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مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
سهولت کسبوکار باید به عنوان دستور کار عمومی قوا دنبال
قوانین بسیار و گاه متناقض عمال ً مانع رونق
شود .مقررات و
ِ
فضای کسب و کار شده است که باید خیلی جدی این مشکل
دست و پا گیر را برطرف کرد.

صنایع خالق و معضالت در پیش رو
صنایع خالق ،صنایعی هستندکهاساس آنها ایجاد و انتشــار دانش و اطالعات است .ریشه این مفهوم
به صنایع فرهنگی باز میگردد که درطی زمان و با انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات امروزه در قالب
صنایعی چون سینما ،نرمافزار ،پویانمایی و بازی یارانهای و ...ظهور مییابد.
امروزه صنایع فرهنگی و خالق دربسیاری ازکشورها مورد توجه قرار گرفتهاند .سهم ایران ازبازار وسیع
این صنایع در دنیا بســیار کم است ،میتوان گفت که هنوز بســیاری ازحوزههای صنعت خالق ایرانی
بهصورت بکر و دستنخورده باقی مانده است؛ برای مثال صنعت ساخت بازیهای رایانهای و انیمیشن
جزء حوزههایی هستند ک ه ایرانیان تنها مصرفکنندگان این محصوالت فرهنگی هستند .متأسفانه پای
صنعت خالق ایرانی به هیچ کدام از حوزههای رســانهای مانند مجله ،سینما و تلویزیون باز نشده است.
یکی از علل اصلی کمرنگ بودن این حوزهها را میتوان فقدان زیرساختهای آموزشی مرتبط دانست.
درچند سال اخیر با ورود شرکتهای دانشبنیان به حوزه تولید و شکل گرفتن شرکتهای خصوصی،
فعالیتهای پراکندهای دراین زمینهها انجام گرفته که پیشبینی میشود در بلندمدت بتواند منجر به
ایجاد بسترهای الزم برای توسعه صنعت خالق ایران شود .ایجاد استارتآپهایی در زمینه تولید و عرضه
صنایع دستی و محصوالت هنری یکی از دستاوردهایی است که در این حوزه انجام گرفته است .البته این
حوزه هم مشکالت خاص خود را دارد؛ مهمترین مشــکل در این زمینه فقدان آشنایی عمومی با فضای
استارتآپی و کارکردهای آن است .همین مشکالت گاه سبب میشود تا درصد زیادی از استارتآپها
در مدت کوتاهی پس از آغاز فعالیت خود شکســت بخورند .با در نظر گرفتــن تحریمهای اقتصادی از
سوی کشورهایی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا و وجود رقیبان بزرگ صنایع خالق در جهان تجاریسازی
ایدههای صنعت خالق در ایران با هدف صادرات آنها در میان مدت امری بعید به نظر میرسد .اخیرا ً با
فعال شدن نهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عرصه جدیدی به روی صنعت خالق در ایران
باز شده که در صورت تداوم این حرکت در دولتهای آینده ،پس از مدتی شاهد دستاوردهای مطلوبی
در این زمینه خواهیم بود.
مدیرمسئول  -مهندس الهه زینالدین

کاهش وابستگی به نفت
با رونق صنایع دستی

سال اول /شماره پنجم /آذر ماه 1398

عبدا ...بهرامی
رئیس کمیسیون صنـایعدستی ،فـرش و گردشگری
اتاق تعاون ایران

10
دستی . . . . . . . . . . . .
صنایع . . . . . . . . .
.................

صنایع دستی هر کشــور ،روایتگر صنعت و هنر
نیاکان و ذوق و سلیقه مردم آن کشور است که از
روزگاران کهن ،به عنوان صنعت تمام عیار عهد
خویش حضور داشته و به عنوان سفیران فرهنگی
کشورهای مختلف هیچگاه از گزارش پیام خود
دست نکشیدهاند.
لذا برای بهترشدن و پیشــرف این صنعت باید
سرمایهگذاری بیشتری دراین زمینه انجام شود
که در اینصورت و با سرمایهگذاری در این حوزه،
بخش زیادی از مشــکالت اقتصادی کشور حل
خواهد شــد .در کشــور ما روزانه هزاران قطعه
صنایعدستی تولید میشــود که هرکدام از آنها
ارزش بســیار باالیی دارد و این نشاندهنده این
اســت که ما میتوانیم با فروش و صادرات این
محصــوالت ،چندین برابر صــادرات نفت برای
کشور ارزآوری داشته باشیم.
بــر همین اســاس اخیــرا ً رئیس کمیســیون

صنایعدستی ،فرش و گردشــگری اتاق تعاون
ایران نیز بــه منظور تشــریح برنامههای بخش
تعاون کشــور در حوزه صنایعدســتی و کاهش
وابستگی به فروش و ارزآوری نفت گزارشی ارائه
کرده است.
عبدا ...بهرامی رئیس کمیســیون صنایعدستی،
فرش و گردشگری با اشاره به سابقه تولید فرش و
صنایعدستی در کشور میگوید :این محصوالت
از ظرفیت باالیــی برخوردار هســتند و با یک
برنامهریزی صحیح میتوانند جایگزین صادرات
نفت شــوند .صادرات فرش دستباف تا  ۲۰سال
اخیر به یک و نیممیلیون دالر میرسید و تعداد
دو میلیون بافنده فرش در کشور وجود داشتند
و ظرفیت تولید ساالنه  ۶میلیون متر مربع فرش
دستباف وجود داشت که میتوان تا سه میلیارد
دالر ارزآوری از محل صادرات فرش ایرانی داشت
و این در حالیست که مشکالت فرش دستباف و

بیتوجهی دولت باعث شد از نظر جایگاه جهانی
و ارزآوری صادرات فرش در حال تنزل باشیم و
با وجود اینکه گنجینه پربهایی از طرح و نقشــه
فرش داریم و  ۶هزار نفر تحصیل کرده در زمینه
فرش هستند ،اما صادرات و تولید فرش به خاطر
بیمهریها رو به کاهش نهاده است.
وی با انتقاد از بانک مرکزی برای پیمانسپاری
ارزی فرش دســتباف اظهار میکنــد :با توجه
به اینکه  ۹۰درصــد تولیدات فرش دســتباف
صادر میشــود و این صادرات معمــوال زمانبر
اســت و گاهی پول صادرات فرش یک سال بعد
برمیگردد ،اما بانک مرکزی با الزام پیمانسپاری
برای صادرکنندگان آنان را ملزم میکند که ارز
حاصل از صــادرات فرش را در ســامانه نیمایی
عرضه کنند .بهرامی همچنین با انتقاد از حذف
کمک دولت برای بیمه قالیبافان میگوید :قبال
 ۲۰درصد حق بیمه هنرمندان قالیباف از سوی
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دولت به سازمان تامیناجتماعی پرداخت میشد
و در نتیجه تعداد زیــادی از هنرمندان قالیباف
بیمه شــده بودند ،اما از ســال  ۹۲به بعد کمک
دولت قطع شد و سازمان تامیناجتماعی نیز به
بهانه مختلف بیمه قالیبافان را قطع کرد و تعداد
بیمهشدگان قالیباف از  ۴۵۰هزار نفر به کمتر از
 ۲۵۰هزار نفر رسیده است.
یعنی بیمه حدود  ۲۴۰هزار نفر به بهانههای مانند
تاخیر پرداخت حتی یک روز فیش بیمهای و یا
عدم حضور قالیباف در هنگام مراجعه مامور بیمه
از زیر پوشش بیمه خارج شده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری فرش دستباف در
این گزارش تصریح کرده سازمان تامیناجتماعی
بــه قالیبافان میگوید از بیمه ســایر رشــتهها
استفاده کنید و ماهانه  ۳۰۰هزار تومان بپردازید.
در حالی کــه ما میگوییم قالیبافها جزو ســه
دهک کم درآمد جامعه هستند که توان پرداخت

حتی  ۵۰هزار تومان حــق بیمه در ماه را ندارند.
اکنون چگونه بتوانند  ۳۰۰هزار تومان حق بیمه
خود را بپردازند.
بهرامی همچنیــن گالیه دیگــر فر شبافان را
اینگونه عنــوان کرده اســت که قبــا صنعت
فرش از مالیات بر ارزش افــزوده معاف بود ،زیرا
تولیدکنندگان فرش دســتباف جزو سه دهک
کمدرآمد جامعه هســتند ،اما اکنــون فروش و
صادرات فرش مشــمول  ۹درصد مالیات ارزش
افزوده شدند که این امر باعث میشود خریداران
فرش را به همــان نســبت ارزانتــر از بافنده
خریداری کنند.
وی همچنین گفته اســت :مواد اولیه مورد نیاز
فرش دستباف مانند ابریشــم و نخ که گاهی از
خارج وارد میشــود به نرخ دالر بازار آزاد تهیه
میشود در حالی که دالر حاصل از صادرات فرش
دستباف را باید در سامانه بانک مرکزی و به نرخ

نیمایی ارائه کنیم.
مدیرعامل اتحادیه سراســری فرش دســتباف
مهمترین مقصد صادرات فرش ایران را کشورهای
آلمان ،امارات متحده عربی ،آفریقای جنوبی،ژاپن
و چین اعالم میکند و ادامه میدهد :برای تقویت
فعاالن این حوزه نیازمند تعریف تسهیالت جدید
مالی هســتیم و این در حالی است که مالیات بر
ارزش افزوده سبب شده که هزینهها باالتر برود.
بر اساس این گزارشدر حال حاضر یک میلیون
نفر در صنعت فرش دســتباف فعالیت دارند که
اگر برای هر نفر ســاالنه  ۶متر مربع تولید فرش
در نظر بگیریــم این رقم میتواند ســه میلیارد
دالر صادرات برای کشــور به ارمغان آورد ضمن
اینکه سال گذشــته  ۴۲۰میلیون دالر صادرات
فرش دستباف انجام شده و این در حالیست که
امسال در طول  ۴ماه  ۳۰میلیون دالر فرش صادر
شده است.
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علی شهبازی
مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی فرش روستایی
استان اصفهان ،رییس هیات مدیره اتحادیه فرش
دستباف مرکزی ایران

فرش دستباف

پرچم دوم ایران است
اســتان اصفهان با توجه به قرار گرفتن در مركز ايران داراي تنوع فراوان در توليد انواع فرش دستباف ميباشد در مركز
استان فرش كرك و ابريشم اصفهان با گره فارسي و ظرافت خاصي از نظر مواد اوليه توليد ميگردد .داراي طرحهاي لچك
و ترنج -درختي -عكس -شكارگاه -واگيره -گلداني و  ...مي باشد و تاريخچه طراحي و نقوش فرشهاي دستباف استان
اصفهان به حسب محدوده جغرافيايي و منطقهبندي از دوره صفويه و زمان حكومت شاه عباس اول (قرن دهم ه .ق) شروع
ميشود و قبل از اين دوره مدرك مستدلي دال بر طراحي و استفاده از نقوش خاص در بافت فرش دستباف در اين منطقه
وجود ندارد .بايد اشاره کرد هنوز هم بهترين و معروف ترين اساتيد طراحي و نقاشي فرش دستباف از شهر هنر پرور اصفهان
هستند و شهرهاي ديگر ايران نيز از هنرشان تغذيه ميشود.
با توجه به اهمیت فرش دســتبافت و پایدار ماندن آن در فرهنگ دیرینه ایران که از نصف جهان سرچشمه گرفته است؛
علی شهبازی مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی فرش روستایی اســتان اصفهان با ذکر اینکه در استان اصفهان24
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شركت تعاوني در حيطه فرش دستباف روستايي فعالیت میکنند که حدود  60هزار بافنده فرش زیرنظر
این تعاونیها مشغول و بیش از 300هزار بافنده دارای شناسنامه و کد هستند که تحت پوشش دیگر ارگانها
میباشند و بسیاری از بافندهها هستند که بصورت آزاد کار کرده و تحت پوشش نهادی نیستند اظهار میکند:
عمده توليد فرشهای دستباف روستايي در شهرهايي با بافت روستايي و نيز حومههاي كالن شهر اصفهان
صورت ميگيرد.
رییس هیات مدیره اتحادیه فرش دستباف مرکزی ایران با يادآوری اینکه اصفهان با  12نوع سبک و مدل
که بيشترين فرش دستباف روستايي استان در كاشان ،آران و بيدگل و نجفآباد توليد و جزو متنوعترین،
وسیعترین و پرتولیدترین استان در حوزه فرش است میگوید  :تولید فرش دستباف یکی از کم هزینهترین
موارد جهت اشتغالزایی است که میتواند بهترین درآمد و در بخش صادرات بیشترین ارزآوری را در کشور
داشته باشد.
عضو هیات رییسه اتاق تعاون استان اصفهان در ادامه میافزاید :فرش دستباف از ابتدا تا انتهای آن اشتغال
بخش بزرگی از جامعه را شامل میشود از جمله اقتصاد روســتايي و تولید مواد خام ،اشتغالزایی در چرخه
صنعت طراحی و آمادهسازی فرش ،مرحله حساس تولید که بافنده هنر خود را به رخ میکشاند و در نهایت
عملیات شور و پرداخت است که فرش را آماده فروش خواهد کرد.
اين كارشناس فرش دســتباف با ابراز اینکه تنها 20درصد از فرشهای دستباف در سهم کشور است و 80
درصد آن صادر میگردد تصریح میکند :فرش ایرانی یک هنر ،یک فرهنگ و یک تمدن اســت و معرف و
شناسنامه و پرچم دوم ایران اســت و نگاه جهان به فرش ایرانی نگاه مصرفی نیست زیرا فرش ایران زنده و
دارای روح است و با توجه به اینکه فرش یک هنر و محصول لوکس بشمار میآید جایگاه آن در کشورهایی
با سرانه درآمدی باال و توسعه یافته است و به جرات میتوان گفت فرش ایرانی رقیب دارد ولی نظیر ندارد.
شــهبازی در خصوص موانع صادرات در این عرصه میگوید :در ســال  1380به  99کشــور جهان فرش
ایرانی صادر گردید ولی متاسفانه طی ســالهای اخير صادرات اين كاال در استان و دیگر شهرهای كشور
به پایینترین سطح خود رســیده اســت زیرا عالوه بر افزايش قيمت مواد اوليه بوروكراسي اداري همانند
وقت گيربودن صدور مجوزهاي بازرگاني و امور گمركي افزايش داشــته است که این خودتحریمی بیش از
تحریمهای تحمیلی ظالمانه ،آسیبزاست.
او ادامه میدهد :یکی دیگر از علل کم شــدن صادرات نبود تبلیغات فرش در خارج از کشور است؛ در دنیا
نسل جدید فرش ایرانی را نمیشناسند؛ دولت با سرمایهگذاری و باالبردن قدرت تبلیغات در همه کشورها
میتواند دنیا را به سمت فرش ایرانی بکشاند .
مدیر عامل اتحادیه شرکتهای تعاونی فرش روستایی استان اصفهان در همین راستا اعتقاد دارد حک کردن
نقوش فرش ایرانی روی لباس ورزشکاران در میادین بینالمللی یکی از راهکارهایی است که جهانیان را با
این هنر ارزشمند آشنا میکند و همچنین در شرایطی که کشور در اقتصادی مطلوبی به سر نمیبرد میتواند
راهی بینظیر برای کسب درآمد و ارزآوری را باز نماید.
شهبازی فروشگاههای فرش دســتباف ایرانی در هر کشور را به منزله ســفارت ایران میداند و میگوید:
رایزنیهای اقتصادی و فرهنگی در سفارتخانهها و کنسولگریها ،یکی دیگر از راهکارهایی است که در جهت
حمایت از فرش ایرانی میتوان انجام داد.
نايب رئيس اتاق تعاون استان اصفهان با اشــاره به طرح بيمه قاليبافان تصریح میکند  :در سالهاي اخير
گامي مثبت است و تسهيالت خوبي نيز به توليدكنندگان فرش دســتباف اعطا شده است ولی با توجه به
900میلیارد دالری که در بودجه سال  98به بیمه قالیبافان تعلق گرفت متاسفانه تاکنون حتی ریالی از آن
به بیمهشدگان پرداخت نگردیده است.
اصالت فرش ايراني رقيب فرش چيني
شهبازي در پایان گفت :اصالت فرش ايراني رقيب فرش چيني است و علي رغم آنكه كشور چين رقیبي براي
توليد فرش ايراني محسوب ميشود اما امروزه به دليل اصالت در بافت ،محصوالت فرش ايراني در بازارهاي
چين جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده است.

گزیدهای از بهترین آثار صنایعدستی
ایران که شهرتی جهانی دارند
هویت هر کشوری را میتوان در البهالی فرهنگ و تاریخ آن تمدن کهن یافت ،و این هویتبخشی از یک داستان باستانی از ارتباطات هنر و تمدن انسانهای
آن منطقه را بیان میکند .ایران با دارابودن تمدنی فاخر و بسیار عمیق ،یکی از پایهگذاران تمدن فرهنگی و تاریخی در میان تمام کشورهای دنیا محسوب
میگردد.این جلوه از تمدن ایران را میتوان در هنر به جا مانده از نیاکان ایرانیان در آثار تاریخی همچون مقبرهها ،مساجد ،کاخها و بسیاری دیگر از این دسته از
آثار یافت ،اما در این آثار تاریخی آثار هنری نقش اصلی را عهدهدار میباشند .آثار هنری با بکارگیری در انواع ساختارهای جامعه نقش خود را در انتقال رسالت
خود ،به عنوان یک بخش از هویت فرهنگی ایران با ایجاد الیههای مختلف بومی و ملی در آثار فرهنگی از گذشته تا به امروز ایفا کرده است .اما در میان آثار
هنری با وجود فرهنگهای مختلف در سراسر ایران شاهد آثار متفاوتی هستیم که یکی از فاخرترین این آثار هنری ،هنر صنایعدستی میباشد که جلوهای از
فرهنگ قومی و ملی را به عرصه ظهور میرساند .در این مطلب قصد داریم با گزیدهای از بهترین آثار صنایعدستی ایران که شهرتی جهانی دارند آشنا شویم.
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فرشهای دستباف:
نماد فرهنگی کشور در صنایعدستی را با شاخصهای مختلفی میتوان سنجید اما ،بطور معمول
یک محصول معرف این بنیه فرهنگی و هنری در جهان خواهد بود .فرش دستباف و گلیم نمادی
است که از دوران باستان تا به امروز نماد اقوام ایران و ایرانیان بوده است ،و این محبوبیت به صورت
بینالمللی با پذیرش فرش ایرانی به عنوان زیباترین و باالترین کیفیت در این زمینه از صنایع دستی
مورد پذیرش قرار گرفته است .فرشهای دستباف ایرانی با طراحی منحصر بفرد و با تکیه بر سنت
طرحهای جلوهنگر و بعضا قومی و ملی در سده  ۱۷به اوج شکوفایی خود دست یافت و این امر تا به
امروز فرشهای دستباف ایرانی همچون گلیم ،زیلو ،قالی و قالیچهها را در زمره یکی از محبوبترین
آثار صنایع دستی جهان قرار داده است.

ظروف مسی و شیشهای:
از کهنترین تکنولوژیهای ایرانیان میتوان از فناوری تولید ظروف مســی و شیشــهای و شکلدهی در
سدههای گذشته با طراحی خاص اشاره نمود .شیشــهگری نه تنها در ایران بلکه در جهان از ابتداییترین
تکنولوژی پیشرفته ساخته دست بشریت است که ایرانیان از پیشروان این علم بودند ،و آثار این شیشه در
مقیاس جهانی نیز به نام ایرانیان ثبت گردیده است .اما دوران اوج این صنعت را پس از فراز و نشیبهای بسیار
زیاد میتوان در دوره سلجوقیان کنکاش نمود .در این دوره ایرانیان با ایجاد فناوری برای شکلدهی و ایجاد
نقشهای برجسته بر روی شیشه این صنعت را تبدیل به یک فناوری با قابلیت باال نمودند .همچنین میتوان
اولین فلزکاران و باالخص مسگران را ایرانیان دانست ،که به فناوران این زمینه مسگر میگفتند که ،با توجه
به قابلیتهای بسیار زیاد همچون میکروبزدایی در غذا ،قدرت تحمل حرارت باال و داشتن اشکال زیبا به
سرعت باعث گسترش این هنر در کشورهای مختلف دنیا شد .این ظروف مسی با داشتن ارکان مختلف و
ویژگیهایی پزشکی تا هنری هم اکنون جز صنایعدستی بسیار محبوب تبدیل گشته که ایران سهم بسزایی
در این صنعت را دارد.
هنریهای معرق و میناکاری:
ایران یکی از صادرکنندههای اصلی میناکاری و چوبهای طراحی شده با طراحی معرق است که،
با هنر ظریف خود چشم هر بیننده را محو خود میکند .این شیوه از صنایعدستی به دلیل شباهت
عملکردی با صنایعدستی دیگری همچون کاشیکاری معرق بازتابهای متنوعی را در طول زمان
در کاربرد و نوع طراحی در یکدیگر ایجاد کردهاند .هنرهای چوبی با اختصاصدادن جلوههای متنوع
و اســتفاده در آثار مختلف ،یکی از محبوبترین نمادهای صنایع هنر دستی ایران در ابعاد جهانی
محسوب میگردد به طوری که سهم قابل توجهی را در صنعت صادراتی کشور به عهده دارد.

سرامیک و سفال:
سفال و سرامیک جز کهنترین هنریهای طراحی در ایران محسوب میگردد و استفاده در آثار تاریخی و
فرهنگی مختلف و همچنین نقش این صنعت در ساخت ابزار دکوری و کاربردی سبب محبوبیت این صنعت
در سراسر جهان گردیده که ایران سهم قابل توجهی در این بازار را به خود اختصاص داده است .علم سفال و
سفالگری با ساختن ظروف گلی بوجود آمده است که میتوان در این بین به پیالهها و کوزههای سفالی که
از اعصار گذشته مورد اســتفاده بوده نام برد .این علم با قدمتی  ۱۰هزار ساله یکی از صنایع پیشرفته بالقوه
باستانی بوده که قدیمیترین کارگاههای سفالگری جهان در شوش قرار دارد .همچنین معرقکاری کاشی
که با استفاده از سرامیک و کاشیها صورت میگرفته که با طراحی و رنگبندی بسیار دقیق بکاررفته است،
و هم اکنون بسیاری از نمادهای تاریخی ما را به خود مزین کرده است.

سرمهدوزی:
این صنعت با قدمتی که به دوره اشکانیان باز میگردد ،یکی از قدیمیترین انواع هنر تزیینی پارچه
محسوب میشود ،با توجه به قدمت ایران در صنایع هنردستی در این زمینه به خواستگاه مخاطبان
این هنر بدل نموده اســت .محبوبیت این هنر تا آنجا پیشــرفت که در دوره تیموریان پردههای
تزئینی خانه کعبه را با استفاده از سرمهدوزی انجام دادهاند ،که باعث ایجاد نقش و نگارهای بسیار
زیبا و جلوهای منحصر بفرد در کعبه گشــته بود.ســرمهها به طور معمول از فلزات گرانبها و براق
مانند طال و نقره ساخته میشدند ،که در اعصار بعد برای ایجاد کاربردی عمومیتر در بین مردم،
از فلزات آلیاژی دیگر که با قیمت کمتر ولی با همان زیبایی وجود داشــتهاند ،در ایجاد نقشهای
تزئینی مورد استفاده قرار گرفته است .ایران با دارابودن پتانسیلی قوی از قرون گذشته تا به امروز
یکی از بزرگترین و مشــهورترین صادرکننده صنعتهای مزین شده به این هنردستی یعنی هنر
سرمهدوزی میباشد.
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قالبدوزی:
این هنر یعنی قالبدوزی که به  ۵۵۰سال قبل از میالد مسیح برمیگردد ،یکی از مشهورترین آثار رودوزی
ایرانی محسوب میگردد .این هنر که با ابزاری بسیار ساده صورت میپذیرد ،که در واقع با استفاده از نخهای
ابریشمی و رنگهای متنوع آثاری هنری را بر روی پارچهها ایجاد میکنند ،که معموال این نوع پارچهها در
حالت کیفیت عالی خود از جنس ماهوت مورد استفاده قرار میگرفته اســت .این نوع هنر در انواع مختلف
تزئینی مانند :لباس ،دامن ،پرده و ...کاربرد داشته است .این هنر در تاریخ ایران با توجه به قدمت خود تبدیل
به یکی از ارکان اصلی هنرهای دستی ایرانیان گشته و جهانیان را با این هنر از طریق صادرات آشنا کرده و
مخاطبان زیادی را به خود جذب نموده است
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زیورآالت باستانی:
آلیاژهای گرانقیمت و البته بســیار شــکیل و زیبا از دیرباز یکی از صنایع مورد عالقه ایرانیان و
کشورهای دیگر بوده اســت .در ایران شــهرهای غربی و جنوبی با دارا بودن آلیاژهای مختلف از
جنسهای مختلف مثل طال ،نقره ،فیروزه و ...شــروع به تولید و ایجاد انواع زیورآالت با طرحهای
متنوع و سبک و سیاق فرهنگ و هنر بومی خود کردند .این زیورآالت که در اعصار گذشته در قالب
ترکیبی با لباس محلی مورد اســتفاده قرار میگرفته  ،نقش مهمی در آداب و رسوم و نماد اقوام
مختلفی ایرانی داشته ،که این سنت باعث ایجاد فرهنگی بر اساس این نوع پوشش خاص و تمایز
آنها با یکدیگر گردیده است .این زیورآالت و نحوه طراحی و شکلدهی به این فلزات گرانبها ،مورد
توجه کشورهای مختلف همسایه و ســطوح دیگر جهان قرار گرفت و در قرنهای گذشته تبدیل
به یک صنایعدستی لوکس و محبوب گشت ،و امروزه مردم بخشی از هویت خود را در طرحهای
اصیل این اقوام میتوانند بیابند.
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حسین حسینی مالک کارخانه معروف ترمه حسینی متولد  1327و کارمند بازنشسته آموزش و پرورش است .حرفه راهاندازی ترمه به شکل کنونی در سال
 1342به ذهن ایشان خطور کرد .پدر حسینی در آن زمان در کارگاهی به نام کارخانه مالباف سرایدار بود .کارخانهای که طرحهایی به نام طرح دامنی میزد
و در این طرح همه پارچهها یک رنگ بود ولی پادامنی رنگ متفاوتی داشت .وی زمانی که این طرح را میبیند به این فکر میافتد که رنگی بودن پادامنی را
به سراسر پارچه تعمیم دهد .به همین بهانه و در سال  42برای اولینبار پارچه تبه بادامی را ابداع کرد .در این پارچه رنگ تار و پود متفاوت بود و خروجی کار
بسیار زیبا و چشمنواز شد و پس از چند سال این طرح به صورت تجاری درآمد .حسینی با بیان اینکه در سالهای اخیر ترمه با طرحها و رنگهای متنوع بافته
میشود عنوان کرد در زمان ما تنها  4رنگ بافت میشد و االن به  10تا  12رنگ رسیده است .در آن روزگار  2کارگر روزانه تنها  25سانتیمتر ترمه میتوانستند
ببافند و کیفیت بافت نیز مرغوب نبود .به همین دلیل درگذشته ترمه برای سران و پادشاهان بافته میشد.
ترمهبافی با دستگاه در سال  46به بعد در دستگاههای انجام شد و میزان تولید روزانه به  7متر رسید و امروزه و با دستگاههای جدید به ازای هر دستگاه 60
متر بافته میشود .دستگاههایی که هیچگونه خطایی در بافتن ندارند .حســینی ادامه میدهد البته همه چیز بهتر نشده است کیفیت مواد اولیه در گذشته
بهتر بود .ابریشم طبیعی و کرک وپشم در گذشته وجود داشت که در حال حاضر وجود خارجی ندارد .امروزه ترمه مرغوب از پارچه ابریشم خارجی و بسیار
نایاب است .وی درباره افراد مشغول به کار در ترمه حسینی گفت :در حال حاضر  600نفر به صورت مستقیم و  400نفر به صورت غیر مستقیم در مجموعه
مشغول به کار هستند و  100نمایندگی فعال در سرتاسر ایران داریم.
ترمههای تولیدی حسینی یزد معموالً به دو صورت پارچه خام و پنل آماده بود وبالغ بر بیست هزار طرح و رنگ مختلف و جذاب را در بر میگیرد .از پارچههای
ترمه که معموالً از جنس ابریشم مصنوعی (ویسکوز) هستند برای تولید محصوالت جانبی مانند کیف ،کفش ،لباس ،شال ،تابلو ،پرده ،رومبلی ،دیوار فرش و
مانند آن استفاده میشود .پنل به انواع ترمههای دوخته شده و آماده مصرف گفته میشود که در تولید رومیزی ،روتختی ،سجاده و جانماز ،سرویس جهیزیه
عروس ،کوسن و موارد دیگر کاربرد دارد .از جمله این پنلها میتوان به طرحهای شاه عباسی ،شاهکار بهارستان ،وصال ،پدیده ،بیستون ،ساالر و موارد دیگر
اشاره نمود.
شرکت ترمه حسینی اولین دارنده استانداردهای بینالمللی در سیستمهای مدیریت کیفیت  ISO 9001-2008است .گفتنی است این شرکت تنها دارنده
مجوز صادرات به اروپا  CEو دارنده انحصاری استاندارد هفت ســتاره طالیی کیفیت در تولید ترمه و همچنین اولین تولیدکننده ترمه با ابریشم طبیعی با
استفاده از دستگاههای مدرن امروزی است.
عالقهمندان به آشنایی با خدمات و محصوالت متنوع تولیدی این شرکت و نیز نمایندگیهای ترمه حسینی یزد میتوانند از طریق سایت اینترنتی این شرکت
به آدرس  http://www.hosseinitermeh.irبه اطالعات مورد نیاز خود دسترسی یابند و همچنین جهت ارتباط با مشتریان و دریافت نظرات ،پیشنهادات
و یا شکایات آنان ایمیل شرکت به آدرس  info@hosseinitermeh.irدر خدمت هنردوستان و مشتریان عزیز میباشد.
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امروزه با توجه به روند کاهشــی منابع انــرژی و افزایش مصرفکنندگان،
دغدغه تمام کشورهای بزرگ صنعتی ،بهکارگیری تکنولوژی و علوم نوین
در جهت کاهش مصرف سوختهای فســیلی و آلودگی هوا برای کمک به
محیطزیست است.
شــرکتهای تولیدکنندهی خودرو ،این نکات را در اولویتهای خود قرار
داده و اقدام به تولید خودروهایی مدرن با طرحهایی نوین جهت پاکسازی
محیطزیست و کاهش مصرف سوخت جهانی کردهاند .یکی از این اقدامات
تولید خودروهای هیبریدی و برقی است.
مدت زمان زیادیست که کمپانیهای مختلف در دنیا به دلیل کاهش آلودگی
هوا و سر و صدای کمتر ،شروع به ســاخت این نوع خودروها کردهاند .الزم
به ذکر اســت این خودروها به دلیل نوع سوخت مناســب میتوانند برای
محیطزیست و دوستداران آن مناسب باشد.
خودروهای هیبریدی نوع دیگری از اتومبیلهای کمســوخت هستند که
جایگزین مناســبی برای نوع بنزینی آن به شــمار میروند .این خودروها
با اســتفاده از منابع مختلفــی از جمله انرژیهایی همچــون برق و انرژی
خورشیدی ،به جای سوخت بنزین برای حرکت تغذیه میکنند و آلودگی
کمتری نسبت به خودروهای دیگر دارند.
دستیابی به تکنولوژی خودروهای برقی و هیبریدی کار سختی نیست چرا
که دانشجوهای کشــور این دسته از خودروها را ســاختهاند و شرکتهای
زیادی میتوانند آن را به طور انبوه تولید کنند .برای تولید این خودروها نیاز
به زیرساخت ،توجه دولت و بودجه است که اگر دولت به جای اینکه تعرفه
واردات به این دســته از خودروها را افزایش دهد ،روی توسعه این محصول
کار کند به طور قطع موفق خواهد بود.

برهمین اساس عضو هیات مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران اعالم
میدارد :ما فاصله زیادی تا رســیدن به تولید خودروهایی با مصرف انرژی
خورشیدی یا گازسوز و یا خودروهای هیبریدی نداریم؛ مهم این است که
دانش فنی مورد توجه ما قرار گیرد .باید در این راستا برنامهریزی نموده و با
فراخوان ،واحدهای صنعتی و دانشبنیان مناسب را به شکل درست از نیاز
کشور مطلع کنیم.
آرمان خالقی اظهار میدارد :بحث هزینه سوخت ،جذابیت خرید خودروهای
کممصرفتر یا مجهز به فناوریهای روز را افزایش میدهد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران میگوید :این موضوع باید توسط
خودروسازان یک فرصت تلقی شود تا بر مبنای تغییر انرژی و نوع استفاده از
صنایع دانشبنیان از احتمال تغییر ذائقه مردم استفاده کنیم و خودروسازان
فناوری خود را ارتقاء دهند و در این شرایط شاید بهتر باشد روی خودروهایی
با مصرف انرژی خورشــیدی یا گازســوز و یا خودروهای هیبریدی بیشتر
کار کنیم؛ این مســائل به نوع بازاریابی یا نوع معرفی خودروسازان مناسب
بازمیگردد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معــدن ایران تصریح میکند :یک موضوع
مهم این است که آیا اصال خودروسازان ما توان تولید این دسته از خودروها را
دارند یا خیر؟ ما فاصله زیادی تا رسیدن به تولید این خودروها نداریم ،مهم
این است که دانش فنی مورد توجه ما قرار گیرد.
خالقی اظهار میدارد :الزم است با فراخوان ،واحدهای صنعتی و دانشبنیان
مناسب را به شکل درست از نیازهای کشور مطلع کنیم تا این واحدها روی
تامین قطعات و تجهیزات این حوزه متمرکز شوند و فعالیتها در این راستا
هدفمند شود.
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تکنولوژیها همواره در حال تغییر شکل دنیای ما هستند .هر یک با آمدن خود بخشی از زندگیمان را راحتتر میکنند اما در عین حال باعث میشوند بسیاری
از روالهای سابق زندگی به کلی به دست فراموشی سپرده شود.
اگر بخواهیم تنها به حوزه دیجیتال نگاه کنیم ،میبینیم که اینترنت به خودی خود تحولی عظیم در شکل زندگی بشر ایجاد کرده است به شکلی که بسیاری
از ما نمیتوانیم حتی یک روز هم بدون اینترنت زندگی کنیم؛ اما اینترنت مثال فوقالعاده جامعی است؛ کافی است به گوشیهای هوشمند نگاه کنید .هر چه
که گوشیهای هوشمند قدرتمندتر شدند کمکم نقش سایر ابزارها مانند دوربین ،ساعت ،تقویم ،دفترچه یاداشت ،رادیو و حتی تلویزیون کمرنگتر شد! بله
تکنولوژی به همین سادگی در زندگی ما رسوخ میکند و بی سر و صدا شکل آن را تغییر میدهد.
آنچه تا  2020رخ میدهد
اواخر سال  2016موسســه گارتنر در مقالهای با عنوان Gartner's Top Strategic Predictions for 2017 and Beyond: Surviving the Storm
 Winds of Digital Disruptionمهمترین اتفاقات تکنولوژی  5سال آینده (تا سال  )2020را پیشبینی کرده است.
در این مقاله چندین پیشبینی جالب و البته تامل برانگیز درباره تغییرات آینده دنیای فناوری اطالعات را شاهد هستیم:
تا سال  100 ،2020میلیون کاربر با استفاده از واقعیت افزوده خرید میکنند.
تا سال  ،2020یک بیزنس مبتنی بر بالک چین ارزشی بیش از  10میلیارد خواهد داشت.
تا سال  2020اینترنت اشیا ( )IOTنیاز به مراکز داده را حدود  3درصد افزایش میدهد.
تا سال  40 ،2020درصد از کارمندان با استفاده از دستبندهای هوشمند سالمتی ،هزینه مراقبتهای پزشکی خود را کاهش میدهند.
تا سال  2020یک پنجم برندهای موبایل دیگر اپلیکیشنهای موبایلی ارائه نمیدهند و تنها بر وب تکیه میکنند.
تا سال  2020مرور وب بدون استفاده از نمایشگر تا  30درصد افزایش خواهد یافت.
در ادامه به صورت جزییتر سه مورد از این پیشبینیها را بررسی میکنیم.
پیشبینی اول :تا سال  2020بیش از  2020میلیون کاربر با استفاده از واقعیت افزوده خرید میکنند.
همان طور که میدانید امروزه فروشــگاههای اینترنتی به خوبی جای خود را بین مردم باز کردهاند و هر ساعتی از شبانه روز آماده خدمترسانی به کاربران
هستند اما این روش برای فروش برخی محصوالت جواب نمیدهد؛ مثال هنوز هم افراد بســیاری هستند که ترجیح میدهند برای خرید لباس حتما آن را
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پرو کنند .این مسئله باعث میشود بیزنسهای حوزه پوشاک و حوزههای مشــابه به مشکل بخورند اما باز هم تکنولوژی به میدان میآید و حالل مشکالت
میشود .اصال عجیب نیست که فروشگاههای آنالین با استفاده از واقعیت مجازی شرایطی فراهم کنند که کاربر بهراحتی بتواند کاالی مورد نظر خود را تست
کند و سپس راحتتر اقدام به خرید کند.
پیشبینی دوم :تا سال  2020گجتهای بدون نمایشگر نظیر اکوی آمازون در بیش از  10میلیون خانواده استفاده میشوند.
دستیارهای صوتی هوشمند همچون گوگل اسیســتنت ،کورتانا ،الکسا و سیری این روزها به شدت همهگیر شــدهاند .همین موضوع باعث شده است که
کمپانیها بر سر بهبود این تکنولوژی با هم رقابت کنند .در کنار دستیارهای صوتی ،گجتهایی همچون اکوی آمازون ،ایرپادهای بیسیم اپل و گوگل هوم
هم ساخته شدهاند .دستیارهای صوتی به همراه گجتهای هوشمندی که از این تکنولوژی پشتیبانی میکنند و البته صفحه نمایش هم ندارند ،مسلما مرور
وب بدون نیاز به صفحه نمایش افزایش خواهد یافت.
پیشبینی میشود استفاده از گجتهای بدون صفحه نمایش تا سال  2020با  30درصد رشد همراه باشد.
پیشبینی سوم :تا سال  ،2020بیزنسهای مبتنی بر مدل بالک چین ارزشی نزدیک به  10میلیارد خواهند داشت.
بالک چین تکنولوژی اســت که میتواند به تنهایی تغییرات زیادی را در حوزههای مختلف زندگی بشر از اقتصاد گرفته تا بیمه و گردشگری ایجاد کند .به
عنوان مهمترین و قابل لمسترین مثال میتوانیم از بیت کوین نام ببریم که بر بستر بالک چین کار میکند و به خودی خود تغییرات چشمگیری را در حوزه
اقتصاد به همراه خواهد داشت.
بالک چین میتواند باعث ایجاد جریان آزاد اطالعات شود و در عین سرعت بخشیدن به تراکنشها ،هزینه را هم کاهش دهد .بنابراین دور از انتظار نیست که
سرمایهگذاریهای زیادی در این حوزه انجام شود و از طرف دیگر ارزش این نمونه شرکتها هم با افزایش چشمگیری همراه باشد.
نتیجه پیشبینیها برای تحول دنیا تا سال 2020
نتیجه پیشبینیهای این مقاله در سه جمله خالصه میشود:
تجربه دیجیتال کاربران را به سمت فعالیتهای مجازی سوق میدهد.
نوآوری بیزنسها تغییرات خارقالعاده ای را در مفاهیم ساده ایجاد میکند.
تاثیرات ثانویه تغییرات دیجیتال به مراتب بیشتر از تاثیرات اولیه آن است.

محسن حاج محمدی
مدیر روابط عمومی اتاق تعاون ایران
و مدرس دانشگاه در حوزه مدیریت و ارتباطات
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مقـدمـه
از لحاظ مفهومي مديريت اســتراتژيك با تحــول در تئوريهاي مديريت
همگامي دارد .مكاتب كالســيك رفتاري و كمي مديريت بر جنبههايي از
سازمان و عملكرد آن تأكيد ميكردند كه توسط مديريت قابل كنترل بود.
مسايلي از قبيل برنامهريزي توليد ،رفتار زيردستان ،بهبود محيط كار ،نقش
گروههاي غيررســمي در بازدهي كار ،مدلهاي كمي تصميمگيري و غيره.
ليكن هرگز فضاي سياسي جامعه ،احساس افراد و نهادهاي خارج از سازمان،
مســأله اصلي آنها نبود .چرا كه محيط از ثباتي نسبي برخوردار بود و چنين
نيازي هم احساس نميشد .به تدريج با رشد مستمر اقتصادي ،اوضاع قابل
اطمينان محيطي از ميان رفت و تغييرات و حوادث شــتابندهاي در جهان
اتفاق افتاد .لذا تغييرات و دگرگونيهاي سريع و پيچيده جامعه و تأثير آن
بر رشد و توسعه شركتها موجب شــد كه مديران توجه خود را به محيط
سازمان معطوف گردانند و مفاهيمي مانند سيســتم ،اقتصاد ،برنامهريزي
بلند مدت ،استراتژي و فرايند مديريت استراتژيك مورد توجه صاحبنظران
مديريت قرار گيرد.
تعريف مديريت
درباره تعريف مديريت اتفاق نظر خاصي در دســت نيســت و صاحبنظران
و نظريهپردازان علم مديريت با اهداف و ســوگيريهاي گوناگون ،تعاريف
متفاوتي ارائه كردهاند.
مديريت عبارتست از :هنر انجام كار به وسيله ديگران (فالت)۱۹۲۴ ،
فراگرد تبديل اطالعات به عمل؛ اين فراگرد تغيير و تبديل را تصميمگيري
ميناميم (فوستر)۱۹۶۷ ،
فراگرد هماهنگسازي فعاليت فردي وگروهي در جهت هدفهاي گروهي

(دانلي و همكاران)۱۹۷۱ ،
فراگرد برنامهريزي ،ســازماندهي ،رهبري و نظارت كار اعضاي ســازمان و
اســتفاده از همه منابع موجود ســازماني براي تحقق هدفهاي مورد نظر
سازمان (استونر و همكاران)۱۹۹۵ ،
استراتژي ()Strategy
مجموعهاي از اهداف اصلي و سياستها و برنامههاي كلي به منظور نيل به اين
اهداف است به گونهاي که قادر به تبيين اين موضوعات باشد كه در چه كسب
و كاري ( )Businessو چه نوع ســازماني فعاليت ميكنيم و يا ميخواهيم
فعاليت نماييم.
شاندلر ( )1962 Chandlerاســتراتژي را به اين صورت تعريف ميكند:
استراتژي عبارت است از يك طرح واحد ،همه جانبه و تلفيقي كه نقاط قوت
وضعف سازمان را با فرصتها و تهديدهاي محيطي مربوط ساخته و دستيابي
به اهداف اصلي سازمان را ميسر ميسازد.
اندروز ( )1971 Andrewsميگويد :اســتراتژي عبارت اســت از الگوي
منظورها ،مقاصد ،اهداف ،خط مشيهاي اصلي و طرحهايي جهت دستيابي
به اهداف.
ميتزبرگ ( )Mintzbergتعريف كوتاهي راجع به استراتژي ارائه داده است.
از نظر وي استراتژي عبارت است از الگوي به جريان انداختن تصميمات.
مديريت استراتژيك
مديريت عبارت است از فرايند تضمين دســتيابي سازمان به فوايد ناشي از
به كارگيري استراتژيهاي مناســب.طبق اين بيان ،يك استراتژي مناسب
مطابق با نيازمنديهاي يك سازمان در زمان مشخص تعريف ميشود .فرايند
مديريت استراتژيك شامل شش گام متوالي و مستمر است:
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تجزيه و تحليل محيطي
پايهگذاري جهتگيري سازماني
هدفگذاري
تعيين و تدوين استراتژيها
بسترسازي و اجراي استراتژيها
كنترل استراتژيها
حال با این توضیحات علمی ،به جنبههای اجرایی برنامههای راهبردی در
حوزه صنایع استراتژیک با استفاده از قوانین مدیریت استراتژیک میپردازیم.
راهبرد توسعه صنعتی کشور پس از سالها نهایی شد و متولیان این حوزه
برای اولینبار مشخص کردند که در روند توسعه صنعتی روی چه صنایعی
تکیه خواهند کرد« .خودرو»« ،فوالد»« ،نســاجی و پوشاک»« ،سیمان»،
«تایر و تیوب»« ،لواز م خانگی» و «کاشی و سرامیک» هفت صنعت انتخابی
استراتژیک است که بیشترین نقش را در شاخصهای منتخب از جمله سهم
ارزش افزوده ،اشتغالزایی ،صادرات ،ســهم از بازار ،مزیت نسبی و زنجیره
تامین (بهعنوان مواد اولیه یا کاالهای نهایی) و سطح دانش و فناوری دارند.
در این صنایع ،ضمن بررسی وضعیت موجود ،چشمانداز تولید تا افق 1404
نیز اعالم شده است .در سند راهبردیصنعت ،معدن و تجارت با بررسی روند
شاخصهای مهم اقتصادی ایران و جهان ،به وضعیت و روند ایران از منظر
شاخصهای بینالمللی نیز پرداخته شده است .به اعتقاد متولیان این حوزه
در وزارت صنعت  ،معدن و تجارت ،این تصویر به بخش خصوصی که عامل
اصلی پویایی اقتصاد کشور است ،کمک میکند بهتر و آسانتر درباره توسعه
فعالیتهای خود تصمیم بگیرد.
اولویتبندی رشته فعالیتها و تعیین صنایع منتخب (شامل خودرو ،فوالد،
نساجی و پوشاک ،سیمان ،تایر و تیوپ ،لوازم خانگی ،کاشی و سرامیک) و
اهداف کمی صادرات از دیگر موارد ذکر شــده در این سند است .به اعتقاد
متولیان این حوزه ،این تصویر به بخش خصوصی کــه عامل اصلی پویایی
اقتصاد کشور اســت ،کمک میکند تا بهتر و آســانتر بتواند درباره توسعه
فعالیتهای خــود تصمیم بگیرد و تــوان و خالقیت خود را بــرای رونق و
شکوفایی کســبوکارها بهکار گیرد .در این ســند برای الیههای اجرایی
کشور که عمدهترین آنها بخش خصوصی اســت ،تکلیف دستوری تعیین
نشده اســت .نکته مهم اینکه در این رویکرد ،میداندار اصلی توسعه بخش
خصوصی است و دولت فقط مطابق بسته سیاستهای اجرایی تعیین شده،

نقش توانمندساز ،پشــتیبانیکننده ،هماهنگکننده ،پایشگر و هدایتگر را
در راستای اجرای راهبردهای مطروحه ایفا خواهد کرد .از آنجا که بخـش
اعظمی از موفقیت توسـعه بخش صنعت ،معدن و تجارت ،در گـروی اجـرای
صحیـح سیاسـتها و برنامههـای اجرایی اســـت ،اگـر دولت بـهعنـوان
حاکمیت ،سیاسـتگذار قوی باشـد ،نتایـج آن میتوانـد بـه حصـول منافـع
فراگیـر ملـی ،بهبـود فضـای کسبوکار ،رونـــق اقتصـادی و در نهایـت
افزایـش رفـاه اجتماعی کمـک کند.
فرآینـــد برنامهریـــزی راهبردی وزارت صنعت ،معــدن و تجارت در دو
سـطح طرحریزی شـده که ســـطح اول همان سـطح کالن اسـت کـه بـه
جهـتگیـری کالن و اصلـی بخش میپـردازد .در این سـطح مولفههایـی
نظیـر چشـمانـــداز ،ماموریـت ،خـــط مشـی و سیاســـتهای کلـی،
اهـداف محـوری ،راهبردهـا ،رشـته فعالیتهـای اولویـتدار در بخـش و
سیاسـتهای اجرایـی وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت پرداختـه شـده و
در ادامـه ایـن فرآینـد بـه برنامهریـزی رشـته فعالیتهـا و صنایـع منتخـب
بـا توجـه بـه تحلیلهـای صـورت گرفتـــه و اهمیـت آمایـش سـرزمین،
پرداختـه شـده اسـت.
بررسی وضعیت موجود صنعت
بررسی روند تغییرات رشد اقتصادی به ویژه در گروه صنایع و معادن نشان
میدهد که از سال  ۱۳۹۰به بعد بحران اقتصادی شروع شده و رشد منفی
مشاهده میشود .ولی در ســال  ۱۳۹۲رشد منفی شیب کمتری یافته و در
سال  ۱۳۹۳نیز نسبت به سال قبل توانسته به تدریج رشد مثبتی را تجربه
کند .در خصوص ترکیب ســهم تولید ناخالص داخلی اشــاره به این نکته
ضروری است که ســهم بخش صنعت،معدن و تجارت طی دوره  ۱۳۹۰به
بعد ،با روند نزولی مواجه بوده که در نتیجه ســهم کل بخش صنعت ،معدن
و تجارت نیز طی این دوره از رقم  ۳۲ /۱درصد در سال  ۱۳۹۰به رقم ۳۱/۶
درصد در سال  ۱۳۹۳کاهش یافته است .بنابراین با توجه به وضعیت موجود
بخش و لزوم برنامهریزی توسعه صنعتی ،معدنی و تجاری ضروری است از
طریق افزایش تولید محصوالت صنعتی و معدنی دارای توجیه اقتصادی و
دارای اولویت ،ضمن افزایش ســهم بخش از تولید ناخالص داخلی ،جایگاه
مناسبی در اقتصاد کشور بهدست آورد .یکـــی از مهمتریـن عوامـل رشـد
صنعتی دســـتیابی بخش صنعت به نــرخ باالی ارزش افزوده اســـت .در
سـالهای گذشـته بخـش صنعـت نتوانسـته رشـد ارزش افزوده باالیی را
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تجربه کنـد .بنابرایـن مهمترین دالیل نـزول صنعتی در کشـور را میتـوان
کاهـش تـوان صنعـت در خلـق ارزش افـــزوده دانسـت .چـراکـه سـهم
ارزش افـزوده در ارزش تولیـد در ســـالهای گذشـته بـهطـور تدریجـی
کاهـش یافته اسـت .ایـن وضعیت بیانگـــر این موضـوع اسـت کـه مـواد
اولیـه و کاالهای واسـطهای بـه محصـول نهایـی تبدیـل نشـده و همچنیـن
واردات کاالهای واسـطهای و قطعـات محصوالت نهایی ،رشـد داشـته است.
بـا شناسـایی صنایـع بـا ارزش افـزوده باال و تمرکـز بـر تولیـد ایـن کاالها،
میتـوان آهنـگ رشـد تولیـــد ناخالص داخلـی را سـرعت بخشـید .ایـن
اقـدام بـهویـژه بـرای کشـورهای در حـال توسـعهای کـه جهـت رسـیدن
بـه مرحله توسـعه یافتگـی و بـاز نمانـدن از قطـار پـرشـتاب اقتصاد جهانـی
برای آنها از اهمیت بسـیار زیادی برخوردار اسـت ،حیاتـی است .چنانکـه
بـا بررسـی اقتصاد کشـورهایی چون کـرهجنوبی ،مالـزی ،چین ،ترکیـه و
مکزیک نمایـان میشود ،ایـن کشـورها کـه بـا رشـدی مناسـب در حـال
رسـیدن بـه توسـعه هســـتند ،بـا برنامهریـــزی و سیاسـتگذاریهای
مناسـب در جهـت تولیـد کاالهای بـا ارزش افـزوده بـاال تمرکـز کـردهانـد.
شـاخص مشـترک اغلـب ایـن کشـــورها ،سـرمایهگـذاری گسـترده در
صنایـع بـــرق و الکترونیـک ،خـودرو ،نسـاجی و پوشـــاک ،بازیافـت و...
اسـت .بر اساس آمارها صنایع تولید مـواد و محصوالت شـیمیایی ،فلـزات
اساسـی ،سـایر محصـوالت کانـــی غیـرفلـزی ،تولیـــد وسـایل نقلیـه
موتـوری و باالخره صنایـع مـــواد غذایی و آشـامیدنی حـدود  80درصـد
ارزش افـزوده بخـش صنعـت را به خـود اختصـاص دادهاند .بـا توجـه بـه
اهمیـت موضـوع ارزش افـزوده و نقـش آن در توسـعه اقتصـادی کشـور،
مدیریـت صحیـح برای شناسـایی درسـت صنایـــع بـا ارزش افـزوده باال
میتوانـد نیـل بـه اهـداف رشـد اقتصـادی را تسـهیل کند.
اهم فرصتهای شناسایی شده در بخش صنعت ،معدن و تجارت
وجود منابع و ذخایر غنی معدنی در کشور (نفت ،گاز ،مواد متنوع معدنی)
وجود امکانات و زیرســاختهای الزم برای جذب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی و مشارکت با نام و نشان تجاری معتبر بینالمللی.
برخورداری از موقعیت اســتراتژیک در منطقه و امکان بهرهمند شدن از
مزایای آن در تجارت.
امکان بهرهگیری از مشارکت مردمی در امور بخش.
داشتن ظرفیت و قابلیت مناسب مزیت رقابتی صادراتی.
دسترســی به آبهای آزاد و موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد کشور در
منطقه و دسترسی به بازار نیممیلیارد نفری کشورهای همجوار ،خاورمیانه
و آسیای میانه.

امکان بهرهمندی اقتصادی از ظرفیتهای ترانزیتی و کریدورهای تجاری
کشور.
برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی در منطقه در تولید برخی محصوالت
اعم از محصوالت پتروشیمی و فرآوردهها و مشــتقات حاصل از نفت خام،
معدن و صنایع معدنی ،برخی محصوالت کشاورزی و فرآوردههای جانبی آن
و برخی خدمات فنی -مهندسی و پزشکی.
وجود نیروی انسانی تحصیلکرده در کشور و ارزان بودن نسبی نیروی کار
(منابع انسانی مستعد و توانمند)
استمرار روند توسعه بازار کشــورهای عراق و افغانستان به موازات ایجاد
ثبات در آنها و توسعه بازارهای آســیایی بهعنوان مهمترین بازارهای هدف
محصوالت صادراتی کشور.
اهم چالشهای شناسایی شده در بخش صنعت ،معدن و تجارت
سهم پایین صنعت و معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل ،کاهش سهم بهرهوری
کل عوامل در رشد صنعتی ،اتکای بسیار باالی رشد تولیدات صنعتی به بازار
مصرف داخلی ،قابلیت نفوذ پایین در بازارهای خارجی به دلیل سیاستهای
ارزی نامناســب و فقدان روابط مطلوب بینالمللی ،پایین بودن زمینههای
توسعه قابلیتهای فناوری روزآمد ،حاکمیت ساختار شبه انحصاری و نقش
محدود بخش خصوصی در بنگاههای نســبتا بزرگ ،سســت شدن نسبی
زنجیره تامین و عدم توازن منطقهای ،نامناســب بودن فضای کسبوکار و
رقابتپذیری و در نتیجه عدم جذابیت سرمایهگذاری خارجی ،پایین بودن
نسبی کیفیت محصوالت تولیدی و ضعف در برخورداری از استانداردهای
بینالمللی ،وجود خامفروشی و صادرات مواد خام صنعتی و معدنی ،کوچک
شدن حجم اقتصاد و تجارت کشور با کاهش میزان تجارت و محدودیت در
مبادی و مقاصد تجاری ،ضعف در ارتباطات بین بنگاهی.
هدفگذاری تا افق 1404
با توجه به ویژگیهای ایران در افق  ۱۴۰۴بهعنوان کشوری با اقتصاد نوظهور
صنعتی ،افزایش رقابتپذیری ،افزایش ســهم ارزشافزوده بخش از تولید
ناخالص داخلی ،افزایش ســهم ارزشافزوده صنعتی کشور در ارزشافزوده
صنعتی جهان ،ارتقای بهرهوری ،افزایش ســهم صادرات صنعتی کشور در
صادرات صنعتی جهان ،افزایش ســهم تولیدات با فناوری متوسط و باال در
ارزشافزوده و صادرات صنعتی کشــور ،افزایش ســرمایهگذاری خارجی،
توسعه اشتغال پایدار ،افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیتهای
بخش ،ارتقای شاخصهای زیســتمحیطی در راستای دستیابی به اهداف
توسعه پایدار ،الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهرهبرداری از ظرفیتهای
آن ،ارتقای ســهم بخش خصوصی واقعی در واگــذاری مالکیت واحدهای
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صنعتی ،معدنی و تجاری به عنوان  ۱۲هــدف کمی بخش صنعت ،معدن و
تجارت است .بـا توجـه بـه هدفگذاریهای انجام شـده و نیـز محدودیت
زمانی برای دسـتیابی بـه هر یک از اهـداف ،ضروری اسـت بـا شناسـایی،
گزینـش و تمرکـز بر رشـــته فعالیتهایی که بیشـترین نقش و قابلیت را
در دسـتیابی سـریعتر به اهـداف دارنـد ،سیاســـتها و برنامههـا را طرح
و پیادهســـازی کرد .اولویتبنـدی صحیـح رشـــته فعالیتهـای بخـش
صنعـت ،معـدن و تجـارت ،گامـی اثربخـــش در راسـتای تحقق توسـعه
صنعتی کشـور خواهـــد بود .در این راستا رشته فعالیت های صنعتی که
بیشترین نقش را در شــاخصهای منتخب از جمله ســهم ارزش افزوده،
اشتغالزایی ،صادرات ،سهم از بازار ،مزیت نسبی و زنجیره تامین (بهعنوان
مواد اولیه یا کاالهای نهایی) و سطح دانش و فناوری دارند ،شناسایی شده
است.
هفت صنعت منتخب
با توجه به تعیین رشته فعالیتهای صنعتی دارای اولویت ،در سند برنامه
راهبردی برای  ۷صنعت منتخب از جمله خودرو ،فوالد ،نساجی و پوشاک،
ســیمان ،تایر و تیوب ،لوازم خانگی و کاشی و سرامیک تعیین شده است.
الزم به ذکر است برنامههای راهبردی ســایر صنایع منتخب در چارچوب
بهکار گرفته شده مانند صنایع پیشرفته ،صنایع غذایی و آشامیدنی ،صنایع
دارویی و تجهیزات پزشکی ،ماشــینآالت و تجهیزات صنعتی و تولیدی،
صنایعدریایی ،معدن ،صنایع پتروشیمی و شــیمیایی نیز در حال تدوین
است.
برنامه راهبردی صنعت خودرو
دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه ،رتبه پنجم آسیا و رتبه
یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابتپذیری مبتنی بر توسعه فناوری برای
این صنعت از جمله اهداف اســتراتژیک این صنعت میباشد .براساس سند
توسعه راهبردی تا ســال  ۱۴۰۴تولید سه میلیون خودوری سبک (سواری
و وانت) و برای تجاری (اتوبوس ،مینیبوس و کامیون) نیز رسیدن به تولید
 ۱۲۰هزار دستگاه پیشبینی شده است که برای رسیدن به هدفگذاری و
انجام  ۹برنامه راهبردی نیز در نظر گرفته شــده است که در این خصوص
میتوان به ارتقــای توانمندی بنگاهها ،مدیریــت واردات خودرو و قطعات
اشاره کرد.
برنامه راهبردی برای صنعت فوالد
براساس آمار منتشر شده در این سند در سال  2014حدود  1700میلیون
تن فوالد در جهان تولید و مصرف شده است .از این رو ،بسیاری از کشورها
با توجه به منابع خود اعم از مواد اولیه ،انرژی و ...اقدام به احداث واحدهای
فوالدی کردند تا نیاز داخلی کشــور خود را به این کاالی استراتژیک پاسخ
دهند .در کشور ما نیز تولید ساالنه فوالد خام حدود  17میلیون تن است و
ایران با سهمی معادل یک درصد ،در رتبه چهاردهم تولید فوالد جهان قرار
دارد و براساس سند راهبردی برای افق  ۱۴۰۴رسیدن به ظرفیت تولید ۵۵
میلیون تن فوالد خام پیشبینی شده است.
برنامه راهبردی صنعت نساجی و پوشاک
دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم

جهان با تکیه بر رقابتپذیری ،نوســازی و ســرمایهگذاری همراه با توسعه
فناوری و ارتقای بهــرهوری عوامل تولید را میتــوان از اهداف پیشبینی
شده در افق  ۱۴۰۴دانست .با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عوامل درونی
و بیرونی صنعت نساجی و پوشاک (قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها)
و هدفگذاریهای این صنعت تا افق  ،1404راهبردهای توســعه صنعت
نساجی و پوشاک در قالب  11برنامه راهبردی برای این بخش توصیه شده که
در این خصوص بهبود فضای کسبوکار و رقابتپذیرکردن صنعت نساجی و
پوشاک ،تنوعبخشی و توسعه صادرات منسوجات و پوشاک با ارزش افزوده
بیشــتر مبتنی بر مزیتهای رقابتی و تقویت و تکمیل خوشههای صنعتی
منسجم و توانمند در نظر گرفته شده است.
برنامه راهبردی صنعت سیمان
کسب جایگاه ســوم جهان با ظرفیت تولید ساالنه  ۱۲۰میلیون تن و رتبه
اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه در افق  ۱۴۰۴را میتوان
یکی از اهداف برنامهای بخش سیمان دانست .با توجه به چشمانداز ترسیم
شده صنعت سیمان در افق  ۱۴۰۴برای این صنعت نیز  ۶هدف کلی در نظر
گرفته شــده که میتوان به ارتقای بهرهوری ،افزایش توان رقابتپذیری،
بهینهسازی مصرف انرژی و آب اشــاره کرد .از سوی دیگر برای این بخش
 ۴برنامه راهبردی منتخب در نظر گرفته شــده که از میان آنها میتوان به
توسعه و ایجاد زیرساختها ،ایجاد نظام یکپارچه در بخش توزیع سیمان
و  ...اشاره کرد.
برنامه راهبردی صنعت تایر و تیوب
در صنعت تایر و تیوب رســیدن به جایگاه اول در منطقه و کسب  ۳درصد
حجم تولید درجهان مدنظر قرار گرفته اســت .برای این بخش نیز  ۹برنامه
راهبردی در نظر گرفته شــده که در این خصوص ارتقای توان بهرهوری و
رقابتپذیری ،تولید تحت لیسانس و نام تجاری معتبر شرکتهای خارجی و
 ...قید شده است .الزامات اجرای برنامههای این بخش نیز در  ۶سرفصل قید
شده که رشد تولید خودرو از مهمترین آنها محسوب میشود.
برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی
حفظ جایگاه دوم منطقه ،با تولید ســاالنه  ۱۶میلیون دستگاه و صادرات ۳
میلیارد دالر برنامهای است که برای صنعت لوازم خانگی در سند راهبردی
در نظر گرفته شده است .پیشبینی که برای تحقق آن  ۵هدف کلی از جمله
ایجاد حداقل یک نام و نشــان تجاری در ســطح بینالمللی ،ارتقای سطح
کیفیت و استاندارد محصوالت در سطح جهانی و رسیدن به مقیاس اقتصادی
تولید در نظر گرفته شده است .از سوی دیگر با توجه به سیاستهای صنعت
لوازم خانگی  ۸برنامه راهبردهای توسعه نیز برای این بخش پیشبینی شده
است.
برنامه راهبردی صنعت کاشی و سرامیک
کسب جایگاه چهارم درجهان با ظرفیت تولید ساالنه  ۷۰۰میلیون متر مربع
و  ۲میلیارد دالر صادرات را میتوان برنامه در نظر گرفته شده برای این بخش
با  ۸هدف کلی دانست .افزایش سهم صادرات کشــور در بازارهای جهانی،
استخراج معادن و تولید محصوالت کاشی و سرامیکی در مقیاس اقتصادی را
میتوان از جمله اهداف این صنعت دانست

پویا قندی
کارشناس نرم افزار ،مشاور و مجری پروژههای باشگاه
مشتریان و تجارت الکترونیک
«بهترین کسب و کارت باش»
نویسنده کتاب
ِ
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در کسب و کار
«آلیس در سرزمین عجایب» نباشیم
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مرور ماهنامه چهارم آبان ماه :98
مشتریان وفادار و شناســایی آن ها در کسب
و کار
تاریخچه وفاداری مشتریان
شناســایی تمرکز کسب و کار شــما بر روی
مشتریان جدید یا قدیمی
آمار های رشد کسب و کار با توجه به مشتریان
جدید و قدیمی
شمشیر دولبه کسب و کار
منابع با ارزش تر طال برای کسب و کار
ســواالت زیادی در اینباره با مفهــوم اینکه اگر
بخواهیم کسب و کار خود را در دنیای دیجیتال
شروع کنیم یا کسب و کار موجود خود را متحول
کنیم با اســتفاده از دنیای دیجیتال پرســیده
میشود .سواالتی که بیشترافراد با اراده و بسیار
قدرتمند در حرفه خود با آن رو به رو هســتند تا
در رقابت با رقیبها همیشــه پرچمدار کسب و
کار خود باشند.
در این ماهنامه قصد معرفی مدلی در بازاریابی
دیجیتال را خواهم داشت که به این نوع سواالت
پاسخ خوبی میدهد.
قبل از آنکه به معرفی این مدل بپردازیم شــاید

بهتر باشد این مقدمه کوتاه را بخوانیم:
زمانی که آلیس در سرزمین عجایب به دوراهی
رسید از گربه سخنگو پرسید:
 راه از کدام طرف است؟ گربه گفت :کجا میخواهی بروی؟ آلیس جواب داد :نمیدانم گربه گفت :حاال که نمیدانی از هر طرف برویفرقی نمیکند.
گاهی ما در زندگی شــخصی و کاری اهداف
مشــخصی نداریم و مانند آلیس در ســرزمین
عجایب سرگردانیم.
گاهی اهداف مشــخصی داریم اما راه رسیدن
به آنها را به هر دلیلی نمیدانیم ،در این حالت در
واقع ما استراتژی مشخصی نداریم.
الویــن لویس تافلر ،کــه یکــی از معروفترین
آیندهپژوهــان اســت و بــه خاطر آثــارش در
زمینههای انقالب دیجیتال ،فناوری و ارتباطات
شهرت جهانی یافته ،در مورد نداشتن استراتژی
میگوید:
اگر اســتراتژی ندارید در واقع شما بخشی از
استراتژی دیگران هستید.
و اما یک سئوال استراتژی چیست؟ استراتژی
در واقع شیوهای برای دستیابی به اهداف و نتایج

مطلوب مد نظرمان است.
شــروع استفــاده از مـدل  RACEدر
بازاریابی دیجیتال
این روش دارای چهار مرحله است که به گونهای
طراحی شــدهاند تا کســب و کارهــا بتوانند با
مشــتریان خود ارتباط برقرار کنند .این مراحل
منعکسکننده تجربه مشــتری طی این فرآیند
میباشــد که با مرحله آگاهیدادن شروع و در
نهایت به مرحله خرید نهایی منجر میشود.
هر کدام از حــروف  Raceبیانگر یکی از مراحل
این مدل میباشند:
بیانگر Reach
بیانگر Act
بیانگر Convert
بیانگر  Engagمیباشد.
رسیدن به مشتری هدف ()Reach
این مرحله آگاهیدادن به مشــتریان از کسب
و کار شما میباشــد .اینجا محلی است که شما
تمام تالشهای خود را جهت برقراری ارتباط با
مشــتریان کرده و در نهایت باید آنها را به سمت
وبسایت یا حســابهای رسانههای خود هدایت
کنید.
دراین راه سئواالتی را باید از خود بپرسید ،مانند
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اینکه مشتریان من معموالً در کجا هستند؟ آنها
چه میخوانند ،میبینند ،میشــنوند؟ چه نوع
محتوایی را میتوانم ارائه دهــم که باعث ایجاد
ارزش برای مخاطبان من شود؟ مخاطبان هدف از
چه نوع روشهای جستجویی استفاده میکنند؟
رقیبان چه میکنند؟ با چه روشهایی افراد را به
دنبال کردن کسب و کار من مشتاق کنم؟
تعامل با مشتری ()Act
در زمانیکه بازدیدکنندگان به ســمت وبسایت
شما یا حسابهای رســانههای اجتماعی شما
هدایت شدند ،در این مرحله شما باید مبادرت به
تشویق بازدیدکنندگان به ارتباط برقرار کردن با
خود کنید .فراموش نکنید که مشتریان به دنبال
دانستن بیشتر از کســب و کار شما ،محصولتان
و نقطه قوت آن نســبت به رقیبان هستند .این
میتواند درخواســت برای اطالعات بیشــتر در
مورد شرکت یا محصول ،جســتجو برای یافتن
محصول و یا اشتراک برای خبرنامه باشد .اینها
همه اهداف اصلی شما جهت ارتباط برقرارکردن
با مشتری میباشند.
تبـدیـل بازدیـدکننـده بـه یک مشتری
()Convert
تبدیل بازدیدکننده به مشتری به معنی این است

که بازدیدکننده را به سمت مرحله خرید سوق
دهید ،حال این پرداخت میتواند بصورت آنالین
انجام گیرد یا بصورت فیزیکی
دراینجا سواالتی پیش میآید .چه نوع مشوقاتی
میتوان قائل شــد که ارتباط تا آنجا که ممکن
است نزدیکتر شــود؟ آیا قیمت من قابل رقابت
است؟ وضعیت رقبا در خصوص قیمتها چگونه
اســت؟ چقدر فرآیند خرید در سایت فروشگاه
اینترنتــی ما راحت و بی دردســر اســت؟ چه
مشکالتی در راه خرید مشتری وجود دارد؟
متعهد بودن به مشتریان ()Engage
این قسمت بسیاری از موارد مورد توجه الزم قرار
نمیگیرد  .با توجه به تجربیات من ،کســانیکه
تمامی توجــه خود را به یکبــار فروش معطوف
میکننــد اغلب فرصتهای زیادی را از دســت
میدهند ،بخصــوص زمانیکه پای یک محصول
خوب در میان باشد.
این بخش تماماً معطوف به فعالیتهای بازاریابی
جهت تشویق به خرید مجدد است .طیف وسیعی
از ارتباطات را میتوان به صورت آنالین و آفالین
را از طریق باشگاه مشتریان  ،وبسایت ،صفحات
شــبکههای اجتماعی ،ایمیــل و دیگر تعامالت
مســتقیم صورت داد تا منجر بــه افزایش عمر

ارتباط با مشتری شود.
سخن آخر
بســیاری از شــرکتها فاقــد اســتراتژی
دیجیتالمارکتینگ هستند .در صورت داشتن
یک استراتژی سنتی وقتی میخواهید آن را وارد
فضای دیجیتال کنید نیاز به یک نقشــه جهت
پیادهسازی آن میباشــد که در این راه میتواند
این مدل به شما کمک کند .باشگاههای مشتریان
و وفادارسازی مشــتریان مباحث میباشند که
بســیار در روشهای بازاریابی ،شناسایی رفتار
مشــتری و فروش هوشــمندانه با اســتفاده از
گیمیفیکیشــن یا بازی کاری مورد نیاز تمامی
کسب و کار ها میباشند .باشگاههای مشتریان
تنها برای فروشگاههای انالین نمیباشند و حتی
آرایشگاهها ،باشــگاهها و .....میتوانند به صورت
اختصاصی باشگاههای مشــتریان خود را برای
ارائه هرچه بهتر خدمــات و محصوالت و جذب
مشــتریان جدید همراه با حفظ مشتریان قبلی
داشته باشند.
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توریسمدرمانی یا گردشگری سالمت چیست؟

«بخش اول»

ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮرﯾﺴﻢدرﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﺰا در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و داﻣﻨﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .گسترش صنعت گردشگری عالوه بر نقش و تاثیر آن در ابراز هویت ملی ،موجب ارتقای ابعاد وســیع اقتصادی از جمله ایجاد فرصتهای شغلی،
درآمدزایی ،كاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه میشود .در ﻣﯿﺎن ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و
ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ از ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ .گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی ،سومین صنعت بزرگ جهان به شمار میرود .این صنعت
تاثیر بسزایی در درآمدهای ارزی کشورها دارد و به طور حتم در آیندهای نزدیک به صنعت اول جهان تبدیل خواهد شد .با گذر زمان و پیشرفت این صنعت،
گردشگری از حالت عام خارج شده و به شاخههای تخصصی نظیر گردشگری فرهنگی ،گردشگری ورزشی ،گردشگری ماجراجویانه ،گردشگری مذهبی،
گردشگری سالمت و غیره تقسیم شده است .آنچه که مبنای این تقسیمبندی قرار میگیرد نیت یا قصد اصلی گردشگراز گردشگری است .بنابراین ،افرادی
که به منظور برخورداری از خدمات سالمت (پیشگیری ،درمان) به کشور دیگری سفر میکنند ،در زمره گردشگران سالمت قرار دارند .برای توریسمدرمانی
که گاهی از آن با عنوان توریسم سالمت و یا گردشگری سالمت نام برده میشـود ،تعـاریف گوناگونی بیـــان شـده است .سـازمـان جهـانی گردشـگری
( )WTOبه طور خاص ،گردشگری سالمت را چنین تعریف میکند  :اســتفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سالمتی و افزایش روحیه فرد (با استفاده
از آبهای معدنی  ،آب و هوا یا مداخالت پزشکی) منجر میشود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد – که بیش از  ۲۴ساعت است – به طول میانجامد.
مقولهی گردشگری سالمت فراتر از گردشگری درمانی اســت .آبهای گرم و معدنی و لجندرمانی همراه با امکانات طبیعی نیز شامل مقولهی گردشگری
سالمت است .شعار جهانی توریسم سالمت ،امکانات و خدمات در حد کشورهای جهان اول یا پیشرفته و قیمتها و هزینهها در حد کشورهای در حال توسعه
و جهان سوم است.
تاریخچهی گردشگری سالمت
گردشگری سالمت از زمان یونان و روم باستان وجود داشته و سپس به بسیاری از کشــورهای اروپایی و نقاط دیگر دنیا توسعه یافته است .از زمان باستان،
افراد زیادی به منظور فراغت روحی و درمان به مجاورت رودخانه و آبهای معدنی میرفتند .آبهای گرم از قدیماالیام با آرامش و تجدید قوای جســمی و
روحی انسان همراه بوده است .استفادهکنندگان از اینگونه آبها ،قرنهاست که در آبهای گرم آبتنی میکنند و از آب چشمههای معدنی مینوشند .در
انگلستان ،توسعه اقامتگاههای کنار دریا بر اساس این باور اتفاق افتاد که استفاده آب دریا در درمان بیماریها مفید است .در اروپا شهرهای بسیاری در اطراف
چشمههای آب معدنی و تسهیالت درمانی ساخته شده است .نمونههای آن را میتوان در شــهرهای بادن ،السانه ،موریتس و اینترالکن در سوییس ،بادن
و ویسبادن در آلمان ،وین در اتریش و بوداپست در مجارستان مشاهده کرد .در این شهرها مردم از آبهای معدنی به منظور معالجه بیماریهایی همچون
رماتیسم ،عفونتهای پوست و سوءهاضمه استفاده میکردند .در اروپا چشمههای آب معدنی و کلینیکهای آب درمانی در اواخر قرن هجدهم مورد توجه

زیر شاخههای گردشگری سالمت

27
گردشگری . . . . . . . . . . . . .
.........................

گردشگری پزشکی ()Medical Tourism
درواقع گردشگری پزشکی رایجترین و حساسترین زیر شــاخه گردشگری سالمت است .این ســفر عموما برای درمان بیماری یا انجام عمل جراحی و یا
چکآپ سالمت گردشگر در کلینیکها و بیمارستانهای کشوری با امکانات پزشکی باال و هزینههای درمانی مناسب انجام میگیرد .گردشگری پزشکی
یا گردشگری درمانی حساسترین نوع گردشگری در بین تمام انواع گردشگریها است .زیرا به طور مستقیم با جان و سالمت گردشگر مرتبط است .گرچه
بسیاری از کشورهای توریستی دنیا امروزه برای کسب درآمد ،خدمات گردشگری درمانی ارائـــه می دهند ،امـــا مطمئنـا توانمندی یـک کشـور در علم
پزشکی و خدمات درمانی برخالف گردشگری تفریحی و ورزشی و… چیزی نیست که صرفا با ساخت و ساز و صرف پول بدست آید .وجود پزشکان متبحر و
باتجربه ،سابقه علم پزشکی ،وجود زیرساختهای درمانی و نظارتی ،وجود بیمارستانها و کلینیکهای استاندارد ،تجهیزات پزشکی کامل و به روز ،همچنین
وجود قوانین و نظارتهای پزشکی جزو زیرساختهای مهم درمانی یک کشور به شمار میروند ،تا آن کشور بتواند در مرحله بعدی با ادغام خدمات اقامتی
و گردشگری اقدام به فعالیت در زمینه گردشگری سالمت کند .قابل ذکر اســت که کشور ایران دارای پیشینه پزشکی هزاران ساله است و همواره پزشکان
ایرانی در سطح بینالمللی شناخته شده بودند.
گردشگری طبیعت درمانی ()Curative Tourism
سفردرمانی به مراکز دارای منابع و خدمات درمانی طبیعی تحت نظارت پزشک را گردشگری طبیعت درمانی میگویند .این منابع و خدمات طبیعی شامل
چشمههای آب گرم ،دریاچه نمک ،آفتاب درخشان ،لجن طبی ،ماساژ طبی ،حمام گیاهی و همچنین محیط زیست زیبا ،پاک و آرام به منظور بهبود بیماران
پوستی ،تنفسی ،روماتولوژی ،عضالنی و یا گذراندن دوران نقاهت بعد از درمان و عملهای جراحی صورت میگیرد .به لطف خدا ،طبیعت متنوع ایران انواع
و اقسام منابع طبیعتدرمانی را در اختیار انسانها گذاشته است .درحال حاضر در ایران مراکز بسیاری وجود دارد که در کنار منابع طبیعتدرمانی امکانات
اقامتی ،رفاهی و نظارت پزشکی را برای گردشگران آماده کردهاند ،تا گردشگران بتوانند در آرامش و رفاه کامل از این نعمتهای خداوند استفاده کنند.
گردشگری تندرستی ()Wellness Tourism
در این نوع سفر ،گردشگر به دنبال آرامش اســت و برای رهایی از تنشهای زندگی روزمره و تجدید قوا ،بدون مداخله و نظارت پزشکی راهی سفر میشود.
معموال این گردشگران بیماری جسمی مشخصی ندارند و بیشتر در پی بهرهمندی از طبیعت شفابخش و دوری از شلوغیها ،تنشها و آلودگیهای زندگی
شهری هستند .یکی از جاذبهها و امتیازات ایران برای گردشگری درمانی در حوزهی آبدرمانی اســت ،به طوری که در حال حاضر بیش از  ۱۰۰۰چشمه
آبمعدنی شناسایی شده است .از دیگر جاذبههای گردشگری تندرستی در ایران ،وجود هتلها و ویالهای جنگلی ،کویری ،ساحلی و یا کوهستانی است .که
افراد میتوانند در آرامش کامل در محیطزیست پاک تندرستی خود را بهبود بخشند.
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جدی قرار گرفتند و عالوه بر این که به تجهیزات متناسب مجهز شدند فضاهای اطراف آنها نیز برای بهرهمندی از سکون و آرامش و چشماندازهای طبیعی
سامان یافتند .در این قبیل کلینیکها تیمهای مشاوره پزشکی برای تجویز مدت و نحوه اســتفاده از هر نوع آب برای درمان بیماریهای مختلف مشغول
هســتند .مراجعین به اینگونه آبها را اغلب بیمارانی که مبتال به ناراحتیهای پوستی ،دردهای روماتیســمی ،ورم مفاصل ،خستگی و فرسودگی مفرط
جسمی ،نقرس ،التهاب مهرهها و ستون فقرات تشکیل میدهند .درآمریکا نیز مردم به چشمههای آب معدنی ،اقامتگاههای مجاور دریا مسافرت میکردند.
قدیمیترین منطقه چشمههای آب گرم آمریکا ساراتوگاست که از حدود  ۲۰۰سال پیش به صورت یک منطقه تجاری در این زمینه با ارائه تسهیالت اقامتی
و پذیرایی مناسب ،فعال شده است .همچنین میتوان به چشمههای آبمعدنی نزدیک ایاالت فیالدلفیا و ویرجینیا اشاره کرد .برای حداکثرکردن مطلوبیت
سفر ،تسهیالتی از قبیل کتابخانه ،تماشاخانه ،تاالر موسیقی و زمینهای بازی برای مفرح کردن اوقات گردشگران ایجاد شده است .به طوریکه امروزه مردم
نه فقط برای آبدرمانی بلکه به قصد استفاده از انواع سرگرمیهای اجتماعی به این مناطق سفر میکنند.
شواهد و آثار فراوانی از اهمیت آبهای معدنی و گرم نزد ایرانیان وجود دارد .بهویژه دستهبندیهای بوعلی سینا که این مناطق را به آسایشگاههای معنوی،
چشمههای درمانی و آبهای گرم تقسیم کرده و نحوه استفاده از هر دسته را مورد بررسی قرار داده ،نشان از اهمیت علمی اینگونه مناطق نزد ایرانیان است.
پیش از آن نیز یادگارهای باقیمانده در شهر نیشابور نشاندهنده نظام کانالکشی سنگی برای انتقال آب چشمه معدنی به نزدیکی معبد آناهیتا است .این
وضعیت یادآور موقعیت چشمه قدیمی مرانو در ایتالیا با قدمتی پنج هزار ساله است .چشمههای معدنی مناطق مختلف ایران دارای بیش از  ۳۰عنصر معدنی
از قبیل منیزیم ،پتاسیم ،سولفور ،کلسیم و غیره هستند و برخی از آنها خواص رادیواکتیویته دارند.
در طول زمان ،گردشگری مبتنی بر استفاده از آبهای معدنی مفهوم وســیعی یافت به طوری که استفاده از ویژگیهای طبیعی مانند هوای سالم نیز جزو
گردشگری سالمت محسوب میشود .با گذشت زمان مفهوم گردشگری سالمت از این هم فراتر رفته و شامل مسافرت بیماران به منظور دریافت انواع خدمات
پزشکی شد .موضوع اخیر (مسافرت بیماران به منظور دریافت انواع خدمات پزشکی) نسبت به انواع دیگر گردشگری سالمت ،جدید است.

چرا آسیا به قدرتی جهانی در
گردشگری پزشکی تبدیل شده است؟
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اینطور به نظر میرســد که آسیا به قدرت بزرگی در عرصه گردشگری پزشــکی جهان تبدیل شده اســت که علت آن را میتوان ارزانبودن این خدمات،
درمانهای تخصصی و سهولت سفر دانست.
در گردشگری پزشکی یا توریســم پزشکی ،مردم از کشورشان به ســایر نقاط دنیا سفر میکنند تا از خدمات پزشکی کشــور مقصد بهرهمند شود؛ اما چه
چیزی آسیا را به معروفترین مقصد گردشگری پزشکی تبدیل کرده است؟ علت این موضوع را میتوان فقدان درمـــانهای تخصـصی در کشـورهـا یـا
مقـرونبهصرفه بودن خدمات پزشکی در آسیا دانست .همهی این عوامل در کنار سهولت سفر که بهلطف قوانین راحتتر اخذ ویزا برای درمانهای پزشکی
میسر شده است ،گزینههای متعددی از گردشگری پزشکی را پیش روی مسافران قرار میدهد.
در گذشته ،گردشگران بهخاطر اســتفاده از آفتاب ،دریا و شن به آسیا ســفر میکردند و اکنون برای جراحی ،این قاره را انتخاب میکنند .طی یک دههی
گذشته ،آسیا به یک مقصد برتر گردشگری پزشکی برای مردم سراسر جهان تبدیل شده است؛ بهطوری که در حال حاضر ،آسیا فقط به سواحل سفید بکر،
یادبودهای تاریخی و میراث فرهنگی غنی در جهان مشهور نیست و مراقبتهای پزشکی اکنون توجه جمعیت زیادی از مردم دنیا را به خود جلب کرده است.
از پیوند کبد و جراحی چاقی گرفته تا دندانپزشکی و بوتاکس باعث شده است ،تعداد بیشتری از گردشگران روانه آسیا شوند .طبق گزارشها در سال ،۲۰۱۷
یک میلیون گردشگر پزشکی به مالزی و  ۳٫۳میلیون نفر به تایلند سفر کردهاند .کشــور هند نیز که در سال  ۲۰۱۶پذیرای  ۴,۰۲۷,۰۱۴گردشگر سالمت
بود ،در سال  ۲۰۱۷با افزایش تعداد این گردشگران به رقم  ۴,۰۹۵,۰۵۶نفر مواجه شد .با ما همراه باشید تا برترین کشورهای آسیایی در حوزهی گردشگری
پزشکی را به شما معرفی کنیم.

سنگاپور
سنگاپور در میان برترین مقاصد گردشگری پزشکی برای بیمارانی است که
بهدنبال امکانات پیشرفته ،پزشکان متخصص و مراقبت باکیفیت هستند .با
اینکه سنگاپور بهعنوان یکی از گرانترین شهرهای جهان به حساب میآید؛
اما این کشور بیش از  ۱۵بیمارستان مخصوص گردشگران پزشکی دارد .بر
اساس دادههای شاخص گردشگری پزشکی ،سنگاپور از نظر تجربهی بیمار،
در میان هفت کشور جذاب آسیایی قرار دارد ،هرچند که این کشور بهلحاظ
مقرونبهصرفه بودن در پایینترین جایگاه ایستاده است.
مالزی
مالزی در زمینهی گردشگری پزشکی با سرعت به پیش میرود و در حال
حاضر یکی از مقاصد پرطرفدار بین گردشــگران سایر کشورهای آسیایی
بهخصوص اندونزی به حســاب میآید .از یک میلیون گردشگر سالمت که
در سال  ۲۰۱۷به این کشور ســفر کرده بودند ۶۰۰ ،هزار نفر اهل اندونزی

ایران
طبق اعالم معاون انجمن توســعه خدمات بینالمللی گردشگری پزشکی
ایران ،در طول چهار ماه اول سال  ۱۳۹۸رکورد باالی  ۶۰۰هزار نفر گردشگر
پزشکی ثبت شــده که درست معادل تعداد کل گردشــگرانی است که در
سال مالی گذشته (اسفند  )۹۷ - ۹۶به ایران سفر کرده بودند .وی توضیح
میدهد:
ً
سال گذشته مجموعا  ۱٫۲میلیارد دالر درآمد از طریق گردشگری پزشکی
نصیب کشور شد .این رقم طی چهار ماه اول سال ۲۰ ،تا  ۳۰درصد افزایش
داشته اســت .دلیل اصلی این افزایش را میتوان کاهش ارزش ریال ایران
نسبت به ارزهای خارجی دانست.
عالوه بر این ،تخصص پزشــکان ایرانی باعث شده اســت که بازار خدمات
پزشــکی ما برای خارجیها جذاب باشد .اکثر گردشــگران پزشکی که در
سال جـاری بـه ایـران سفـر کـردهانـد ،عمـدتـــاً از کشـورهـای عـراق،
جمهـــوری آذربایجان ،کشورهای حاشیهی خلیج فارس ،لبنان ،سوریه و
همچنین مهاجران ایرانی ساکن کانادا وآلمان بودهاند .جراحیهای زیبایی
و قلب باز و همچنین درمانهــای ارتوپدی و ناباروری در صدر فهرســت
گردشگری پزشکی قرار داشتهاند.
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هنـد
هند ،یکی دیگر از مقاصد گردشگری پزشکی در آسیا به حساب میآید که با
فناوریهای مدرن ،جراحیهای در سطح جهانی و درمانهای مقرونبهصرفه
پذیرای گردشگران است .افرادی که به هند سفر میکنند ،عالوه بر معالجه و
جراحی تخصصی ،بهدنبال تعیین وقت پزشک برای معاینههای بالینی منظم
هستند .برنامهی دولت هند بهمنظور اصالح قانون ویزای الکترونیکی برای
 ۱۵۰کشور دنیا در سال  ۲۰۱۶باعث تســهیل دریافت ویزا برای مسافران
خارجی شد .عالوه بر این ،سیاست بهداشت ملی هند مصوب سال ۲۰۰۲
تصریح میکند که دولت باید از گردشــگران سالمت حمایت کرده و برای
همسر بیماران نیز ویزای پزشکی صادر کند.

کره جنوبی
کره جنوبی بهواســطهی کلینیکهای زیباییاش ،شــهرت جهانی دارد،
هرچند که جاهطلبیهای این کشــور بــه جراحیهــای زیبایی محدود
نشده است .بهگفتهی وزارت بهداشت و رفاه کره جنوبی ،در ســـال ۲۰۱۶
حـدود سه میلیون گردشگر پزشکی به این کشور سفر کردهاند که در این
میان بیمارانی از کانادا ،آمریکا ،امــارات متحده عربی ،چین و ژاپن نیز قرار
داشتهاند .سیســتم مراقبتهای بهداشــتی کره جنوبی بهعنوان بهترین
در آسیا در نظر گرفته میشــود و در صنعت فناوری پزشکی نیز از جایگاه
برجستهای برخوردار اســت .دولت کره جنوبی در جهت ترویج گردشگری
پزشــکی ،برای بیمارانی که قصد معالجه یا جراحی در این کشور را دارند،
ویزای خاصی صادر میکند .عالوه بر این ،بیمهای در اختیار آنها میگذارد
که جراحت و مرگ ناشی از معالجه یا اقدامات پزشکی را پوشش میدهد.
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تایلند
کشور تایلند شهرت زیادی بین گردشگران پزشکی
دارد .دولت تایلند از سال  ۲۰۰۳تالش کرده است تا از
طریق برنامههای مرکز مراقبتهای بهداشتی عالی در
آسیا ،این کشور را به مرکز جهانی گردشگری پزشکی
تبدیل کند؛ عالوه بــر این ،تایلند  ۳۷بیمارســتان
با تأییدیهی کمیســیون مشــترک بینالمللی دارد.
سازمان جهانی بهداشــت ،پژوهشی در سال ۲۰۱۶
منتشر کرد که نشان میداد آن دسته از گردشگران
پزشکی که به تایلند سفر میکنند ،بیشــتر از آنکه از کشورهای ثروتمند
باشند ،ساکن کشورهای شرق مدیترانه ،جنوبشرق یا جنوب آسیا بودهاند.
با این حــال ،آنچه که این کشــور را به مقصدی ایدهآل برای گردشــگری
پزشکی تبدیل کرده است ،عبارتاند از :خدمات پزشکی در سطح جهانی،
مراقبتهای بسیار تخصصی و بستههای خدمات سفارشی.

اینطور بــه نظر میرســد که
آســیا بــه قــدرت بزرگــی در
عرصه گردشــگری پزشکی
جهان تبدیل شده اســت که علت آن
را میتــوان ارزانبودن ایــن خدمات،
درمانهــای تخصصــی و ســهولت
سفر دانست.

بودهاند .طبق اعالم شورای سفرهای پزشکی مالزی،
این کشور درصدد جذب حداقل یک میلیون گردشگر
سالمت از اندونزی تا ســال  ۲۰۲۰است .از آنجا که
وزارت بهداشت بر قیمت بیمارستانهای خصوصی
در مالزی نظارت دارد ،بیماران خارجی میدانند که
مبلغ اضافهای از آنها گرفته نخواهد شد .مراقبتهای
بهداشــتی باکیفیت با قیمتی مناســب باعث جذب
بیماران از سراسر آسیا و سایر کشورهای دنیا به این
کشور آسیایی شده است.

در جهت توسعه فرهنگ جانبخشی،
همه ما مسئول و سهیم هستیم

بیمه دی ،حامی «جانبخش»
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همه ما در سالهای گذشته شاهد تغییرات زیادی در زمینههای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و تکنولوژیکی بودهایم؛ پدیدههایی که به تغییرات اساسی از
جمله در روشهای مدیریتی بسیاری از شرکتهای کوچک ،متوسط و بزرگ انجامید .در این روند میتوانیم پدیده مسئولیت اجتماعی شرکتهای مختلف
از جمله شرکتهای بیمه را نیز در نظر بگیریم.
مسئولیت اجتماعی به این معنا است که شــرکتهای بیمه ،در کنار فعالیتهای بازرگانی خود باید به فعالیتهای داوطلبانهای بپردازند که تضمینی برای
منفعت فوری آن از نظر سود یا سایر عواید پولی در کار نباشد.
بر همین اساس و با توجه به مسئولیتهای اجتماعی بیمه ،طی یک نشست خبری با حضور «محمدرضا کشاورز» مدیرعامل بیمه دی و کتایون نجفیزاده
مدیرعامل انجمن اهدا عضو ایرانیان با هدف توسعه فرهنگ اهدا عضو ،طی تفاهمنامهای مقرر شد خانواده جانبخشان توسط بیمه دی ،بیمه شوند.
در ابتدای این نشست ،دکتر کتایون نجفیزاده با ارائه آمار و توضیحاتی در خصوص پیوند و اهدا عضو در کشور اظهار داشت :ساالنه در کشور بین  ۵تا  ۸هزار
نفر با مرگ مغزی از دنیا میروند و اعضای بدن نیمی از افراد مرگ مغزی شده قابلیت اهدا دارد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته اعضای بدن  ۹۲۶مرگ مغزی در کشور اهدا شد ،ادامه داد :در سال  ۹۷اعضای بدن  ۲هزار مرگ مغزی اهدا نشد؛ در حالی
که هر فرد مرگ مغزی بین یک تا  ۸عضو میتواند اهدا کند ،اگر تصور را بر این بگذاریم که خانواده فرد مرگ مغزی شده دیر رضایت به اهدا بدهند و اگر ۳
عضو فرد مرگ مغزی قابلت اهدا داشته باشد ،با اهدا نکردن اعضای بدن این  ۲هزار مرگ مغزی ۶ ،هزار ارگان سالم به زیر خاک رفته است؛ از طرفی روزی ۷
تا  ۱۰نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی از دنیا میروند.
نجفیزاده افزود :توسعه فرهنگ اهدا عضو نیازمند حضور تمامی سازمانها ،ارگانها ،نهادهای دولتی و خصوصی است و مقوله فرهنگ با توجه به فراگیری
آن بدون مشارکت و همیاری میسر نمیشود.
وی در خصوص تفاهمنامه میان بیمه دی و انجمن اهدا عضو اظهار داشت :ذات شرکتهای بیمه در تمامی کشورهای دنیا ،ایجاد احساس آرامش و آسایش
است ،آرامشی که پس ازجبران خسارت ایجاد میشــود و این موضوع رابطه بســیار نزدیکی به مفهوم اهدای عضو دارد .جبران پس از خُ سران و اهدا عضو
میتواند زندگی دوباره به فرد نیازمند عضو اهدا کند و به عنوان نماینده جامعه اهدا عضو از طرح بیمه دی در جهت ایجاد پوشــش بیمه خانوادههای اهدا
کننده عضو ،استقبال میکنم.
نجفیزاده همچنین در خصوص ایجاد واژه «جانبخش» گفت :امروز و در کنار تفاهمنامه با بیمه دی ،از واژه و مفهوم بزرگی به نام «جانبخش» پردهبرداری
میکنیم ،مفهوم بزرگی که میتواند به عنوان یک افتخار در کنار نام هر کدام از ما قرار گیرد«.جانبخش» ،با اهدا اعضای بدن خود میتواند یک افتخار ملی
و معنوی را برای خود و خانواده خود به ارمغان بیاورد.
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مهندس محمدرضا کشاورز ،مدیرعامل بیمه دی نیز در این نشست در خصوص تفاهمنامه میان شرکت بیمه تحت مدیریت خود و انجمن اهدا عضو ایرانیان
اظهار داشت :شــرکت بیمه دی در ســال  ۱۳۹۷با فروش  ۳۵،۸۷۳میلیارد ریال حق بیمه به عنوان سومین شــرکت بیمه در کشور (دومین شرکت بیمه
خصوصی) توانسته پس از اخذ تائیدیه کفایت ذخایر فنی از بیمه مرکزی جمهوری اســامی ایران و طبق صورتهای مالی حسابرسی شده به سود ۱۰۲۸
میلیارد ریالی دست یابد که این امر نشان از موفقیت این شرکت در دستیابی به اهداف مورد نظر و سیاستهای شرکت بیمه دی است.
وی گفت :هم اکنون که شرکت بیمه دی توانسته در رسالت اصلی خود موفق باشد ،مسئولیت اجتماعی که یکی از مهمترین رکن برندهای مطرح اقتصادی
در تمامی جوامع است مورد توجه بیمه دی قرار گرفته و امروز در این نشست خبری ،بیمه دی به صورت رســمی وارد حوزه با اهمیت اهدا عضو و حمایت
از این حرکت خداپسندانه میشود .فعالیت موثری که همخوانی زیبایی با مفهوم صنعت بیمه در گسترش چتر حمایت و همراهی با مردم عزیزمان دارد.
وی در خصوص مسئولیت اجتماعی بیمه دی افزود :مسئولیت اجتماعی ،علیرغم تفکر برخی از برندهای اقتصادی ،یک حرکت تبلیغاتی نیست ،بلکه از نظر
بیمه دی ،مسئولیت اجتماعی یک وظیفه اســت ،وظیفهای که تمامی افراد و در جایگاههای بزرگتر ،تمامی شرکتها و سازمانها باید در قبال جامعه خود
متعهد باشند.
مدیرعامل بیمه دی در خصوص مفهوم «جانبخش» و بیمه خانواده «جانبخش» اظهار داشت :همانگونه که عنوان شد ،جانبخشی یک افتخار ملی و معنوی
است و بسیار خرسندم که بیمه دی افتخار دارد در ایجاد مفهوم «جانبخش» سهیم باشد.
در جهت توسعه فرهنگ جانبخشی ،همه ما مسئول و سهیم هســتیم و بیمه دی نیز حمایت از خانوادههای جانبخش را وظیفه خود میداند و امیدواریم
بتوانیم به میزان توان خود در افتخار جان بخشی سهیم باشیم.
جشنواره «جانبخش» زمینهساز فرهنگ اهدا عضو
در حاشیه این نشست خبری و امضا تفاهمنامه میان بیمه دی و انجمن اهدا عضو ،دکتر میرموسوی ،مدیر روابطعمومی و اطالعرسانی بیمه دی در خصوص
جشنواره هنری جانبخش اظهار کرد :هنر ،خروجی تفکر و فرهنگ یک جامعه است و هنرمندان با آثار هنری خود ،زمینهساز توسعه فرهنگ جانبخشی
خواهند بود.
وی افزود :جشنواره هنری جانبخش که با حمایت بیمه دی و با نظارت انجمن اهدا عضو در حوزه تندیسسازی و با هدف معرفی تندیس جانبخش با حضور
هنرمندان مطرح کشور برگزار خواهد شد.
موسوی با اشاره به هیات داوران جشنواره هنری جانبخش ،افزود :براساس تصمیم شورای سیاستگذاری این جشنواره ،هنرمندان مطرح کشور در حوزه
هنرهای تجسمی آثار هنری ارسالی را انتخاب و داوری خواهند کرد و امیدواریم بتوانیم با برپایی این جشنواره ،گام موثری در توسعه فرهنگ«جانبخشی»
برداریم.
گفتنی اســت در پایان این نشســت خبری ،تفاهمنامه میان بیمه دی و انجمن اهدا عضو امضا شد و بیمه دی به صورت رســمی به عنوان حامی فرهنگ
«جانبخشی» معرفی شد.

ضرورت توسعه خالقيت و نوآوري
در سازمانها و مراكز صنعتي

(بخش اول)
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مقدمه
پر واضح است که مسائل امروز با راهحلهاي ديروز حل شدني نيست ،این
نکته نیز مشخص است که آینده به دست خودمان ساخته میشود و چشم
امید داشتن به دست و تالش دیگران کاری عبث و بیهوده است .کشورهای
توسعه یافته این معنا را دهههای قبل دریافتهاند و ما مدتی است شعارش را
سر میدهیم .امروز شرايط محيطي و قواعدبازي به حدي بيرحم ،پيچيده،
پويا و نامطمئن گرديده كه سازمانها ديگر نميتوانند با تغييرات سطحي
و ظاهري در ساختارها ،روشها ،سيستمها و غيره حيات بلندمدت خود را
تضمين كنند .لذا سازمانهاي امروزي بايد چنين نگرشي در اذهان مديران
و كاركنان خود به وجود آورند كه «آيندهاي وجود ندارد ،بلكه بايد آن را خلق
كرد و فقط سازگاري با تغيير كافي نيست ،بلكه بايد آن را دوست داشت».
امروزه ســازمانها نميتوانند با دل بســتن به توان باالي توليدي و اجراي
چندطرح خالقانه بر رقباي كوچك ،منعطف ،نوآور ،فرصتگرا و كم هزينه
فايق آيند .آنها بايد شرايطي را فراهم كنند تا استعداد خالقيت كاركنان بارور
شده و همه آنان روحيه كارآفريني پيدا كرده و بتوانند به راحتي ،مستمر و به
طور فردي يا گروهي فعاليتهاي نوآورانه خود را به اجرا درآورند.
-1بيان مفاهيم خالقيت ،نوآوري و TRIZ

1

امروزه بزرگترين سرمايه ســازمانها و مراكز صنعتي انديشههاي خالق
منابع انساني ميباشد ،لذا بايستي در جهت رشد و توسعه قابليتهاي خالق
و توان شكوفائي اين ســرمايههاي گرانسنگ در سازمانها و مراكز صنعتي
تالش مضاعفی نمود .برای «ایرانی» با تمدنی دیرینه و باشکوه و سابقهای
شگرف در زمینه توسعه علوم و فنون «غیر ممکن غیر ممکن است» و ايران
كه از خالقترين تمدنهاي پيشــگام جهان بوده اســت میتواند با توسعه
خالقيت و نوآوري قلههاي پيشرفت و ترقي را فتح نمايد.

خالقيت  Creativityو نوآوري برابر واژه  Innovationميباشد .تعاريف
خالقيت و نوآوري با ويژگيهاي «تازگي»« ،جديدي» و «ســرآغازبودن»
همراه است .تونيپروكتور به نقل از ورتهايمر خالقيت را توانايي نگاه جديد
و متفاوت به يك موضوع و بعبارتي فرايند شكستن و دوباره ساختن دانش
خود درباره موضوعي و به دســت آوردن بينش جديد نسبت به ماهيت آن
است «گلستان هاشمي .سيدمهدي»1382 -
در تعاريف خالقيت و نوآوري همواره بر تغيير و تحول ،تازگي ،حل مسئله و
تفكر واگرا تاكيد شده است .نظريات جديد ،اختراعات و اكتشافات ،نظريه
نسبيت انيشــتن ،نظريه بينهايت بودن ذرات ،الگوي ساختاري مولكولي
معادله شــرودينگر و حتي ابداعات هنري نظير :تابلوي موناليزا (داوينچي)
تابلوي ظهر عاشورا (استاد فرشچيان) اشعار سهراب سپهري ،آثار شكسپير
و ...از جمله مهمترين خالقيتها و نوآوريهاست ،خالقيت را ميتوان فرايند
كشف شــخصي بطور نسبتا هوشــيار و هدايتكننده به سمت بينشهاي
جديد و مناسب و بنا به تعريف «وايمن» توان خارج شدن از جهان مرسوم و
رد شدن از تله تكرار و دوباره مرتب كردن طبقهها دانست (پروكتور ).1999
خالقيت فرآيندي است كه توانايي ارائه ايدهها ،نظريهها و بينشهاي نوين را
ايجاد مي كند كه به حل خالق مسائل منجر ميشود .تفكر خالق طبق گفته
مايگاري بك عبارتست از فراورده خالق فردي كه حاصل فرايند «خالقيت
ذهني» است .انديشه خالق در ســازمان چنانچه بصورت فرايندي درآيد
فرهنگ سازماني را نيز دستخوش تغيير و تحول مينمايد ،فرهنگ سازماني
شامل نوع نگاهش به جهان ،ســبک تفکر ،اخالقيات ،هنجارها و ارزشها،
موازين و قواعد آن ميشود( .آلبرشت )1987-
نوآوري محصول خالقيت اســت ،در واقع خالقيت عينيت يافته و انديشه
خالق تحقــق يافته نوآوري ناميده ميشــود .خالقيت .ايجــاد پديدهها و
فرايندهايي است كه قبال و جود نداشته است .خالقيت بستر رشد و پيدايي

 -1مخفف واژه روسی «نظریه حل ابداعی مسئله» است .که معادل التین آن  of inventive problem solving theoryمیباشد.

creatology -2
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-2نقش فرآيندهاي خالقيت و نوآوري در رشد و توسعه علم و
فناوری
فرآيندهاي خالقيت و نوآوري نقش بســيار مهمي در رشد و توسعه صنايع
داراي تكنولوژي ســطح باال و پيشــرفته ايفا مينمايد ،چنانكه محوريت
فعاليتهاي جهاني صنايع پیشــرفته براساس خالقيت و نوآوري ميباشد.
از اينرو اســتفاده از دانش خالقيت شناســي و مفاهيم راهگشــاي علمي
كاربردي آن در راستاي توسعه خالقيت و نوآوري در صنايع كشور ضروري
ميباشد .يکي از شاخههاي خالقيت شناسي 2که کاربردهاي فراواني را در
اين راستا فراهم مينمايد مهندسي خالقيت بيونيكي ميباشد .به طور كلي
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نواوري است .در واقع «نوآوري» كاربرد و عملياتي شدن ايدههاي خالق و
بكارگيري ايدهها در محيط كار و اجتماع است (آلبرشت )1987-
آلتشــولر پدر  TRIZبيش از  40هزار اختراع ثبت شده مهم را عميقا مورد
بررســي قرار داد؛ وي متوجه شــد ،اختراعات به عنوان مسئله چگونه حل
شدهاند .بر اساس نتايج حاصله از اين نوع مطالعات ماحصل كشفيات آلتشولر
«اصول و قوانين تریز» بود .آلتشــولر به دنبال کشف تكنيكهاي خالق به
کمک بررسي مدارك اصلي از اختراعات ثبت شده بود .او سعي كرد فرايند
اصولي را به وســيله راهحلهاي خوبي كه يافته بود كشف نمايد و براي وي
مهم نبود كه در آن فرايند از چه تكنولوژي استفاده شده است .براين اساس
او قاعدهاي كه پايه و اساس دانش اوليه و روشهاي مختلف براي حل مسائل
فني بود را پيدا نمود .بعدا ً اين روشها به آنچه كه آلتشولر آن را  TRIZناميد
توسعه داده شــدهاند .تحقيقات  TRIZبا بيان اين فرضيه آغاز ميشود که
يکسري اصول جهان مشــمول اختراع وجود دارد که مبنايي براي نوآوري
خالق با استفاده از تکنولوژيهاي پيشرفته ميباشد .اين بدين معني است
که اگر اين اصول تعريف و شناسايي گردند ميتوانند به تفکر افراد در ايجاد
فرآيندهاي مبتني بر نوآوري به صورت قابل پيشبينانهتري عمل نمايند.
اين تحقيق در طي چندين مرحله در طول  50ســال گذشته تکامل يافته
است ،سه يافته اصلي از اين تحقيق در زير ارائه ميشود:
 -1مسائل و راه حلهايي که در ميان صنايع و علوم تکرار شده بودند.
 -2الگوهاي تکامل فني که در ميان صنايع و علوم تکرار شده بودند.
 -3نوآوريهاي استفاد شــده توســط علوم خارج از زمينهاي که آن علوم
توسعه يافته بودند.
امروزه  TRIZيك منبع از روشها براي يافتن و حل مسائل است ،يك دانش
پايه توانمند و قانونمند .روشهاي حل مســاله  TRIZهمچنين به عنوان
روشهاي برطرفكننده تناقضات شناخته ميشوند

فرآيند الگوگيري از طبيعت براي خلق ايدههاي نوآورانه را بيونيك گويند.
طبيعت با تنوع بســيار زياد در ســاختارهاي كارآمد منبع مناسبي براي
الگوگيري از راهحلهاي متنوع براي مشــكالت و فرصتها در مهندســي
مدرن را فراهم آورده اســت به طوري که امروزه با استفاده از اصول تكاملي
طبيعت راهكارهاي مدرن و تازهاي به گونهاي روز افزون براي پژوهشگران
باز ميشود .الگوسازي ( )Modelingاز ساختمانهاي ويژه موجودات زنده
تاكنون منجر به ظهور ابداعات فراواني در دنياي صنعت گرديده است .وظيفه
بيونيك بررسي فرآيندها و ساختارهاي بيولوژيكي براي طراحيهاي آينده
است .تكنولوژيهاي حيات در بهترين حالتها هستند ،و با يكديگر حالت
منظمي دارند اگر از طبيعت الگوگيري شود ،راهحلهاي مناسب و مؤثري در
تحقيقات صنايع ارائه ميگردد .همانطوري كه تاكنون نمونههاي متعددي
از اين الگوبرداريها مشاهده ميشود:
طراحي و ساخت برج ايفل با الگوگيري از استخوان ران بدن انسان
طراحي و ساخت هواپيما با الگوگيري از پرندگان
طراحي و ســاخت رباتهاي مختلف مانند  Lobster Robotبا الگوگيري
از خرچنگ
طراحي و ساخت پرنده نماي كوچك با الگوگيري از حشرات
طراحي و ساخت زيردريایيها با الگوگيري از ماهيها ...
مسلما بمنظور رشد و توسعه علم و فناوری ضرورت وجود استراتژي جهت
«تبديل ايدههاي خالق به نوآوري» الزم؛ ضروری و بدیهی میباشد.
زماني كه صرف ميگردد تا خالقيت منجر به نوآوري گردد در صنايع مختلف
متفاوت اســت ،به عنوان مثال اين زمان در ســازمانهايي كه نرمافزارهاي
كاربردي توليد مينمايند ممكن است چند ماه باشد؛ در حالي كه در صنايعی
مانند :هوا -فضا اين زمان ممكن است چندين دهه به طول بينجامد .هرگونه
فرآيندي كه منجــر به تقويت نمودن تعداد ايدههايــي گردد كه در نهايت
تبديل به نوآوري ميگردند مزاياي مالي زيادي را براي ســازمان به همراه
خواهد آورد .بدين منظور سازمان نيازمند آن است تا استراتژي مناسبي را
جهت تبديل ايدههاي خالق به نوآوري تدوين نمايد.
يكي از استراتژيهاي مناسبي كه سازمان به منظور تبديل ايدههاي خالق
به نوآوري و توليد محصوالت جديد ميتواند به كار گيرد اشاعه نوآوريهاي
خود ميباشد .پيش از پرداختن به استراتژي اشاعه نوآوريها ،مراحل فرآيند
نوآوري سازماني جهت توليد محصوالت و خدمات جديد مورد بررسي قرار
میگيرد .در واقع از ديد سازماني نوآوري فراورده و محصول خالقي است كه
در يك سازمان توليد ميشود .ضمن اينكه فراورده خالق ميتواند نرمافزاري
يا سختافزاري باشد.

سال اول /شماره پنجم /آذر ماه 1398

34

گردشگری . . . . . . . . . . . . .
.........................

معدن مس بایچه باغ
به فهرست آثار ملی پیوست
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در حدود  ۱۴۴کیلومتری شمال غرب استان زنجان در شهرستان ماهنشان و در  ۱۲۵کیلومتری
جنوبغربی میانه ،معدنی متروکه وجود دارد که امروزه به منطقهای گردشــگری و دیدنی تبدیل
شده است.
معدن مس بایچه باغ سالها پیش به منظور استخراج مس در اختیار معدنکاران آلمانی قرار داشته
و روسها نیز اقدامات و بهرهبرداریهایی در آن انجام دادند و برای آنکه مردم بومی به آن دست پیدا
نکنند به آن شهر ارواح میگفتند.
این منطقه پر از جذابیتهای طبیعی چون کوههای آهکی و معدنی اســت اما آنچه آن را منحصر
به فرد کرده است ،ساخت و ســازهای تاریخی غربیان و حال و هوای اروپاییاش است که جلوهای
خاص به این منطقه داده است .هزاران کارگر و پرسنل در معدن بایچه باغ مشغول به کار بودند .این
معدن  ۱۸هزار متر در داخل کوه حفاری شده و بیش از  ۴۰تونل قدیمی دارد و بعضی از تونلهایش
ریلگذاری شده است .در محوطه این معدن عالوه بر ماشینآالت بزرگ معدنکاری و پمپاژ هوا،
امکانات تفریحی چون سینما وجود داشته است که قبل از ورود سینما به زنجان شروع به کار کرده
بود.
در سال  ۱۳۴۰وقتی قیمت جهانی مس کاهش پیدا کرد فعالیت این معدن نیز کم و سپس رها شد.
معدن بایچه باغ در زون البرز-آذربایجان در انتهای ضلع غربی روستای ارزه خوران قرار گرفته و سه
گروه اصلی سنگ را در خود جای داده است .سنگهای آتشفشانی ،آذرآواری و دگرگونی از این نوع
سنگها محسوب میشوند .این معدن استعداد و توانایی خوبی در جهت گردشگری معدنی دارد
و قرار است به دانشگاه زنجان واگذار شــود تا مطالعات و ظرفیتهای گردشگری آن مورد بررسی
قرار گیرد.
برای دسترسی به این معدن دیدنی کافیست وارد جاده ماهنشان شوید و به سمت روستای مهرآباد
حرکت کنید .پس از گذر از چند روستا به دره آغ دوغموش میرســید که شما را به دیدن معدن
بایچه باغ راهنمایی میکند.
معدن مس بایچه باغ ظرفیتی بزرگ برای گردشگری استان زنجان
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دســتی زنجان در همایش ملی ثبت در
استان خوزســتان اظهار داشــت :با ثبت ملی معدن مس بابچه باغ در فهرست میراث ملی کشور
موافقت شد .یکی از ویژگیهای این معدن داشتن سینما برای سرگرمی و تفریح پرسنل بوده است
که هنگام تجهیز ریلگذاری در این معدن صورت گرفته و عملیات معدنی بنا به دالیل نامعلومی در
دهه چهل شمسی متوقف شده است .این مقام مسئول خاطرنشان کرد :سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان زنجان در نظر دارد از محدوده این معدن عالوه بر استفاده معدنی ،بهعنوان یک جاذبه
گردشگری استفاده کند.

مناطق بکـر ایران
دنیا پر شده از جاهای توریستی و گردشگری که عکسهای زیادی از آنها وجود دارد و جای سوزن انداختن ندارند .اما خیلیها هم مشتری این جاهای توریستی
نیستند و میخواهند به جاهای بکر و دست نخورده سفر کنند ،جاهایی که هنوز رنگ و روی شــهری به خود نگرفتهاند و از سرو صدا و حضور خیل عظیم
گردشگران در آنها اثری نیست .راه دور نرویم .در ایران مناطق بکر زیادی وجود دارد که هنوز در عکسها چندان حضور ندارند و باید رفت و کشفشان کرد.

سال اول /شماره پنجم /آذر ماه 1398

36

جنگل پاسند -بهشهر
در ایران جنگلهای بکر زیادی هست که در گوشه و کنار ایران پراکنده
شدهاند و جنگل پاسند در بهشهر یکی از آنهاست .راه رسیدن به پاسند
رفتن به بهشهر در استان مازندران است ،شهری که با ساری  52کیلومتر
فاصله دارد و بر سر راه کردکوی در استان گیالن واقع شده .جنگل پاسند
که بیشتر وقتها مهای آن را پوشانده زیاد از بهشهر دور نیست و نرسیده
به بهشهر و در کنار روستای پاسند قرار گرفته .اگر به این منطقه رفتید
از دیدن آبشار پلکانی اسپه او هم که همان نزدیکیست غافل نشوید.
مسیر دسترسی :چند کیلومتر به بهشهر مانده تابلوی روستای پاسند را
میبینید .در سمت راست جاده گرگان– ساری در اولین بریدگی جاده دور
زده و بعد از گذر از ورودی روستا از ورودی دوم به جنگل پاسند میرسید.

گردشگری . . . . . . . . . . . . .
.........................

دره نی گاه
کمی از شمال ایران فاصله بگیریم و برویم ســمت لرستان .دره نی گاه
یکی از جاهای دیدنی و بکر ایران است که از حدود  ۶کیلومتری دریاچه
گهر شروع و به روستای «تی» میرســد .قشنگی دره به شکل صخرهها
و رودخانهایست که از وسطش میگذرد .رودخانه سفیدآب حدود 500
متر در این دره جریان دارد و آبشارهای مختلف در گوشه و کنار و دشت
وسیعی که پیش چشــممان قرار دارد ،ما را به کل از زمان و مکان فارغ
میکند.
مسیر دسترسی :به دورود لرســتان که رسیدید از میدان امام رضا که
میدان اصلی شهر است به سمت روستای امام زاده پیرعبدا ...بروید و از
آنجا به سمت روستای تی ادامه مســیر بدهید .روستای تی ابتدای دره
نی گاه است.

دهکده زراس -خوزستان
در تابســتان به خاطر گرمای هوا نمیشود به خوزستان سفر کرد
ولی پاییز که بیاید فصل ســفر به جنوب هم از راه میرسد .همه
جای جنوب گرم و خشک نیست و در دلش مناطق سرسبزی هم
وجود دارد؛ مثل دهکده زراس در شــمال دریاچه کارون  ۳و در
فاصله  ۱۴کیلومتری جنوب شهر دهدز .این دهکده با آب و هوای
خشک خوزستان چندان میانهای ندارد ،سرسبز است و بین کوه و
جنگلهای بلوط دریاچهای آبیرنگ پهن شده که میشود در آن
قایقسواری و ماهیگیری هم کرد.
مسیر دسترسی :دهکده تفریحی زراس واقع در  ۱۴کیلومتری
جنوب شهر دهدز و به فاصله  ۳۹کیلومتری از سد کارون سه قرار
گرفته.

رامیان-گلستان
بیشتر ما گلستان را با جنگل ملیاش یا جنگل ناهارخورانش میشناسیم،
اما در  ۷۶کیلومتری مرکز استان یعنی گرگان شهرستان رامیان واقع شده،
جایی که به جنگل سرسبز گلســتان معروف شده .رامیان سرسبز است و
اسبهای وحشی و جنگلهای مه گرفته تصویری رویایی از آن ساخته .در
سفر به رامیان دیدن قلعه موران یا ماران را که در  ۱۲کیلومتری جنوبش
قرار گرفته ،چشــمه گل رامیان در  ۵کیلومتری آن ،چشمه سرخ و آبشار
اولنگ را هم نباید از دست داد.
مسیر دسترسی :اگر از سمت تهران راهی شدهاید ،باید از جاده هراز یا
فیروزکوه مسیر شــمال را در پیش گرفته و بعد از ساری و گرگان جاده را
به سمت آزاد شهر برانید ۳۵ .کیلومتر بعد از علی آبادکتول و  ۱۰کیلومتر
قبل از آزادشهر به پلیس راه رامیان میرسید .باید جاده را به سمت راست یا
همان خروجی رامیان بپیچید تا بعد از پنج کیلومتر به شهر رامیان برسید.
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ییالق دشت النزه
بیراه نیســت اگر بگوییم اســتان گیالن بیشــتر مناطق سرسبز و کمتر
شناخته شده ایران را در خودش جای داده .ییالق النزه در منطقه مرکزی
ییالقات شاندرمن هم یکی از آنهاست که خیلی بکرتر از ماسال است .در
کنار این ییالق آبشاری با بیش از  15متر ارتفاع به اسم واشیار قرار دارد که
خیلی شبیه تنگه واشی نزدیک تهران است .مهمترین ویژگی ییالق النزه
چشمههای فراوان این ییالق اســت که به گفته خیلیها بیشترین تعداد
چشمه را در کل ییالقات ماسال و شاندرمن دارد .دشت النزه خیلی بزرگ
و سرسبز است و از هر طرف کوهها احاطهاش کردهاند.
مسیر دسترسی :شــروع جاده شــاندرمن-النزه از میــدان شهدا شهر
شاندرمن شروع میشود .شاندرمن در  55کیلومتری رشت و  5کیلومتری
ماسال قرار گرفته .از سمت چپ میدان ادامه مسیر بدهید .مسیرتان سرسبز
است و پوشیده از مزارع و جنگل .ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﺷﺖ اﻟﻨﺰه ﺑﺎﯾﺪ از روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺘﻢ ،اوﻟﻢ ،ﮔﺴﮑﻤﯿﺠﺎن ،ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺴﺮﺗﯽ ﻣﻌﺎف ،ﭼﭙﺮود ،اﺳﺘﻪ ﺳﺮ،
ﺑﻮﺳﺘﻮن ﮔﺎه ،ﺑﺮزف ،ﺧﺸﺖ ﺧﻮار ،ﭼﺎي ﺧﺎﻟﻪ ،ﺳﺒﻞ ﺧﻮار و ﺳﻨﻔﯿﻪ بگذرید.
ﺑﻌﺪ از ﺳﻨﻔﯿﻪ ﺑﻪ دﺷﺖ اﻟﻨﺰه ﻣﯽ رﺳﯿد.

گردشگری . . . . . . . . . . . . .
.........................

دریاچه فراخین -نوشهر
جاده چالوس بــرای خیلی از مــا جاده خاطرهانگیزیســت که
بعد از گذشــتن از پیــچ و خمهایش به جاهای قشــنگ زیادی
رســیدهایم .دریاچه فراخین هم در همین جاده قــرار گرفته .از
قلب جنگل میگذرید و ناگهان دریاچهای جلویتان میبینید که
حیرتانگیز و اسرارآمیز اســت .دریاچه فراخین که بیشتر شبیه
تاالبی جنگلیست تا دریاچه ،بعد از روستای ویسر در نوشهر واقع
شده و به روستای کندلوس هم خیلی نزدیک است.
مسیر دسترسی :از جاده چالوس حرکت کنید .بعد از گذشتن
از مرزن آباد ،در سمت راست جاده کمربندی چالوس به نوشهر،
جادهای فرعیست که تابلوی دیزیسرای آذربایجان در کنارش
قرار دارد .مســیر را ادامه دهید تا به روستای دلســم و بعد از آن
روستای ویســر برســید .این جاده را ادامه بدهید تا به یک جاده
خاکی معدنی برســید .بعد از گذشــتن از رودخانههای کم عمق
جادهای خاکی که حدود  40کیلومتر اســت شــما را به دریاچه
فراخین میرساند .قبل از آن  5دوراهی در پیش رو دارید .دو تای
اول را به سمت راست (تابلو به ســمت کجور) ،سومی را به سمت
چپ ،چهارمی را به سمت راست و دوراهی پنجم مسیر سمت چپ
را انتخاب کنید.

منطقه نمونه گردشگری
دهکده گل سرخ

آبگرم ورتون

آدرس:
استان اصفهان ،شهر اصفهان ،از اصفهان به سمت نائین100 ،متر قبل
از پلیس راه سجزی10 ،کیلومتر بعد از روستای ورتون ،دهکده گل سرخ
مدیریت کوروش عزیزیان 09133141586
09138121594 ، 09138121593

http://golesorkh.uspace.ir

آدرس :چهارمحال و بختیاری ،بلداجی،
خیابان شهید مفتح ،جنب دبیرستان
اسامعیل بختیار
تلفن038-34642591 :
038-34644311
دارای گواهینامه 9001 ISO
دارای گواهینامه  TCSروسیه
دارای گواهینامه  WYGاتحادیه اروپا
دارای گواهینامه به امضا اساتید
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آدرس :میمه ،ازان ،خیابان امامزاده،
روبروی مسجد امام علی(ع)
همراه09140437049 :
خانم جعفری
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نقل . . . . . . . . . . . . .
حمل . .و. . . . . .
.................
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