رشتههایی مانند پزشکی ،رایانه ،نانو ،هستهای و برخی رشتههای 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 بخـشهـای 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 میشود و در جهان نیز دوشادوش اندونزی ،فرانسه ،مکزیک و ژاپن
گرفته تا روسیه ،برزیل ،چین ،هند و آمریکا جزو  10کشور نخست از نظر تعداد واحدهای دانشگاهی است 18 .درصد این دانشگاهها در فهرست برترینهای
تحصیالت تکمیلی قرار دارند ،نزدیک به  1/95درصد پژوهشهای جهان از سوی دانشــگاههای ایرانی در حال تولید است و یک درصد مقالههای پر استناد
جهان نیز به ایران تعلق دارد .کارشناسان امر اما بر این باور هستند که به رغم این جایگاه و با وجود همه تالشهای صورت گرفته تاکنون ،دانشگاه و دانشگاهیان
آنچنان که باید در پیوند با نیازهای روز جامعه برنامه ریزی و سیاســتگذاری نداشته اند و سهم دانشگاهها از نزدیک به  430خوشه صنعتی شناسایی شده،
 36خوشه صنعتی در حال اجرا و  84هزار 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 دانشگاهها طی سالهای اخیر تغییر کرده به نحوی که این مراکز از
فعالیتهای آموزشی صرف به سمت استفاده از فناوریهای نوین و توسعه اشــتغال فارغ التحصیالن حرکت کردهاند .ایجاد دانشگاههای علمی کاربردی و
موسسات غیر انتفاعی آموزشهای مهارت محور بخشی از این برنامهها بودهاند که در عمل خروجیهای موفقی هم داشتهاند .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  ۵۰۰دانشجو 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 میشود تا دانشجو مطابق با استانداردی که
صنعت نیاز دارد ،تربیت شود .این مدل جدیدی است که در مهـرمـاه سـال  ۹۸با  ۵۰۰دانشجـو آغـاز شـده و در سـالهای آتی اصـل کار گستـرش پیـدا
خواهد کرد .وی تصریح کرد :همانطور که وعده داده بودیم در آغاز سال تحصیلی جدید برنامههای پژوهشــی کامل و زیرساختها آماده شده است و طرح
«پایش» به صورت عملیاتی وارد صحن دانشگاه میشود یعنی دانشــجویان تحصیالت تکمیلی ما در قالب نظام موضوعات و ماموریتهایی که چالشهای
مختلف در سطح ملی و استانی دارند پایان نامههای خود را انجام خواهند داد .شروع این طرح میتواند امیدهای زیادی به تحول در صنعت و آینده در دانشگاه
را رقم بزند .سالهاست که نتیجه تولیدات دانشگاه به درد صنعت نمیخورد و صنعت هم از به کارگیری توانمندیهای دانشگاه بی بهره است ،این مسئله در
نهایت موجب ایجاد شبکهای معیوب از اقتصاد فرسوده و دانشــجویان بدون کارایی شده است؛ معضلی که امید است با اجرای طرح تربیت دانشجویان برای
نیازهای صنعت در ابعاد گستردهتر در استان و سراسر کشور امیدها برای کاربردی کردن علم در دانشگاهها را به این مراکز بازگرداند.
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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  51هزار میلیارد ریال

گزارش. . . . . . . . . . . . . . . .
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جلســه مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام شــركت پااليش نفت
اصفهان (سهامي عام) با دستور جلسه تصمیمگیری درخصوص افزایش
سرمایه و اصالح ماده  5اساســنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام
این شرکت روز چهارشنبه  17مهرماه برگزار شد .در این جلسه که حدود
 63.57درصد از سهامداران حضور داشتند ،با موافقت سهامداران ،مصوبه
مجمع برای افزایش سرمایه شــرکت از  20هزار میلیارد ریال به  51هزار
میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت ،همچنین با اصالح بند  5اساسنامه
شرکت ،ســرمایه آن  51هزار میلیارد ریال معادل  51میلیارد سهم هزار
ریالی تعيين گرديد.
افزایش سرمایه پاالیشگاه اصفهان از  20هزار 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 شــركت پاالیش نفــت اصفهان تولید و
فرآورش فرآوردههای نفتی براســاس تعهدات شــرکت برای طرفهای
ذینفع اســت .مرتضي ابراهيمي دستیابی به توســعه پایدار با اشتياق
به محیطزیست و ایفای مســئولیتهای اجتماعی ،حفظ و تداوم تامين
خوراك وتوليد محصوالت فعلي را از جمله اســتراتژيهاي مهم شركت
عنوان كرد و گفت :راه اندازی واحد تقطیــر و گاز مايع  3نيز از اقداماتي
است كه در جهت استراتژيهاي شركت انجام شده.
وی درخصوص کلیت افزایش سرمایه شرکت اظهار داشت :پیشنهاد اولیه
هيات مديره افزایش سرمایه از  20هزار میلیارد ریال به  64هزار میلیارد

ریال بود که از محل سود انباشــته حدود  16هزار میلیارد ریال و از محل
اندوخته طرحهای توسعه  28هزار میلیارد ریال براساس پیشنهاد هیات
مدیره شرکت درنظر گرفته شده بود ،اما آنجه در بورس مطرح شد افزایش
سرمایه از  20/000میلیارد ریال به  51هزار میلیارد ریال بود که 28/000
میلیارد ریال از محل اندوخته طرحهای توســعه و حدود  3هزار میلیارد
ریال از محل سود انباشته است.
اجرای پروژ هها در راستای الزام به بهبود و ارتقاء کیفیت
فرآوردهها
مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان اشارهای هم به تاریخچه این شرکت داشت
و گفت :شرکت پاالیش نفت اصفهان در ســال  1352توسط یک شرکت
آمـریـکایی -آلمـانی طـــراحی و مهندسی شـد ،امـــا بعـد از پیـروزی
انقالب اسالمی و خروج شرکتهای 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 رعايت مســائل زيســن محيطی یک سری فرآوردهها،
پروژههایی در این راستا تعریف شــد .وی احداث و راهاندازی واحد بنزین
سازی را یکی از پروژههای شــرکت پاالیش نفت اصفهان عنوان و تصریح
کرد :باتوجه به الزامات محیط زیست ،میبایست بنزین پاالیشگاه از حالت
معمولی به یورو تبدیل میشــد و بر همین اساس در سال  94واحد بنزین
سازی پاالیشگاه اصفهان راهاندازی شد .ابراهیمی همچنین به راه اندازی
واحد تقطیر و گاز مایع  3در تیرماه  98اشــاره کرد و گفت :امیدواریم راه
اندازی واحد تصفیه گازوئیل نيز مانند واحد بنزین سازی در راستای بهبود

کیفیت محصوالت تولیدی این پاالیشگاه باشد.
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راهاندازی واحد تصفیه گازوئیل در سال 99
وی راهاندازی واحد تصفیه گازوئیل را از پروژههای در دست اقدام برشمرد
و افزود :این پروژه برای پاالیشگاه اصفهان تقریبا الزام آور است و همچنين
واحد  RHUکه حتما باید انجام شود .وی با بیان اینکه با راهاندازی واحد
تصفیه گازوئیل  100هزار بشــکه گازوئیل در روز تصفیه میشود ،اعالم
کرد :امیدواریم در سال  99این پروژه نیز به صورت کامل راهاندازی شود
و عالوه بر تولید سوخت پاک مطابق با استاندارد يورو ،از انتشار  300تن
گوگرد در روز جلوگیری شــود .ابراهیمی با بیان اینکه هم اکنون حدود
 20درصد از گازوئیل پاالیشــگاه اصفهان یــورو  4و  80درصد گازوئیل
معمولی است ،تصریح کرد :با راهاندازی این واحد ،تمام تولیدات پاالیشگاه
اصفهان تبدیل به یورو میشود ،در عین حال که میتوانیم گوگرد تولیدی
را بفروشیم تا سودی عاید پاالیشگاه شود .وی خاطرنشان کرد :راه اندازی
واحد  RHUنیز قرار بود از سوی یک شرکت كرهاي به نام دايلم اجرا شود
که به خاطر تحریمها این شــرکت انصراف داد و االن بــا پیمانکار ايراني
قرارداد بستهایم و تا ظرف دو سه ســال آینده شاهد بهرهبرداری و تصفیه
نفت کوره تولید پاالیشــگاه خواهيم بود .مدیرعامل شرکت پاالیش نفت
اصفهان در بخش پایانی سخنانش تاکید کرد که با اجرای پروژهها و تحقق
اهداف تعریف شده این شرکت میتواند به چشمانداز خود دست یابد و در
افق  1400سرآمد شرکت تولید فراوردههای نفتی در کشور باشد.

31
گزارش. . . . . . . . . . . . . . . .
......................

بهرهبرداری 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 بهرهبرداری برسد و گفت:
نیمه اول ســال  99شــروع به راه اندازی این واحد خواهیم کرد و تا نیمه
دوم سال به بهرهبرداری 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  100میلیون ریال بود ،که طی سالهای گذشته
و با افزایش ســرمایه به مبلغ  20/000/000ميليون ريال رسيده است و
در حال حاضر هم درخواســت افزايش آن به مبلغ  51/000ميليون ريال
داريم .ابراهیمی هدف از افزايش ســرمايه را تشريح كرد :جبران مخارج
سرمایهاي انجام شده در مجموعه طرحهاي بهبود فرآيند و بهينه سازي،
اصالح ساختار مالي ناشــي از مخارج سرمايهاي انجام شده طي سالهاي
گذشته ،جلوگيري از خروج نقدينگي در جهت تامين مالي پروژههاي در
دست تكميل و سرمايه در گردش .وی با یادآوری اینکه در سال  ،94مبلغ
 22/000ميليارد ریال دارائی داشــتیم ،درحالی که این میزان هم اکنون
 67/000ميليارد ریال رسیده و اختالف آن  45/000ميليارد ریال است،
افزود :این مبلغ را در پروژهها ســرمایهگذاری کردهایم و باعث شــده به
افزایش سرمایه فکر كنيم.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه بــه پروژههای تعریف
شده در این شرکت همچون ،احداث واحد تقطیر و گاز مایع سوم ،احداث
دو بویلر و تصفیه خانه مربوطه ،ساخت فلر ،ساخت بستههای روغن گیر،
ایجاد سیســتم تصفیه پساب و  ...اشــاره و عنوان کرد :اجرای پروژههای
زیســت محیطی مزایایی برای شــرکت دارد که ازجملــه میتوان حفظ
جایگاه شرکت ،دسترســی به بازارهای بینالمللی ،حذف گوگرد ،رعایت
اســتانداردها و تقلیل عوارض آالیندگــی و  ...را برشــمرد .وی در ادامه
یادآور شد :راهاندازی مجتمع بنزین ســازی یکی از پروژههایی است که
انجام دادهایم و سوددهی بابت بنزینســازی در سال  ،95حدود 2/000
ميليارد ريال بوده است .در ســال  4/000 ،96میلیارد ریال و سال ، 97
 9/000میلیارد ریال بوده است ،که البته بستگی به تاثیر نرخ ارز و شرایط
اقتصادی داشته است.

سود  8هزار میلیارد ریالی از راه اندازی واحد تقطیر و گاز
مایع سوم
وی همچنین با اشــاره به بهرهبرداری از واحد تقطیر و گاز مایع سوم که
تیرماه امسال به بهرهبرداری رســید ،گفت :این واحد ظرفیت تولید 120
هزار بشکه در روز را دارد و درحال حاضر با ظرفیت  135هزار بشکه در روز
کار میکند .وی افزایش ایمنی پاالیشگاه ،افـــزایش کیفی و کمی واحـد
نفت ســفید و تولید بخش قابل مالحظهای از خوراک بنزینســازی را از
اهداف بهرهبرداری از این واحد برشمرد .ابراهیمی ادامه داد :پیشبینی سود
این واحد در سال  98حدود  8/000میلیارد ریال برآورد شده و ما اميدواريم
به این عدد برسیم البته با توجه به تسعیر نرخ ارز شاید این عدد تحت الشعاع
قرار گیرد .مدیرعامل پاالیشــگاه اصفهان به پروژههای زيستمحيطي نيز
اشــاره ای کرد و گفت :از جمله این پروژهها ایجاد پمپاژ و سیســتم پساب
تصفیهخانه پساب آب شاهین شهر است که در صنعت استفاده میکنیم.
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تولید محصوالت جدید و
صادراتی در ذوب آهن اصفهان
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ذوب آهن اصفهان در  5ماهه 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  85هزارتن چدن
مذاب  ،یک میلیون تن فوالد خام  507 ،هزارتن کک خشک و یک میلیون
 300هزار تن آگلومره تولیدکرده است که حدود  95درصد 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  3میلیون و  50هزار تن است را محقق سازد.
توليد محصوالت صادراتي
باتوجه به تواناييهاي كسب شده؛ وجود دانش فني الزم و كيفيت مطلوب
در توليد محصوالت فوالدي كه در انطباق با استانداردهاي بين المللي قرار
داشــته و الزامات اين اســتانداردها را برآورده مي نمايد ،امكان بازاريابي و
فروش محصوالت صادراتی فراهم گرديده است.
در همين راســتا و با عنايت به بازارهاي خارجي از جمله بازار كشــورهاي
منطقه ،در  5ماهه اول سال  98بالغ بر  462000تن انواع شمش فوالدي و
محصوالت نوردي و همچنین  115000تن محصوالت فرعی صادر گردیده
است.
رکوردهای تولید
◆ رکوردهای تولید روزانه چدن با دو کوره بلند
تاریخ  98/01/30به میزان  9059تن
تاریخ  98/02/08به میزان  9431تن
◆ رکورد تولید ماهیانه چدن با دو کوره بلند
اردیبهشت ماه  98به میزان  244144تن

طراحي و توليد محصوالت جديد
تنوع بخشي به تركيب سبد عرضه محصوالت فوالدي  ،همواره مورد توجه
فراوان شــركت ذوب آهن اصفهان بوده اســت .در اين راستا حوزه معاونت
بهرهبرداري هرساله تعدادي محصول جديد را مطابق بررسي بازار و شرايط
تقاضا ،طراحي و توليد مي نمايد .همچنين به منظور افزايش كارايي ،تسهيل
شرايط و مديريت مؤثر پروژههاي توسعه محصول جديد ،كميته محصوالت
جديد تشكيل و فعاليت مينمايد.
برنامهریزی برای تولید محصوالت جدید در سال  98انجام شده است .این
محصوالت عبارتند از:
◆ تسمه فوالدی  200×20باموفقیت طراحی و تولید گردید.
◆ تولید انبوه شمش ریل در بخش فوالدسازی و ریل  UIC60در نورد 650
در حال انجام میباشد.
◆ تولید ریل  S49آمادگی الزم ایجاد و پس از اعالم حوزه فروش تولید آن
انجام خواهد گرفت
◆ طراحــی و تولیــد تیرآهن بــال پهــن  H24و  H22درمرحله طراحی
کالیبراسیون میباشد.
◆ ریل معدن  R24در مرحله طراحی کالیبراسیون میباشد.
◆ آرک معدن  TH36در مرحله طراحی کالیبراسیون میباشد.
◆ نبشيهاي بال مساوي  150 ×150 ×12 ،150 ×150 ×10آمادگی تولید
وجود دارد و پس از اعالم درخواست حوزه فروش تولید آن انجام خواهد شد.
اهم اقدامات
طی  5ماهه ســال  98عالوه بر اقدامات الزم به منظور انجام تولید مطابق با
برنامههای مصوب ،فعالیتهای متعددی نیز در راستای افزایش بهرهوری،
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حفظ محیط زیست و ...انجام پذیرفته که به اهم این فعالیتهادر ذیل اشاره
گردیده است.
دربهای فلکسیبل باطری 3
به منظور کنتــرل آالیندگی در باطری شــماره  3ســاخت  74عدد درب
فلکسیبل سمت کک در دســتور کار قرار گرفت .هر درب فلکسیبل شامل
 750قطعه میباشد که ساخت این قطعات و مونتاژ آنها انجام گردید .تاکنون
 50عدداز این درب ها به طور کامل ساخته شده و نصب گردیدهاند.
سیستم ترمکس جدید خط نورد 350
در راستای بهبود و توســعه خط نورد  350ونیز خود باوری و خود کفایی،
سیســتم ترمکس خط نورد ( 350جهت افزایش و بهبودخواص مکانیکی)
به صورت ســه قلو و چیدمان لولهها و نازلهای آن در باکس فوالدی همراه
با اتوماســیون کنترل دمای محصول ،توســط کارشناسان شرکت طراحی
و ســاخته شــد و پس از نصب در خط نورد  350با موفقیــت راهاندازی و
بهرهبرداری از آن انجام گردید.
بازسازي و نوسازي ايستگاه ريختهگري شماره 7
بازسازي و نوسازي كلي ايســتگاه ريختهگري شماره  7بخش فوالدسازي
با هدف افزايش راندمان توليد ،كاهش توقفــات غيربرنامهاي ،صرفهجويي
در مصرف منابع و قطعات يدكي ،كاهــش هزينههاي نگهداري و تعميرات
در دستور كار قرار گرفت .اين فعاليت شامل دو قسمت بازسازي تجهيزات
مكانيكي و ساختماني ايستگاه و نيز ارتقاء سيستم برق و اتوماسيون ايستگاه
بود .بر اين اســاس و پس از تأمين و تهيه كليه اقالم و تجهيزات مورد نياز و

ايجاد آمادگيهاي الزم اجراي اين پروژه در ايستگاه  7ريختهگري با موفقیت
انجام گردید.
طراحی و تولیدتسمه فوالدی
تیرورق و باکس از پرکاربردترین متریالهای اســتفاده شده در سازههای
فلزی میباشد که عموماً با اســتفاده از ورقهای فوالدی تولید میگردد .از
سال گذشته مطالعه بر روی تولید تسمه فوالدی در شرکت ذوبآهن آغاز
شد و پس از انجام مراحل طراحی کالیبراسیون و شبیه سازی ،تامین قطعات
تکنولوژی و تامین و تــراش غلتکها اقدام به آمادهســازی خطوط تولید
گردید و تولید این محصول در پایان مرداد ماه سال جاری آغاز شد .با تولید
این محصول ،شــرکتهای تولید کننده باکس به جای استفاده از ورق که
میبایست با صرف هزینههای نیروی انسانی ،برش و ضایعات باالی محصول
به ابعاد مورد نظر تبدیل شود ،از تسمههای تولیدی شرکت ذوبآهن اصفهان
استفاده خواهند نمود.
طراحی و تولیدریل مترو تیپ 49E1
با توجه به نیاز بازار داخلی به ریلهای قطار شهری(مترو) ،طراحی و تولید
ریل مترو تیپ 49E1ا( )S49مطابق الزامات استاندارد  EN13674-1آغاز
گردید .پس از طی مراحل طراحی ،شبیهسازی ،تامین قطعات و آمادهسازی
کارگاه تولید آزمایشی این پروفیل با موفقیت به انجام رسید .در حال حاضر
شرکت ذوبآهن آمادگی الزم را برای تولید انبوه این محصول دارا بوده که
در صورت مشخص شدن شرکت بازرســی کننده( ) Third partyاز سوی
مشتری ،تولید و تحویل آن مطابق مفاد قرار داد منعقد شده انجام میگردد.

نقش بخش تعاون
در صنعت و اقتصاد کشور
محسن حاج محمدی
مدیر روابط عمومیاتاق تعاون ایران
و مدرس دانشگاه در حوزه مدیریت و ارتباطات
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در ادبیات اقتصاد تعاونی ،یک شرکت تعاونی بر
اساس اصول و ارزشهایی اداره میشود که این
اصول جهانشمول اســت از جمله این اصول؛
توجه به ارزشها و منافع اجتماعی در کنار نفع
شخصی ،نظارت دموکراتیک ،آزادی در ورود و
خروج ،اطالع رسانی مستمر و شفاف ،محور قرار
دادن سرمایههای انسانی.
مجموعــه ایــن اصول باعث شــده اســت که
دولتها همواره جهت ارتقای بهرهوری و سطح
رقابتپذیری ،توسعه مشارکت مردمی ،مبارزه
با بیکاری ،شفافیت اقتصادی وفقرزدایی توجه
ویژهای به اقتصاد تعاونی داشته باشند.
با توجه به اینکه کشــور جمهوری اسالمیایران
بعد از هشــت ســال جنگ تحریمی همواره با
تحریمهای ظالمانه مواجه بوده تامین معیشت
مردم مخصوصا اقشــار آســیب پذیــر همواره
دغدغه مســئولین بــوده و از ایــن رو در روند
اجرای سیاســتهای تعدیل اقتصادی ،توجه به
مولفههای اجتماعــی از دغدغههای اصلی بوده
است .بر این اســاس در روند اجرای خصوصی
سازی ساختار اقتصاد دولتی ،اتخاذ الگوییهایی
که به عدالت اجتماعی نزدیکتر باشد و در عین
حال با مولفههــای رقابتپذیــری و کارآمدی
اقتصادی مطابقت داشته باشد منطقیتر است.
با توجه به ظرفیتهای موجــود اقتصاد تعاونی
در سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی (به
عنوان راهبرد خصوصی ســازی) جهت تحقق
اهدافی همانند:
 شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي. -گســترش مالكيت در ســطح عمومي مردم

بهمنظور تأمين عدالت اجتماعي.
 ارتقاي كارايي بنگاههاي اقتصادي و بهرهوريمنابع مادي و انساني و فناوري.
 افزايش رقابتپذيري در اقتصاد ملي. كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصديفعاليتهاي اقتصادي.
 افزايش سطح عمومي اشتغال و بهبود درآمدخانوارها توجه ویژه ای جهت استفاده از ساختار
تعاونی و برنامه ریزی شده است که حداقل 25
درصد از اقتصاد ملــی از طریق تعاونیها محقق
شود.
اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده اســت فاصله
زیادی با شــاخصهای هدفگذاری شــده در
سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری دارد و
اقتصاد کشور همچنان نتوانسته است از مزایای
اقتصاد تعاونی و خصوصی بهرهمند شود در این
راستا روند شاخصهای بهرهوری ،رشد فزاینده
اندازه دولــت ،وضعیت بیکاری ،ســطح رقابت
پذیری و ...موید این مطلب است.
آسیب شناسی وضعیت موجود نشان میدهد که
مهمترین موانع و چالشهای توسعه بخش تعاون
در اقتصاد کشور به شرح زیر است:
پایین بودن اراده ساختار اجرایی کشور جهت
واگذاری وظایف تصدیگیری
ســطح پایین پاســخگویی در مدیران اجرایی
جهت پاسخدهی به نارامدیهای اقتصادی
وابســتگی باالی بودجــه عمومی کشــور به
درآمدهای رانتی(همانند رانــت درآمد نفت) و
پوشش ناکارآمدیها 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 مســئولیتپذیری نســبت به
ناکارمدیهای اقتصادی مدیران اجرایی
توسعه و پیشــرفت بدون توجه به انسانها ،به
معنای پیشرفت تکنولوژی و رفاه زندگی بدون
روحیه خوب در زندگی است؛ در واقع مغز توسعه
که انسانیت به شمار میرود ضعیف است و همین
موضوع سبب میشود تا اقتصاد تعاون به عنوان
یک اقتصاد پیوند زننده عنوان شود.
بر اساس مدلهای 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 میدانداری 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 نمیتوانند
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 میتواند احتکار شــکن و ضد
گرانفروشی عمل کند و از سویی دیگر تعاون در
حوزههای حمل و نقل و صنایع دستی نیز بسیار
فعال است و هر یک از اینها میتواند به رشد و
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بالندگی کشور در حوزه صنعت و بهبود وضعیت
اقتصادی اثر مستقیم داشته باشد.
بر اســاس بند الف ماده  9سیاستهای اجرایی،
سند توســعه بخش تعاون باید تصویب شود اما
این در حالی اســت که این دستگاههای موظف
در این ســند هیچ اقداماتی در راستای توسعه
ظرفیت و بهبود شــرایط تعاون انجام ندادهاند؛
سهم تعاون از بازار پول ،کاال ،کشاورزی ،خدمات،
بازار ســرمایه و حتی وامهای قرض الحســنه و
ســایر موارد پیشبینی نشده ،محقق نگردیده و
دستگاهها تمکین نمیکنند که باید این مشکل
رفع و اجرای سند بخش تعاون به صورت جدی
در دستور کار قرار گیرد.
در زمینه مشکالت صادرات یا کانالهای مالی،
روشهای 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 بنگاهها و تعاونیها
موضوع ناپایداری قیمتها به دلیل بیثباتی نرخ
ارز ،به عنوان بزرگترین و اولین مشــکل از میان
 28مشکل اعالم شده است و در ادامه این گزارش
عنوان شده که پیچیدگی مقررات ،تامین مالی،
رویههای غیر عادالنــه در اخذ مالیات و عوارض
و فساد برخی از دســتگاهها در بدنه اجرایی به
ترتیب بعد از موضوع ارز بزرگترین مشــکالت
بنگاههــای اقتصادی و تعاونیها اســت که این
مشکالت باید رفع شود تا زمینه فعالیت گسترده
بخش خصوصی و تعاونی در حوزههای 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 میتوان از آن در
راســتای افزایش توانمندیهای داخل استفاده

کرد؛ با اســتفاده از توان سایر صنایع و گسترش
بازارهایی همچون غذا ،انرژیهای پاک و حمل و
نقل ،صنایع دستی و گردشگری میتوان GDP
کشــور را افزایش داد که میتوانــد جایگزینی
مناسب برای نفت باشــد و این موضوع از طریق
تعاونیها به راحتی قابل دستیابی است.
مجلس شــورای اســامی و قوه قضاییه باید به
کمک مردم بیایند و در راســتای رفع خالءهای
قانونی در حوزه تعاون کمک کنند؛ دولت وظیفه
ایجاد زیرساختها و ریل گذاری حوزه تعاون را
دارد ،در دنیا ،دولتها با همکاری بخش خصوصی
و تعاون نســبت به ایجاد زیرساختهای بخش
تعاون اقدام میکند چرا کــه دولتها نگهدار و
ســازنده خوبی نیســتند اما میتوانند با اعمال
حاکمیت ناظر خوبی باشند.
تعاون یک رشــته فعالیت نیســت بلکه روش و
سبک اقتصادی است و در همین راستا نیز تمامی
دستگاهها درباره آن ماموریتهایی دارند که برای
نمونه بانک مرکزی مسئولیتهایی در خصوص
نهادهای مالی و شــرایط فعالیت قرض الحسنه،
تسهیالت و تعاون دارد.
اقتصاد امروز ایران همان حلقــه مفقودهای که
برای بخش تعاون به دنبال آن بودیم را پیدا کرده
است؛ البته به شــرطی که این حلقه قطع نشود
و ظرفیتهای بخش تعاون با توجه به اشــتیاق
شکل گرفته برای فعالیتهای اقتصادی تعاونی
از بین نرود و صنعت شکوفا شود.
تعاونگران لشــگرهای آماده برای فعالیتهای
اقتصادی و اجتماعی هستند؛ در صورتی که به
ســند بخش تعاون به صورت دقیق توجه شود
میتوان 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 تعاونیها 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
ظرفیتهای بالقوه و مــردم نهاد ،در صورتی که
تقویت شود میتواند 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
سرمایههای خرد ،تشکیل هلدینگهای باسرمایه
متوسط و کالن بدهد ،باید به شدت تقویت شود.
این مبحث در واگذاری شرکتها از طریق بخش
تعاون در قالب تشکیل تعاونیهای 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  25درصد برســد ،اما در
حالحاضر این بخش با دســتیابی به این سهم
فاصله معناداری دارد.
نیاز کشور به اشــتغالزایی مولد ،تولید محصول
بــا کیفیت همراه با بازارســازی و ســوق دادن
فعالیتهای 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 بخشها خصوصاً در حوزه اشتغالزایی
است .توجه به جایگاه قانونی بخش تعاون بعنوان
رکن دوم اقتصاد کشور و تاثیرگذاری این بخش
در صنایع مختلف کشــور میتوانــد موجبات
شکوفایی صنعت و اقتصاد را در دورههای کوتاه
مدت و میان مدت فراهم آورد.

حمل و نقل هوشمند در شهر!
با راهاندازی سامانه جدید AVL

در  1000دستگاه اتوبوس؛

اصفهان مجهز به مدرنترین سیستم
مدیریت شهری در کشور میشود
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بارها برای بســیاری از ما پیش آمده است که
نرگس طلوعی
با اجرای طرح سامانه مکان یاب خودرو ،اصفهان به یکی از
مدت زمان نســبتا طوالنی در ایســتگاههای
به روزترین سیستمهای پرداخت و مدیریت ناوگان شهری اتوبوس به انتظار نشسته یا ایستاده و از نامشخص بودن زمان رسیدن اتوبوس
کشور تبدیل شود
گالیهمند باشیم یا اینکه برای برنامهریزی یک سفر درونشهری با استفاده
از ناوگان حمل و نقل عمومی دچار مشکل شده و سر قرارمان نرسیدهایم 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 اتومیبلهای شخصی برای رفت و آمد در شهر
سوق داده است.
 AVLبه مجموعهای ازسیستمها و سختافزارهای شناخته شده اطالق میشود که جهت تشخیص وتعیین موقعیت جغرافیایی یک وسیله
نقلیه وانتقال اطالعات موقعیت آن به مکان دیگر جهت استفادههای مختلف مورد استفاده قرارمیگیرد .سامانه ( AVLسیستم مکانیاب
خودرو) با استفاده از گوشیهای هوشمند و اپلیکیشنهای مختلف به مسافران در هر کجا که باشند ،زمان حرکتها و همپوشانیها را اطالع
خواهد داد و به طور کلی راهنمایی برای استفاده بهتر شهروندان از وسایل نقلیه عمومی است.
از اینرو معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان برای حل و کاهش این معضالت اجرای طرح جدید  AVLرا در دستور کار خود قرار داده تا با استفاده
از تکنولوژی روز با دغدغههای کمتری به سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی روی بیاوریم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به راهاندازی سامانه جدید  AVLدر  1000دستگاه اتوبوس اصفهان تا پایان سال میگوید :با اجرای
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طرح  ،AVLسیستم حمل و نقل ارتقا یافته و دغدغههایی که شهروندان در پرداخت دارند به نوعی برطرف خواهد شد.
علیرضا صلواتی میافزاید :همچنین با توجه به تنوع روشهای شارژ و پرداخت ،نیازی نیست که از طریق مراجعه به باجهها برای شارژ کارت مراجعه شود،
بلکه میتوان با ارائه خدمات از طریق خودپردازها ،تلفنهای هوشمند و  ATMموجب افزایش رضایت شهروندان شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه این طرح با همکاری شرکت صا ایران اجرایی میشود ،در این باره میگوید :خرداد سال گذشته
برای شناسایی شرکتهایی 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  ۹۰میلیارد تومان
بین شهرداری و این شرکت منعقد و امضا شد.
منظمشدن سیســتم وضعیت حمل و نقل ،جلوگیری از توقفهای بی مورد ،رفع مشــکالت موجود در این زمینه و رصد رفتار تمام رانندگان از مزیتهای
استفاده از طرح  AVLاست که صلواتی به آنها اشاره میکند و میگوید :نصب دستگاههای مربوطه این طرح در داخل اتوبوسها افزایش بهرهوری ،ارتقای
کیفی ،رضایتمندی از مدیریت ناوگان عمومی را به دنبال خواهد داشت.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه تا پایان سال  ۹۸این سیستم راهاندازی میشود ،ادامه داد :با همکاری شرکتهای دانش بنیان
داخلی در حال تولید دستگاههای مورد نظر هستیم و تا بهروزترین روش مدیریت ناوگان و پرداخت الکترونیک را در اصفهان داشته باشیم .براساس برنامه
زمانبندی ،فاز نخست این برنامه  ۶ماهه است که تا پایان امسال عملیاتی خواهد شد .به گفته صلواتی ،این سامانه در راستای یکپارچهسازی سیستم حمل و
نقل در شهرهای دیگر نیز راهاندازی میشود تا هماهنگی بین شرکتهای اتوبوسرانی متصل به اصفهان که ناوگان آنها وارد اصفهان میشود ،صورت بگیرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان هم چنین اظهار امیدواری میکند که با اجرای این طرح اصفهان به یکی از به روزترین سیستمهای پرداخت
و مدیریت ناوگان شهری کشور تبدیل شود.
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شهركهاي صنعتي؛ مبدأ  73درصد از صادرات
چهارمحال و بختياري به خارج از كشور
توسعه صنعتی و تجهیز شهرکهای صنعتی برای افزایش توان تولیدی و صادراتی کشور ،سیاستهای منطقی و منطبق
با تواناییها و امکانات واقعی مناطق مختلف کشور را میطلبد تا ضمن تقویت زیربناها در این بخش ،وضع کنونی صنعت
به عنوان بخش تولیدکننده کاالهای جایگزین واردات و دروننگر به بخشی بروننگر و صادراتگرا تغییر جهت یابد.
بر همین اساس خبرها حاکی از آنست که طی ششماههی نخست امسال  ،قریب به  19میلیون دالر از تولیداتِ شهرکها
و نواحی صنعتی استان چهارمحال و بختیاری به خارج از کشور صادر شده است.
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری میگوید :بر مبنایِ گزارش عملکرد صادرات و واردات که
سال
از سوی اداره کل گمرک استان در جلسهی کارگرو ِه توسعهی صادرات غیرنفتی استان مطرح شد؛ در نیمهی اول ِ
سهم
 ، 98حدود  26میلیون دالر کاال از استان چهارمحال و بختیاری به خارج از کشور صادر شده است که طبق آمار ِ ،
معادل  73درصد برآورد میشود.
صادرات محصوالتِ واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی  19میلیون دالر و
ِ
حمیدرضا فالح  ،کشــور عراق را یکی از مقاص ِد مهم صادرات کاالهای اســتان چهارمحال و بختیاری میداند و اظهار
ِ
خوراک آمادهی آبزیان ،لوله و پروفیل ،لبنیات ،کاشی ،آب معدنی ،ادوات
میداردبر همین اساس و طبق :لوازم خانگی،
کشاورزی ،نخ پلیاستر  ،میلگرد و نمد از جمله کاالهایی هستند که طی شش ماههی نخست امسال از مبدأ شهرکها و
نواحی صنعتی استان به کشورهای عراق ،افغانستان ،ارمنستان ،هندوستان ،ترکیه ،کویت ،رومانی ،آذربایجان ،گرجستان،
پاکستان و قرقیزستان صادر شده است.
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری تصریح میکند:
«رونق صادرات غیرنفتی» متأثر از رونق
ِ
نقش ارزندهای را در توسعهی اقتصادیِ كشور
تولید است و از آن رو که ارتقایِ درآمدهای ارزی را در پی دارد؛ میتواند ِ
میزان صادراتِ شش ماههی اول
قابل مالحظهي محصوالتِ شهرکهای صنعتی استان در
سهم ِ
ِ
ایفا کند .فالح با اشاره به ِ
سالجاری ،میگوید« :کارگرو ِه صادرات غیرنفتی استان» به منظور شناسایی ظرفیتهای
صادراتی واحدهای تولیدیِ
ِ
مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی ،موضو ِع استقرا ِر دفت ِر «شرکت توســعهی صادرات استان» را در شهرک صنعتی
ِ
تقویت این جایگاه در دستور کار قرار داده است.
شهرکرد به منظور تثبيت و
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شــرکت آمازون به تازگی اعالم کرده است که به منظور حفاظت از محیط زیســت قصد دارد ناوگان تحویل
بسیاری از کشــورهای جهان محصوالت به مشتریانش را برقیسازی کند و بدین منظور  100هزار خودروی الکتریکی خریداری کند.
قصــد دارند بــا هــدف مقابله شــرکت آمازون که یکی از غولهای تکنولــوژی آمریکایی و همچنین بزرگترین شــرکت تجارت آنالین و
بــا آلودگــی هــوا و کاهــش الکترونیک به شمار میرود ،در جدیدترین اخبار و گزارشهای منتشر شده در وب سایت  thevergeبه نقل از
میزان انتشــار آالیندههــا و گازهای  USA todayاعالم کرده است که قصد دارد به منظور کاهش آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست ،ناوگان
گلخانــهای و حفــظ بیشــتر محیــط تحویل کاال و محصوالت به مشتریانش را برقی کند و بالغ بر  100هزار دستگاه ون الکتریکی از شرکت Rivian
زیست ،خودروهای تمام الکتریکی 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.
و برقی را به تولید انبوه برسانند.
جف بزوس ،موسس و مدیرعامل شرکت آمازون ،در جریان برگزاری رویدادی در واشنگتن آمریکا از برنامههای
خود به عنوان یکی از غولهای تکنولوژی جهان در خصوص حفاظت از محیط زیســت سخن گفته و خاطرنشان کرده است که انتظار میرود تا سال 2024
میالدی بالغ بر  100هزار دستگاه ون الکتریکی تحویل این شرکت داده میشود که نخستین دستگاه آن در سال  2021میالدی در آمریکا آغاز به کار خواهد
کرد .با توجه به آنکه در ســالهای اخیر خودروهای برقی و الکتریکی تحت تأثیر نگرانیهای زیســتمحیطی در خصوص افزایش گرمایش زمین ،گازهای
گلخانهای و سمی و همچنین آلودگی هوا در کالنشهرها و مشکالت متعددی که برای محیط زیست ،اکوسیستم زمین و سالمتی انسان و حیوان ایجاد میکند،
از توجه خاصی برخوردار شدهاند و دولتهای متعددی در جهان نیز تصمیم گرفتهاند که با ارائه طرحهای تشویقی به شرکتهای تولیدکننده این محصوالت
و همچنین شهروندان خود ،تولید و خرید و فروش وسایل نقلیه پاک و دوستدار محیط زیست را به میزان قابلتوجهی افزایش دهند.
بسیاری از کشــورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله با آلودگی هوا و کاهش میزان انتشــار آالیندهها و گازهای گلخانهای و حفظ بیشتر محیط زیست،
خودروهای تمام الکتریکی و برقی را به تولید انبوه برسانند .بنابراین بسیاری از شــرکتهای خودروسازی در جهان عزم خود را برای تولید انبوه خودروهای
برقی جزم کرده و از برنامههای خود بدین منظور رونمایی کردهاند .افزایش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت اســتفاده بیشتر از این خودروهای پاک،
موجب شده است شرکتهای خودروسازی در سراسر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر یک از برنامههای خود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر
و با توان پیمایش بیشتر رونمایی کنند.
دولتهای 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  2030و نهایتاً تا دهه  2040میالدی (حدودا ً دو دهه آینده) ممنوع
و متوقف اعالم کنند .شرکت  Rivianکه 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 میرود که از سال  2009میالدی تاکنون شروع به کار کرده است و نخستین خودروی شاسی بلند و پیکاپ خود را در
نوامبر سال گذشته به مرحله تولید رساند.
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پوشاک
صنعت
میشود
ملی
این روزها اگر ســری به بازار پوشاک
بزنیم متوجه میشــویم کــه همچنان
پوشــاک ایرانی زیرســایه محصوالت
ایتالیایی ،ترک و چینی تقاضای چندانی ندارند.

پوشاک . . . . . . . . . . . . . . .
.......................

ملیشــدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق از آن دســت
اتفاقاتی اســت که در تاریخ ایران به ثبت رسیده و به پاس این
اتفاق مهم  ۲۹اســفند تعطیل رسمی اعالم شــده تا مردم بدین
صورت به پیشواز عید نوروز بروند .اما اکنون این سوال وجود دارد که چرا توجهی به ملیشدن دیگر صنایع مهم کشور نمیشود؟
بهعنوان مثال وجود ظرفیتهای عظیم صنعت پوشاک و نساجی در ایران میتواند راه را برای داخلیسازی و حتی ملیکردن این
صنعت باز کند .در همین راستا از نیمه دوم سال  ،۱۳۹۶دولت تدبیر و امید اقدام به عقد سه قرارداد کرد که در این زمینه میتوان
به «ساماندهی برندهای پوشاک» و «راهاندازی شهرک تخصصی پوشاک» اشاره کرد.
در راستای ایجاد توازن صنعتی در مناطق جغرافیایی نیز «طرح ویژه برای اشتغالزایی در صنعت پوشاک» در دستور کار قرار گرفت
و در این زمینه تفاهمنامه 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 برنامهریزی 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 شدهاند که قرار
است سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار آن را بر عهده بگیرد .البته تحقق داخلیسازی و ملیکردن صنعت پوشاک تنها از طریق
دولت و سازمانهای مربوط امکانپذیر نیست ،بلکه دستاندرکاران بازار هم باید به کمک دولت بشتابند تا اهداف مد نظر به واقعیت
نزدیک شود که البته در ماههای اخیر بســیاری از خیاطان ،تولیدکنندگان و عرضهکنندگان پوشاک تالش کردهاند با جمعآوری
مبالغی به خواستههای مسئوالن صحه بگذارند .این روزها اگر ســری به بازار پوشاک بزنیم متوجه میشویم 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 میرسد .از آنجایی که صنعت پوشاک و نساجی در ایران دارای ظرفیتهای بالقوهای است میتوان
آن را بهعنوان یکی از صنایع مستعد برای اشتغالزایی ،ارزآوری و ایجاد ارزشافزوده معرفی کرد.
حال از آنجایی که ارزش پول ملی کشور در طول بیش از یک سال گذشته به بیش از یکســوم کاهش یافته است طبیعتا ارزش
نقدینگی و سرمایه کارخانههای تولیدی هم به همین مقـدار تنـــزل دارد؛ از این رو نمیتوان از آنها انتظار داشت که بهتنهایی از
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این منجالب رکــود همراه با تورم خارج شــوند .این
دو حوزه هیچگاه ســوخت ندارد؛ یکی مواد خوراکی،
گذشــته
ســال
کــه
حالــی
در
کارخانجات و واحدهــا در بهترین حالت در طول این
دیگری پوشاک .چراکه مردم از هر چه هم که بگذرند،
رکود
با
ایران
صنایع
از
بسیاری
مدت اقدام به تعدیل نیرو و کاهش تولید نکردهاند که
بعید به نظر میرســد که بتوانند بدون غذا و لباس به
اگر دولت به کمک آنها نیاید باطبــع دیر یا زود باید
دست و پنجه نرم میکردند ،به حیات خود ادامه دهند.
صمت
وزارت
کمک
اندرکاران
ت
دس
منتظر زمینخوردن آنها باشیم .به همین دلیل حدود
یعنی ممکن اســت که مــردم در مواقع حســاس از
دو سال است که استارت طـرح ملی پوشـاک از سـوی بازار پوشاک رونق نسبی را پشت سر نیازهایی نظیر خودرو ،مســکن ،لــوازم تزئینی و ...
وزارت صمت ،زده شده اســت .طرح ملی پوشاک از گذاشــتند و عالوه بر تامین بخشی از بگذرند و این نیازهای خود را به شکل دیگری برطرف
جمله طرحهایی اســت که میتوانــد در بعد ملی به نیازهای جامعه ،به ایجاد اشــتغال در کنند ،اما طبیعتا مردم بــه دلیل حضور در جمع و در
کمک فعاالن صنایع مربوط به تولید پوشــاک بیاید.
امان ماندن از سرما و گرما همواره به لباس و پوشاک
کشور هم کمک کردند.
زیرا از ســویی اهتمام جدی دولــت و بهویژه وزارت
نیاز دارند و میتــوان آن را از نیازهــای ضروری هر
صمت را برای حمایت از تولید نشــان میدهد و از ســوی دیگر با اقدامات جامعهای به حساب آورد .حال که در قرن  21که شرایط زندگی برای افراد
کارشناســی که صورتگرفته پیشبینی موفقیت این طرح بیش از شکست بهبود یافته است ،صنعت مد را هم میتوان به صنعت پوشاک و نساجی اضافه
آن است.
کرد .طوریکه این روزها تنها دوخت و وصله و پینه کردن یک پارچه کافی
همچنین در حالی که سال گذشته بســیاری از صنایع ایران با رکود دست و نیست ،بلکه باید در طراحی پوشاک هم سلیقهای به خرج داد که دارای تازگی
پنجه نرم میکردند ،به کمک وزارت صمت دستاندرکاران بازار پوشاک رونق و چشمنوازی باشد .در این زمینه باید دید که صنعت مد جهان به کدام سو
نسبی را پشت سر گذاشــتند و عالوه بر تامین بخشی از نیازهای جامعه ،به میرود و خود را با آن انطباق داد .همچنین اکنون برندها هستند که تعیین
ایجاد اشتغال در کشور هم کمک کردند.
میکنند مردم چه باید بپوشــند .بنابراین در طرح ملی پوشاک هم باید این
عالوه بر این ،برخالف گذشته که توسعه صنایع کشور بیشتر شکل متمرکز نکته را در نظر داشــت که برای حضور در بازارهای جهانی برندسازی امری
داشت و به کالنشهرهایی همانند تهران توجه میشــد ،شروع این پروژه از اجتنابناپذیر است .با این حال در طول بیش از یک دهه اخیر دولتها حتی
اســتانهایی بوده که بهرغم ظرفیت باالی تولید پوشــاک ،از نرخ بیکاری بازار داخلی را به کاالهای چینی ،ترک و ایتالیایی سپردهاند .این پوشاک یا
باالتری رنج میبـرنـد .بدیـن ترتیب پنـج استـــان اردبیـل ،کـردستـان ،از کیفیتی باالیی برخوردارند که محصوالت ایرانی به پای آن نمیرسند و یا
چهار محال و بختیاری ،گیالن و همدان پرچمدار طرح ملی پوشاک شدهاند قیمتی نازل دارند که قشر کمتر برخوردار جامعه خرید آن را ترجیح میدهند.
که طبق تفاهم انجامشده بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت سمت طرح درنتیجه امروز اگر قصد داریم طرح ملی پوشاک و یا هر برنامهای در راستای
تولید پوشاک در مناطق روستایی با سرمایه حداقل  68میلیارد تومان در هر توسعه این صنعت به اهداف خود دســت یابد ،باید از نیروی کار متخصص و
استان اجرایی میشود که اگر دستاندرکاران این صنعت هم سرمایه خود را ارزان خود به بهترین شــکل ممکن بهره بگیریم .خوشبختانه امروز جوانان
به این مبلغ بیفزایند ،داخلیسازی و ملیشدن صنعت پوشاک را نباید چندان زیادی در کشور حضور دارند که با ایده ،سرمایه و یا کار خود میتوانند توسعه
دور از واقعیت دانست.
هر صنعتی را محقق سازند.
پوشاک؛ صنعتی کمریسک
این امر مشروط بر آن است که برندهای ایرانی هم صرفا به دنبال تامین سود
شــاید برای برخی از شهروندان صحبت از داخلیســازی صنعت پوشاک و خود در کوتاهمدت نباشند.مشخص اســت که خریداران هم به فکر منفعت
ملیشدن آن شــبیه به یک شوخی ،آرزو و رویا باشــد؛ اما باید توجه داشت خود هستند و اگر تفاوتی قیمتی بین کاالی ایرانی و خارجی وجود نداشته
با جمعیت  80میلیون نفری که در ایران وجود دارد ،سرمایهگذاری در این باشــد ،به دلیل فرهنگ موجود و خدمات پس از فــروش کاالی خارجی را
بخش یکی از کمریســکترین نوع فعالیتهای اقتصادی به حساب میآید .ترجیح میدهند .بنابراین تامین سرمایه فقط بخشی از ماجراست؛ پس در
بهویژه آنکه وزارت صنعت نیز تمام هم و غم خود را روی بهبود وضعیت این کنار آن الزم است دیگر شرایط را هم در نظر گرفت.
منبع :اقتصاد آنالین
صنعت گذاشــتهاند .جدا از این ماجرا از قدیم گفتهاند که سرمایهگذاری در

دالیل اصلی شکست
استارتاپها

سال اول /شماره سوم /مهــر ماه 1398

42
کار. . . . . . . . . . . . .
کسب. .و. . . . . .
.................

دنیــای امــروز دنیــای استارتا پهاســت.
بخـش دوم
کسبوکارهای نوپا هر روز در گوشهای از جهان
شکل میگیرند و محصوالت و خدماتشان را به
بازار عرضه میکنند .اما واقعا چند درصد از این اســتارتاپها میتوانند از
مرحلهی اولیه گذر کنند و در بازار رقابتی امروز به فعالیت خود ادامه بدهند؟
واقعیت این است که تعداد استارتاپهایی که در مسیر خود با شکست مواجه
میشوند بسیار زیاد است .بسیاری از افرادی که کسبوکار جدیدی راهاندازی
میکنند ،در ابتدای کار انرژی و سرمایه دارند و هرگز به این فکر نمیکنند
اول راه هســتند و ممکن اســت موانع زیادی در مســی ِر پیشرو وجود
که ِ
داشته باشد .شکست درواقع نوعی فرصت برای یادگیری است ،اما میتوان
ِ
شکست
با استراتژی درست و با اســتفاده از روشهای کارآمد از پیامدهای
جبرانناپذیر جلوگیری کرد .در اینجا ادامه دالیل شکست استارتاپها را از
شماره قبل با هم دنبال میکنیم.
بیتوجهی به بازخوردهای مشتریان
یکی از مهمترین عوامل موفقیت اســتارتاپها از شــروع یک ایده تا تولید
محصول و بررســی آن ،اهمیت دادن به بازخوردهای کاربران و مشتریان
است ٪۱۴ .استارتاپها به این دلیل شکست میخورند که بنیانگذاران آنها
دیدگاههای مشتریان را بررسی نمیکنند و بنابراین از نقاط قوت و ضعفشان
آگاه نمیشــوند .گاهیاوقات یک ضعف کوچک ازنظر مشتری درنهایت به
نابودی استارتاپ منجر میشود .در این میان برخی استارتاپها هم هستند
که با توجه به بازخورد مشتریانشان و تغییرات ضروری و سریع در محصول
توانستهاند عالوه بر جلب رضایت مشتریان فعلی بازار خود را توسعه دهند.
ارائه محصول در زمان نامناسب
برخی از استارتاپها زودتر از پیشــرفت تکنولوژی موردنیازشان راهاندازی
میشوند و ازآنجاکه بازاری برای آنها وجود ندارد با شکست مواجه خواهند
شد .دستهی دیگر آنقدر دیر شروع به کار میکنند که یا بازار اشباع میشود
یا تکنولوژی پیشرفتهتری جای آن را میگیرد .بنابراین راهاندازی استارتاپ
در زمان مناسب بسیار اهمیت دارد .براساس آمار ٪۱۳ ،از استارتاپها فقط
بهدلیل راهاندازی در زمان نامناسب از دور خارج شدهاند.
از دست دادن تمرکز
یکی دیگر از دالیل شکســت اســتارتاپها کــه حــدود  ٪۱۳از آنها را در
برمیگیرد ،ازدست دادن تمرکز است .راهاندازی یک استارتاپ عالوه بر زمان،
تالش و پول به تمرکز کافی بر اهداف اصلی کسبوکار نیاز دارد .بسیاری از
استارتاپها بهدلیل کاهش تمرکز بنیانگذاران و پراکندگی پروژهها ،از مسیر
اصلی هدفشان منحرف میشوند.
در این بین برخی اســتارتاپها میتوانند بخشهایی از کسبوکار را که به
شکلگیری هستهی اصلی آن مربوط نیست ،برونسپاری کنند .شرکتهای
کوچک و متوسط در سرتاسر جهان و بستهبه نوع کسبوکارشان مواردی
نظیر بازاریابی محتوایی و مدیریت بالگ ،مدیریت سایت ،مدیریت موجودی،
مدیریت مالی و… را به شرکتهای باتجربه میسپارند و با خیال راحت به
چالشهای کسبوکار جدیدشان رسیدگی میکنند.

ناهماهنگی تیم با سرمایهگذار
بســیاری از بنیانگذاران اســتارتاپها پس از مطرحکردن ایدهشان و
گردآوری تیمی مناسب ،شروع به کار میکنند و همهچیز
بهنظر عالی پیش میرود .اما پس از مدت کوتاهی
اســتارتاپ شکســت میخورد .یکی از
دالیل این شکســت کــه  ٪۱۳از
استارتاپها را درگیر میکند،
ناهماهنگــی و اختالفات
بین بنیا نگــذاران،
ســرمایهگذاران
و اعضــای تیم
است که قبل
از شــروع
کار وجود
نداشت.
تیــم

استارتاپی
و
ســرمایهگذار
بایــد بکوشــند
تــا زبــان واحدی
بــرای هماهنگیهــا و
پیگیر یها تعریــف کنند و
ســرمایهگذار هم بهنوعی توجیه
شــود که در محیطهای اســتارتاپی
ممکن است ســودآوری کمی از برنامه عقب
بیفتد .تهیه گزارشهای مالی بهشکل درست میتواند
بهصورت مستمر سرمایهگذار را در جریان وضعیت قرار دهد.
تغییر ندادن مسیر نادرست
گاهی بنیانگذاران پس از تولید و بررســی محصول مشاهده میکنند که
این محصول خوب نیست و یا بازار مناسبی برای آن وجود ندارد .اگر در این
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شکست
میخورند.
با درگیـــر
کـــــــر د ن
ســرمایهگذار تا
حدی معقــول و در
جریان قــرار دادن او در
کسب موفقیتهای کوچک
و بزرگ انگیزه او را حفظ کنید.
را هاندازی استارتاپ در
موقعیت جغرافیایی نامناسب
مکان راهاندازی استارتاپ یکی از عوامل مهم موفقیت
آن است؛ بهطوریکه آمار نشان میدهد  ٪۹استارتاپها بهدلیل
نامتناسب بین مفهوم استارتاپ و مکان راهاندازی آن دچار مشکل میشوند.
عالوهبراین ،اســتارتاپهایی که با تیمهای دورکار راهاندازی میشوند ،باید
راههای ارتباطی مؤثر با آنها برقرار کنند .در غیر اینصورت ،فقدان کار تیمی
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شرایط تغییر مسیر با درایت کافی انجام شــود میتواند استارتاپ را نجات
دهد ،اما در  ٪۱۰موارد ممکن است یکی از دالیل فوق باعث شکست شود.
کاهش اشتیاق بنیانگذاران
بسیاری از اســتارتاپها در ابتدای کار با اشتیاق
راهاندازی میشــوند ،اما پــس از مدتی
عالقهی بنیانگذاران برای ادامهی
کار فروکش میکند .براساس
آمار ٪۹ ،از اســتارتاپها
بهدلیــل بیعالقگی
بنیا نگــذ ا ر ا ن
بــه حــوز هی
فعا لیتشا ن
یا شناخت
ناکافــی
از آن،

و بیبرنامگی منجربه شکست استارتاپ خواهد شد .ابزارهای جدید برگزاری
جلسات ،برنامهریزی ،زمانبندی و مدیریت آنالین پروژهها را امتحان کنید
و به بهتریننحو در کسبوکارتان بهکار گیرید.
بیعالقگی سرمایهگذار
پیشاز این ،دربارهی مشکالت مالی که سر را ِه استارتاپها قرار دارد صحبت
کردیم .بهجز تمامشــدن نقدینگی ،بیعالقهی ســرمایهگذاران و ناتوانی
بنیانگذاران در جذب آنها نیز از دالیل مهم شکســت  ٪۸از اســتارتاپها
بهشمار میرود.
مسائل حقوقی و قانونی
گاهی استارتاپی براســاس ایدهای ساده شــکل میگیرد ،اما پس از مدتی
با مسائل قانونی بسیار پیچیده مواجه میشــود .مشکالت قانونی در مسیر
کســبوکارهای نوپا که تجربهی چندانی هم ندارند موانــع زیادی ایجاد
میکنند که در  ٪۸موارد ،آنها را از ادامهی فعالیت بازمیدارند.
مشکالت قانونی از ثبت شرکت ،برند و محصول گرفته تا مشکالت مالیاتی،
خط قرمزهای اجتماعی ،محیطزیست و غیره را شامل میشوند .تمامی موارد
را ریزبهریز بررسی کنید و کوچکترین نکات را از قلم نیندازید ،چون دیر یا
زود دردسرش گریبانگیرتان میشود.
نداشتن شبکهی ارتباطی و مشاور
آمار نشان میدهد یکی از دالیلی که بهموجب آن  ٪۸استارتاپها شکست
میخورند ،این اســت که بنیانگذارانشان از شبکههای ارتباطی خودشان
با سرمایهگذاران درســت اســتفاده نمیکنند و تمایل ندارند از آنها کمک
بخواهند .بهتر است سرمایهگذاران را از ابتدا در جریان امور قرار دهید ،زیرا
آنها میتوانند به شما کمک کنند .اگر سرمایهگذارتان نمیتواند در این زمینه
کمکی کند ،از مشاوران و توسعهدهندگان کسبوکارها کمک بگیرید.
خستگی
معموال شروع کسبوکاری جدید با انرژی زیادی همراه است؛ بهطوریکه
بنیانگــذاران نمیتوانند بیــن کار و زندگیشــان تعادل برقــرار کنند و
بههمیندلیل خسته میشوند .این موضوع یکی از دالیل مهم شکست  ٪۸از
استارتاپهاست .بهموقع دست از کار بکشید و پس از استراحت ،تالشهایتان
را از سر بگیرید.
راهاندازی کســبوکار بهاندازهی کافی ذهن شــما را درگیر و زمانتان را
میگیرید .برخی از مسئولیتهـایتـان را بـــه اعضـای تیـم مطمئنی کـه
گرد آوردهاید یا تیمهای مورداطمینان بیرونی بسپارید.
تغییر ندادن مسیر در مواقع ضروری
بســیاری از بنیانگذاران با اینکه میدانند به بنبست رسیدهاند ،حاضر به
تغییر مسیر یا استراتژی نیستند .چسبیدن به یک ایدهی بد یا یک بازار بد،
دلیل پیشرفت نکردن کار
نهتنها موجب اتالف منابع و پول میشود ،بلکه به ِ
سبب ناامیدی کارکنان میشود ٪۷ .از استارتاپها بهدلیل این اشتباه بزرگ
با شکست مواجه میشوند.
اگر مسیرتان اشتباه بوده ،غرورتان را کنار بگذارید و لجبازی نکنید؛ شاید با
تغییر مسیر فرصتهای خیلی بهتری نصیبتان شود.
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