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مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:
صنعتی شـدن كشـور يـك مقـولـه ملی و همگانی است و 

همه بايد در اين باره احساس مسئوليت كنند.



ایران یکی از مهم ترین بازیگران انرژی دنیاست. اما آمار و ارقام نشان از  عدم استفاده بهینه از  منابع انرژی 
و استفاده بیش از  حد از  این منابع خدادادی دارد.کشور ها امروزه به دنبال یافتن راهی در  جهت کاهش 
مصرف انرژی و یا  به عبارت بهتر کاهش شدت مصرف انرژی هســتند و برای تحقق این هدف نیز باید 

کارایی کاالهای انرژی بر را  افزایش دهند.
بخش صنعت به عنوان یکی از  مهم ترین بخش های اقتصاد، به شدت وابســته به انرژی و عامل انرژی از 
 مهم ترین عوامل تولید و نیرو محرکه اصلی در  تولیدات صنایع مختلف می باشد به همین دلیل این بخش 
سهم باالیی در  میزان شدت مصرف انرژی دارد با  این که افزایش تولیدات صنایع یکی از  مهم ترین علل 
افزایش مصرف انرژی و به دنبال آن افزایش شــدت مصرف انرژی می باشــد، اما از  این مسأله نمی توان 
این گونه نتیجه گیری کرد که به منظور کنترل شدت مصرف انرژی باید تولیدات صنایع کاهش یابد، چرا 

که  این کار منافی هدف رشد اقتصادی است که به وسیله افزایش تولیدات صورت می گیرد. 
از این رو، به منظور یافتن راهکار مناسب می بایست بر  تغییرات ساختاری در  زیر بخش های صنعتی تمرکز 
نمود، به این معنی که تغییر در  ســهم تولیدات بخش های مختلف صنعتی که می تواند نقش به سزایی 
در تغییرات شدت مصرف انرژی داشته باشد، مورد توجه قرار گیرد. الزم به ذکر است که سهم انرژی برای 

هر  واحد تولید در  بخش های مختلف صنایع متفاوت از  یکدیگر می باشد. 
انرژی در دنیای امروزی، دارای جایگاه و اهمیت ویژه ای برای همه کشور های جهان می باشد. به تبع آن 
نیز یافتن روند مصرف انرژی در کشور های مختلف برای بسیاری از  برنامه ریزی های اقتصادی و سیاسی 
دارای اهمیت می باشــد. اتخاذ استراتژی های مناسب توســعه صنعتی با  تکیه بر  فن آوری های جدید، 
می تواند زمینه های بهبود کارایی انرژی در  بخش صنعت و به دنبال آن در  سایر بخش های اقتصادی را  
فراهم کند. مصرف انرژی در  بخش صنعت به ســطح فعالیت های اقتصادی و کارایی تجهیزات مصرف 

کننده انرژی بستگی دارد. 
هر  چه ســطح فعالیت های اقتصادی باالتر رود، مصرف انرژی افزایش می یابد، اما می توان با  استفاده از 
 تکنولوژی های پیشرفته و افزایش کارایی تجهیزات و وسایل مصرف کننده انرژی، مصرف انرژی در  این 

بخش را  کاهش داد.
مدیرمسئول - مهندس الهه زین الدین

           تأثیر ساختار صنعت بر کارایی انرژی
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هواپیمایی ماهان
پیشرو در صنعت هوانوردی ایران

مقدمه
صنعت هوانوردی در جهان امروز به عنوان یکی از مهمترین صنایع شناخته 
می شود. جابه جایی سریع و ایمن انسان و بار مهمترین وظیفه این صنعت 
می باشد. در کشــور ما، صنعت هوانوردی یکی از صنایعی است که به طور 
کامل قوانین اقتصــاد آزاد و بازار عرضه و تقاضــا در آن اعمال می گردد. به 
طوری که عالوه بر شرکت های داخلی، شــرکت های خارجی از کشورهای 
مختلف بدون پرداخت عوارض به راحتی در این عرصه حضور دارند.در طی 
ســالیان اخیر به طور متوسط هر ســال بیش از چهار میلیارد دالر از سوی 
ایرانیان به شــرکت های هواپیمایی خارجی پرداخت شــده است. در این 
بازار آزاد و با این وضعیت صنعت هوانوردی، شــرکت هواپیمایی ماهان به 
عنوان بزرگترین شرکت خصوصی ایرانی سعی کرده است با ارائه خدمات در 
سطح استاندارد بین المللی و جهانی، از خروج ارز از کشور جلوگیری کرده و 

مسافران ایرانی را به سفر با شرکت ایرانی ترغیب نماید. 
هواپیمایی ماهان

بی شک صنعت هوانوردی یکی از زیرساخت ها و عوامل محرک بخش تولید 
در فرآیند توسعه پایدار و تأثیر گذارترین گزینه در شبکه حمل و نقل کشورها 
می باشــد. از این رو همواره درکانون توجه ویژه برنامه ریزان و مســئوالن 
کشور ما نیز بوده اســت. همین امر مبنا و محور همت جمعی از نخبگان و 
خبرگان این بخش گردید و به تأسیس اولین شرکت هواپیمایی خصوصی 
در ســـال1371 به نـــام شرکت هواپیمایی ماهان انجامید. فعالیت این 
مجموعه در عرصه ملی با پروازهای تهران – کرمان- تهران آغاز شــد. پس 
از آن ماهان با امکانات و شــرایط آن زمان در تحقق هدف پیشرفت، امنیت 
و آســایش دو فروند هواپیمای ایرباس مدل B4-300  را در سال 1378 به 

ناوگان هوایی خود افزود. و در ســال های بعد نیز توانســت چندین فروند 
ایرباس مدل 300-600، 310، 320، 340 و بوئینگ مدل 400/300-747 
را به عنوان مدرن ترین هواپیماهای موجود جهت انجام پروازهای دوربرد به 
کشورهای اروپایی و خاور دور مورد بهره برداری قرار دهد و برای مسیرهای 
کوتاه برد در داخل کشــور نیز 16 فروند هواپیمای BAe-146-300 را به 
ناوگان خود وارد کرده اســت. همچنین با افزودن هواپیمای مدرن ایرباس 
340-600 در ســال 1394، هواپیمایی ماهان برنامه ریزی برای گشایش 
مسیر های جدید بین المللی در اروپا و شرق آسیا را در راس برنامه های خود 

قرار داده است.
افزایش تعداد ناوگان به )60( فروند و توسعه شبکه پروازی به نقاط مختلف 
کشور و جهان، رشد باالی تعداد مســافران را نیز به همراه داشته است. به 
گونه ای که برابر گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران، هواپیمایی ماهان 
در سال 1391 بیش ترین مسافر را )در شبکه داخلی و خارجی( حمل کرد و 
به دنبال آن در سال 1394 با افزایش ناوگان و مسیرهای پروازی هواپیمایی 
ماهان رشد 5/5 درصدی حمل مسافر را در مســیرهای داخلی و خارجی 
نسبت به سال گذشته برای سومین سال متوالی در بین ایرالین های داخلی 
دیگر کسب کرد. در این ســال هواپیمایی ماهان حدود 5/2 میلیون مسافر 
را حمل نمود. در حال حاضر هواپیمایی ماهان فعال ترین هواپیماها و یکی 
از بیش ترین درصد اشغال صندلی ها، با داشــتن72 درصد ضریب اشغال 

صندلی، درکشور دارا می باشد.
شرکت هواپیمایی ماهان با برنامه ریزی دقیق موفق شده است تعداد زیادی 
مسافر از کشورهای شرق و جنوب آسیا)چین و هند ( را به صورت ترانزیت 
به کشورهای اروپایی جابه جا نماید. در سال 1395 بیش از صد هزار مسافر 

ل
و نق

ل 
حم

مجير سلطانی نژاد
كارشناس ارتباطات هواپيمايی ماهان
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چینی و هندی وسایر کشورها، توسط هواپیمایی ماهان ترانزیت شده اند.
 همچنین توسعه مسیرهای پروازی داخلی و خارجی با توجه به نیاز کشور 

همواره در راس برنامه های شرکت قرار داشته است.
ارائه ســرویس های نوین با توجه به پیشــرفت تکنولوژی از جمله خدمات 
پیشرفته هواپیمایی ماهان می باشد.در حال حاضر مسافران ماهان می توانند 
کارت پرواز خود را از طریق سایت شرکت با انتخاب صندلی دریافت نمایند.
از موارد دیگر وجه تمایز شرکت هواپیمایی ماهان با سایر شرکت های داخلی 
که حتی قابل رقابت با شرکت های خارجی نیز می باشد مرکز آموزش شرکت 

است.
هواپیمایی ماهان با داشــتن دانشــگاه تخصصی هوانوردی، مرکز آموزش 
تخصصی و عملی مهمانداری، مرکز شبیه ســاز پرواز هواپیماهای مختلف 
ایرباس و همچنین مرکز آموزش خلبانی در عرصه آموزش و پژوهش هوایی 

پیشرو می باشد.
مرکز تعمیر و نگهداری هواپیمایی ماهان نیز با امکانات به روز و نیروی انسانی 
متخصص ضمن اصالح و تعمیر انواع مختلف هواپیما، خدمات فنی خود را به 
سایر شرکت های داخلی و خارجی نیز ارائه می دهد. و برای سایر شرکت های 

هواپیمایی گواهی فنی صادر می نماید.
هواپیمایی ماهان با داشــتن نزدیک پنج هزار نفر نیروی شاغل، بزرگترین 
ناوگان هواپیمایی و بیشترین مسیرهای پروازی از بزرگترین مجموعه های 

فعال استان کرمان می باشد و بخشی از توسعه این استان را بر عهده دارد.
هم چنین هواپیمایی ماهان در راســتای خدمت رسانی بیش تر و راحتی و 
آسایش مسافران خود به طور مستمر و پیوسته در حال بررسی و برنامه ریزی 

و بکاربردن راهکارهای جدید و به روز در صنعت هوانوردی دنیاست.
در این مسیر عالوه بر نوســازی و گســترش و به روز نگه داشتن ناوگان و 
افزایش مسیرهای پروازی برای رفاه حال همراهان خود از سال گذشته اقدام 
به راه اندازی سیستم دریافت کارت پرواز اینترنتی یا سامانه پذیرش آنالین 

مسافر در فرودگاه های مختلف کشور نموده است .
مسافران محترم هواپیمایی ماهان در فرودگاه های دوبی، مهرآباد، مشهد، 
بندرعباس، کرمان، اهواز، زاهدان، قشــم، ساری و شــیراز، تاکنون از این 

سرویس بهره مند شده اند.
نحوه استفاده از سامانه پذیرش آنالین مسافر به این شکـــل است کـــه از 
24 ساعت تا 90 دقیقه قبل از شروع پرواز، مسافران عزیز هواپیمایی ماهان 
می توانند از مبدا شهرهای ذکر شده باال با مراجعه به سایت هواپیمایی ماهان 

 WWW.MAHAN.AERO به آدرس
وارد بخش پذیرش انالین شده )CHECKIN.MAHAN.AERO( و با 
وارد کردن اطالعات بلیت خود نسبت به انتخاب صندلی خود اقدام الزم را 

انجام دهند.
این امکان برای اولین بار در کشــور توسط شرکت هواپیمایی ماهان فراهم 
شده است. مســافران ضمن انتخاب صندلی خود در صورتی که بار نداشته 
باشند بدون مراجعه به کانتر و بدون اضطراب و در آرامش کامل می توانند 

پرواز را انجام دهند.

یکی از مواردی که هواپیمایی ماهان را از سایر شرکت های هواپیمایی متمایز 
می کند آشیانه تعمیر و نگهداری مجهز با آخرین تکنـولوژی و نیروی انسانی 

کارآمد است.
مرکز تعمیر و نگهداری ماهان واجد شــرایط مناسب مهندسی برای صدور 
گواهینامه اصالح نقص فنی تایپ های مختلف هواپیما می باشد. بخش تعمیر 
و نگهداری هواپیماهای سنگین مرکز تعمیر و نگهداری هواپیمایی ماهان 

مورد تأئید سازمان هواپیمایی کشوری ایران قرار دارد.
مرکز تعمیر و نگهداری ماهان واجد شــرایط مناسب مهندسی برای صدور 
 A300, گواهینامه اصالح نقص فنی تایپ های مختلف هواپیماهای ایرباس

A310, A300-600 , A320 ، بوئینگ B747-300 و BAe می باشد.
در حال حاضر مرکز تعمیر و نگهداری هواپیمایی ماهان برای سایر ایرالین ها 

گواهی فنی صادر می نماید.
در بخش گردشــگری نیز، طراحی و ســاخت پروژه مجتمع اکوتوریست 
ملک آباد شهداد با هدف جذب توریست ها و گردشگران ایرانی و خارجی و 
همچنین ایجاد اشتغال برای تعداد زیادی از مردم بومی منطقه که به واسطه 
عدم درآمد کافی خانه های خود را ترک نموده و به حاشیه نشین در شهرها 
روی آورده بودند، انجام گردید. بدین منظور هواپیمایی ماهان در راستای 
پویایی و شکوفایی اقتصاد و اشــتغال زایی در منطقه ملک آباد شهداد و با 
در نظر گرفتن امکانات، زیر ســاخت ها و پتانسیل های بالقوه استان کرمان 
باالخص شهرســتان کرمان وارد عمل گردید. لذا به منظور اجرایی شدن 
اهداف و برنامه ها در قالب فعالیت بخش خصوصی، بدون اعمال هیچگونه 
هزینه تحمیلی به دولت و مقامات محلی اســتان، فعالیت های مربوطه را با 
برنامه ریزی دقیق و زمانبندی منسجم در فازهای مختلف به مرحله ی انجام 

رسانده و مورد بهره برداری قرار داد.
هم چنین شرکت هواپیمایی ماهان موفق به کسب مجوز  TCO جهت پرواز 

به اتحادیه اروپا شده است.
پس از اجباری شــدن فرایند دریافت مجوز جدید بــرای انجام پروازهای 
برنامه ای شرکت های هواپیمایی به اتحادیه اروپا، شرکت هواپیمایی ماهان 
در راستای توسعه خطوط پروازی خود به کشــورهای عضو اتحادیه اروپا، 
 EASA توسط TCO اقدام به درخواست آدیت و ممیزی جهت اخذ مجوز

در اتحادیه اروپا داشت.
بازرســان رســمی این آژانس پس از بازدید و ممیزی هــای الزم از روند 
فعالیت های عملیاتی و ایمنی هواپیمایی ماهان، مجوز رسمی جهت برگزاری 

پروازهای برنامه ای هواپیمایی ماهان به اروپا صادر شد.
الزم به یادآوری اســت که هواپیمایی ماهان با اضافه نمــودن هواپیمای 
BAe-Avro jet که در کشورهای اروپایی برای مسیرهای کوتاه برد استفاده 
می شود به 17 شهر کوچک ایران پرواز دایر نموده است. هواپیمایی ماهان در 
سال 1395 نیز ضمن پیشتازی در بازار ایران در پروازهای داخلی و خارجی، 
مسیرهای جدید اروپایی پاریس، کپنهاگ، مسکو، کی یف و باکو با ناوگان 
مدرن ایرباس به پروازهای خود افزوده است و در سال جاری نیز پروازهای 

تهران بارسلون را آغاز می نماید.
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  منطقه نمونه گردشگری 

دهکده گل سرخ
آبگرم ورتون
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اقامتگاه بوم گردی دهکده گل سرخ آبگرم 
ورتون در روستای ورتون، در فاصله 70 

کیلومتری از اصفهان قرار دارد. 
در این دهکده حمـام هایی تاریخی 

بـه سبـک و سیـاق دوره صفویه 
وجود دارد کـه بـرخـی از 
آن هـا سالم مانده اند و مورد 

استفـاده گردشگـران قرار 
می گیرند.

همچنیـن ایـن مجموعه دارای 
معـدنی،  آبگرم  چشمـه هـای 

تعدادی حمام، حوضچه های آب گرم 
سـاختمـان  خصوصی،  و  عمومـی 

سنـگی تاریـخی معروف به حوض مراد و 
بقعه آن )امام زاده آبگرمی( و چندین اتاق زیبا 

با معماری سنتی، رستوران و چایخانه برای اســکان و اقـامت گردشگران 
ایـن دهکــده می باشد. تاالر سنگی این مجموعه و حوض مراد آن نمونه هایی 
از شاهکار هنری معماری این بنا است. کلبه های این مجموعه در کنار 
حوضچه های آبگرم آن است و گردشگران به راحتی به آنها دسترسی دارند. 
اگر قصد اقامت در این اقامتگاه بو م گردی را دارید، لذت تجربه  ی یک غذای 

خوشمزه به نام الخولی را از دست ندهید. 
از تفریحات دیگری که در این منطقه گردشگران می توانند از آن لذت 
ببرند شترسواری، دوچرخه سواری و بازی کودکان می باشد. دهکده 

گل سرخ جز یکی از مناطقی است که اکیپ های آفرود نیز برای گردش 
و تفریح همیشه در آن حضور دارند.

آدرس:
استان اصفهان، شهر اصفهان، از اصفهان به سمت نائین، 100متر قبل از 
پلیس راه سجزی، 10کیلومتر بعد از روستای ورتون، دهکده گل سرخ

مدیریت کوروش عزیزیان 09133141586
09138121594  ،  09138121593

http://golesorkh.uspace.ir
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قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:

افت شدید تولید لوازم خانگی
در 3 سال گذشته

گرچه صنعت لوازم خانگی ایران را می توان یکی از صنایع مهم و اصلی کشور دانست اما بررسی آمارها نشان می دهد که طی 3 سال گذشته نمودار تولید لوازم 
خانگی در کشور، روند نزولی به خود گرفته است. آمار تولید لوازم خانگی نشان می دهد که در بخش های تولید تلویزیون، ماشین لباسشویی و یخچال فریزر 

شرایط خوبی را سپری نکرده ایم.
آرمان خالقی؛ قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این باره می گوید : کاهش تولید لوازم خانگی در کشور به چند عامل مهم ارتباط دارد. 
اول آنکه کاهش تقاضای کلی در بازار تاثیر مستقیم در این باره داشته است. مردم دیگر به شدت گذشته به دنبال خرید لوازم خانگی نیستند چرا که تا حد 

زیادی تنش ها در این بازار به پایان رسیده است و هیجانی برای خرید وجود ندارد.
وی می افزاید : موضوع دوم ارتباط رشد تولید و صادرات کاال اســت. صنعت لوازم خانگی ایران در بخشی از صادرات که مربوط به لوازم خانگی بود نیز دچار 

مشکالت شدیدی شده است. مشکالت به وجود آمده در مبحث اقتصاد کالن دلیل اصلی کاهش و یا قطع صادرات لوازم خانگی در این حوزه است.
آرمان خالقی ادامه می دهد : موضوع مهمتر مشکالت به وجود آمده در تامین قطعات است. چه در زمینه تولید قطعه توسط قطعه سازان داخلی و چه قطعات 

وارداتی، مشکالت زیادی بر سر راه تولید قرار گرفته که نقش تحریم ها در آن پر رنگ است.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می گوید: نگاهی به کل صنعت کشــور نشان می دهد که نه تنها صنعت لوازم خانگی بلکه کلیه صنایع 

کشور از جمله خودرو نیز با این مشکل مواجه هستند چرا که شرایط و بسترهای الزم برای تولید بیشتر وجود نداشت.
وی در پایان می افزاید: البته در این شرایط، کاهش قدرت خرید مردم را هم نباید نادیده گرفت. قدرت خرید مردم به دلیل افزایش قیمت ها به شدت کاهش 
یافته و از همین رو مردم مانند گذشته عالقه زیادی به خرید و نوسازی لوازم خانگی خود ندارند. در حال حاضر خرید لوازم خانگی در شرایطی صورت می گیرد 

که خانواده جدیدی تشکیل شود.

گو
گفت
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عصر یخبندان
در خانه های هوشمند

واژه و مفهوم خانه هوشمند طی سال های اخیر به وفور شــنیده شده و بخشی از بازار لوازم 
خانگی را به خود اختصاص داده اســت. لوازم خانگی خانه های آینــده از راه دور و از طریق 
اپلیکیشن های موبایل کنترل شده و امکان ارتباط آن ها با یکدیگر وجود دارد. میز هوشمند کوسنو از جمله محصوالتی است که انتظار می رود در آینده ای 

نه چندان دور به تولید انبوه برسد و امکان دسترسی به آن در سراسر جهان وجود داشته باشد.
این میز قهوه هوشمند یک اکسسوری خانه هوشمند تلقی می شود که زندگی را مدرن و جذاب تر کرده و سطح جدیدی از زندگی راحت را معرفی می کند.

میزهوشمند یا یخچال
طراحی جذاب و کارایی فوق العاده میز هوشمند کوسنو منجر شده تا در مرکز توجه قرار بگیرد و لذت زندگی برای کاربران خود دوچندان کند. این محصول 
جالب می تواند به عنوان یک میز در اتاق پذیرایی، اتاق خواب، محل کار و یا اتاق سرگرمی قرار بگیرد. در واقع، در داخل این میزقهوه هوشمند یک یخچال 

قرار گرفته که کاربران می توانند نوشیدنی های خود را در داخل آن قرار دهند.
منبع: »ال کا ایران«

ی
وژ

ول
کن

ت
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اقتصاد تعاونی راه حل مناسبی
جهت بن بست گشایی اقتصاد 

امروزه بشر در تمامي جهان از نظر داشتن یک سیســتم اقتصادي مبتني 
بر علم که بتوان با عمل به آن به عدل اقتصادي )قســط( و از آنجا به تعادل 
اقتصادي دســت پیدا کرد، در ناتواني مطلق به ســر مي برد. تالش هاي به 
اصطالح علمي اقتصادي که در سطح جهان انجام مي شود نیز در گسترش و 
تعمیق این جهل انجام مي شود. چه بسیار دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشي و 
تحقیقاتي که در سراسر جهان، بودجه هاي کالن براي تدریس و تحقیق خرج 
مي کنند تا سیستم غلط و ظلم آفرین سرمایه داري جهاني را بزرگ کنند و 
زیان هاي آن را به شــکلي توجیه کنند. اما چه فایده! جهان هر چه به جلو 
مي رود این سیستم ظالمانه شکلي جدید و عمیق و پیچیده تر پیدا مي کند. 
غلبه نظام سرمایه داري در جهان باعث شده که  اقتصـاد کشـورها بـه علت 
دور بودن از عدل دچار عدم تعادل شده و هم اکنون مردمان بسیاري در اقصي 
نقاط دنیا از فقر، تورم، بدي خدمات شهري، بهداشتي و فرهنگي و اجتماعي 
رنج مي برند و غارت شدگي و جنگ و اختالفات سیاسي و قومي و انحرافات 

اخالقي بر رنجشان مي افزاید. 
دبیر کل فقید اتحادیه بین المللی تعاون در نامه سرگشاده به سران جي هشت 
آورده است :»ملل جهان در دور جدید ناکامي اقتصاد سرمایه داري در کمال 
ناباوري و حیــرت نظاره گر محو و نابودي هراس انگیز برخي ســاختارهاي 
پولي دنیا و فروپاشي و اضمحالل دژهاي مستحکم صنعت سرمایه گذاري 
و بانکداري هستند و از اقدامات رهبران سیـاسي جهـان کـه همچنـان بر 
سرپا نگهداشتن این نظام- آنهم با هزینه تحمیل هزینه بر توده شهروندان که 
هیچ تقصیري در بوجود آدن این فاجعه نداشته اند- و تاثیرات آن بر اقتصاد 

واقعي در هراسند.«
بي شک آزاداندیشان جهان نباید و نمي توانند از تالش خود براي بهره گیري 
از یک سیستم اقتصادي انساني و عادالنه که بتواند آن را جایگزین سیستم 
سرمایـه داري ظالمـانـه و سوسیـــالیسم دولتي شکـست خـورده کنـد، 
دست بردارند. پر واضح است که اقتصاد تعاوني شیوه اي انساني و راهکاري 

راهگشا براي برون رفت از این معضل جهاني است.
-  اقتصاد تعاوني اخالق و عدالت را مانند یک اصل مي  پذیرد، اقتصاد تعاوني 
اصل اساسي اقتصاد تجاري یعني سودجوئي و نفع پرستي را بکلي از قاموس 
فرهنگ اقتصادي حذف مي کند و این الگو بــه ارزش ها و اصول بین المللي 
خود همچــون خودیاري، پایــداري، مالکیت و نظارت جامعه، مشــارکت 

مردمي، عدالت و شفافیت وفادار است. 
روح نظام تعاوني، پرهیز از آشفتگي هاي نظام سرمایه داري است، بي آنکه 
در گرداب برنامه ساالري خشک نظام هاي اشتـراکي غـرق شـود. نظام هاي 
تعاوني سعي دارنـــد تـا انســـان را از نظام آزاد سـرمـایـــه داري و نظام 
قالب بندي شده سوسیالیسم دور مي کند و در فضاي سرشار از الزامات روح 

انساني، تسکین دهند. 
بر اساس مدل های جهانی، تعاون چند کارکرد مناسب را به دنبال دارد که 

از جمله آنها باید به بحث استفاده از تعاون در حوزه اعتبارات خرد و از سویی 
دیگر بستر اشتغال زایی کارجویان اشاره کرد؛ همچنین ایجاد کارآفرینی در 
بستر تعاون نیز قابل ذکر است و امروز در دنیا حتی اقتصادهای کاپیتالیستی 
نیز به موضوع تعاون نگاهی جدی دارند. دنیا با سرعت زیادی به سمت تعاون 
حرکت کرده و ایران نیز بر اســاس مطالعات انجام شده در حال حرکت به 

سوی تعاون است.
همانطور که بــزرگان در عرصه اقتصاد تاکید دارنــد، تحریم فرصت بزرگ 
و خوبی است که می توان از آن در راســتای افزایش توانمندی های داخل 
استفاده کرد؛ با استفاده از توان سایر صنایع و گسترش بازارهایی همچون 
غذا، انرژی های پاک و حمل و نقل، صنایع دســتی و گردشــگری می توان 
GDP کشور را افزایش داد که می تواند جایگزینی مناسب برای نفت باشد. 
باید از ظرفیت های بزرگ تعاونی ها در شــرایط تحریم ها اســتفاده شود و 

خوشبختانه کشور نیز در حال حرکت بر روی این ریل است.
بنا بر دالیل عدیده و از جمله موارد زیر معتقد به راهگشایي موثر نظام تعاون 

براي برون رفت اقتصاد بین المللي در بحران اخیر اقتصادي مي باشیم:
 الف( دالیل خرد: 

آنچه مسلم اســت تعاوني ها با داشــتن اهداف خرد اقتصادي که مستقیما 
اعضاي خــود را منتفع مي کننــد مي توانند به عنوان اثرگذارترین شــکل 
اقتصادي با نتایج ملموس و آني از اقبال جهاني برخوردار باشــند همینک 
بیش از یک میلیارد نفر در سراسر دنیا  با الگوي تعاون بعنوان یک 
الگوي کســب و کار جایگزین مطمئن، با ثبات و پایدار در ارتباط 
هستند ونهضت تعاون با کمترین ادعا بیش از 100 میلیون نفر اشتغال 

در اقتصاد جهاني ایجاد کرده است.
 از جمله این اثرات و نتایج به موارد زیر مي توان اشاره کرد:

1-فرصت اقتصادي
سازمان هاي تعاوني براي هر یک از اعضاء خود این فرصت را به وجود مي آورد 
که خود را به باالترین درجه ارتقاء دهد و همزمان با آن به ارتقاء کل جامعه اي 
که در آن زندگي مي کند کمک نماید، در واقع مي توان گفت فرصتي را که 
تعاوني براي اعضــاء خود فراهم مي آورد به گونــه اي در اختیار جامعه قرار 

مي گیرد و کلیه آحاد جامعه از آن برخوردار مي شوند. 
2- هزینه منصفانه براي ارائه خدمات 

در یک نظام تعاوني اهداف اصول اقتصادي آن اســت که خدمات اقتصادي 
به قیمت ارزان و عادالنه در اختیار گذاشــته شود چرا که هدف کسب سود 
براي تعاوني نیست بلکه هدف ارائه خدمات به اعضاست. خدماتي که در یک 
تعاوني به صورت منصفانه در اختیار قرار مي گیرد عبارتســت از وام بدون 
ربا، عرضه کاالها و خدمات مورد نیاز، توزیع محصوالت بدون واســطه هاي 
اســتثمارگر و به اصطالح توزیع ارزان از تولید کننده بــه مصرف کننده و 

بازاریابي ارزان تا حد ممکن. 

محسن حاج محمدی
مدير روابط عمومی اتاق تعاون ايران
و مدرس دانشگاه در حوزه مديريت و ارتباطات
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3- امنیت اقتصادي
در یک نظام تعاوني چون یک فرد عضو، همواره مالک مقدار وجهي اســت 
که به عنوان حق عضویت پرداخته اســت و هیچوقت نمي خواهد از طریق 
کسب سود بر آن بیفزاید و از کار گروهي ابزاري بسازد براي تکاثر ثروت، چرا 
که سود شرکت تعاوني براساس ســهم پولي توزیع نمي شود بلکه براساس 
سهم مشارکت در تعاوني اعم از خرید کاال و غیره لذا اعضاء همواره احساس 
مي کنند صاحب آورده خود هســتند ولي از مزایــاي آورده ي کلیه اعضاء 

استفاده مي کنند. 
4- شراکت اقتصادي

در واقع تعاوني یک شرکت اقتصادي اســت که به کمک اعضاء با توجه به 
اخالق و ارزش ها و اصول خاص اداره مي شود. مهمترین اصل در این شرکت 
اقتصادي آن است که اعضاء تعاوني مي توانند از خدمات این شرکت در حدي 
که نیاز دارند استفاده کنند و از مازاد )سود( حاصله به نسبت مشارکت خود 
سهم بردارند ولي کلیه اعضاء، صرفنظر از تفاوت هایي که در Patronge و 
مشارکت داشته اند، داراي حق برابر در کنترل و نظارت و بازرسي و اداره این 
شـرکـت دارند. بـه ایـن دلیـــل است کـه مي گویند تعـاوني یک اقتصـاد 

مردم ساالرانه )دموکراسي( است. 
با دالیل اساسي که در باال اشاره شد قطعا تایید مي کنید که توسعه نظام تعاون 
به ویژه در کشورهاي در حال وسیله اي مؤثر براي استفاده از قواي موجود و 

استعدادها و نیروي جامعه در تحقق هدف هاي توسعه اقتصادي است. 
ب( دالیل کالن  

جداي از نقش اقتصادي مستقیم که تعاوني براي اعضاء خود دارد، در سطح 
کالن در شکل یک نهضت جهاني تعاوني ها مي توانند کمک بسیار ارزنده اي 
در توسعه اقتصاد جهاني داشته باشد. این اهداف اقتصادي کالن اثرات بسیار 

وسیع تري دارد که از دایره محل عملیات و اعضاء تعاوني فراتر مي رود. 
1- ابزار برنامه ریزي اقتصادي 

در اینجا نقش تعاوني هــا در فرایند برنامه ریزي در کشــورهایي که داراي 
سیســتم غیرمتمرکــز، دموکراتیک و برنامـه ریـــزي چنـــد ســطحي 
)Multi-level planning( هســتند بســیار چشــم گیرتر است. اهداف 
برنامه ریزي از قبیل، عدم تمرکز اقتصادي، ایجاد اشتغال، توازن منطقه اي، 
برابري فرصت ها، رشد همراه با عدالت و غیره با اهداف تعاوني ها همخواني  

اساسي دارند.
2- کاهش نابرابري اقتصادي 

در اقتصاد سرمایه داري، ســرمایه هم منبع قدرت است و هم منبع درآمد. 
صاحبان سرمایه قدرت هاي عظیم اقتصادي در اختیار مي گیرند و از طریق 
این قدرت، تصمیم گیري ها را در بنگاه اقتصادي به ســمتي مي برند که بر 
سرمایه آنها از طریق سرمایه گذاري هایي که انجام می دهند بهمن وار افزوده 
شود. تعاون انگیزه کسب سود را بر مي دارد و به جاي آن انگیزه خدمت کردن 
را قرار مي دهد. به عالوه ابزار اســتثمار را از ســرمایه مي گیرد یعني اجازه 
نمي دهد سرمایه سود اضافي به دست آورد. )Surplus Profit( بدین ترتیب 
در نظام تعاوني عامل تمرکز ثروت در دست اقلیت، از بین مي رود. و به جاي 

آن اصل توزیع عادالنه ثروت حاکم مي شود. 
3- عدم تمرکز اقتصاد

تعاوني ها واحدهاي مستقل و کوچک هستند که در سراسر جهان پراکنده اند. 
بنابراین بدون اینکه منافع و فواید حاصل از مدیریت و ســازمان با مقیاس 
وسیع )بازده نســبت به مقیاس( از بین برود اقتصادجهاني به صورت عدم 

تمرکز در مي آید. 
4- ارتقاء بهره وري 

بهره وري یا قدرت تولید در چهارچوب تعاوني ها افزایش پیدا مي کند. چرا که 
تعاوني عوامل تولید پراکنده اي را که مورد بهره برداري قرار نگرفته و بدون 
استفاده رها شده اند، را سازماندهي مي کند و لذا مي تواند به حجم تولیدات 
بیفزاید و از این طریق درآمد ملي کشورها افزایش پیدا کند. از طرف دیگر 
تعاوني ها مي توانند ظرفیت مولد استعدادهاي نهفته اعضاء را بکار گیرند و 
از این طریق هم بر حجم مهارت هاي موجــود مي افزایند و هم مهارت هاي 
جدید بوجود مي آورند. در واقع مي توان گفت که تعاوني ها در ارتقاء بهره وري 
نقش مؤثر دارند خصوصاً در بخش کشــاورزي و دامداري در کشورهاي در 

حال توسعه. 
5- کنترل هزینه و قیمت

امروزه در جهان کلیه کشــورها از افزایش پي درپي قیمت کاالها و خدمات 
و قیمت عوامــل تولید ) تــورم ( رنج مي برنــد و از آنجا کــه در تعاوني ها 
سازمان هایي هســتند که خود مصرف کنندگان به وجود مي آورند و انگیزه 
ســودجویي و تکاثر در آن از بین مي رود و کاالها و خدمات بدون واســطه 
خریداري و در اختیار مصرف کنندگان قرار مي گیرد اقتصاد ارزان در جوامع 

گسترش پیدا مي کند. 
6- کنترل بازارها: 

در اقتصاد بازار آزاد تعاوني ها مي توانند نقش ایجاد کننده توازن در بازار را ایفا 
کنند. به این بیان که با تأسیس تعاوني در بازارهایي که به طور انحصار کار 
مي کنند و قدرت به صورت متمرکز درآمده است مي توان حالت انحصار بازار 
را از بین برد، به عالوه تعاوني ها مي توانند تورم ناسالم و تورم منفي و رکود 
اقتصادي را نیز عالج کنند. تعاوني ها با گسترش بازار و وسعت بخشیدن به 
آن مي توانند تمایالت استثمارگرانه و انحصارگرانه را مهار کنند و نقص بازار 
)market imperfection( را اصالح کنند. بدین وسیله مي توان از تعاوني ها 

به عنوان ابزار تنظیم بازار محصوالت و عوامل تولید استفاده کرد. 
7- انباشت سرمایه

تعاوني ها سرمایه خود را از اوراق سهام عضویت و بازگرداندن سود به نسبت 
مشارکت اعضاء انباشت و پاالیش مي کنند. بعالوه در جمع آوري و هدایت 
پس اندازهاي جامعــه و هدایت آنها براي ســرمایه گذاري هاي مولد نقش 
اساســي بازي مي کنند. بانک تعاون مي تواند نقش بسیار زیادي در تجهیز 
و بسیج پس اندازهاي مناطق روســتایي، یعني جایي که بانک هاي تجاري 

معمولي حضور ندارد، ایفا کند. 
8- پخش مالکیت منابع

تعاون با اصراري که به عضویت مالکانه اعضا دارد و از طرفي براي سهامي که 
یک عضو مي تواند داشته باشد سقف تعیین مي  کند از پخش مالکیت منابع 

و عدم تمرکز ثروت در دست یک اقلیت حمایت مي کند. 
منابعي که تعاوني ها مالک آن هستند در واقع متعلق به یک گروه از اعضاست 
که تحت یک مدیریت مردم ساالرانه )دموکراتیک( در راه رفاه کلیه اعضاء 
بکار گرفته مي شود. این نوع مالکیت جمعي برترین نوع مالکیت منابع است 

که در عین احترام به مالکیت خصوصي توانسته مقبولیت عام پیدا کند. 
بر این اســاس قویا بر این باوریم با توجه به شــرایط حال حاضر کشور و در 
فضای تحریم های ظالمانه بخش تعاون می تواند نســخه بن بســت گشای 
اقتصاد کشور در اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در قالب اقتصاد 

مقاومتی باشد.
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تالش های بانوی خستگی ناپذیر در حوزه کارآفرینی ادامه دارد؛

روزهای طالیی بانوی طالی سرخ

هر ساله برداشــت زعفران از مهرماه آغاز و تا پایان آبانماه نیز ادامه دارد که زمان کاشت و برداشت زعفران و طریقه پاک کردن آن در  نفیسه آقاجان

مرغوبیت این محصول بی نظیر تاثیر بسزایی دارد. مرحله برداشت محصول، دشوارترین و پرزحمت ترین و در عین حال حساس ترین مرحله زراعت زعفران است 
که شامل چیدن گل و جدا کردن کالله از گل می باشد. زعفران معموال با دست برداشت می شود و با توجه به میزان سختی برداشت زعفران این گیاه قیمتی یکی 
از گرانترین گیاهان جهان است. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان این محصول به عمل می آید که 95% از کل آن در ایران تولید و صادر می شود و این در 
حالیست که سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري اصفهان اظهار می دارد: کاشت محصول زعفران در استان اصفهان از خراسان پیشي گرفته و 
امسال بالغ بر 4 تُن زعفران در استان اصفهان برداشت شده است. بر همین اساس بر آن شدیم که طی یک سفر یکروزه به روستای ازان میمه و بازدید از زمین های 
زیر کشت زعفران  این روستا گفت و گویی صمیمانه با بانوی زعفرانی ایران، »صغری جعفری ازان« که در هر دیدار حرفی نو برای گفتن دارد و نمی توانم و نمی شود 
برایش معنایی ندارد، در خصوص برداشت زعفران داشته باشیم. »صغری جعفری ازان«، مدیرعامل شرکت تعاونی طالی سرخ ازان و کارآفرین نمونه کشور است 

که از بیست سال پیش تا کنون در حال فعالیت و کارآفرینی در روستای ازان بوده و موفق به ثبت اولین برند زعفران استان اصفهان به نام کهرود ازان شده است.
وی با عشق وافری که به کشت زعفران دارد تا کنون توانسته بیشتر کشاورزان در روستای ازان و دیگر نقاط استان اصفهان را تشویق و ترغیب به کاشت زعفران 
نماید و خود به فراهم نمودن زیرساخت ها و خرید دستگاه های مورد نیاز برای کشت و بسته بندی این گیاه قیمتی اقدام نموده است. صغری جعفری ازان در خصوص 
بسته  بندی زعفران پس از برداشت و پاک کردن آن در این فصل می گوید: در سال 93 اقدام به خرید دستگاه بسته بندی حبوبات، سبزیجات و زعفران نمودم که 
سری ساخت اولیه آن توسط یک نخبه اصفهانی بوده و قابلیت بسته بندی یک تن محصول در ساعت را دارد و چون در آن زمان توانایی مالی تاسیس کارگاه را 

نداشتم در حیاط منزل اقدام به بسته بندی محصوالت کردم و در همان سال موفق به دریافت پروانه کسب تاسیس کارگاه بسته بندی شدم.
وی با اشاره به اینکه تا چندی پیش کلیه مراحل کاشت و برداشت زعفران بصورت سنتی بوده، اظهار داشت: از 5 سال پیش تا کنون در روستای ازان و دیگر نقاط 
استان کشت زعفران توسط دستگاه کاشت مکانیزه انجام می شود و اخیرا نیز نخبه ای از شهر تهران اقدام به ساخت دستگاه برداشت زعفران نموده است که امسال 

ش
زار

گ
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بصورت آزمایشی قسمتی از زمین های زیر کشت را با این دستگاه برداشت کردیم و برای سال آینده 
دستگاه برداشت پراکنده را نیز برای سهولت کار به سیستم فعالیت خود اضافه می کنیم. این بانوی 
کارآفرین اضافه کرد: در راســتای اهداف  بلند مدت کارگاه بسته بندی شرکت تعاونی طالی سرخ 
ازان، 11ماه سال در حال بسته بندی گیاهان دارویی، سبزیجات و انواع حبوبات است و در آبانماه 
بسته بندی زعفران را در دستور کار خود دارد. صغری جعفری ازان در ادامه گفت: زیر مجموعه های 
برند کهرود ازان غالت، برنج، حبوبات، بلغور گندم و جو، عطر گل محمدی، گل  محمدی خشک و 
غنچه گل، زعفران، قرص زعفران، اسپری زعفران، افشانه زعفران، گلبرگ خشک زعفران است که 

همه محصوالت روستای ازان می باشد و با برند کهرود ازان بسته بندی و روانه بازار می شود.
وی در ارتباط با گلبرگ های زعفران که در ســه دمای مختلف خشک می شوند، تصریح می کند: 
مشتریان گلبرگ های خشک را جهت مصارف دارویی، دمنوش و تزیینات سفره عقد خرید می کنند 

که مشتری عمده گلبرگ های کارگاه ما برای مصارف دارویی از کشور روسیه هستند.
مدیرعامل شرکت تعالونی طالی سرخ ازان با اشــاره به این که از 50 سال پیش در روستای ازان 
زعفر ان کشت می شده است و علی رغم اینکه در آن زمان مردم روستا سواد و تجربه علمی چندانی 
نداشتند، می گوید: در آن زمان گلبرگ های زعفران را در دیگ می ریختند و نمک می زدند تا رنگ 
آن خارج شده و ثابت بماند و آن را می جوشاندند و سپس صاف نموده و از آن در رنگ کردن کالف های 
سفید به رنگ های نیلی، سورمه ای، آبی کم رنگ و پررنگ برای بافت قالی و یا رنگ کردن لباس های 
خود استفاده می کردند. در حالیکه اخیرا طی یک سری آزمایش که توسط نخبگانی از مشهد انجام 

پذیرفته از گلبرگ های زعفران برای تهیه 6 نوع رنگ استفاده می شود.
صغری جعفری ازان در پایان اظهار داشــت: جدیدا در حال نوشتن کتاب اطلس گیاهان دارویی 
می باشــم که در آن 158 نوع گیاه دارویی که همه آنها را در بخش میمه شناسایی کرده ام معرفی 
خواهم نمود و پس از آن اقدام به برداشت و بســته بندی این گیاهان نموده و با برند کهرود ازان در 

اختیار کارخانجات ساخت داروهای گیاهی قرار خواهم داد.
در ادامه این گفت و گو، فاطمه علی اکبری مســئول کارگاه بســته بندی زعفران کهرود ازان، نیز 
توضیحاتی در ارتباط با گل زعفران ارائه نمود و گفت: گل زعفران تنها گلی اســت که با گل دهی 
و زایش بیدار می شود و بعد از آن برگ های آن رشد کرده و ســر از خاک بیرون می آورند. وی می گوید: در فصل برداشت، گل زعفران را از کشاورزان خریداری، 
پاک کرده و قسمت های مختلف آن را برای مصارف گوناگون جدا می کنیم. فاطمه علی اکبری با اشاره به اینکه گل زعفران از چهار قسمت تشکیل شده می گوید: 
پس از پاک کردن گل های زعفران، گلبرگ های بنفش آن را در سه دمای متفاوت در دستگاه خشک کن خشک می کنیم که هر کدام برای مصارف خاص مورد 
استفاده قرار می گیرد. مسئول کارگاه بســته بندی زعفران کهرود ازان تصریح کرد: گلبرگ هایی که در دمای 90 درجه خشک می شوند تغییر رنگ داده و زرد 
می شوند و برای مصارف تزیینی مورد استفاده قرار می گیرد، گلبرگ هایی که در دما ی60 درجه خشک می شوند برای مصارف دارویی و گلبرگ هایی که در دمای 
40 درجه خشک می شوند و رنگشان ثابت می ماند برای دمنوش استفاده می شوند. قسمت های زرد رنگ پرچم برای مصارف دارویی و قسمت قرمز رنگ آن که همه 
به اصل زعفران می شناسیم نشاط آور بوده و به عنوان ادویه استفاده می شود. وی می گوید: در زمان برداشت زعفران و خارج از فصل آن به طور متوسط50 نفر از 
جوانان و نوجوانان روستا مشغول به فعالیت برای پاک کردن گل زعفران، حبوبات ،گیاهان دارویی و سبزیجات و آماده کردن برای بسته بندی و ارسال به کارگاه 

می باشند که 25 نفر آنها از خانم های فعال روستای ازان و میمه هستند. 
در پایان از فاطمه علی اکبری در مورد صغری جعفری ازان می پرســیم و او با افتخار می گوید: 
مادرم هیچ وقت شکست نمی خورد، او خستگی ناپذیر است و هر کاری را شروع کند با قدرت به 
سرانجام می رساند و بعد از آن سراغ فعالیت بعدی خود می رود. می گوید: مادرم از بیست سال 
قبل به عنوان یک بانوی کارآفرین اقدام به تاسیس کارگاه قالیبافی نمود و بسیاری از زنان روستا 
در این زمینه مشغول به کار شدند و بعد از واگذاری کارگاه به یکی از زنان روستا شروع به کشت 
زعفران و فعالیت در این زمینه و آموزش و کشت آن در سراسر استان اصفهان کرد و هم اکنون نیز 
در کنار کار زعفران اقداماتی در حوزه گردشگری نموده است که بزودی فعالیتش را در این زمینه 
شروع خواهد نمود و مطمئن هستم پس از اینکه در این راه نیز به جایگاه مورد نظرش رسید حتما 
فعالیت جدیدی را شروع خواهد کرد.  وی در پاسخ به این سوال که هدفش در آینده چیست؟ 
گفت: همساالن من سراغ تحصیالت عالی می روند تا بتوانند بواسطه آن پس از فارغ التحصیلی 
مشغول به کار شــوند ولی بنده در حین فعالیت و کار مشغول به تحصیل هستم و قطعا هدفم 
اینست که در آینده راه مادرم را ادامه دهم و پا به پای او تا هر کجا که بخواهد در کنارش فعالیت 
کنم. فاطمه علی اکبری فرزند ارشد صغری جعفری ازان، 19 ساله و در حال حاضر دانشجوی 

سال دوم کارشناسی حسابداری و مسئول کارگاه بسته بندی زعفران کهرود ازان است.
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کشاورزی هوشمند چیست؟
با معرفی فناوری اینترنت اشیا به جهانیان، می توان گفت که حرفه های زیادی تحت تاثیر آن قرار گرفتند. 
البته هم از جنبه مثبت و هم از جنبه منفی! جنبه مثبت برای کسانی بود که سریعا خود را با این فناوری 
هماهنگ کرده و سعی کردند از آن برای بهبود کســب و کار خود استفاده کنند. البته این همگام سازی 
دردسر هایی نیز برای آن ها داشت ولی در آخر موجب سودرسانی عظیمی به آن ها شد. جنبه منفی مربوط 
به کسانی است که برای استفاده از این فناوری توجیهات کافی نداشتند و بنابراین نتوانستند از مزایای آن 

به نفع خود استفاده کنند. در این صورت می توان گفت که عرصه را به رقیبان خود باختند!
 اما در این مقاله می خواهیم تاثیر فناوری اینترنت اشیا را بر کشــاورزی و پیدایش کشاورزی هوشمند 
بررسی کرده و مقایسه ای بین 3 نوع کشاورزی سنتی، مدرن و هوشمند را که در طول زمان ایجاد شده  اند 

را برای شما بیان کنیم. 
کشاورزی سنتی در مقابل کشاورزی مدرن 

حتما می دانید که کشاورزی یکی از سخت ترین مشاغل دنیا به حساب می آید چرا که برای بهره وری، نیاز 
به صبر و دقت کافی در طول زمان است. همین موضوع به مرور زمان باعث شده است که نسل جوان به 
سمت این حرفه نروند و میانگنین سن کشاوزان افزایش یابد. به مرور زمان، دستگاه هایی اختراع شدند 
که انجام خیلی از کارها را برای کشاورز آســان می کرد. و این شروع شکل  گیری چیزی به نام کشاورزی 
مدرن بود. به عنوان مثال دستگاهی مانند شیردوش، تراکتورهایی بدون سرنشین و … از جمله مواردی 
هستند که کشاورزی را به میزان زیادی بهبود بخشــیدند. اما این پایان ماجرا نیست، چرا که هم چنان 
مواردی هست که کشاورز برای در نظر گرفتن آن ها باید هزینه مالی و زمانی زیادی صرف کنید. پس زمان 

آن رسید که روش های بهتر و تازه  ای برای حل مسئله پیدا کرد…

ی
رز

شاو
ک
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ک

تفاوت کشاورزی مدرن و کشاورزی هوشمند 
در قسمت قبل بیان کردیم که کشاورزی هوشمند با اســتفاده از دستگاه های جدید به وجود آمد. اما 
سوالی که مطرح می شود آیا این دستگاه ها همان دســتگاه های هوشمند نیستند!؟ و به عبارت دیگر 
چه تفاوتی بین کشاورزی هوشمند و کشاورزی مدرن وجود دارد!؟ جواب این سوال نیاز به کمی دقت 
دارد. در مسئله کشاورزی مدرن ما تنها دستگاه هایی را در اختیار فرد قرار دادیم که با استفاده از آن ها 
انجام یک سری از کارها ساده تر می شد. ولی آیا این دستگاه ها دارای سنسور بودند؟! آیا این دستگاه ها 
توانایی جمع آوری داده و ارسال آن ها به سرورها برای تحلیل و بررسی را داشتند!؟ بله جواب منفی است. 
پس همین جا می توان به تفاوت بین این دو نوع کشــاورزی پی برد. در کشــاورزی هوشــمند، هدف 
استفاده از دستگاه هایی است که از سنسورهای مختلف تشکیل شده اند. این دستگاه ها با استفاده از این 
سنسورها قادر به جمع آوری یک  سری داده و ارسال آن ها به سرور جهت تجزیه و تحلیل هستند. بعد 
از تجزیه و تحلیل دستور الزم برای عملکرد مناسب ارسال خواهد شد. بنابراین با استفاده از این فناوری 

هوشمند سازی، تنها نیاز است که کشاورز نحوه استفاده از این دستگاه ها را بداند.
کشاورزی هوشمند 

در کشاورزی هوشمند، جهت داشتن بهترین بازده از سنسورهای مختلفی استفاده می شود که می توان 
به عنوان مثال به موارد زیر اشاره کرد:

- سنسور هوشمند خاک: با استفاده از این سنسورها می توان عواملی مانند رطوبت، درجه حرارت 
خاک و … را اندازه گرفت.

- سنسور هوشمند هوا: این سنســورها جهت اندازه گیری دما، پیش بینی شرایط آب و هوایی و … 
استفاده می شوند.

- سنسور هوشمند آب: همانطور که می دانید PH آب، در سالمت گیاهان تاثیر مستقیمی دارد. یکی 
از موارد استفاده از این سنسورها همین موضوع است.

با استفاده از 3 مورد باال، به راحتی می توان یک سامانه هوشمند کشاورزی ایجاد کرد که دارای مزایای 
منحصر به فردی است. البته جهت تکمیل این سـامـــانه می توان از سنـسورهـای اضـافـه تری نیـز 

استفاده کرد، این موارد سنسورهای پایه این سامانه هستند.
بعد از این که این داده ها توسط سنسورهای بیان شده جمع آوری شدند به clud فرستاده می شوند و 
در آن جا با استفاده از دستگاه های پردازشگر، دستور متناسب با شرایط اعالم می گردد. البتـه تـوجـه 
داشته باشید که این داده ها را می توان در زمانی بین 5 الی 15 دقیقه به روز رسانی کرد و در نتیجه خود 

را با شرایط بیرونی همگام نگه داشت.
مزایای استفاده از کشاورزی هوشمند 

در برخورد اول زمانی که این سامانه با اکثر کشاورزان عـزیـز پیشنهـاد داده می شود، بـا یـک نـه بـزرگ 
رو به رو می شویم. البته حق هم دارند چرا که پیاده سازی این سامانه نیاز به سرمایه اولیه زیادی دارد. اما 
اگر کمی نگاه عمیق تری به مسئله داشته باشید، حتما متوجه خواهید شد که در طول زمان این هزینه 

از جنبه های زیادی به مقدار خیلی بیشتر برای شما باز خواهد گشت. می پرسید چرا!؟
استفاده از این سامانه به دقیق بودن روند کشت شما کمک شایانی خواهد کرد. در نتیجه احتمال خطا و 
از بین رفتن محوصل شما کاهش پیدا خواهد کرد. عالوه بر این کیفیت محصول نیز افزایش پیدا می کند 

چرا که بهترین شرایط برای رشد آن فراهم شده است.
صرفه جویی در زمان: تقریبا می توان ادعا کرد که این ســامانه بیش از نیمی از کارهای روزانه یک 
کشاورز را انجام خواهد داد. یکی از قابلیت های بسیار خوب سامانه هوشمند این است که قابلیت کنترل 
از راه دور را در اختیار کشاورز قرار می دهد. بنابراین به عنوان مثال اگر دمای گلخانه هوشمند، افزایش 
یافت، بدون این که نیاز باشد کشاورز به محل مراجعه کند تنها می تواند با استفاده از یک دستور کنترلی، 

دستور باز شدن پنجره ها را بدهد.
منبع: بهیدو
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)GMO( محصوالت دست کاری شده ژنتیکی
و تاثیرات مضر آنها بر روی محیط زیست و سالمت انسان 

در سال هاي اخیر مصرف محصوالت دست کاري شده ژنتیکي در بسیاري 
از کشورها رایج گردیده است. اگرچه ادعا مي شود که این محصوالت داراي 
کیفیت بهتر و ماندگاري بیشتر هستند و هدف از تولید آنها کمک به جامعه 
بشري مي باشد، متاسفانه در آزمایشاتي که توسط دانشمندان غیر وابسته به 
کمپاني هاي تولید کننده این محصوالت در طي سال هاي گذشته انجام شد، 
مشاهده گردید که مضراتي که این محصوالت بر محیط زیست و سالمتي 
انسان دارند، بسیار بیشتر از منافع آنها مي باشد. از این رو بر آن شدیم که در 

بررسي بیشتر این محصوالت بپردازیم.
)GMO( غذاهاي دست کاري شده ژنتیکي

غذاهاي دست کاري شــده ژنتیکي به غذاهایي گفته مي شــود که یک ژن 
دست کاري شــده به آنها اضافه یا از آنها برداشته شود. همچنین گوشت و 
سایر فرآورده هاي حاصل از حیواناتي که از این محصوالت تغذیه کرده اند یا 
محصوالتي که توسط ارگانیسم  هاي دست کاري شده ژنتیکي تولید شده اند 
نیز در این گروه قــرار مي گیرند. مثال گاوي که از ایــن محصوالت خورده 
باشد، شیر و مشتقات شیر این گاو هم به عنوان محصوالت دست کاري شده 

ژنتیکي شناخته مي شوند.   
شرکت هاي تولید کننده این محصوالت

سه کمپاني بزرگ تولید کننده این محصوالت در جهان مونسانتو، دوپونت 
و راکفلر هستند. کمپاني مونســانتو، علف کش و بذر هاي مقاوم در مقابل 
علف کش ها را تولید مي کند.  یکي از این علف  کش ها به نام »گالیفوسیت« با 
هدف از بین بردن علف هاي هرز در زمین هاي کشاورزي تولید مي شود که 
این سم را همراه با بذر مقاوم شده به این نوع سم ها، به کشاورزان مي دهند 
تا کشاورزان به  راحتي به کشت بپردازند. شرکت هاي تولید کننده  ادعا دارند 

که این گونه بذرها در مقابل حشــرات و آفات مقاوم شده اند، اما مطلبي که 
»شرکت تست بایوتک« در مورد این ســموم منتشر کرد نشان داد که اکثر 
آفات در مقابل این سموم مقاوم شده اند و اســتفاده از این سموم باعث به 

وجود آمدن آفات خطرناک تر شده  است.
برخي مضرات استفاده از این محصوالت و سموم آنها در آسیب 

به محیط زیست
یکي از خطرات بسیار مهم این محصوالت این است که گرده هاي آنها باعث 
آلودگي  ژنتیکي سایر محصوالت کشــاورزي و تأثیرات سوء بر محصوالت 
ارگانیک مي شوند. همچنین اســتفاده از این سموم باعث انقراض حشرات 
مفید، فقر خاک و از بین رفتن مواد آلي خاک مي گردد و علف هاي هرز نیز 
با گذشت زمان به این ســموم مقاوم مي گردند که این موضوع باعث ایجاد 
علف هاي هرز قوي تر در زمین هاي کشــاورزي مي شود. همچنین گیاهان 
مقاوم به آفات، باعث ایجاد مقاومت برخي از حشــرات و آفات به این سموم 
شــده اند که براي از بین بردن آنها، نیاز به سموم شــیمیایي است. سموم 
شــیمیایي زیان فراواني به اکوسیســتم و میکروارگانیسم هاي خاک وارد 
مي  کنند و باعث از بین رفتن حشــرات مفید، نفوذ سموم به سفره آب هاي 
زیرزمیني و آلوده شدن این آب ها مي شوند. برآیند تمام این دست کاري ها 

مختل شدن اکوسیستم طبیعي است.
نتایج برخي تحقیقات انجام شده روي حیوانات آزمایشگاهي

شرکت تولید کننده مونسانتو در یک پروتکل سه ماهه، ذرت هایي را که به 
سم گالیفوسیت مقاوم شــده بودند روي موش ها آزمایش کرد و اعالم کرد 
که هیچ مشکلي براي این موش ها پیش نیامده اســت. اما یک دانشمند با 
نام »سرالیني« در سال 2014، همان آزمایش ها را در یـک دوره دوسـاله 
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تکرار کرد. نتایج این بررسي نشــان داد که تمام موش هایي که ذرت هاي 
تغییر ژنتیک یافته را مصرف کرده بودند، دچار سرطان کبد، کلیه و هیپوفیز 
شدند. موش هاي ماده به عالوه دچار سرطان سینه و سقط جنین نیز شدند.
برخي دیگر از عوارضي که تا کنون در مدل هاي حیواني گزارش شــده اند 
عبارتند از ایجاد آسم، آلرژي، پاسخ هاي التهابي، تغییر در عملکرد طحال، 
کبد، پانکراس، کلیه ها و نازایي، اختالل ایمنــي، التهاب معده، اختالل در 
سیستم گوارش، رشد بیش از اندازه در الیه سلولي روده و اختالل در روده ها.
در حقیقت شاید بتوان گفت از آنجا که تحقیقات توسط خود کمپاني هاي 
تولید کننده انجام مي گردد، اما بازه  زماني درســتي بــراي این آزمایش ها 
در نظر گرفته نمي شود، به همین دلیل متأســفانه نتایج درستي نیز از این 

آزمایشات به دست نمي آید.
راهکارهای اجتناب از خرید محصوالت دست کاری شده 

ژنتیکی
 Certified Organic 100% 1- شما می توانید به موسساتی که برچسب 

دارند اعتماد کنید که آرم هایی چون
(USDA) United States Department of Agriculture,
(QAI) Quality Assurance International,
Oregon Tilth و California Certified Organic Farmers (CCOF)

دارند. اگر روی محصولی تنها واژه ارگانیک نوشــته شــده است، نمی توان 
مطمئن بود که این محصول دســتکاری شــده نیســت. در حقیقت این 
محصوالت ممکن اســت شامل 30% مواد دستکاری شــده باشند. دولت 
آمریکا و کانادا به کارخانجاتی که محصوالت GMO دارند، اجازه نمی دهد 

که از برچسب Certified Organic 100% استفاده کنند.
2- از Plu (Price Look Up) ثبت شــده بر روی میوه ها و ســبزی ها که 
توضیح داده شد، برای تشــخیص اینکه محصول خریداری شده ارگانیک 
است، دستکاری شده ژنتیکی است یا از سموم و کود شیمیایی برای مبارزه 

با آفات در زمان رشد این محصوالت استفاده شده است، بهره ببرید.
3- گـوشت هـایـــی را خـریــداری کنیـد کـه بـــر روی آنهـا کلمــات 
Grass-Fed 100%  یا Pasture Fed100% نوشــته شده باشند، زیرا 
به برخی ازگاوها در اواخر عمرشــان ذرت های GM با هدف افزایش چربی 
عضالنی می دهند. در مـورد خـریـــد مـرغ و تخم مـرغ حتمـا به برچسب 
Certified Organic 100%  دقــت کنیــد. در مورد خریــد ماهی هم 
پیشنهاد می شود که حتما Wild Fish خریداری کنید، زیرا ممکن است که 
ماهی های پرورشی با دانه های دستکاری شده ژنتیکی پرورش یافته باشند.

 Non-GMO 4- به دنبال خرید محصوالتی باشید که بر روی آنها برچسب
یا GMO-Free وجود دارد.

5- ســعی کنید که از Local Markets خرید کنید، زیرا بیشتر غذاهای 
دســتکاری شــده ژنتیکی از مزارع بزرگ صنعتی می آیند. در این زمینه 
 Community Supported Agriculture Farm می توانید در اشتراک
ا(CSA) ثبت نام کنید یا اگر به صورت هفتگی برای خرید محلی می روید، از 

کشاورزان در مورد بذرهایشان سوال کنید زیرا ممکن است بعضی از آنها از 
بذرهای GM استفاده کنند.

6- سعی کنید خودتان در منزل آشپزی کنید و از خرید Fast Foods و هر 

غذایی که در Box یا Bag می آید اجتناب کنید. همچنین از مصرف غذاهای 
سرخ شده، فرآوری شده یا فریز شــده خودداری کنید، مگر اینکه نوع مواد 
تشکیل دهنده و نوع روغنی که در طبخ یا سرخ شدن غذا از آن استفاده شده 
است، بر روی آن نوشته شده و از روغن های دستکاری شده در آنها استفاده 

نشده باشد.
7- اگر امکان باغبانی برایتان وجود دارد ســعی کنید خودتان با استفاده از 
بذرهای Non-GMO، سبزی و میوه را در باغ یا باغچه منزلتان پرورش دهید.
 Seeds News و SEED Servers برای این منظور می توانید به سایت های

مراجعه نمایید.
8- بسیاری از محصوالت لبنی حاوی GMO هستند و برخی از کشاورزان 
به گاوهای خود هورمون های دستکاری شده ژنتیکی rBGH/rBST تزریق 
می کنند یا آنها را با محصوالت دستکاری شده ژنتیکی تغذیه می نمایند. در 
اینگونه موارد به دنبال خرید محصوالت لبنی rBGH free و rBST free و 

برچسب Organic 100% Certified باشید.
9- از Shopping Guide ها اســتفاده کنید. مرکز ایمنی مواد غذایی یک 
نرم افزار آیفون و اندروید را طراحی کرده است که به پیدا کردن محصوالت 

فاقد GMO کمک می کند.
 Non-GMO Project Shopping Guide همچنین می توانید اپلیکیشن

را دانلود و از آن استفاده کنید.
10- با شناسایی محصوالتی که بیشترین احتمال GMO را دارند می توانید 
از خرید آنها اجتناب کنید. گیاهان و مواد غذایی که از نظر ژنتیکی اصالح 
شده اند شامل سویا و فرآورده های آن مانند شیر یا روغن سویا، توفو، ذرت و 
فرآورده های آن مانند آرد ذرت، روغن ذرت، نشاسته ذرت، گلوتن و شربت 
ذرت، روغن کلزا )کانوال(، چغندر قند و شکر و قند حاصل از آن، کتان )پنبه( 
و روغن پنبه دانه، یکی از روغن های رایج در درون Vegetable Oil، پاپایا 
هاوایی، زوچینی )کدو سبز(، اسکواش زرد تابستانی هستند که برای خرید 

این مواد باید حتما به برچسب Certified Organic 100%  توجه کرد.
11- اگر به رستوران می روید می توانید از مدیر رستوران در مورد ترکیبات 
استفاده شــده در طبخ غذا ســوال کنید و اگر متوجه شــدید که در طبخ 
غذا از محصوالت ارگانیک اســتفاده نمی کنند، باید از خوردن توفو، لوبیا، 
چیپــس، ذرت و هرگونه محصوالت حــاوی ذرت و ســویا اجتناب کنید. 
بیشــتر خوردنی هایی که قند دارند، از مشتقات GMO هستند. همچنین 
بپرسید که از چه نوع روغنی برای پخت و پزاستفاده می کنند. اگر از روغن 
نباتی، مارگارین، روغن پنبه دانه یا روغن ذرت استفاده می کنند، از ایشان 
درخواست کنید که اگر می توانند غذای شما را با روغن زیتون یا روغن هسته 

انگور آماده کنند.
12- فریب واژه های Natural یا all-Natural را نخورید، زیرا استفاده از این 
واژه ها یک نوع بازاریابی هوشمندانه است. مطالعات نشان داده اند که مصرف 

کنندگان واژه Natural را به واژه Organic ترجیح می دهند.
در نهایت راهکاری که برای نجات دنیا باید انجام شــود، بازگشت به روش 
کشاورزی ســالم و ســنتی و روی آوردن به محصوالت دامی و کشاورزی 

ارگانیک است.
منبع: اینترنت
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میزان تولید سیب سمیرم بیش از 10 برابر شده؛
اما خریداری برای این محصوالت وجود ندارد

تراژدی سیب
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مرضیه محب رسول

سال گذشته بازار میوه و تره بار ایران روزهای خوبی را سپری نکرد. کمبود بارش ها، نبود مدیریت صادرات و انواع و اقسام آفت ها و افت دما در نهایت عرضه 
محصوالت کشاورزی را با کاهش چشمگیری روبه رو کرد و قیمت ها نجومی شد.

 سرما زدگی، کمبود آب و مواردی نظیر این مزید بر علت شد و بر گرانی و کمبود میوه در بازار دامن زد، در نهایت هم محصول در بازار کیفیت نداشت و هم 
دست کشاورز بعد از یک سال چشم انتظاری برای برداشت محصول خالی ماند. امسال اما آمار حکایت از این دارند که وضعیت نسبتا خوب است، بارش ها، 
دمای هوا و متعادل بودن نسبی آن همه و همه دست به دست هم داده تا محصول برداشت شده ســیب درختی در اصفهان ده برابر سال گذشته باشد؛ اما 

کشاورزان همچنان نگران هستند و این بار جنس نگرانی ها فرق می کند!
 این کشاورزاِن همیشه نگران

به دلیل نبود سیاست های مشترک و همسان کشت در کشور تابستان امسال مقدار زیادی از گوجـه، پیـاز و بـرخی محصـوالت باغی بـدون اینکـه اجـازه 
صادر شدن داشته باشند و یا در داخل از سوی مردم یا صنایع تبدیلی خریداری شوند، فاسد و دور ریخته شدند؛ همان محصوالتی که سال قبل ناگهان نایاب 
شد و گرانی های عجیب و غریبی را به وجود آورد. امسال هم محصوالت درختی به خصوص در استان اصفهان با توجه به رشد بارش ها افزایش قابل مالحظه ای 
داشته است. سیب درختی، به، گردو، پسته و... از جمله محصوالت شاخص اصفهان هستند که با رشد برداشت های چندین برابری مواجه شدند. وفور نعمتی 
که در حال تبدیل شدن به نقمت است؛ چرا که نه مردم در داخل توانی برای خرید دارند و نه فرصت های صادراتی برای این محصوالت فراهم است. در نهایت 
میوه ها اگر برداشت شود فعال در سرد خانه می مانند تا شاید با قیمت های پایین نصیب خریداران شب عیدی شوند که دیگر نه عطری دارند و نه طعم چندانی.

چرا سیب سمیرم خریدار ندارد؟
گفته می شود هنوز مقدار قابل توجهی از محصوالت حتی برداشت نشــده اند و در آستانه فاسد شدن قرار دارند. بر اساس اعالم رییس اتحادیه میوه و تره بار 
استان اصفهان امسال برداشت سیب درختی باغداران استان اصفهان 30 هزار تن بوده است، در حالی که پارسال میزان برداشت این محصول فقط 3 هزار 
تن بود. این مقدار محصول اما چندان سودی برای کشاورزان ندارد چرا که خریداری در بازار برای این محصوالت وجود ندارد. از سوی دیگر محمد صادقی، 
دبیرکل خانه کشاورز استان اصفهان و رییس کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی به »اصفهان صنعت« گفت: بیش از 30 درصد از محصول سیب درختی 
درمنطقه سمیرم به دلیل نبود خریدار هنوز برداشت نشده و در آستانه فاسد شدن است. وی با اشاره به اینکه این محصوالت در آستانه سرمازدگی قرار دارند، 
ادامه داد: نمی توان برآورد دقیقی از میزان فروش این محصوالت داشت و از جمله اصلی ترین دالیل این معضل عدم برنامه ریزی وزارتخانه جهادکشاورزی 
است. صادقی تصریح کرد: کشاورزی در ایران مانند یک بچه یتیم است که هیچ آینده ای ندارد.معضل مازاد بودن سیب های برداشتی فقط مختص به اصفهان 
نیست و در لرستان، اردبیل و دماوند هم با این معضل روبه رو هستند. وی با اشاره به بن بست ها بر سر راه صادرات سیب گفت: وزارت جهاد حتی تخمینی در 

مورد میزان برداشت و برنامه ریزی برای برداشت و صادرات آن نداشته است.
برنامه ریزی های بدون برنامه برای سیب

 این سخنان در حالی مطرح می شود که نوروز علی اسماعیلی، رییس اتحادیه میوه و تره بار استان اصفهان در این زمینه می گوید برنامه ریزی برای صادرات 
خارجی محصول سیب استان اصفهان در حال انجام است؛ اما فعاالن این حوزه معتقدند تعرفه باالی صادراتی این محصول عمال این کار را از صرفه اقتصادی 
انداخته است و تنها دالالن می توانند از این وضعیت سود ببرند. نکته قابل تامل اینکه ظاهرا خرید ســیب و صادرات آن در منطقه سمیرم هم در نهایت به 
چند شخص واسطه خالصه می شود که فرماندار و مقامات محلی هم با تکیه بر توان این افراد تالش دارند تا مسئله سیب های مازاد را به نوعی رفع و رجوع 
کنند. از جمله فرماندار سمیرم از دو شخص به نام های برادران ارجمندی و جانثاری به عنوان خریداران عمده سیب های سمیرم خواسته است تا خریدشان 
از باغداران را بیشتر و برای این محصول بازاریابی کنند، در حالی که این وظیفه جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی باغداری در کشور است که محصوالت 
را خریداری و برای صادرات آن برنامه ریزی داشته باشد.این وضعیت در نهایت وفور نعمت سیب را به یک تراژدی برای کشاورزان تبدیل کرده است. از سویی 
حاصل دسترنج یک ساله آنها بر درخت فاسد می شود و از سوی دیگر نه خریدار و نه توان مالی برای پرداخت هزینه های برداشت و فروش آن وجود دارد و در 

نهایت آنچه می ماند نعمتی است که نقمت شده است.
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آیا مجلس شورای اسالمی 
برای صنایع کاری کرده است؟

از ســال گذشــته با  حدیث زاهدی

افزایش نــرخ ارز و تحوالت منفــی در اقتصاد، 
بسیاری از کارخانه ها و صنایع ریز و درشت یکی 
پس از دیگری شروع به زمین خوردن کردند. هر 
روز یک کارخانه تعطیل می شــود و صنایعی که 
هنوز ســرپا مانده اند مجبور به تعدیل نیروها و 
کاهش تولید شــده اند. این مســائل باعث شده 
بســیاری از تولیدکنندگان به فکــر مهاجرت و 
خروج ســرمایه های خود از استان و حتی کشور 
باشند؛ این موضوع بسیار خطرناک است و تهدید 
بزرگی برای اقتصاد کشــور محسوب می شود. 
وقتی تولیدکنندگان پس از تحمل مشکالت، راه 
گشایشــی برای برون رفت از بن بســت موجود 
نمی بینند، عطای تولید را به لقایش می بخشند 
که با نگاهی به وضعیت واحدهای تولیدی مستقر 
در شهرک های صنعتی متوجه مشکالت بخش 

تولید می شویم. 
باتوجه به مسائل تحریم و بالطبع مشکالت تامین 
قطعات و تمامی مســائلی که تولید را با مشکل 
مواجه کرده، می توان گفت تولید در کشور برای 
بسیاری از تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد؛ 
این درحالی اســت که قبل از بسته شدن فضای 
جهانی به روی کشور ما، تولید در شرایط بهتری 
به ســر می برد. به همین جهت اقدامات مجلس 
شورای اســالمی را طی گفتگویی اختصاصی با 
حمیدرضا فوالدگر نماینده مــردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی و رئیس کمیسیون ویژه 

حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 
قانون اساسی جویا شدیم.

با توجه به تحریم ها بروکراســی در کشور 
بالی جان صنایع گردیده بطوری که آن را 
نوعی خود تحریمی می دانند، مجلس در 
این راستا چه اقداماتی را انجام داده است؟

در زمینه بروکراســی و دیوان ساالری، مجلس 
در زمینه بهبــود کســب و کار ورود پیدا کرد. 
کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت 
بر اجرای اصــل44 قانون اساســی در خصوص 
اجرای قانون بهبود مســتمر محیط کسب و کار 
و اجرای این قانــون نیازمند همکاری تمامی قوا 
و دســتگاه ها اســت چرا که تنها در این صورت 
حمایــت از کاالی رقابت پذیــر داخلی و تحقق 
شعار ســال امکان پذیر خواهد شد.قانون بهبود 
مستمر محیط کسب وکار، در 16 بهمن 1390 به 
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. مهم ترین 
اهداف این قانون که بــا رویکرد رفع موانع تولید 
و ســرمایه گذاری در قالب 29 ماده )53 حکم( 
تدوین شــد کــه در کمیته بهبود کســب وکاِر 
کمیســیون ویژه حمایت از تولیــد و نظارت بر 
اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 
گرفته است که تالش ها در این راستا ادامه دارد.

در خصوص تامین مــواد اولیه صنایع و با 
عنایت به صنایعی ماننــد ذوب آهن که 
اکنون با نبود مواد خام دســت و پنجه نرم 

می کند چه اقداماتی صورت گرفته است؟

سیاســتگذاری برای توســعه زنجیــره ارزش 
محصوالت معدنی و فلزی براساس راهبردهای 
کالن، ظرفیت هــا و نیازهای هر کشــور انجام 
می شــود. کشــورهایی کــه به دنبال توســعه 
محصوالت بــا ارزش افزوده بــاال و فناوری های 
پیشــرفته هســتند، با وضع عوارض و مالیات، 
جذابیِت صادراِت مواد خام و نیمه خام را کاهش 
داده و سیاســت های حمایتی خود را به توسعه 
حلقه های تولید محصوالت با ارزش افزوده باال، 
رقابت پذیر و فناورانه متمرکز می کنند. بنابراین 
»خام فروشی« را نمی توان ذاتاً پدیده ای مثبت یا 
منفی تلقی کرد و راهبردهای اقتصادی، صنعتی 
و تجاری هر کشــوری در مواجهه با این پدیده 

متفاوت است. 
ایران با داشتن 7 درصد منابع معدنی دنیا، جایگاه 
پانزدهم را در میان کشورهای معدن خیز جهان 
به خود اختصاص داده اســت. با توجه به راهبرد 
کالن »سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی« 
در ایران و تأکید اســناد باالدستی بر جلوگیری 
از خام فروشــی، انتظار می رود تا سیاســت های 
اقتصادی، صنعتــی و تجاری کشــور در جهت 
حمایت از توســعه زنجیــره ارزش محصوالت 
معدنی و فلزی باشد، اما توجه به این نکته ضروری 
است که سیاست های حمایتی از توسعه زنجیره 
ارزش باید با در نظر گرفتن ظرفیت ها، شرایط و 

نیازهای کشور باشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در 

گو
گفت

حميدرضا فوالدگر
 نماينــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
شــورای اســامی، رئيــس كميســيون 
ويــژه حمايــت از توليــد ملــی و نظارت 
بــر اجــرای اصــل44 قانــون اساســی
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گو
گفت

سال 1397، از حدود 460 میلیون تُن انواع مواد 
معدنی استخراج شده از معادن کشور، حدود 25 
میلیون تُن ماده معدنی به صورت خام یا فراوری 
شده )کنسانتره( صادر شــده که سهم آن از کل 
مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور حدود 
5/5 درصد اســت و البته همین میزان صادرات 
مواد معدنی خام نیز قابل دفــاع نبوده و باید به 
صفر برســـد و این امر نیازمند مدیریت صحیح 
وزارت صمت در ایجاد موازنه در کل زنجیره ارزش 
فوالد کشور و تجدیدنظر در سیاست های تنظیم 
بازار اســت تا هم واحدهای صادرکننده گندله، 
کنسانتره و سنگ آهن دانه بندی شده با عرضه 
به داخل به روند فعالیتی خود ادامه دهند و هم 

خام فروشی در مواد معدنی به صفر برسد.
 بر این اساس بخش عمده ای از این مواد معدنی 
در واحدهای فراوری و صنایع معدنی کشــور به 
محصوالت نیمه خام مانند شمش فوالدی )بیلت، 
بلوم و اســلب(، کاتد مس، شــمش آلومینیم، 
شــمش روی و بخش دیگری بــه محصوالتی 
چــون ورق، تیرآهــن، میلگرد، ســیم و کابل، 
قطعات خودرو، لوازم خانگی، لوازم و تجهیزات 

ساختمانی و... تبدیل شده اند.
سیاســت های دولت در کنترل دستوری قیمت 
داخلی مواد معدنی و فلزی و کاهش ارزش پول 
ملی، جذابیــِت صادراِت محصــوالت معدنی و 
فلزی خام و نیمه خام را بــرای فعاالن اقتصادی 
و تجار افزایش داده اســت. به طوری که وزارت 
صمت مجبــور به تعییــن کف عرضــه و الزام 
تولیدکننــدگان به عرضه محصــوالت خود در 
بورس کاال، برای تضمیِن تأمیِن نیاز داخل شده 
که چالش های زیادی را برای فعاالن بخش معدن 
و صنایع معدنی ایجاد کرده است. سیاستگذاری 
برای توســعه زنجیره ارزش محصوالت مختلف 
معدنی و فلزی نیازمند بررســی شرایط خاص 
هر زنجیره، ظرفیت ها، عرضه و تقاضای داخلی 
و روندهای حاکم بر بازارهای جهانی اســت که 
حتی می تواند به صورت مقطعی تغییر یابد و باید 

از انعطاف پذیری الزم برخوردار باشد.
مالیــات از دیگر مســائلی اســت که 
تولیدکنندگان را دچار بحران کرده است، 
زیرا با توجــه به تحریم ها با مشــکالت 
عمده ای دست به گریبان هستند مجلس 

در این مورد چه کرده است؟
مالیات باید بر پرداخت شود ؛ پس کشورهایی که 

نفت ندارند و معادن ندارند چه می کنند؟ اما به 
منظور حمایت از کارفرمایان و تولیدکنندگان در 
ایران نیز همچون سایر کشورها، دو نوع مالیات 
بر تولید تحت عنوان مالیات بر عملکرد و مالیات 
بر مصرف تحت عنوان مالیــات بر ارزش افزوده، 
جاری است. مالیات بر عملکرد، سال ها و از زمان 
تدوین قانون تجــارت از تولیدکنندگان دریافت 
می شده و شرایط آن متناسب با مقتضیات زمانی 
طی شــده اما مالیات بر ارزش افــزوده، مالیات 
جدیدی در اقتصاد ایران است که طی یک دهه 
اخیر با تدوین قانون مربوطه، اجرایی شده و در 

نهایت به صورت آزمایشی، تاکنون ادامه دارد.
نقصان در اجــرا و عدم وجود زیرســاخت های 
اجرایی الزم 2 نقطه ضعف مهم قانون آزمایشی 
مالیات بر ارزش افزوده اســت. یکی از اشکاالت 
قانون مالیات بر ارزش افــزوده در اجرا، دریافت 
این نــوع مالیــات از تولیدکنندگان اســت؛ به 
عبارتی به جای اینکه این قانون، مانند بسیاری 
از کشورها، مصرف را هدفگذاری کند، در کشور 
ما به دلیل 2 نقطه ضعف مذکور، بخش تولید را 
هدفگذاری کرده است. دریافت مالیات بر ارزش 
افــزوده از تولیدکننده، بســیاری از واحدهای 
تولید را با مشکالت عدیده  مواجه کرده است که 
هم واحدهای تولیدی کوچک و متوســط و هم 
بنگاه های بزرگ صنعتی و تولیدی را دچار مشکل 
کـرد. در همین راستا با پیگیری های انجام شده، 
الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده اوایل 
ســال 96 از طرف دولت به مجلس ارائه شــد و 
بر اســاس یک برنامه زمانبندی در کمیســیون 
اقتصادی طی یکســال کامل این الیحه را مورد 
بررســی و کارشناســی قرار گرفت تا مجموعه 
تصمیمات مشــترک مجلس و دولت، دو ضعف 
کلید این قانون یعنی نقص در اجرا و عدم وجود 

زیرساخت اجرایی را پوشش دهد.
با مشارکت سه تشــکل اصلی بخش خصوصی 
و تعاونی یعنی اتــاق بازرگانی، اتــاق اصناف و 
اتاق تعاون همه مواد الیحــه در کمیته مالیاتی 
کمیسیون مورد بررســی قرار گرفت و سعی شد 
به نحوی مدیریت گردد که در عمل مشــکالت 

اجرای قانون پوشش داده شود.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: 
به فعاالن اقتصادی قول مــی دهیم در صورت 
مساعدت مجلس، الیحه اصالح قانون مالیات بر 
ارزش افزوده در صحــن علنی تا پایان خردادماه 

در مجلس تصویب و نهایی می شود و اصالح این 
قانون یکی از اقدامات مهــم دولت و مجلس در 

جهت حمایت از تولید در سال 97 است.
بانک ها در قبال وام هایی کــه به صنایع 
پرداخت می کنند سودهای نجومی طلب 
می کنند، آیا مجلس شواری اسالمی در این 

زمینه اقدامی کرده است؟
واقعیت این اســت که درصد بســیار باالیی از 
مشــکالت اقتصادی ما به شــبکه بانکی مربوط 
است. در نظام بانکی مـا ایـــن سـود مضـاعف 
خواهــی نخواهی دریافت می شــود. در واقع در 
سررسید وام، هم اصل وام باید پرداخت شود و هم 
سود و هم جریمه ســود و با این اوصاف، بانک ها 
ســود بســیار باالیی را از وام گیرندگان دریافت 
می کنند. این اقدام مانعی برای رونق تولید است. 
وقتی یک تولیدکننده اقدام به دریافت تسهیالت 
از شبکه بانکی می کند، قیمت این تسهیالت در 
نهایت باالتر از 30 درصـد بـرای وی تمـام خواهد 
شد و واقعاً این یکی از مهم ترین معضالتی است 
که در جامعه و در اقتصاد کشــور ما وجود دارد.
قطعاً این موضــوع تبعات گســترده ای دارد. از 
یک سو اســتفاده کنندگان از این تسهیالتی که 
سود باالیی به آن تعلق می گیرد، نه تنها منتفع 

نخواهند شد بلکه دچار زیان هم خواهند شد.
متأسفانه بانک ها در کشــور ما از رسالت اصلی 
خودشان بسیار فاصله گرفته اند. اصوالً بانک نباید 
به دنبال کسب سود باشد. در کشورهای غربی و 
حتی در برخی از کشــورهای پیشرفته صنعتی 
شرقی هم حداکثر سود بانکی، 2 درصد و پائین تر 
از آن است. لذا اگر پول در بانک بماند، سوددهی 
کمتری خواهد داشت. در برخی از کشورها هم 
وضعیت برعکس است و حتی بابت نگهداری از 
پول شما در بانک ها، پولی از شما دریافت خواهد 
شــد چراکه معتقدند ما از پول و ســرمایه شما 

نگهداری کرده ایم.
مهم ترین مشــکل نظام بانکی ما این اســت که 
بانک ها به جای اینکه تأمین کننده سرمایه بخش 
تولید باشند، خودشــان بنگاه داری می کنند و 
فاصله زیادی با تأمین ســرمایه تولیــد دارند و 
خودشان هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی اقدام 
به فعالیــت در بخش تولیــد و صنعت می کنند 
و بــا بخش خصوصی بــه رقابــت می پردازند و 
این وضعیت هم برای خــود بانک ها و هم برای 

بخش های خصوصی مشکل ساز است.
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مشتریان وفادار

چه مشتریانی در کسب و کار ما هستند؟

پويا قندی 
كارشناس نرم افزار، مشاور و مجری پروژه های باشگاه 
مشتريان و تجارت الکترونيك

نويسنده كتاب »بهتريِن كسب و كارت باش« 

کار
 و 

ب
کس



13
98

اه 
ن م

ـا
ــ

/ آب
رم

ها
 چ

ره
ما

 ش
ل/

 او
ال

س
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

27

کار
 و 

ب
کس

اگر در اینترنت گشــتی بزنیم و عبارت »وفاداری مشــتریان چیست« را 
جستجو کنیم، یکی از تعاریف آن، تعریف ریچارد اولیور از وفاداری مشتری 
اســت؛ »تعهدی قوی از سوی مشــتری برای خرید مجدد یک محصول یا 

خدمات برتر در آینده، حتی با وجود تبلیغات رقبا« 
و اما با چند تعریف کاربردی تر دیگر سعی میکنیم معنی مشتریان وفادار را 

بهتر بشناسیم :
  رضایت مشتری از یک محصول و ترجیح آن به رقبا
  یک ارتباط عاطفی بین یک سازمان و مشتریانش

  خرید از یک محصول و معرفی کردن آن به دیگران
  تبلیغ خود جوش از یک برند خاص توسط مشتری

تاریخچه این وفاداری مشتریان از کجا شروع شده است؟
در سال 1973 میالدی یک تاجر آمریکایی اقدام به تولید نشان هایی از جنس 
مس کرد تا مشتریان با جمع آوری و ارائه مجدد آن ها، بتوانند از محصوالت 

فروشگاهش خرید کنند.
این روش جذاب توسط برخی دیگر از فروشندگان نیز به کار رفت تا در سال 
1979 یک شیوه مدرن از آن، در خطوط هواپیمایی تگزاس برنامه ریزی و 
به کار گرفته شــد. هدف این طرح ارائه خدمات ویژه به مسافران بر اساس 
مسافت طی شده و میزان بار همراه آن ها بود. مشتریان به هنگام خرید بلیط، 
امتیاز یا پوینت به دست می آوردند و آن ها را در ازای خریدهای بعدی مثل 

پول نقد خرج می کردند.
بر اساس تحقیقات ســال 2015 کمپانی marketsandmarkets  )این 
کمپانی یکی از بزرگ ترین کمپانی های تحقیق بازار دنیاست(، پیش بینی 
می شود که حجم بازار »مدیریت وفاداری مشتریان«، از 1,4 میلیارد دالر در 

سال 2015 به 4,0 میلیارد دالر در سال 2020 خواهد رسید.
یک لحظه صبر کنید، یعنی نزدیــک3 برابر! واقعاً چرا در بــازار آمریکا که 
بسیاری از شرکت ها بازار مشخص خود را دارند، این حجم از سرمایه گذاری 

باید روی »وفاداری مشتری« انجام شود؟

وفاداری مشتریان چیست؟
اجازه بدهید قبل از تعریف وفاداری مشتری، یک مثال بزنیم.

فرض کنید شما می خواهید گوشی آیفون قدیمی خود را با یک تلفن جدید 
جایگزین کنید. آیا مدل جدیدتر آیفون را جســتجو می کنید یا برندهای 
دیگر را هم بررسی می کنید؟ آیا به غیراز موبایل، محصوالت دیگر اپل را هم 
می خرید؟ اگر شما همیشــه از محصوالت و خدمات اپل استفاده می کنید، 

پس شما احتماالً یک مشتری وفادار هستید.
شاید شما آیفون قدیمی خود را با یک آیفون جدید جایگزین کنید، اما آیا با 
برند اپل پیوند عاطفی دارید؟ آیا به اطرافیانتان پیشنهاد می کنید که آیفون 
بخرند؟ آیا به صورت مرتب از AppStore نرم افزار دانلود و یا خرید می کنید؟

در واقع تمام این فعالیت ها تعیین می کند که آیا شــما مشتری وفادار اپل 
هستید یا که خیر. پس صرف اینکه یک نفر مرتباً از یک فروشگاه خرید کند 
او را به یک مشتری وفادار تبدیل نمی کند، چراکه وفاداری بیشتر در مورد 
رابطه بیزینس و مشتریانش است. ضمن اینکه کسی که طرفدار دو آتشه یک 
برند باشد، اما از آن خریدی نکند نیز یک مشتری وفادار محسوب نمی شود، 
چراکه اصاًل خریدی نمی کند و در تعریف کلمه مشتری نمی  گنجد. در یک 
جمله باید بگویم که »وفاداری به معنای اشتراک گذاری قلب و پول مشتری 

با بیزینس شماست«.

و اما یک سوال: کسب وکار شما بیشتر روی جذب مشتری جدید 
تمرکز دارد یا حفظ مشتری های همیشگی؟ 

اگر جواب شما جذب مشــتری جدید است، باید اســتراتژی خود در این 
خصوص را بازنگری کنید. اکثر سازمان ها در دنیا از استراتژی »توجه کامل 
به جذب مشتری جدید« به سمت »توجه یکسان به جذب و حفظ مشتری« 
در حال کوچ کردن هستند. در واقع بیزینس ها دریافته اند که اگر فقط روی 
جذب مشتری جدید تمرکز کنند و برای حفظ مشتریان فعلی و وفادار سازی 
مشــتریان فعلی خود برنامه ای نداشــته باشــند و اقدامی انجام ندهند، با 

شکست مواجه خواهند شد.

برای اینکه کامل متوجه شوید که چرا حفظ مشتریان فعلی و وفادار سازی 
آن ها تا این حد مهم است، کافی است به آمارهای زیر توجه کنید.

- بر اساس آمار ســایت Forrester کسب یک مشتری جدید 5 تا 25 برابر 
پرهزینه تر از حفظ یک مشتری است.

- بر اساس آمار ســایت HBS  پنج درصد رشد در حفظ مشتری، می تواند 
)HBS( .منجر به افزایش 25 تا 95 درصدی در سودآوری بیزینس شود

- طبق یک آمار جهانی، هزینه متوسط برای یک مشتری ازدست رفته چیزی 
حدود 243 دالر اســت. در این آمارها به خوبی مشخص است که چرا حفظ 
مشــتری تا این حد اهمیت دارد. عالوه بر این باید به این نکته اشاره کنیم 
که مشتریان وفادار به بیزینس شما وابسته می شوند و خرید بیشتری انجام 
می دهند. ضمن اینکه آن ها در مورد شــما صحبت می کنند و کار بازاریابی 
دهان به دهان را نیز برای شما انجام می دهند، بدون اینکه شما هزینه تبلیغات 
بپردازید. البته توجه داشته باشید که این کار آن ها، یعنی تعریف کردن در 
مورد بیزینس شما، یک شمشیر دو لبه اســت؛ چراکه یک مشتری راضی 
به طور میانگین با 9 نفر صحبت می کند درحالی که یک مشتری ناراضی با 

22 نفر تجربه بد خود را در میان می گذارد.

سخن آخر
دنیای دیجیتال روز به روز در حال گسترش می باشد و پیش بینی می شود تا 
حدود 8 تا 10 سال اینده در ایران دیگر جایی برای فعالیت کسب و کارهای 
سنتی نمی باشد. در این بازه ای که فرصت داریم باید آنالیز های دقیق بر روی 
مشتریان خود داشته باشیم و مشــتریان فعلی خود را به مشتریان وفادار 
تبدیل کنیم و اولویت بعدی را کسب مشتریان جدید قرار دهیم تا در زمان 
تبدیل کسب و کارهای سنتی خود به کسب و کارهای دیجیتال و شروع این 
کسب و کارها منابعی با ارزش تر از طال به نام مشتریان وفادار داشته باشیم.
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توسعه فرهنگ کسب و کارهای نوین 
در ایران

مقدمه
از زمان ترویج و توسعه کارآفرینی در ایران بیش 
از دو دهه نمي گــذرد، این مقوله نوپــا از جمله 
نوپدیده هاي علمي در حوزه علوم انساني است و از 
جمله فرآیندهاي بین رشته اي محسوب مي شود.

کارآفرینی مفهومی چند وجهي است که امروزه 
توجه زیادي را به خود جلب کرده است و بیشتر 
صاحب نظران بر این باورند که کارآفرینان سهم 
به سزایي در توســعه اقتصادي دارند. اما امروزه و 
بطور مشخص از سال های 1386 تا 1390شاهد 
مــوج جدیــدی از کارآفرینی در کشــور بودیم. 
کارآفرینی شرکت های نوپایی به نام استارت آپ ها، 
اولین بــار اســتارت آپ هایی چــون دیجی کاال، 
آیس پک، شــیپور و تخفیفان و... طی دهه اخیر 
موفق شدند کاربران زیادی را به جمع مشتریان 
خود بیافزایند. استارت  آپ  ها شرکت های نوپایی 
است که به  سرعت رشد می کند و رابطه نزدیکی 
با فناوری و به ویژه اینترنــت دارند ولی در ابتدای 
کار عدم قطعیت بســیار دارد، ابهامات و سواالتی 
هم در این رابطه وجود دارد. این کسب و کارهای 
نوپا با الگو برداری از شــرکت های موفق آمریکا و 
اکثر کشــورهای اروپایی فعالیت خود را با شعار: 
با کمترین منابع، بیشــترین منافــع کار خود را 
آغاز کردند. نکتــه ای که درخصوص فعالیت های 
کارآفرینی حاثز اهمیت اســت، اینکه کارآفرینی 
فرآیندی اســت که در زندگي فردي و اجتماعي 
جریان دارد و این مهم خود سبب ساز ایده پروري 
عملــي در نهادهــاي اجتماعي مي شــود، لذا 
شرکت های نوپا نیز نوع جدیدی از سبک زندگي را 
ایجاد می کنند، زندگی سرشار از پویایي و تحرک. 
این مهم در شــرایطي که اقتصاد کشور ما گرفتار 
تحریم و نارسایي هایي گردیده از اهمیت بسیاری 
برخوردار است. در این بین وجود شرکت های نوپا 
)استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان( با نگرشی 
جدید و سبک زندگی نوین سبب گردیده به نحوه 

رفتارها، بینش ها و نگرش هایی است که مردم و 
نهادهاي اجتماعي نسبت به کسب و کارهای نوین 

دارند نیز بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
فرهنگ و توسعه فرهنگی

از دیدگاه علمــي تعاریف متعــدد و متنوعي از 
فرهنگ ارائه گردیده که در زیر به مهمترین آن ها 

اشاره مي شود:
فرهنگ لغات و بســتر، فرهنگ را مجموعه اي از 
رفتارهاي پیچیده انساني که شامل افکار، گفتار 
اعمال و آثار هنري اســت و بر توانایي انسان براي 
یادگیري و انتقال به نســل دیگر اســت تعریف 

مي کند.
به عقیده هاست، فرهنگ عبارت است از اندیشه 
مشــترک اعضاي یک گروه یا طبقه که آن ها را 
از دیگر گروه ها مجزا مي کنــد و در جایي دیگر، 
فرهنگ به صورت مجموعــه اي از الگوهاي رفتار 
اجتماعــي، هنرها، اعتقادات، رســوم و ســایر 
محصوالت انسان و ویژگي هاي فکري یک جامعه 
یا ملت تعریف مي شود )شنایدر و بارسو، 1379، 

ص131(
 در مجموع فرهنگ نظامي است نسبتا منسجم، که 
متشکل است از اجزایي غیر مادي شامل ارزش ها، 
هنجارها، نمادها، باورها و اعتقادها، آداب و رسوم، 
دانش، اطالعات رایج و هنرها، و همچنین اجزایي 
مادي که خود شــامل کاالهاي مصرفي، ابزارها 
)تکنولوژي(، و میراث فرهنگي نسبتا مشترک بین 
اعضای یک گروه، اجتماع یــا جامعه که از طریق 
یادگیري از نسلي به نســل دیگر منتقل مي شود 
و موجبات رشــد و تعالي انسان را فراهم مي آورد. 
در نظر داشــته باشــید فرهنگ نظامي است که 
پس از زاده شدن انسان در سراسر زندگي آموخته 
مي شــود. البته برگزیدن زندگــي کارافرینانه و 
توسعه فرهنگ کارافریني نیازمند »فرهنگسازي« 
این مقوله اســت، ضمن اینکه اکتســابي بودن 
مهارت هــاي کارآفریني را نمی تــوان از نظر دور 

داشت.
ویژگي هاي فرهنگ کارآفرینی

ویژگي هاي فرهنگ کارآفرینی و شــرکت های 
نوپا به ویژگي هاي دروني و بیرونی تقســیم شده 
که ویژگي هاي دروني شــامل: کار و فکر مثبت 
)مثبت اندیشــي(، رضایت از خویش و ایمان به 
توانمندي هــاي ذهني گســترده، کنش »تفکر 
خالق« در عمل، استقالل طلبي مخاطره پذیري 
)ریســک پذیري(، وجود باورهاي راهنما در نظام 
باورداشــت هاي ذهن )تبدیل باورهــاي روزمره 
عامیانه به باورهــاي راهنماي  ســازنده( دوام و 

تاب آوری می باشد.
ویژگي هاي بیرونی نیز عبارتند از مسئولیت پذیري 
مبتني بر مدیریت زمان، وجــود باورهاي راهنما 
درجهت هم افزایي، درک تغییر و کشف فرصت ها، 

روحیه  مشارکت و تعاون و کار گروهي و...
تحلیل محیط فرهنگی

یکی از موارد مهم در ایجــاد بنگاه های اقتصادی 
کوچک و متوسط )به ویژه استارت آپ ها( تحلیل 
محیطی اســت. دقت در رفتارهای رقبا احتمالی 
آینـده بـا الگـو گیـــری و رصـد شرایط فرهنگ 

کسب و کار.
 در تجارت و کارآفرینی قرن بیست و یکم اشکال 
مختلف و متنوع کاری ایجاد شده که چه در قالب 
استارت آپ و چه بازار یابی شبکه ای باشد نیازمند 
»فرهنگسازی« اســت. تحلیل محیط فرهنگی 
بسته به نوع و مدل کســب و کار متفاوت است . 
مسلما مدل کسب وکار و شــکل ارائه محصول یا 
خدمات باید هماهنگ با شاخصه ها و خواسته های 

فرهنگی باشد.
پس از بررســی و هماهنگی مورد اشاره باید همه 
گروه های اجتماعی درگیر نوپدیده های اقتصادی 
شوند در غیر اینصورت مقاومت فرهنگی در برابر 
تغییرات شــکننده خواهد بود. در واقع چنانچه 
گروه هــای اجتماعی بــه اســتقبال چالش ها و 

ـه
ـال

مق

افشين ماهوشی
مدرس و پژوهشگر دانشگاه
جامع علمی كاربردی اصفهان
عضو كميته اكوسيستم كارآفرينی 
اتاق بازرگانی اصفهان
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ـه
ـال

مق

حل مســئله نرفته  و درگیر نشــوند  چالش های 
درگیرکننده آنها را غافلگیر خواهد کرد.

چندی پیــش اماراتی ها از پهباد تاکســی خود 
رونمایی کردند. سال قبل نیز پروژه جدیدی را با 
شرکت  »هایپرلوپ« در زمینه حمل و نقل شروع 
کرده بودند. در ایران مقاومت ها بصورت تدریجی 
در برابر تاکسی های اینترنتی در هم شکست. البته 
هر فناوری جدیدی این ویژگــی را دارد اما همه 
چیز بسته به تبیین شفاف فواید نوپدیده ها برای 
مردم دارد. استارت آپ شرکت اوبر، هم نزدیک به 
ده سال پیش آغاز به کار کرد.مقاومت تاکسیران ها 
ابتدای کار زیاد بود اما وقتی خود راننده ها فواید 
و آثار رفاهی آن را برای خانواده و آشــنایان خود 
دیدندرضایت دادند. می توان گفت کسب و کارهایی 
مانند اسنپ و تپسی مدل ایرانی اوبر با چند سال 
تاخیر هستند. رخنه دانش و فناوری در خانواده ها 
انکار ناپذیر اســت، لذا بســیار تدریجی به سمت 
تغییر فرهنگی برای پذیــرش فناوری های نوین 
می رویم، فقط یک مشکل بزرگ وجود دارد و آن 
»تاخر فرهنگی« اســت .به این معنا که تغییرات 
فرهنگی متناسب رشد و توســعه فناوری بسیار 
آهسته و از دیگر ســو توسعه فناوری بسیار سریع 
است. خالء فرهنگی ناشی از اختالف سـرعت را 

»تاخر فرهنگی« می گویند.
ضرورت سبک زندگی کارآفرینانه برای 

استارت آپ ها
با توجه به آنچه بیان شد، ســاختارذهنی مردم 
تحت تاثیر باورهای فرهنگی اجتماعی است، لذا 
ترویج اندیشه توسعه کسب وکار نوپا در یک بازار 
و ارتقا شــناخت فرهنگی مردم مســتلزم تغییر 
اساســی در نگرش ها به نوپدیده های اقتصادی 
است. مســلما بخاطر دارید تا یکی دو دهه قبل 
مردم در مقابل روزآمــدی دانش و فناوری جبهه 
می گرفتند، مثال: هنوز اعتماد الزم را به خرید از 
طریق اینترنت نداشتند و زندگی آن قدر سرعت 
نداشت که برای خرید زمان کافی وجود نداشته 
باشــد. توجه به وجود بســتر فرهنگی و پذیرش 
ایده ها از سوی مخاطبان عامل مهمی است که باید 
در زمان مناســب ایجاد شود. گرچه فرهنگ ابزار 
بسیار قدرتمندی اســت ولی زمانی بس طوالنی 
برای شکل گیری آن صرف میشود. بدیهی است اگر 
فرهنگ اجتماعی در مقابل استفاده از یک خدمت 
یا محصول قرار داشته باشد توسعه آن در جامعه 
ممکن نخواهد بود و باید زمان زیادی برای برطرف 

شدن مقاومت فرهنگی صرف شود.
در این راستا نهاد خانواده باید به این معنا رسیده 

باشــد که حمایت از جوانان صاحب ایده تجاری، 
تضمین آینده همگان برای حفــظ منافع ملی و 
منابع ملی است . نکته مهم اینست که سبک زندگی 
کارآفرینانه برای اســتارت آپ ها ضروری است، 
جوانان در شرکت های نوپا سبک زندگی جدیدی 
را آغاز می کنند که فرهنگ جدیدی را برایشان به 
ارمغان می آورد. مولفه هــای فرهنگی در زندگی 
کارآفرینانه استارت آپ ها دو جنبه درونی و بیرونی 

دارد: جنبه درونی: شامل تقویت موارد زیر است:
نیاز به توفیق طلبی، تمایل به مخاطره پذیری، نیاز 
به استقالل، وجود هوش هیجانی باال، مرکز کنترل 
درونی، سخت کوشی و سماجت و رویارویی با عدم 

قطعیت و ابهام.
جنبه بیرونی نیز شــامل تقویت این موارد است: 
آزادي تجربــه، پذیرش تغییرات ســریع، خروج 
کارآفرینان، جبران خدمت گسترده، سیستم هاي 
چاالک و انجــام اقداماتي از قبیــل ایجاد انگیزه 
خرید در مشتریان بالقوه از طریق ارائه نمونه هاي 
مجاني از محصوالت جدید و ســرمایه گذاري در 

شرکت هاي جوان 
مقاومت فرهنگی در فرهنگ عامه مردم

برخی مقاومت ها ی فرهنگی از دیر باز در عادات 
و آداب و رســوم هم تاثیراتی داشته است. برخی 
نمونه ها در ضرب المثل ها و عناصر فولکلوریک نیز 

دیده می شود. به عنوان مثال:
ترویج غلط فرهنگ قناعت که در ادبیات ما فراوان 
دیده مي شــود و بجای فرهنگ اصیل قناعت با 
صرفه جویی و رعایت الگــوی مصرف قناعت را به 
رضایت به وضع موجود و مصرف گرایی بدون تالش 
بیشتر تعبیر کردند. مسلما »فرهنگ فرد گرایي« 

در جامعه در نشر این طرز فکر موثر بوده است.
همینطــور ترویج فرهنگ ابن الوقت بودن با 
بیان مثل »چو فردا شود فکر فردا کنیم« و 
»هر چه پیش آید خــوش آید« دقیقا عدم 
نگاه به آینده و آینده نگري را به دنبال دارد و 
بي برنامه بودن بدیهي ترین نتیجه آن  است. 
به دنبال آن ترویج فرهنگ هم رنگي و عدم نظارت 
اجتماعي، این فرهنگ نیز از بي تفاوتي مدني ناشي 
از عملکرد حکومت هاي مستبد نشات گرفته است 
که ضرب المثل استعماري »خواهي نشوي رسوا 
هم رنگ جماعت شــو« مصداق آن است و البته 
»هرکي ســرش به کار خــودش« و.... نیز در این 
جهت کاربرد داشته اســت. از این دست تاثیرات 
مخرب خرد ورزی در فرهنــگ عامیانه ما دیده 

می شود.
سخن آخر

امروزه بسیاری از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 
به لزوم کارآفرینی پی برده اند که این رویکرد در 

پاسخ به سه نیاز بوده است:      
افزایــش ســریع رقبــای جدید، ایجــاد حس 
بی اعتمادی نسبت به روش های مدیریت سنتی در 
شرکت ها وخروج بهترین نیروهای کار از شرکت ها 

واقدام آنها به کار آفرینی مستقل                         
نکته حائز اهمیت اینســت که حرکت فرهنگی 
برای توسعه اســتارت آپ ها بایســتی آهسته و 
پیوسته و توام با دقت و فراســت باشد به ویژه در 
شرایط کنونی. حرکت استارت آپ ها چون مسابقه 
دوچرخه سواری کوهستانی دوفرانس است. جاده 
هموار نیست که  فقط با شــتاب بتوان به نتیجه 
دلخواه رســید. هنگام عبور از پیچ های خطرناک 
قطعیتی در ادامه طریق با همواری و راحتی وجود 

ندارد.
در نظر داشته باشــید در یک اســتارت آپ باید 
فرهنگی حاکم باشد که تاکید بر کار گروهی دارد. 
همه اعضای یک تیم استارت آپی باید بدانند که 
تنها با همکاری موثر می توان به اهداف شــرکت 
رسید. استارت آپ فرهنگ نوینی برای اندیشه های 

نو و خالقیت برفراز ایده های موجود است.
رعایت نکات زیر به عنوان توصیه هایی فرهنگی 

برای مدیران شرکت های نوپا ضروری است:
1- تقویت مهارت های فکری و ارتباط انســانی: 
شــامل ارزیابی و بازنگــری و وقفــه در زندگی 
با روشــن نگری کــه واقعــا از کار و زندگی چه 
می خواهید؟ بازاندیشی اطالعات )کیفیت بخشی( 
را انجام دهید، زیرا در دنیای کنونی با کمیت باالی 
ورودی اطالعات مواجهیم. شاید به سازماندهی 

دوباره نیاز باشد!
2- راهبرد اثر بخشی را فدای هیجان در راه اندازی 
نکنند و به دنبال یافتــن ثمر بخش ترین عملکرد 

باشند.
3- در جذب نیروی انسانی به معنای واقعی کلمه 
جذب »سرمایه انســانی« مد نظر باشد تا دچار 

مشکل ریاست عالی با کارکنان عادی نشود.
4- همواره چشم انداز پیش از راه اندازی را در نظر 

داشته باشند و اهداف را عینی و مشخص کنند.
5- دچار تفکر جزمی نگری و تکبر نشوند و همیشه 
مثل روزهای اول خرد جمعی را بر فردی ترجیح 

دهند.
6- سعی کنند رهبر موفقی باشــند که بر دل ها 
حاکم است اینگونه مشارکت با همدلی شیرین تر 

است.
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عضویت اصفهان در شبکه شهرهاي خالق؛

فرصتي براي گردشگري صنایع دستي

اصفهان، نخستین و یکي از چهار شــهر ایراني عضو شبکه شهرهاي خالق 
دنیاست که مســئوالن و کارشناســان تاکید دارند این امر، فرصتي گرانبها 
براي رونق گردشگري مبتني بر صنایع دســتي همراه با خالقیت و نوآوري 
است. اصفهان در سال 1394 به عنوان نخستین شهر ایراني به عضویت شبکه 
شهرهاي خالق یونسکو )سازمان علمي، آموزشــي و فرهنگي سازمان ملل 
متحد( در زمینه صنایع دســتي و هنرهاي مردمي درآمد. شــبکه شهرهاي 
خالق یونســکو هفت زمینه خالق را زیر پوشش خود قرار مي دهد که شامل 
صنایع دســتي و هنرهاي مردمي، طراحي، فیلم، خوراک شناســي، ادبیات، 

هنرهاي رسانه اي و موسیقي است.
یک سوم صنایع دستي جهان در استان اصفهان وجود دارد و اصفهان به عنوان 
دومین شــهر جهاني صنایع دســتي پس از جیپور هند در دنیا مطرح است. 
اصفهان توسط شوراي جهاني صنایع دستي به عنوان »شهر جامع صنایع دستي 
دنیا« معرفي شد و بزرگ ترین میدان و بازار فروش صنایع دستي کشور را در 
خود دارد و اداره کل میراث فرهنگي استان خبر از پیشنهاد ثبت میدان امام 
اصفهان به عنوان بازار جهاني صنایع دستي داده است.جایگاه و ظرفیت اصفهان 
در بازار و صنعت صنایع دستي کشورمان به گونه اي است که مسئولیت میز 
کشوري صنایع دستي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه 
تجارت ایران به این استان واگذار شــد و هدف از تشکیل این میز، استفاده از 
اندیشه ها و راهکارهاي بخش خصوصي در تعامل با دولت براي افزایش کیفیت 
تولید و صادرات این محصوالت است.میزان ارزآوري صنعتگران و هنرمندان 
حوزه صنایع دستي کشور حدود 500 میلیون دالر در سال اعالم شده است. 
به گفته مسووالن، سهم صنایع دستي کشور از تولید ناخالص ملي بیش از 2,9 

درصد است و قابلیت افزایش صادرات آن تا 2 میلیارد دالر هم وجود دارد. 
  نقش بي بدیل صنایع دستي در صنعت گردشگري

هرجا که سخن از گردشــگري اصفهان به میان مي آید، صنایع دستي نیز در 
کنار آن جلوه مي کند و به عنوان یکي از محورهاي جذب گردشــگر داخلي و 
خارجي به شمار مي آید. بدون شــک صنایع دستي از سوغات هاي اصلي این 
خطه محسوب مي شود و هر گردشگري بنا به میزان قدرت خرید خود حتي 
اگر قطعه اي کوچک شده، رهاوردي از این هنر اصیل را با خود به همراه مي برد.

بیشتر گردشگران خارجي که به ایران سفر مي کنند، میل به خرید دارند و در 

صورتي که گردشگري توسعه یابد، صنایع دستي سهم باالیي در این خریدها 
خواهد داشت. 

مسئوالن و کارشناسان امر نیز تاکید دارند که پیوند گردشگري و صنایع دستي 
در رونق آنها تاثیر بســیاري دارد و در دنیاي امروز صنایع دستي از نظر ایجاد 
اشتغال پایدار و رونق گردشگري و تبلیغات فرهنگي، مورد توجه بسیاري از 

کشورهاست.
رونق گردشگري تخصصي صنایع دستي در سایه شبکه شهرهاي 

خالق
آذر سال 94 بود که مهدي جمالي نژاد ،شهردار وقت اصفهان از پیوستن این 
کالن شهر به جمع شهرهاي خالق جهان خبر داد و گفت: اصفهان در مدیریت 
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شهري به دنبال تغییر نگاه به شهر از رویکردي کالبدي 
به نگاهي خالق اســت. وي، تاکید کرد که مدیریت 
شــهري با پیگیري ثبت اصفهان در شبکه جهاني 
شــهرهاي خالق و همچنین ایجاد مرکز خالقیت و 
نوآوري در شهرداري اصفهان، نخستین گام هاي موثر 
را در این عرصه برداشت. اصفهان به لحاظ دارا بودن 
پیشینه تاریخي و صنایع دستي، ساختاري مناسب، 
سابقه اقتصادي مطلوب، زیرساخت هاي حمل ونقل، 

ارتباطات فرهنگي و تجاري با دنیا و مطرح شدن به عنوان »پایتخت و فرهنگ 
و تمدن ایران اسالمي« ظرفیت بســیاري براي تبدیل شدن به شهر خالق را 
داشت که این مجال بـراي آن در شبکـه شهـرهاي خـالق دنیـا در عـرصـه 
صنایع دستي فراهم شــد. به گفته رییس اداره خالقیت و نوآوري شهرداري 
اصفهان، به بهانه عضویت این شهر در شــبکه شهرهاي خالق یونسکو، ابتدا 
مرکز خالقیت و نوآوري در حوزه شهرداري اصفهان به وجود آمد تا عالوه بر 
تشکیل دبیرخانه شهر خالق، ارتباط اصفهان با شهرهاي خالق را توسعه دهد 
و مکاني براي پژوهش کاربردي در مورد ظرفیت هاي صنایع خالق در توسعه 
پایدار شهري باشد. علیرضا رفیعي یکي از الزمه هاي استفاده از این فرصت را 
برطرف شدن مشکالت و مســائل صنفي و قانوني عنوان و تاکید کرد: یکي از 
اقدام هایي که در این زمینه انجام شد همکاري در تهیه الیحه حمایت از صنایع 
خالق در شوراي اسالمي شهر اصفهان بود که اکنون در حال بررسي است و 
مي تواند در صورت تصویب شدن با کاهش موازي کاري ها، زمینه الزم براي 

توجه بیشتر به صنایع خالق را ایجاد کند.
وي، صنایع دســتي را از مولفه هاي تاثیرگذار در گردشگري اصفهان خواند و 
گفت: یکي از اهداف ما این است که زمینه هایي را ایجاد کنیم که گردشگران 
براي بازدید از هنر و صنایع دســتي وارد اصفهان شوند که با همکاري وزارت 
میراث فرهنگي و ذي نفعان حوزه گردشــگري در حال بسترسازي براي آن 

هستیم.

اصفهان، گردشگري صنایع دستي خالق نیاز 
دارد

در حالي که مســئوالن و کارشناســان بــر نقش موثر 
عضویت شهرها در شبکه هاي شهرهاي خالق در رونق 
صنعت گردشــگري و قدرت رقابت آنها در دنیا تاکید 
دارند، مدیرکل حوزه ریاســت و امور مجلس ســازمان 
شهرداري هاي کشور معتقد است که اصفهان باید براي 
فعال کردن گردشگري صنایع دستي خالق اقدام هاي 
بیشتري انجام دهد. رضا مختاري با بیان اینکه گردشگر فقط به دنبال دیدن 
صنایع دستي در اصفهان نیست، افزود: گردشگران به ویژه گردشگران فرهنگي 
مي خواهند که روند تولید صنایع دستي را از نزدیک بینند و آن را تجربه و لمس 
کنند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه این موضوع، گردشگري صنایع دستي 
خالق، قلمداد مي شود، گفت: این نوع گردشگري، تجربه محور است و به عنوان 
مثال گردشگر عالقه دارد که روش بافتن فرش را از نزدیک بینند و باید این 

فرصت براي وي ایجاد شود. 
مختاري با اشاره به اینکه در زمان حاضر، صنایع دستي در کشورمان و اصفهان 
بیشتر حالت نمایشي و تجاري دارد، تصریح کرد: الزم است که به بعد تجربه 
محور بودن و خالقیت در آن در جذب گردشگر توجه شود.وي با تاکید بر اینکه 
در شبکه شهرهاي خالق به همین خالقیت ها توجه مي شود، خاطرنشان کرد: 
هدف از ایجاد شبکه این است که شــهرهاي خالق تجربه هاي خود را در این 
زمینه به اشــتراک بگذارند تا از خالقیت به عنوان عامل راهبردي در توسعه 
شــهري بهره بگیرند. مختاري به تنوع صنایع دستي در اصفهان اشاره کرد و 
ادامه داد: در کشورمان، اصفهان محوري براي شهر خالق اسالمي قرار گرفت تا 
بر اساس آن محورهاي جدید دیگري جهت توسعه شهري ایجاد شود. به گفته 
وي اگر نتوانیم این خوشه ها را در سطح محلي به خوبي شناسایي و متصل کنیم 
در سطح ملي و حتي بین المللي نیز چندان موفق نخواهیم بود که الزم است 

در این زمینه نیز برنامه ریزي و اقدام شود.

هرجا که سخن از گردشگري 
اصفهــان بــه ميــان مي آيــد، 
صنايع دســتي نيــز در کنــار آن 
جلــوه مي کنــد و به عنــوان يکي از 
محورهاي جذب گردشگر داخلي و 

خارجي به شمار مي آيد.
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روستای هجیج جاذبه ای شگفت انگیز 

در دل کوه های کرمانشاه

ی
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کرمانشاه، سرزمینی کهن و میراثی باقی مانده از ایران باستان است. این استان 
در طول تاریخ شاهد فراز و نشــیب های زیادی بوده و در تمام این سال های 
مردمان این شهر توانسته اند هویت اصیلشان را حفظ کنند. جاذبه های تاریخی 
و طبیعی متنوعی در این اســتان وجود دارد که سبب شده ساالنه مسافران 
داخلی و خارجی زیادی به سمت آن روانه شوند. اما در این مطلب می خواهیم 
درباره روستای هجیج در کرمانشاه صحبت کنیم. این روستا از توابع بخش 
نوسود شهرستان پاوه در استان کرمانشاه است و در دره ای زیبا و در جنگلی 
انبوه قرار گرفته است. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر درباره روستای هجیج 

در کرمانشاه بدانید.
روستای هجیج در کرمانشاه یکی از پر جاذبه ترین نقاط استان کرمانشاه است 
و از مناطق دیدنی اورامانات است. این روســتا در 25 کیلومتری شهرستان 
پاوه قرار گرفته و به دلیل پلکانی بودن از محبوبیت خاصی بین گردشــگران 
برخوردار اســت. همچنین با کوه های ســنگی، مناظر سرسبز، چشمه های 
خروشان و مسیر پرپیچ و خم که چشم هر بیننده ای را به خود معطوف می کند 
همین خود دلیلی است که دوستداران طبیعت را به سمت خود ساالنه جذب 
می کند. به علت کمبود زمین، پشت بام هر منزلی حیاط منزل پشتی محسوب 

می شود، طبعاً محل بازی بچه ها و تفرجگاه والدین است.
فلسفه نام گذاری روستای هجیج

علت نام گذاری این روســتا، قرار گرفتن آن در مکانی که به آن هجیج گفته 
می  شود، معنای این واژه دره ی سرسبز و عمیق است و از آنجا که این روستا در 

این دره قرار دارد به آن هجیج گفته می شود.
بهترین زمان سفر به روستای هجیج

شرایط آب و هوایی که این روستا داراســت، معتدل و کوهستانی است و در 
فصول گرم ســال آب و هوای معتدلی در آن برقرار است. فصل بهار گل های 
رنگارنگ و بی نظیری بر روی دامنه های کوه های این منطقه می روید و فضای 
دیدنی در آن به وجود می آید. فصل زمستان اما سرمای سختی در این روستا 
برقرار است، بنابراین اگر اهل طبیعت گردی و کوهنوردی در شرایط سخت 

نیستید فصل زمستان شرایط خوبی برای رفتن به این منطقه نمی باشد.
طبیعت بکر روستای هجیج

طبیعت دیدنی در این روستای پلکانی وجود دارد که هر بیننده ای را به خود 
جذب می نماید. البته باید بدانید که همه چیز به خانه هایی که در این منطقه 
پلکانی وجود دارند ختم نمی شود و با کمی فاصله گرفتن از خانه های روستایی 
و ادامه دادن مسیر در جاده تصاویری از طبیعت بی نظیر این روستا را خواهید 
دید. در سمت چپ جاده چشــمتان به غاری بر دامنه ی کوه خواهد افتاد که 
قطر دهانه ی آن 6 متر اســت. در تمام فصل های ســال از میان این غار آبی 
پرفشار جریان دارد که از قلب زمین می جوشد و در رودخانه ی سیروان جاری 

می گردد. مردم هجیج نام این چشمه را بل گذاشتند. 
با ادامه دادن همین مسیر در جاده به حفره ی دیگری می رسید که با حدود 10 
تا 15 قدم پیش رفتن در این منطقه به چند پله می رسید و با باال رفتن از پله ها، 
گودالی پر از آب زالل را خواهید دید با تماشای آن احساسی مملو از آرامش 
را تجربه خواهید کرد. آبی که از این گودال خارج می شود، سرچشمه ای برای 
چشمه ی بل است. آب این چشمه به دلیل داشتن مواد معدنی دارای خاصیت 

درمانی است.
ارتفاعات شاهو

اگر حرکت کنید به ارتفاعات شــاهو دســت پیدا در امتداد این روستا 
که آنها بخشی از رشــته کوه های زاگرس خواهیــد کرد، 

 . مراتع طبیعی بکر و دیدنی در این هســتند

منطقه وجود دارد و مراتع سرسبز پیاز میشا و گاول انتظار شما می کشند 
تا از تماشای این منطقه سرسبز لذت 
کافی را ببریــد و همچنین فراموش 
نکنید که یک دوربین همراه خودتان 

داشته باشید.
 رودخانه سیروان

یکــی از مهم تریــن و معروف تریــن 
رودخانه هایی کــه در اطراف هورامان 
و نزدیکی همین روســتا قــرار دارد 
رودخانه ی ســیروان است. با مسیری 
طوالنی و پرپیچ و خم منطقه اورامان 
را به دو بخش تقســیم کرده اســت. 
کناره های این رود مکان مناسبی برای 
گوش ســپردن به آوای طبیعت و به 
تماشا نشســتن زیبایی های آن است. 
سـد داریـان کـــه بر میانه ی این رود 
قرار گرفته، چشــم انداز خاصی را به 

منطقه بخشیده است.
بقعه ی امامزاده سید عبیدا...

در این روستا بقعه ای به نام امامزاده سید 
عبیدا... وجود دارد که متعلق به یکی از 
فرزندان امام موسی کاظم)ع( است. این 
روســتا در بین مردم هجیج از احترام 
خاصی برخوردار است. مردم این روستا 
بیشتر نذورات و اعمال زیارتی خودشان 

را در این امام زاده انجام می دهند.
مسجد مرکزی

مسجد مرکزی روســتای هجیج نمونه کاملی از معماری کهن ایرانی است با 
ستون های چوبی و تزئینات زیبای کنده کاری و در و پنجره های استادانه که 
توسط نجارانی ساخته شده که خود را از نسل همان هنرمندی می دانند که 
همراه کوسه هجیج به این مکان آمده اند و به همین گونه آهنگ هنرمند روستا 
خود را از نسل یاران آن مرد می دانند و همچنان به ساخت وسایلی که الزمه 

زندگی مردم اورامان است می پردازند.
تفریحات ممکن در روستای هجیج

حتما همراه خودتان وسایل مناسب با پیک نیک و گشت و گذار در طبیعت را 
همراه داشته باشید.  

قدم زدن در میان روستا و تماشــای جلوه های معماری پلکانی دیدنی های 
بسیاری را پیش چشم شما قرار خواهد داد و لحظات لذت بخشی را برای شما 
رقم می زند. زیارت امام زاده سید عبیدا... لحظاتی سرشار از معنویت را به شما 
هدیه می کند و می تواند آرامش بخش روحتان باشد. جلوه های تاریخی روستا 
که در مســجد و دیگر مراکز عبادتی نهفته اند را فراموش نکنید و به تماشای 

آنها بنشینید. در رودخانه ی سیروان می توانید اقدام به قایق سواری نمایید.
در ارتفاعات کوه های شاهو می توانید اقدام به کوهنوردی نمایید؛ البته توجه 
داشته باشید که تجهیزات الزم را برای یک منطقه کوهستانی همراه داشته 

همراهتان ببرید. ثبت باشــید. هرگز فراموش نکنید که دوربین خود را 
در رشــد صنعت تصاویر بی نظیر از این منطقه می تواند 

بنماید. گردشگری نیز کمک بسزایی 
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اینشورتک
یا فناوری بیمه چیست؟

اینشورتک به معنای استفاده از نوآوری های تکنولوژی جهت صرفه جویی و 
بهره وری از مدل فعلی صنعت بیمه است. اینشورتک کلمه ای ساخته شده 
از دو کلمه ی Insurance و Technology و الهام گرفته شده از اصطالح 
فینتک )Fintech( می باشد. باوری که مانند نیروی محرک موجب فعالیت 
شرکت های فناوری بیمه می شود این است که صنعت بیمه آماده ی پذیرش 
نوآوری و جذب تکنولوژی است. اینشورتک در حال تغییر صنعت بیمه به 
سمت تکنولوژی های جدید جهت بهبود تجربه مشتری، تسهیل استراتژی 

مدیریت و افزایش رقابت در این حوزه می باشد.
به این نکته دقت کنید که از کلمه ی »تغییر« استفاده شده است نه »تحول«. 
اوبر در صنعت تاکســیرانی به عنوان یک تحول آفرین شناخته می شود اما 
اینشورتک )گاهی “insuretech” یا “instech” نیز نامیده می شود( چنین 
تحولی در صنعت بیمه ایجاد نمی کند. این تغییرات تنها در جهت کارآمد، 

پایدار و چابک کردن این صنعت است.
بیمه کسب و کاری قدیمی است، یکی از قدیمی ترین کسب و کار های مالی؛ 
و به طور کلی افراد با تجربه در این حوزه سعی دارند تا با سیاست گذاری در 
جهت منفعت خود جیب های خود را پر کنند. به طور سنتی جدول ریسک 
بیمه، انواع ریسک ها یا خطرات را جهت سیاست گذاری بیمه به دسته های 
مختلف تقســیم می کند. ریسک عنوانی اســت که دقیقاً در مقابل شانس 
قرار می گیرد و مأخذ محاســبه تمامی قراردادهای بیمه و به خصوص بیمه 
اشخاص، موضوع ریسک و برآورد میزان آن اســت که بر حسب افزایش و 
کاهش بر سرنوشت قرارداد اثرگذار می  باشد. از این رو، بررسی میزان آن در 
قرارداد و تعیین حق بیمه بر اساس آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. 
مشتریان در هر یک از این گروه های ریسک دسته بندی می شوند و در نهایت 
این گروه ها طوری تطبیق داده می شوند که در جهت منفعت شرکت بیمه 
باشند. این رویکرد موجب می شود که گروهی از مردم بیش از آنچه که باید، 
هزینه پرداخت کنند چرا که این گروه بندی مشتریان را در دسته های بزرگی 
قرار می دهد ولی شرایط هر مشتری نســبت به دیگری متفاوت است. این 
موضوع سبب می شود که آنچه که مشتری خریداری می کند دقیقا مطابق 
با نیاز او نباشــد. اما در اینشورتک سعی بر این اســت که با تجزیه و تحلیل 

درست داده ها، به رفع این مشکل بپردازد. با استفاده از ابزار های مختلف از 
جمله ردیاب GPS بر روی ماشین و ردیاب فعالیت بر روی مچ بند مشتریان، 
دوربین ها، سنســور ها و بســیاری از ابزار های دیگر، صنعت بیمه می تواند 
تقسیم بندی دقیق تری از جداول ریســک ارائه دهد و با کاهش قیمت ها به 
رقابت با سایرین بپردازد. اپلیکیشن های اسمارتفون، گجت های پوشیدنی، 
پردازش آنالین بیمه  نامــه و ابزار های پردازش خــودکار همگی اجزایی از 
اینشورتک هستند. در این زمان است که تکنولوژی اینترنت اشیاء به کمک 
اینشــورتک می آید، به طوری که با تحلیل داده هایی که از دســتگاه های 
متصل به اینترنت حاصل می شود، می توان بررسی بسیار دقیق تری بر روی 

بیمه نامه و هزینه های مرتبط به آن داشت.

تاثیرات اینشورتک بر صنعت بیمه
فرض کنید شــخصی می خواهد سفری کوتاه به شرق آســیا داشته باشد. 
مطمئناً او ترجیح می دهد به جــای مراجعه به بیمــه و پر کردن فرم های 
طوالنی، بیمه ی خود را تنها با چند کلیک در تلفن همراه خود دریافت کند. 
همچنین کسی که در مدت کوتاهی سفر می کند، بیمه ای بسیار ارزان تر از 

یک مسافرت طوالنی احتیاج دارد.
اینشورتک صنعت بیمه را مجبور می کند تا کاال ها و خدمات خود را در سطح 
باالتری به مشتریان ارائه دهد. آنچه که در اینشورتک اهمیت دارد این است 
که رویه سنتی طریقه انجام کار کنار گذاشته شده و با استفاده از ابزار های 
جدید، شرایط به طوری مساعد شود تا مشتریان به راحتی بتوانند بیمه خود 
را کنترل کنند و از مزایای ویژه ی آن بهره برند. چالش اینشورتک این است 
که بتواند برای مشتریان جذاب باشد و بدین منظور نیاز است که محصوالت 
متناسب با نیاز افراد باشند. روش سنتی ارائه یک محصول مشترک به تمامی 

مشتریان در اینشورتک پذیرفته نیست.
در همین راستا اســتارتاپ ها و بازیکنان جدیدی وارد بازار بیمه می شوند و 
در کنار آن ها خود شرکت های بیمه نیز در تالشند تا خدمات خود را مطابق 
با نیاز بازار تغییر دهند. در این میان، این مشتری است که تصمیم می گیرد 

خدمات کدامیک از این دو گروه را استفاده نماید.
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نوآوری های اینشورتک
عالوه بر مدل قیمت گذاری بهتر، استارتاپ های اینشورتک در حال آزمایش 
روش های جدید جهت رقابتی کردن محیط می باشند. یکی از این روش ها 
استفاده از هوش مصنوعی آموزش دیده جهت رسیدگی به وظایف کارگزاران 
و پیدا کردن ترکیبی مناسب از سیاست ها برای تکمیل پوشش بیمه است. 
عالوه بر این تالش می کنند تا با اســتفاده از اپ های موبایلی سیاست های 
متفاوت را جهت مدیریت و مانیتورینگ بر روی یک پلتفرم یگانه گردآوری 

نمایند.
از طریق این اپ هــای موبایلی می توان بــرای موقعیت های کوچکی نظیر 
دریافت بیمه برای قرض گرفتن ماشین یک دوست اقدام کرد. عالوه بر این 
با استفاده از مدل P2P، بیمه های گروهی و همچنین تخفیف های گروهی 

جهت جذب مشتری ارائه می شود.

چالش های اینشورتک
با وجود نوآوری ها و مزایای بسیار، دالیل متعددی بازیکنان اصلی بازار را از 
انطباق با اینشورتک باز می دارد. از گذشته تا به امروز، در برخی از حوزه ها به 
دلیل پیچیدگی محصوالت و خدمات، ایجاد نوآوری در این حوزه ها بسیار 

سخت بوده و نیازمند زمان زیادی می باشد.
صنایع بســیاری وجود دارند که تکنولوژی در آن نفوذ کــرده و تغییرات 
عظیمی در آن ها به وجود آورده است. اما صنعت بیمه با توجه به پیچیدگی 
نوع محصوالت و خدمات، نســبت به جذب تکنولوژی و ایجاد تغییرات در 
جهت بهبود خدمات رسانی به مشتریان مقاوم تر بوده است و به همین علت 

وجهه خوبی میان مشتریان خود ندارد.
قوانین موجــود در این صنعت برای اســتارتاپ هایی که بــه دنبال ایجاد 
تغییرات تکنولوژیکی در این حوزه هستند همچون موانعی عمل می کنند. 
صنعت بیمه ذاتاً ریسک ناپذیر است و در مقایسه با ماهیت چابک و نوآورانه 

استارتاپ ها تناقض دارد. 
شرکت های بزرگ بیمه نیز برای رعایت چنین قوانینی بسیار محتاطانه عمل 
کرده اند و به همین علت اســت تا به حال در این صنعت دوام آورده اند. این 
موضوع باعث شده است که از استارتاپ ها فاصله بگیرند و نتوانند همکاری 
الزم را با آن ها داشــته باشند. اما این مســئله بزرگتر از آن است که به نظر 
می رسد چرا که بسیاری از استارتاپ های اینشــورتک همچنان وابسته به 
بیمه گران سنتی برای مدیریت ریسک و همچنین اداره ی بیمه نامه هستند.

شرکت های اینشورتک در صنعت بیمه
Neos بیمه

با توجه به پیشرفت اینترنت اشیا )IoT(، بیمه مسکن تغییرات گسترده ای 
یافته است. با استفاده از سخت افزار ها و سنسور های کار گذاشته در منزل 
می توان روند اتفاقاتی که در منــزل رخ می دهد را کنترل کرد. همچنین با 
اتصال و نمایش این سنسور ها بر روی یک اپلیکیشــن موبایلی، به راحتی 
می توان مانیتورینگ را از طریق تلفن همراه انجام داد. برای مثال در هنگام 
آتش سوزی یا سیل، مشتریان دسترسی سریع تری به کمک خواهند داشت. 
بیمه Neos مجموعه ای از دستگاه های فعال IoT را برای مشتریان فراهم 
می نماید تا بر روی اپلیکیشن موبایلی، دید کلی از تمام زوایای خانه ی خود 

داشته باشند و در صورت نیاز بتوانند به سرعت مشــکل را بر طرف کنند. 
این دستگاه ها شامل ردیاب ها، دوربین های مدار بسته، سنسور های دود و 

سنسور های در می باشند.
تکنولوژی IoT یکی اجزاء مهم و حیاتی برای رشد اینشورتک است چرا که 
اطالعات بسیار گسترده ای که تا به حال نا مشخص و مبهم بوده اند را برای 
شرکت های بیمه فراهم می نمایند. این تغییر در نهایت به نفع مشتری نیز 
خواهد بود، زیرا این امر می تواند سیاست گذاری های بیمه را تغییر داده و در 

همین راستا بیمه بتواند تصمیم گیری های دقیق تری داشته باشد.

Cuvva بیمه
این بیمه در میان شرکت های اینشورتک برای رانندگان بسیار جذاب است 
چرا که پروسه ی دریافت و یا تجدید بیمه خودرو روندی سخت و پردردسر 
است و دریافت بیمه ای با قیمت مناسب برای رانندگان بسیار حائز اهمیت 
می باشد. امروزه روند رو به رشد خدمات مبتنی بر اشتراک و اجاره به جای 
مالکیت بسیار رواج یافته است؛ به ویژه در کالنشهر ها که استفاده از خودروی 
شــخصی به علت حجم باالی ترافیک در بعضی از محدوده ها و همچنین 

وجود وسایل نقلیه عمومی، غیر ضروری است.
آنچه که شرکت Cuvva را متمایز می نماید این است که به مشتریان امکان 
خرید بیمه خودروی کوتاه مدت )ساعتی( را می دهد، به این معنا که افرادی 
که به طور مداوم از خودروی خود استفاده نمی کنند نیازی به خرید بیمه های 
بلند مدت با هزینه ی باال را ندارند. در ازای آن می توانند از بیمه های ارزان 
قیمت تر که در بازه 1 ســاعت تا 28 روز ارائه می شود استفاده کنند. هزینه 
این نوع بیمه از ساعتی 8 یورو شروع می شود. این شرکت به علت پیشرفت 
تکنولوژی در اسمارتفون ها و به اشتراک گذاری داده ها و قادر به ارائه چنین 
خدماتی می باشــد. تمام خدمات بیمه این شرکت بر روی اپ موبایلی قابل 

دسترسی هستند.

Brolly بیمه
این اســتارتاپ یکی از اولین اینشــورتک هایی اســت که برای مدیریت 
پروسه های خود از هوش مصنوعی استفاده می نماید. این شرکت با فراهم 
کردن ابزار هایی به وســیله هوش مصنوعی )AI(، روش های سنتی خرید 
بیمه را کنار گذاشته و به مشتریان خود اجازه می دهد تا بیمه مناسب خود را 
پیدا کرده و خریداری کنند. این شرکت بریتانیایی رویه پردردسر خریداری 
بیمه را از طریق هوش مصنوعی به روشی ســاده و دلپذیر تبدیل می کند. 
تکنولوژی هوش مصنوعی بی شک یکی از پیشــرو ترین ترند های فناوری 
است و پتانسیل های باالیی برای ایجاد تغییرات بزرگ در تمامی صنایع دارد.
کاربران از طریق این اپلیکیشــن می توانند انواع بیمه را شناســایی کرده 
و مناســب ترین آن را خریداری کنند. به وســیله اپ این شرکت می توان 
بیمه های مسافرتی، بیمه خودرو و بســیاری از بیمه های دیگر را خریداری 
کرد. همچنین می توانند بیمه نامه تمام شرکت هایی که در گذشته استفاده 
کرده اند را در آن رویت کنند. این امر دیدگاه شما را به موقعیت فعلی خود 
بهبود می بخشد و بر اساس آن می توانید در آینده تصمیمات هدفمند تری 

را اتخاذ کنید.
منبع: اینترنت
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سازمان جهانی یونسکو با هدف بررســی ارزش گذاری ثروت  های فرهنگی واجد چ

شرایط جهانی، ارزش های مختلف آثار را مورد بررسی قرار می  دهد و آثاری را که 
ارزش  های نهفته در آن  ها در تکامل بشر در طول تاریخ تاثیرگذار بوده است مهم 

می شمارد.
از این رو، شهر ایالمی دوراونتاش در پیرامون معبد و زیگورات به عنوان شهر مقدس 
ایالمی، در نخستین حضور ایران در نشست ثبت میراث جهانی یونسکو به همت 
دکتر شهریار عدل، باستان شناس سرشناس ایرانی با شماره 113 در تاریخ چهارم 
آبان 1358 )26 اکتبر 1979 میالدی( به ثبت رسید. برخی از معیارهایی که شهر 

مقدس ایالمی را واجد ارزش ثبت جهانی کرده اند، از قرار زیر هستند:
چغازنبیل )دوراونتاش یا شــهر اونتاش( گواهی بی همتا و اســتثنایی از سنت 
فرهنگی، آیینی و مرجعی است برای شناخت اعتقادات تمدن ایالم به عنوان یکی 

از اقوام بومی منطقه و ایران که در حال حاضر از میان رفته است.
این شهر نمونه  ای است برجسته و منحصربه فرد از شهری مربوط به تمدن ایالم که 
از پیش طراحی شده است؛ طراحی خاص و متمایز بنای زیگورات، صحن ها، معابد، 
حصارها، کاخ ها و دیگر بناهای شاخص به لحاظ طرح معماری، سازه و تکنولوژی 

ساخت در دوره ایالم در ایران و منطقه بین النهرین همتا ندارد.
هم اکنون چهل ســال از ثبت این اثر جهانی می گذرد و با توجه به اهمیت آن در 
عرصه ملی و بین المللی، حمایت و مدیریت این میراث جهانی به منظور مطالعه و 

تفسیر درست به نفع حال و آینده نسل هاست.
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9001 ISO دارای گواهینامه

دارای گواهینامه TCS روسیه

دارای گواهینامه WYG اتحادیه اروپا

دارای گواهینامه به امضا اساتید

آدرس: چهارمحال و بختیاری، بلداجی، 

خیابان شهید مفتح، جنب دبیرستان 

اسامعیل بختیار

تلفن: 038-34642591  

038-34644311    
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آدرس: میمه، ازان، خیابان امامزاده، 
روبروی مسجد امام علی)ع(

همراه: 09140437049
خانم جعفری






