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مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:
سهولت کسب  وکار باید به عنوان دستور کار عمومی قوا دنبال 
شود. مقررات و قوانیِن بسیار و گاه متناقض عمالً مانع رونق 
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 هستندکه اساس آن ها ایجاد و انتشــار دانش و اطالعات است. ریشه این مفهوم 
به  صنایع فرهنگی باز می گردد که در  طی زمان و با انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات امروزه در قالب 

صنایعی چون سینما، نرم افزار، پویا نمایی و بازی یارانه ای و... ظهور می یابد.
امروزه صنایع فرهنگی و خالق در  بسیاری از کشور ها مورد توجه قرار گرفته اند. سهم ایران از  بازار وسیع 
این صنایع در دنیا بســیار کم است، می توان گفت که هنوز بســیاری از حوزه های صنعت خالق ایرانی 
به صورت بکر و دست نخورده باقی مانده است؛ برای مثال صنعت ساخت بازی های رایانه ای و انیمیشن 
جزء حوزه هایی هستند که  ایرانیان تنها مصرف کنندگان این محصوالت فرهنگی هستند. متأسفانه پای 
صنعت خالق ایرانی به هیچ کدام از حوزه های رســانه ای مانند مجله، سینما و تلویزیون باز نشده است. 
یکی از علل اصلی کمرنگ بودن این حوزه ها را می توان فقدان زیر ساخت های آموزشی مرتبط دانست. 
در چند سال اخیر با  ورود شرکت های دانش بنیان به حوزه تولید و شکل گرفتن شرکت های خصوصی، 
فعالیت های پراکنده ای در  این زمینه ها انجام گرفته که پیش بینی می شود در بلندمدت بتواند منجر به 
ایجاد بستر های الزم برای توسعه صنعت خالق ایران شود. ایجاد استارت آپ هایی در زمینه تولید و عرضه 
صنایع دستی و محصوالت هنری یکی از دستاورد هایی است که در این حوزه انجام گرفته است. البته این 
حوزه هم مشکالت خاص خود را دارد؛ مهم ترین مشــکل در این زمینه فقدان آشنایی عمومی با فضای 
استارت آپی و کارکرد های آن است. همین مشکالت گاه سبب می شود تا درصد زیادی از استارت آپ ها 
در مدت کوتاهی پس از آغاز فعالیت خود شکســت بخورند. با در نظر گرفتــن تحریم های اقتصادی از 
سوی کشورهایی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا و وجود رقیبان بزرگ صنایع خالق در جهان تجاری سازی 
ایده های صنعت خالق در ایران با هدف صادرات آنها در میان مدت امری بعید به نظر می رسد. اخیراً 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 دولت های آینده، پس از مدتی شاهد دستاوردهای مطلوبی 

در این زمینه خواهیم بود.
مدیرمسئول - مهندس الهه زین الدین



13
98

اه 
ر م

آذ
م/ 

نج
ه پ

مار
 ش

ل/
 او

ال
س

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..

10

کاهش وابستگی به نفت 
با رونق صنایع دستی

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 هیچ گاه از گزارش پیام خود 

دست نکشیده اند. 
لذا برای بهتر شدن و پیشــرف این صنعت باید 
سرمایه گذاری بیشتری دراین زمینه انجام شود 
که در اینصورت و با سرمایه گذاری در این حوزه، 
بخش زیادی از مشــکالت اقتصادی کشور حل 
خواهد شــد.  در کشــور ما روزانه هزاران قطعه 
صنایع دستی تولید می شــود که هرکدام از آنها 
ارزش بســیار باالیی دارد و این نشان دهنده این 
اســت که ما می توانیم با فروش و صادرات این 
محصــوالت،  چندین برابر صــادرات نفت برای 

کشور ارزآوری داشته باشیم. 
بــر همین اســاس اخیــراً رئیس کمیســیون 

صنایع دستی، فرش و گردشــگری اتاق تعاون 
ایران نیز بــه منظور تشــریح برنامه های بخش 
تعاون کشــور در حوزه صنایع دســتی و کاهش 
وابستگی به فروش و ارزآوری نفت گزارشی ارائه 

کرده است.
عبدا... بهرامی رئیس کمیســیون صنایع دستی، 
فرش و گردشگری با اشاره به سابقه تولید فرش و 
صنایع دستی در کشور می گوید: این محصوالت 
از ظرفیت باالیــی برخوردار هســتند و با یک 
برنامه ریزی صحیح می توانند جایگزین صادرات 
نفت شــوند. صادرات فرش دستباف تا 20 سال 
اخیر به یک و نیم میلیون دالر می رسید و تعداد 
دو میلیون بافنده فرش در کشور وجود داشتند 
و ظرفیت تولید ساالنه 6 میلیون متر مربع فرش 
دستباف وجود داشت که می توان تا سه میلیارد 
دالر ارزآوری از محل صادرات فرش ایرانی داشت 
و این در حالیست که مشکالت فرش دستباف و 

بی توجهی 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 6 هزار نفر تحصیل کرده در زمینه 
فرش هستند، اما صادرات و تولید فرش به خاطر 

بی مهری ها رو به کاهش نهاده است.
وی با انتقاد از بانک مرکزی برای پیمان سپاری 
ارزی فرش دســتباف اظهار می کنــد: با توجه 
به اینکه 90 درصــد تولیدات فرش دســتباف 
صادر می شــود و این صادرات معمــوال زمان بر 
اســت و گاهی پول صادرات فرش یک سال بعد 
برمی گردد، اما بانک مرکزی با الزام پیمان سپاری 
برای صادر کنندگان آنان را ملزم می کند که ارز 
حاصل از صــادرات فرش را در ســامانه نیمایی 
عرضه کنند. بهرامی همچنین با انتقاد از حذف 
کمک دولت برای بیمه قالیبافان می گوید:  قبال 
20 درصد حق بیمه هنرمندان قالیباف از سوی 
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عبدا... بهرامی
رئیس کمیسیون صنـایع دستی، فـرش و گردشگری 

اتاق تعاون ایران
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دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شد 
و در نتیجه تعداد زیــادی از هنرمندان قالیباف 
بیمه شــده بودند، اما از ســال 92 به بعد کمک 
دولت قطع شد و سازمان تامین اجتماعی نیز به 
بهانه مختلف بیمه قالیبافان را قطع کرد و تعداد 
بیمه شدگان قالیباف از 450 هزار نفر به کمتر از 

250 هزار نفر رسیده است. 
یعنی بیمه حدود 240 هزار نفر به بهانه های مانند 
تاخیر پرداخت حتی یک روز فیش بیمه ای 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 تامین اجتماعی 
بــه قالیبافان می گوید از بیمه ســایر رشــته ها 
استفاده کنید و ماهانه 300 هزار تومان بپردازید. 
در حالی کــه ما می گوییم قالیباف ها جزو ســه 
دهک کم درآمد جامعه هستند که توان پرداخت 

حتی 50 هزار تومان حــق بیمه در ماه را ندارند. 
اکنون چگونه بتوانند 300 هزار تومان حق بیمه 

خود را بپردازند.
بهرامی همچنیــن گالیه دیگــر فرش بافان را 
اینگونه عنــوان کرده اســت که قبــال صنعت 
فرش از مالیات بر ارزش افــزوده معاف بود، زیرا 
تولید کنندگان فرش دســتباف جزو سه دهک 
کم درآمد جامعه هســتند، اما اکنــون فروش و 
صادرات فرش مشــمول 9 درصد مالیات ارزش 
افزوده شدند که این امر باعث می شود خریداران 
فرش را به همــان نســبت ارزان تــر از بافنده 

خریداری کنند.
وی همچنین گفته اســت:  مواد اولیه مورد نیاز 
فرش دستباف مانند ابریشــم و نخ که گاهی از 
خارج وارد می شــود به نرخ دالر بازار آزاد تهیه 
می شود 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 می کند و ادامه می دهد: برای تقویت 
فعاالن این حوزه نیازمند تعریف تسهیالت جدید 
مالی هســتیم و این در حالی است که مالیات بر 

ارزش افزوده سبب شده که هزینه ها باالتر برود.
بر اساس این گزارش  در حال حاضر یک میلیون 
نفر در صنعت فرش دســتباف فعالیت دارند که 
اگر برای هر نفر ســاالنه 6 متر مربع تولید فرش 
در نظر بگیریــم این رقم می تواند ســه میلیارد 
دالر صادرات برای کشــور به ارمغان آورد ضمن 
اینکه سال گذشــته 420 میلیون دالر صادرات 
فرش دستباف انجام شده و این در حالیست که 
امسال در طول 4 ماه 30 میلیون دالر فرش صادر 

شده است.
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فرش دستباف
پرچم دوم ایران است

اســتان اصفهان با توجه به قرار گرفتن در مرکز ایران داراي تنوع فراوان در تولید انواع فرش دستباف مي باشد در مرکز 
استان فرش کرک و ابریشم اصفهان با گره فارسي و ظرافت خاصي از نظر مواد اولیه تولید مي گردد. داراي طرح هاي لچک 
و ترنج- درختي- عکس- شکارگاه-  واگیره- گلداني و ... مي باشد و تاریخچه طراحي و نقوش فرش هاي دستباف استان 
اصفهان به حسب محدوده جغرافیایي و منطقه بندي از دوره صفویه و زمان حکومت شاه عباس اول )قرن دهم ه. ق( شروع 
مي شود و قبل از این دوره مدرک مستدلي دال بر طراحي و استفاده از نقوش خاص در بافت فرش دستباف در این منطقه 
وجود ندارد. باید اشاره کرد هنوز هم بهترین و معروف ترین اساتید طراحي و نقاشي فرش دستباف از شهر هنر پرور اصفهان 

هستند و شهرهاي دیگر ایران نیز از هنرشان تغذیه مي شود.
با توجه به اهمیت فرش دســتبافت و پایدار ماندن آن در فرهنگ دیرینه ایران که از نصف جهان سرچشمه گرفته است؛ 
علی شهبازی مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی فرش روستایی اســتان اصفهان با ذکر اینکه در استان اصفهان24 
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علی شهبازی
مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی فرش روستایی 
استان اصفهان، رییس هیات مدیره اتحادیه فرش 
دستباف مرکزی ایران
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شرکت تعاوني در حیطه فرش دستباف روستایي فعالیت می کنند که حدود 60 هزار بافنده فرش زیرنظر 
این تعاونی ها مشغول و بیش از 300هزار بافنده دارای شناسنامه و کد هستند که تحت پوشش دیگر ارگان ها 
می باشند و بسیاری از بافنده ها هستند که بصورت آزاد کار کرده و تحت پوشش نهادی نیستند اظهار می کند: 
عمده تولید فرش های دستباف روستایي در شهرهایي با بافت روستایي و نیز حومه هاي کالن شهر اصفهان 

صورت مي گیرد.
رییس هیات مدیره اتحادیه فرش دستباف مرکزی ایران با یادآوری اینکه اصفهان با 12 نوع سبک و مدل 
که بیشترین فرش دستباف روستایي استان در کاشان، آران و بیدگل و نجف آباد تولید و جزو متنوع ترین، 
وسیع ترین و پرتولیدترین استان در حوزه فرش است می گوید : تولید فرش دستباف یکی از کم هزینه ترین 
موارد جهت اشتغال زایی است که می تواند بهترین درآمد و در بخش صادرات بیشترین ارزآوری را در کشور 

داشته باشد.
 عضو هیات رییسه اتاق تعاون استان اصفهان در ادامه می افزاید: فرش دستباف از ابتدا تا انتهای آن اشتغال 
بخش بزرگی از جامعه را شامل می شود از جمله اقتصاد روســتایي و تولید مواد خام، اشتغالزایی در چرخه 
صنعت طراحی و آماده سازی فرش، مرحله حساس تولید که بافنده هنر خود را به رخ می کشاند و در نهایت 

عملیات شور و پرداخت است که فرش را آماده فروش خواهد کرد.
این کارشناس فرش دســتباف با ابراز اینکه تنها 20درصد از فرش های دستباف در سهم کشور است و 80 
درصد آن صادر می گردد تصریح می کند: 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 می آید جایگاه آن در کشورهایی 

با سرانه درآمدی باال و توسعه یافته است و به جرات می توان گفت فرش ایرانی رقیب دارد ولی نظیر ندارد.
شــهبازی در خصوص موانع صادرات در این عرصه می گوید: در ســال 1380 به 99 کشــور جهان فرش 
ایرانی صادر گردید ولی متاسفانه طی ســال های اخیر صادرات این کاال در استان و دیگر شهر های کشور 
به پایین ترین سطح خود رســیده اســت زیرا عالوه بر افزایش قیمت مواد اولیه بوروکراسي اداري همانند 
وقت گیر بودن صدور مجوزهاي بازرگاني و امور گمرکي افزایش داشــته است که این خود تحریمی بیش از 

تحریم های تحمیلی ظالمانه، آسیب زاست.
او ادامه می دهد: یکی دیگر از علل کم شــدن صادرات نبود تبلیغات فرش در خارج از کشور است؛ در دنیا 
نسل جدید فرش ایرانی را نمی شناسند؛ دولت با سرمایه گذاری و باال بردن قدرت تبلیغات در همه کشورها 

می تواند دنیا را به سمت فرش ایرانی بکشاند .
مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی فرش روستایی استان اصفهان در همین راستا اعتقاد دارد حک کردن 
نقوش فرش ایرانی روی لباس ورزشکاران در میادین بین المللی یکی از راهکارهایی است که جهانیان را با 
این هنر ارزشمند آشنا می کند و همچنین در شرایطی که کشور در اقتصادی مطلوبی به سر نمی برد می تواند 

راهی بی نظیر برای کسب درآمد و ارزآوری را باز نماید.
شهبازی فروشگاه های فرش دســتباف ایرانی در هر کشور را به منزله ســفارت ایران می داند و می گوید: 
رایزنی های اقتصادی و فرهنگی در سفارتخانه ها و کنسولگری ها، یکی دیگر از راهکارهایی است که در جهت 

حمایت از فرش ایرانی می توان انجام داد.
نایب رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با اشــاره به طرح بیمه قالي بافان تصریح می کند : در سال هاي اخیر 
گامي مثبت است و تسهیالت خوبي نیز به تولیدکنندگان فرش دســتباف اعطا شده است ولی با توجه به 
900میلیارد دالری که در بودجه سال 98 به بیمه قالیبافان تعلق گرفت متاسفانه تاکنون حتی ریالی از آن 

به بیمه شدگان پرداخت نگردیده است.
اصالت فرش ایراني رقیب فرش چیني

شهبازي در پایان گفت: اصالت فرش ایراني رقیب فرش چیني است و علي رغم آنکه کشور چین رقیبي براي 
تولید فرش ایراني محسوب مي شود اما امروزه به دلیل اصالت در بافت، محصوالت فرش ایراني در بازارهاي 

چین جایگاه خاصي را به خود اختصاص داده است.
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گزیده ای از بهترین آثار صنایع دستی
ایران که شهرتی جهانی دارند

هویت هر کشوری را می توان در ال به الی فرهنگ و تاریخ آن تمدن کهن یافت، و این هویت بخشی از یک داستان باستانی از ارتباطات هنر و تمدن انسان های 
آن منطقه را بیان می کند. ایران با دارا بودن تمدنی فاخر و بسیار عمیق، یکی از پایه گذاران تمدن فرهنگی و تاریخی در میان تمام کشورهای دنیا محسوب 
می گردد.این جلوه از تمدن ایران را می توان در هنر به جا مانده از نیاکان ایرانیان در آثار تاریخی همچون مقبره ها، مساجد، کاخ ها و بسیاری دیگر از این دسته از 
آثار یافت، اما در این آثار تاریخی آثار هنری نقش اصلی را عهده دار می باشند. 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 الیه های مختلف بومی و ملی در آثار فرهنگی از گذشته تا به امروز ایفا کرده است. اما در میان آثار 
هنری با وجود فرهنگ های مختلف در سراسر ایران شاهد آثار متفاوتی هستیم که یکی از فاخرترین این آثار هنری، هنر صنایع دستی می باشد که جلوه ای از 
فرهنگ قومی و ملی را به عرصه ظهور می رساند. در این مطلب قصد داریم با گزیده ای از بهترین آثار صنایع دستی ایران که شهرتی جهانی دارند آشنا شویم.

فرش های دستباف:
نماد فرهنگی کشور در صنایع دستی را با شاخص های مختلفی می توان 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 
بین المللی با پذیرش فرش ایرانی به عنوان زیباترین و باالترین کیفیت در این زمینه از صنایع دستی 
مورد پذیرش قرار گرفته است. فرش های دستباف ایرانی با طراحی منحصر بفرد و با تکیه بر سنت 
طرح های جلوه نگر و بعضا قومی و ملی در سده 17 به اوج شکوفایی خود دست یافت و این امر تا به 
امروز فرش های دستباف ایرانی همچون گلیم، زیلو، قالی و قالیچه ها را در زمره یکی از محبوب ترین 

آثار صنایع دستی جهان قرار داده است.

ظروف مسی و شیشه ای:
از کهن ترین تکنولوژی های ایرانیان می توان از فناوری تولید ظروف مســی و شیشــه ای و شکل دهی در 
سده های گذشته با طراحی خاص اشاره نمود. شیشــه گری نه تنها در ایران بلکه در جهان از ابتدایی ترین 
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 نشیب های بسیار 
زیاد می توان در دوره سلجوقیان کنکاش نمود. در این دوره ایرانیان با ایجاد فناوری برای شکل دهی و ایجاد 
نقش های برجسته بر روی شیشه این صنعت را تبدیل به یک فناوری با قابلیت باال نمودند. همچنین می توان 
اولین فلزکاران و باالخص مسگران را ایرانیان دانست، که به فناوران این زمینه مسگر می گفتند که، با توجه 
به قابلیت های بسیار زیاد همچون میکروب زدایی 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 
ویژگی هایی پزشکی تا هنری هم اکنون جز صنایع دستی بسیار محبوب تبدیل گشته که ایران سهم بسزایی 

در این صنعت را دارد.

هنری های معرق و مینا کاری:
ایران یکی از صادرکننده های اصلی مینا کاری و چوب های طراحی شده با طراحی معرق است که، 
با هنر ظریف خود چشم هر بیننده را محو خود می کند. این شیوه از صنایع دستی به دلیل شباهت 
عملکردی با صنایع دستی دیگری همچون کاشی کاری معرق بازتاب های متنوعی را در طول زمان 
در کاربرد و نوع طراحی در یکدیگر ایجاد کرده اند. هنرهای چوبی با اختصاص دادن جلوه های متنوع 
و اســتفاده در آثار مختلف، یکی از محبوبترین نمادهای صنایع هنر دستی ایران در ابعاد جهانی 

محسوب می گردد به طوری که سهم قابل توجهی را در صنعت صادراتی کشور به عهده دارد.
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سرامیک و سفال:
سفال و سرامیک جز کهن ترین هنری های طراحی در ایران محسوب می گردد 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 می توان در این بین به پیاله ها و کوزه های سفالی که 
از اعصار گذشته مورد اســتفاده بوده نام برد. این علم با قدمتی 10 هزار ساله یکی از صنایع پیشرفته بالقوه 
باستانی بوده که قدیمی ترین کارگاه های سفالگری جهان در شوش قرار دارد. همچنین معرق کاری کاشی 
که با استفاده از سرامیک و کاشی ها صورت می گرفته که با طراحی و رنگ بندی بسیار دقیق بکار  رفته است، 

و هم اکنون بسیاری از نمادهای تاریخی ما را به خود مزین کرده است.

زیورآالت باستانی:
آلیاژهای گران قیمت 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 
جنس های مختلف مثل طال، نقره، فیروزه و... شــروع به تولید و ایجاد انواع زیورآالت با طرح های 
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 می گرفته ، 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 شکل دهی به این فلزات گرانبها، مورد 
توجه کشورهای مختلف همسایه و ســطوح دیگر جهان قرار گرفت و در قرن های گذشته تبدیل 
به یک صنایع دستی لوکس و محبوب گشت، و امروزه مردم بخشی از هویت خود را در طرح های 

اصیل این اقوام می توانند بیابند.

قالب دوزی:
این هنر یعنی قالب دوزی که به 550 سال قبل از میالد مسیح برمی گردد، یکی از مشهورترین آثار رودوزی 
ایرانی محسوب می گردد. این هنر که با ابزاری بسیار ساده صورت می  پذیرد، که در واقع با استفاده از نخ های 
ابریشمی و رنگ های متنوع آثاری هنری را بر روی پارچه ها ایجاد می کنند، که معموال این نوع پارچه ها 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

سرمه دوزی:
این صنعت با قدمتی که به دوره اشکانیان باز می گردد، یکی از قدیمی ترین انواع هنر تزیینی پارچه 
محسوب می شود، با توجه به قدمت ایران در صنایع هنر دستی در این زمینه به خواستگاه مخاطبان 
این هنر بدل نموده اســت. محبوبیت این هنر تا آنجا پیشــرفت که در دوره تیموریان پرده های 
تزئینی خانه کعبه را با استفاده از سرمه دوزی انجام داده اند، که باعث ایجاد نقش و نگار های بسیار 
زیبا و جلوه ای منحصر بفرد در کعبه گشــته بود.ســرمه ها به طور معمول از فلزات گرانبها و براق 
مانند طال و نقره ساخته می شدند، که در اعصار بعد برای ایجاد کاربردی عمومی تر در بین مردم، 
از فلزات آلیاژی دیگر که با قیمت کمتر ولی با همان زیبایی وجود داشــته اند، در ایجاد نقش های 
تزئینی مورد استفاده قرار گرفته است. ایران با دارا بودن پتانسیلی قوی از قرون گذشته تا به امروز 
یکی از بزرگترین و مشــهورترین صادرکننده صنعت های مزین شده به این هنر دستی یعنی هنر 

سرمه دوزی می باشد.
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با تنها شركت ترمه بافی دارنده مجوز 
صادرات به اروپا CE بیشتر آشنا شویم 

ترمه حسینی یزد یادگار ماندگار
حسین حسینی مالک کارخانه معروف ترمه حسینی متولد 1327 و کارمند بازنشسته آموزش و پرورش است. حرفه راه اندازی ترمه به شکل کنونی در سال 
1342 به ذهن ایشان خطور کرد. پدر حسینی در آن زمان در کارگاهی به نام کارخانه مالباف سرایدار بود. کارخانه ای که طرح هایی به نام طرح دامنی می زد 
و در این طرح همه پارچه ها یک رنگ بود ولی پا دامنی رنگ متفاوتی داشت. وی زمانی که این طرح را می بیند به این فکر می افتد که رنگی بودن پا دامنی را 
به سراسر پارچه تعمیم دهد. به همین بهانه و در سال 42 برای اولین بار پارچه تبه بادامی را ابداع کرد. در این پارچه رنگ تار و پود متفاوت بود و خروجی کار 
بسیار زیبا و چشم نواز شد و پس از چند سال این طرح به صورت تجاری در آمد. حسینی با بیان اینکه در سال های اخیر ترمه با طرح ها و رنگ های متنوع بافته 
می شود عنوان کرد در زمان ما تنها 4 رنگ بافت می شد و االن به 10 تا 12 رنگ رسیده است. در آن روزگار 2 کارگر روزانه تنها 25 سانتی متر ترمه می توانستند 

ببافند و کیفیت بافت نیز مرغوب نبود. به همین دلیل درگذشته ترمه برای سران و پادشاهان بافته می شد.
ترمه بافی با دستگاه در سال 46 به بعد در دستگاه های انجام شد و میزان تولید روزانه به 7 متر رسید و امروزه و با دستگاه های جدید به ازای هر دستگاه 60 
متر بافته می شود. دستگاه هایی که هیچگونه خطایی در بافتن ندارند. حســینی ادامه می دهد 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 600 نفر به صورت مستقیم و 400 نفر به صورت غیر مستقیم در مجموعه 

مشغول به کار هستند و 100 نمایندگی فعال در سرتاسر ایران داریم.
ترمه های 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 می گیرد. از پارچه های 
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 می شود. پنل به انواع ترمه های دوخته شده و آماده مصرف گفته می شود که در تولید رومیزی، روتختی، سجاده و جانماز، سرویس جهیزیه 
عروس، کوسن و موارد دیگر کاربرد دارد. از جمله این پنل ها می توان به طرح های شاه عباسی، شاهکار بهارستان، وصال، پدیده، بیستون، ساالر و موارد دیگر 

اشاره نمود.
شرکت ترمه حسینی اولین دارنده استانداردهای بین المللی در سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 است. گفتنی است این شرکت تنها دارنده 
مجوز صادرات به اروپا CE و دارنده انحصاری استاندارد هفت ســتاره طالیی کیفیت در تولید ترمه و همچنین اولین تولید کننده ترمه با ابریشم طبیعی با 

استفاده از دستگاه های مدرن امروزی است.
عالقه مندان به آشنایی با خدمات و محصوالت متنوع تولیدی این شرکت و نیز نمایندگی های ترمه حسینی یزد می توانند از طریق سایت اینترنتی این شرکت 
به آدرس http://www.hosseinitermeh.ir به 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.ir در خدمت هنردوستان و مشتریان عزیز می باشد.
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عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران؛

دستیابی به تکنولوژی خودروهای برقی و 
هیبریدی کار سختی نیست

امروزه با توجه به روند کاهشــی منابع انــرژی و افزایش مصرف کنندگان، 
دغدغه تمام کشور های بزرگ صنعتی، به کارگیری تکنولوژی و علوم نوین 
در جهت کاهش مصرف سوخت های فســیلی و آلودگی هوا برای کمک به 

محیط زیست است.
شــرکت های تولیدکننده ی خودرو، این نکات را در اولویت های خود قرار 
داده و اقدام به تولید خودرو هایی مدرن با طرح هایی نوین جهت پاک سازی 
محیط زیست و کاهش مصرف سوخت جهانی کرده اند. یکی از این اقدامات 

تولید خودرو های هیبریدی و برقی است.
مدت زمان زیادیست که کمپانی های مختلف در دنیا به دلیل کاهش آلودگی 
هوا و سر و صدای کمتر، شروع به ســاخت این نوع خودروها کرده اند. الزم 
به ذکر اســت این خودروها به دلیل نوع سوخت مناســب می توانند برای 

محیط زیست و دوست داران آن مناسب باشد.
خودروهای هیبریدی نوع دیگری از اتومبیل های کم ســوخت هستند که 
جایگزین مناســبی برای نوع بنزینی آن به شــمار می روند. این خودروها 
با اســتفاده از منابع مختلفــی از جمله انرژی هایی همچــون برق و انرژی 
خورشیدی، به جای سوخت بنزین برای حرکت تغذیه می کنند 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 ســاخته اند و شرکت های 
زیادی می توانند 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 
می دارد: 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 برنامه ریزی نموده و با 
فراخوان، واحدهای صنعتی و دانش بنیان مناسب را به شکل درست از نیاز 

کشور مطلع کنیم.
آرمان خالقی اظهار می دارد: بحث هزینه سوخت، جذابیت خرید خودروهای 

کم مصرف تر یا مجهز به فناوری های روز را افزایش می دهد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران می گوید: این موضوع باید توسط 
خودروسازان یک فرصت تلقی شود تا بر مبنای تغییر انرژی و نوع استفاده از 
صنایع دانش بنیان 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 

بازمی گردد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معــدن ایران تصریح می کند: 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 می دارد: الزم است با فراخوان، واحدهای صنعتی و دانش بنیان 
مناسب را به شکل درست از نیازهای کشور مطلع کنیم تا این واحدها روی 
تامین قطعات و تجهیزات این حوزه متمرکز شوند و فعالیت ها در این راستا 

هدفمند شود.
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آنچه در سال 2020 رخ می دهد؛

تکنولوژی هایی که تا سال 2020 
دنیا را متحول می کنند

تکنولوژی ها همواره در حال تغییر شکل دنیای ما هستند. هر یک با آمدن خود بخشی از زندگیمان را راحت تر می کنند اما در عین حال باعث می شوند بسیاری 
از روال های سابق زندگی به کلی به دست فراموشی سپرده شود.

اگر بخواهیم تنها به حوزه دیجیتال نگاه کنیم، می بینیم که اینترنت به خودی خود تحولی عظیم در شکل زندگی بشر ایجاد کرده است به شکلی که بسیاری 
از ما نمی توانیم حتی یک روز هم بدون اینترنت زندگی کنیم؛ اما اینترنت مثال فوق العاده جامعی است؛ کافی است به گوشی های هوشمند نگاه کنید. هر چه 
که گوشی های هوشمند قدرتمندتر شدند کم کم نقش سایر ابزارها مانند دوربین، ساعت، تقویم، دفترچه یاداشت، رادیو و حتی تلویزیون کم رنگ تر شد! بله 

تکنولوژی به همین سادگی در زندگی ما رسوخ می کند و بی سر و صدا شکل آن را تغییر می دهد.
آنچه تا 2020 رخ می دهد

 Gartner's Top Strategic Predictions for 2017 and Beyond: Surviving the Storm اواخر سال 2016 موسســه گارتنر در مقاله ای با عنوان
Winds of Digital Disruption مهمترین اتفاقات تکنولوژی 5 سال آینده  )تا سال 2020( را پیش بینی کرده است.

در این مقاله چندین پیش بینی جالب و البته تامل برانگیز درباره تغییرات آینده دنیای فناوری اطالعات را شاهد هستیم:
  تا سال 2020، 100 میلیون کاربر با استفاده از واقعیت افزوده خرید می کنند.

  تا سال 2020، یک بیزنس مبتنی بر بالک چین ارزشی بیش از 10 میلیارد خواهد داشت.
  تا سال 2020 اینترنت اشیا )IOT( نیاز به مراکز داده را حدود 3 درصد افزایش می دهد.

  تا سال 2020، 40 درصد از کارمندان با استفاده از دستبندهای هوشمند سالمتی، هزینه مراقبت های پزشکی خود را کاهش می دهند.
  تا سال 2020 یک پنجم برندهای موبایل دیگر اپلیکیشن های موبایلی ارائه نمی دهند و تنها بر وب تکیه می کنند.

  تا سال 2020 مرور وب بدون استفاده از نمایشگر تا 30 درصد افزایش خواهد یافت. 
در ادامه به صورت جزیی تر سه مورد از این پیش بینی ها را بررسی می کنیم.

پیش بینی اول: تا سال 2020 بیش از 2020 میلیون کاربر با استفاده از واقعیت افزوده خرید می کنند.
همان طور که می دانید امروزه فروشــگاه های اینترنتی به خوبی جای خود را بین مردم باز کرده اند و هر ساعتی از شبانه روز آماده خدمت رسانی به کاربران 
هستند اما این روش برای فروش برخی محصوالت جواب نمی دهد؛ مثال هنوز هم افراد بســیاری هستند که ترجیح می دهند برای خرید لباس حتما آن را 
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پرو کنند. این مسئله باعث می شود بیزنس های حوزه پوشاک و حوزه های مشــابه به مشکل بخورند اما باز هم تکنولوژی به میدان می آید و حالل مشکالت 
می شود. اصال عجیب نیست که فروشگاه های آنالین با استفاده از واقعیت مجازی شرایطی فراهم کنند که کاربر به راحتی بتواند کاالی مورد نظر خود را تست 

کند و سپس راحت تر اقدام به خرید کند.
پیش بینی دوم: تا سال 2020 گجت های بدون نمایشگر نظیر اکوی آمازون در بیش از 10 میلیون خانواده استفاده می شوند.

دستیارهای صوتی هوشمند همچون گوگل اسیســتنت، کورتانا، الکسا و سیری این روزها به شدت همه گیر شــده اند. همین موضوع باعث شده است که 
کمپانی ها بر سر بهبود این تکنولوژی با هم رقابت کنند. در کنار دستیارهای صوتی، گجت هایی همچون اکوی آمازون، ایرپادهای بی سیم اپل و گوگل هوم 
هم ساخته شده اند. دستیارهای صوتی به همراه گجت های هوشمندی که از این تکنولوژی پشتیبانی می کنند و البته صفحه نمایش هم ندارند، مسلما مرور 

وب بدون نیاز به صفحه نمایش افزایش خواهد یافت.
پیش بینی می شود استفاده از گجت های بدون صفحه نمایش تا سال 2020 با 30 درصد رشد همراه باشد.

پیش بینی سوم: تا سال 2020، بیزنس های مبتنی بر مدل بالک چین ارزشی نزدیک به 10 میلیارد خواهند داشت.
بالک چین تکنولوژی اســت که می تواند به تنهایی تغییرات زیادی را در حوزه های مختلف زندگی بشر از اقتصاد گرفته تا بیمه و گردشگری ایجاد کند. به 
عنوان مهمترین و قابل لمس ترین مثال می توانیم از بیت کوین نام ببریم که بر بستر بالک چین کار می کند و به خودی خود تغییرات چشمگیری را در حوزه 

اقتصاد به همراه خواهد داشت.
بالک چین می تواند باعث ایجاد جریان آزاد اطالعات شود و در عین سرعت بخشیدن به تراکنش ها، هزینه را هم کاهش دهد. بنابراین دور از انتظار نیست که 

سرمایه گذاری های زیادی در این حوزه انجام شود و از طرف دیگر ارزش این نمونه شرکت ها هم با افزایش چشمگیری همراه باشد.
نتیجه پیش بینی ها برای تحول دنیا تا سال 2020

نتیجه پیش بینی های این مقاله در سه جمله خالصه می شود:
  تجربه دیجیتال کاربران را به سمت فعالیت های مجازی سوق می دهد.

  نوآوری بیزنس ها تغییرات خارق العاده ای را در مفاهیم ساده ایجاد می کند.
  تاثیرات ثانویه تغییرات دیجیتال به مراتب بیشتر از تاثیرات اولیه آن است.
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مقـدمـه
از لحاظ مفهومي مدیریت اســتراتژیک با تحــول در تئوري هاي مدیریت 
همگامي دارد.  مکاتب کالســیک رفتاري و کمي مدیریت بر جنبه هایي از 
سازمان و عملکرد آن تأکید مي کردند که توسط مدیریت قابل کنترل بود. 
مسایلي از قبیل برنامه ریزي تولید، رفتار زیردستان، بهبود محیط کار، نقش 
گروه هاي غیررســمي در بازدهي کار، مدل هاي کمي تصمیم گیري و غیره. 
لیکن هرگز فضاي سیاسي جامعه، احساس افراد و نهادهاي خارج از سازمان، 
مســأله اصلي آنها نبود. چرا که محیط از ثباتي نسبي برخوردار بود و چنین 
نیازي هم احساس نمي شد. به تدریج با رشد مستمر اقتصادي، اوضاع قابل 
اطمینان محیطي از میان رفت و تغییرات و حوادث شــتابنده اي در جهان 
اتفاق افتاد. لذا تغییرات و دگرگوني هاي سریع و پیچیده جامعه و تأثیر آن 
بر رشد و توسعه شرکت ها موجب شــد که مدیران توجه خود را به محیط 
سازمان معطوف گردانند و مفاهیمي مانند سیســتم، اقتصاد، برنامه ریزي 
بلند مدت، استراتژي و فرایند مدیریت استراتژیک مورد توجه صاحب نظران 

مدیریت قرار گیرد.
تعریف مدیریت

در باره تعریف مدیریت اتفاق نظر خاصي در دســت نیســت و صاحبنظران 
و نظریه پردازان علم مدیریت با اهداف و ســوگیري هاي گوناگون، تعاریف 

متفاوتي ارائه کرده اند.
مدیریت عبارتست از: هنر انجام کار به وسیله دیگران )فالت، 1924(

فراگرد تبدیل اطالعات به عمل؛ این فراگرد تغییر و تبدیل را تصمیم گیري 
مي نامیم )فوستر، 1967(

فراگرد هماهنگ سازي فعالیت فردي وگروهي در جهت هدف هاي گروهي 

)دانلي و همکاران، 1971(
فراگرد برنامه ریزي، ســازماندهي، رهبري و نظارت کار اعضاي ســازمان و 
اســتفاده از همه منابع موجود ســازماني براي تحقق هدف هاي مورد نظر 

سازمان )استونر و همکاران، 1995(
)Strategy( استراتژي

مجموعه اي از اهداف اصلي و سیاست ها و برنامه هاي کلي به منظور نیل به این 
اهداف است به گونه اي که قادر به تبیین این موضوعات باشد که در چه کسب 
و کاري )Business( و چه نوع ســازماني فعالیت مي کنیم و یا مي خواهیم 

فعالیت نماییم.
شاندلر  )Chandler 1962( اســتراتژي را به این صورت تعریف مي کند: 
استراتژي عبارت است از یک طرح واحد، همه جانبه و تلفیقي که نقاط قوت 
وضعف سازمان را با فرصت ها و تهدیدهاي محیطي مربوط ساخته و دستیابي 

به اهداف اصلي سازمان را میسر مي سازد.
اندروز )Andrews 1971( مي گوید: اســتراتژي عبارت اســت از الگوي 
منظورها، مقاصد، اهداف، خط مشي هاي اصلي و طرح هایي جهت دستیابي 

به اهداف.
میتزبرگ )Mintzberg( تعریف کوتاهي راجع به استراتژي ارائه داده است. 

از نظر وي استراتژي عبارت است از الگوي به جریان  انداختن تصمیمات.
مدیریت استراتژیک

مدیریت عبارت است از فرایند تضمین دســتیابي سازمان به فواید ناشي از 
به کارگیري استراتژي هاي مناســب.طبق این بیان، یک استراتژي مناسب 
مطابق با نیازمندي هاي یک سازمان در زمان مشخص تعریف مي شود. فرایند 

مدیریت استراتژیک شامل شش گام متوالي و مستمر است:

ـه
ـال

مق

محسن حاج محمدی
مدیر روابط عمومی اتاق تعاون ایران

و مدرس دانشگاه در حوزه مدیریت و ارتباطات

مدیریت استراتژیک و چشم انداز 
مدیریت در هفت صنعت استراتژیک
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  تجزیه و تحلیل محیطي
  پایه گذاري جهت گیري سازماني

  هدف گذاري
  تعیین و تدوین استراتژي ها

  بسترسازي و اجراي استراتژي ها
  کنترل استراتژي ها

حال با این توضیحات علمی، به جنبه های اجرایی برنامه های راهبردی در 
حوزه صنایع استراتژیک با استفاده از قوانین مدیریت استراتژیک می پردازیم. 
راهبرد توسعه صنعتی کشور پس از سال ها نهایی شد و متولیان این حوزه 
برای اولین بار مشخص کردند که در روند توسعه صنعتی روی چه صنایعی 
تکیه خواهند کرد. »خودرو«، »فوالد«، »نســاجی و پوشاک«، »سیمان«، 
»تایر و تیوب«، »لوازم  خانگی« و »کاشی و سرامیک« هفت صنعت انتخابی 
استراتژیک است که بیشترین نقش را در شاخص های منتخب از جمله سهم 
ارزش افزوده، اشتغال زایی، صادرات، ســهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره 
تامین )به عنوان مواد اولیه یا کاالهای نهایی( و سطح دانش و فناوری دارند.

در این صنایع، ضمن بررسی وضعیت موجود،  چشم انداز تولید تا افق 1404 
نیز اعالم شده است. در سند راهبردی  صنعت، معدن و تجارت با بررسی روند 
شاخص های مهم اقتصادی ایران و جهان، به وضعیت و روند ایران از منظر 
شاخص های بین المللی 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 می کند بهتر و آسان تر درباره توسعه 

فعالیت های خود تصمیم بگیرد.
اولویت بندی رشته فعالیت ها 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 می کند تا بهتر و آســان تر بتواند درباره توسعه 
فعالیت های خــود تصمیم بگیرد و تــوان و خالقیت خود را بــرای رونق و 
شکوفایی کســب و کارها به کار گیرد. در این ســند برای الیه های اجرایی 
کشور که عمده ترین آنها بخش خصوصی اســت، تکلیف دستوری تعیین 
نشده اســت. نکته مهم اینکه در این رویکرد، میدان دار اصلی توسعه بخش 
خصوصی است و دولت فقط مطابق بسته سیاست های اجرایی تعیین شده، 

نقش توانمندساز،  پشــتیبانی کننده، هماهنگ کننده، 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 سیاسـت ها و برنامه هـای اجرایی اســـت، اگـر دولت بـه عنـوان 
حاکمیت، سیاسـت گذار قوی باشـد، نتایـج آن می توانـد بـه حصـول منافـع 
فراگیـر ملـی، بهبـود فضـای کسب و کار، رونـــق اقتصـادی و در نهایـت 

افزایـش رفـاه اجتماعی کمـک کند.
فرآینـــد برنامه ریـــزی راهبردی وزارت صنعت، معــدن و تجارت در دو 
سـطح طرح ریزی شـده که ســـطح اول همان سـطح کالن اسـت کـه بـه 
جهـت گیـری کالن و اصلـی بخش می پـردازد. در این سـطح مولفه هایـی 
نظیـر چشـم انـــداز، ماموریـت، خـــط مشـی و سیاســـت های کلـی، 
اهـداف محـوری، راهبردهـا، رشـته فعالیت هـای اولویـت دار در بخـش و 
سیاسـت های اجرایـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت پرداختـه شـده و 
در ادامـه ایـن فرآینـد بـه برنامه ریـزی رشـته فعالیت هـا و صنایـع منتخـب 
بـا توجـه بـه تحلیل هـای 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 
می دهد که از سال 1390 به بعد بحران اقتصادی شروع شده و رشد منفی 
مشاهده می شود. ولی در ســال 1392 رشد منفی شیب کمتری یافته و در 
سال 1393 نیز 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 1390 به 
بعد،  با روند نزولی مواجه بوده که در نتیجه ســهم کل بخش صنعت،  معدن 
و تجارت نیز طی این دوره از رقم 1/ 32 درصد در سال 1390 به رقم 31/6 
درصد در سال 1393 کاهش یافته است. بنابراین با توجه به وضعیت موجود 
بخش و لزوم برنامه ریزی 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 به دست آورد. یکـــی از مهم تریـن عوامـل رشـد 
صنعتی دســـتیابی بخش صنعت به نــرخ باالی ارزش افزوده اســـت. در 
سـال های گذشـته بخـش صنعـت نتوانسـته رشـد ارزش افزوده باالیی را 
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تجربه کنـد. بنابرایـن مهم ترین دالیل نـزول صنعتی در کشـور را می تـوان 
کاهـش تـوان صنعـت در خلـق ارزش افـــزوده دانسـت. چـراکـه سـهم 
ارزش افـزوده در ارزش تولیـد در ســـال های گذشـته بـه طـور تدریجـی 
کاهـش یافته اسـت. ایـن وضعیت بیانگـــر این موضـوع اسـت کـه مـواد 
اولیـه و کاالهای واسـطه ای بـه محصـول نهایـی تبدیـل نشـده و همچنیـن 
واردات کاالهای واسـطه ای و قطعـات محصوالت نهایی، رشـد داشـته است. 
بـا شناسـایی صنایـع بـا ارزش افـزوده باال و تمرکـز بـر تولیـد ایـن کاالها، 
می تـوان آهنـگ رشـد تولیـــد ناخالص داخلـی را سـرعت بخشـید. ایـن 
اقـدام بـه ویـژه بـرای کشـورهای در حـال توسـعه ای 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 کـره جنوبی، مالـزی، چین، ترکیـه و 
مکزیک نمایـان می شود، ایـن کشـورها کـه بـا رشـدی مناسـب در حـال 
رسـیدن بـه توسـعه هســـتند، بـا برنامه ریـــزی و سیاسـت گذاری های 
مناسـب در جهـت تولیـد کاالهای بـا ارزش افـزوده بـاال تمرکـز کـرده انـد. 
شـاخص مشـترک اغلـب ایـن کشـــورها، سـرمایه گـذاری 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 80 درصـد 
ارزش افـزوده بخـش صنعـت را به خـود اختصـاص داده اند. بـا توجـه بـه 
اهمیـت موضـوع ارزش افـزوده و نقـش آن در توسـعه اقتصـادی کشـور، 
مدیریـت صحیـح برای شناسـایی درسـت صنایـــع بـا ارزش افـزوده باال 

می توانـد نیـل بـه اهـداف رشـد اقتصـادی را تسـهیل کند.
اهم فرصت  های شناسایی شده در بخش صنعت، معدن و تجارت

 وجود منابع و ذخایر غنی معدنی در کشور )نفت، گاز، مواد متنوع معدنی( 
وجود امکانات و زیرســاخت های الزم برای جذب سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی و مشارکت با نام و نشان تجاری معتبر بین المللی.
 برخورداری از موقعیت اســتراتژیک در منطقه و امکان بهره مند شدن از 

مزایای آن در تجارت.
 امکان بهره گیری از مشارکت مردمی در امور بخش.

 داشتن ظرفیت و قابلیت مناسب مزیت رقابتی صادراتی.
 دسترســی به آب های آزاد و موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد کشور در 
منطقه و دسترسی به بازار نیم میلیارد نفری کشورهای همجوار، خاورمیانه 

و آسیای میانه.

 امکان بهره مندی اقتصادی از ظرفیت های ترانزیتی و کریدورهای تجاری 
کشور.

 برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی در منطقه در تولید برخی محصوالت 
اعم از محصوالت پتروشیمی و فرآورده ها و مشــتقات حاصل از نفت خام، 
معدن و صنایع معدنی، برخی محصوالت کشاورزی و فرآورده های 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 به عنوان مهم ترین بازارهای هدف 

محصوالت صادراتی کشور.
اهم چالش های شناسایی شده در بخش صنعت، معدن و تجارت

سهم پایین صنعت و معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل، کاهش سهم بهره وری 
کل عوامل در رشد صنعتی، اتکای بسیار باالی رشد تولیدات صنعتی به بازار 
مصرف داخلی، قابلیت نفوذ پایین در بازارهای خارجی به دلیل سیاست های 
ارزی نامناســب و فقدان روابط مطلوب بین المللی، پایین بودن زمینه های 
توسعه  قابلیت های فناوری روزآمد، حاکمیت ساختار شبه انحصاری و نقش 
محدود بخش خصوصی در بنگاه های نســبتا بزرگ، سســت شدن نسبی 
زنجیره تامین و عدم توازن منطقه ای، نامناســب بودن فضای کسب و کار و 
رقابت پذیری و در نتیجه عدم جذابیت سرمایه گذاری خارجی، پایین بودن 
نسبی کیفیت محصوالت تولیدی و ضعف در برخورداری از استانداردهای 
بین المللی، وجود خام فروشی 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.
هدف گذاری تا افق 1404

با توجه به ویژگی های ایران در افق 1404 به عنوان کشوری با اقتصاد نوظهور 
صنعتی، افزایش رقابت پذیری، افزایش ســهم ارزش افزوده بخش از تولید 
ناخالص داخلی، افزایش ســهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده 
صنعتی جهان، ارتقای بهره وری، افزایش ســهم صادرات صنعتی کشور در 
صادرات صنعتی جهان، افزایش ســهم تولیدات با فناوری متوسط و باال در 
ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشــور، افزایش ســرمایه گذاری خارجی، 
توسعه اشتغال پایدار، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های 
بخش، ارتقای شاخص های زیســت محیطی در راستای دستیابی به اهداف 
توسعه پایدار، الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره برداری از ظرفیت های 
آن، ارتقای ســهم بخش خصوصی واقعی در واگــذاری مالکیت واحدهای 
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ـه
ـال

مق

صنعتی، معدنی و تجاری به عنوان 12 هــدف کمی بخش صنعت، معدن و 
تجارت است. بـا توجـه بـه هدف گذاری های انجام شـده و نیـز محدودیت 
زمانی برای دسـتیابی بـه هر یک از اهـداف، ضروری اسـت بـا شناسـایی، 
گزینـش و تمرکـز بر رشـــته فعالیت هایی که بیشـترین نقش و قابلیت را 
در دسـتیابی سـریع تر به اهـداف دارنـد، سیاســـت ها و برنامه هـا را طرح 
و پیاده ســـازی کرد. اولویت بنـدی صحیـح رشـــته فعالیت هـای 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 شــاخص های منتخب از جمله ســهم ارزش افزوده، 
 اشتغال زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین )به عنوان 
مواد اولیه یا کاالهای نهایی( و سطح دانش و فناوری دارند، شناسایی شده 

است.
هفت صنعت منتخب

با توجه به تعیین رشته فعالیت های صنعتی دارای اولویت، در سند برنامه 
راهبردی برای 7 صنعت 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 برنامه های راهبردی ســایر صنایع منتخب در چارچوب 
به کار گرفته شده مانند صنایع پیشرفته، صنایع غذایی و آشامیدنی، صنایع 
دارویی و تجهیزات پزشکی، ماشــین آالت و تجهیزات صنعتی و تولیدی، 
صنایع دریایی، 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 رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری برای 
این صنعت از جمله اهداف اســتراتژیک این صنعت می باشد. براساس سند 
توسعه راهبردی تا ســال 1404 تولید سه میلیون خودوری سبک )سواری 
و وانت( و برای تجاری )اتوبوس، مینی بوس و کامیون( نیز رسیدن به تولید 
120 هزار دستگاه پیش بینی شده است که برای رسیدن به هدف گذاری و 
انجام 9 برنامه راهبردی نیز در نظر گرفته شــده است که در این خصوص 
می توان به ارتقــای توانمندی بنگاه ها، مدیریــت واردات خودرو و قطعات 

اشاره کرد.
برنامه راهبردی برای صنعت فوالد

براساس آمار منتشر شده در این سند در سال 2014 حدود 1700 میلیون 
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 17 میلیون تن است و 
ایران با سهمی معادل یک درصد، در رتبه چهاردهم تولید فوالد جهان قرار 
دارد و براساس سند راهبردی برای افق 1404 رسیدن به ظرفیت تولید 55 

میلیون تن فوالد خام پیش بینی 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 رقابت پذیری، نوســازی و ســرمایه گذاری همراه با توسعه 
فناوری و ارتقای بهــره وری عوامل تولید را می تــوان از اهداف پیش بینی 
شده در افق 1404 دانست. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عوامل درونی 
و بیرونی صنعت نساجی و پوشاک )قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها( 
و هدف گذاری های این صنعت تا افق 1404، راهبردهای توســعه صنعت 
نساجی و پوشاک در قالب 11 برنامه راهبردی برای این بخش توصیه شده که 
در این خصوص بهبود فضای کسب وکار و رقابت پذیر کردن صنعت نساجی و 
پوشاک، تنوع بخشی و توسعه صادرات منسوجات و پوشاک با ارزش افزوده 
بیشــتر مبتنی بر مزیت های رقابتی و تقویت و تکمیل خوشه های صنعتی 

منسجم و توانمند در نظر گرفته شده است. 
برنامه راهبردی صنعت سیمان

کسب جایگاه ســوم جهان با ظرفیت تولید ساالنه 120 میلیون تن و رتبه 
اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه در افق 1404 را می توان 
یکی از اهداف برنامه ای بخش سیمان دانست. با توجه به چشم انداز ترسیم 
شده صنعت سیمان در افق 1404 برای این صنعت نیز 6 هدف کلی در نظر 
گرفته شــده که می توان به ارتقای بهره وری، افزایش توان رقابت  پذیری، 
بهینه سازی مصرف انرژی و آب اشــاره کرد. از سوی دیگر برای این بخش 
4 برنامه راهبردی منتخب در نظر گرفته شــده که از میان آنها می توان به 
توسعه و ایجاد زیرساخت ها، 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 3 درصد 
حجم تولید درجهان مدنظر قرار گرفته اســت. برای این بخش نیز 9 برنامه 
راهبردی در نظر گرفته شــده که در این خصوص ارتقای توان بهره وری و 
رقابت پذیری، تولید تحت لیسانس و نام تجاری معتبر شرکت های خارجی و 
... قید شده است. الزامات اجرای برنامه های این بخش نیز در 6 سرفصل قید 

شده که رشد تولید خودرو از مهم ترین آنها محسوب می شود.
برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی

حفظ جایگاه دوم منطقه، با تولید ســاالنه 16 میلیون دستگاه و صادرات 3 
میلیارد دالر برنامه ای است که برای صنعت لوازم خانگی در سند راهبردی 
در نظر گرفته شده است. پیش بینی که برای تحقق آن 5 هدف کلی از جمله 
ایجاد حداقل یک نام و نشــان تجاری در ســطح بین المللی، 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 سیاست های صنعت 
لوازم خانگی 8 برنامه راهبرد های توسعه نیز برای این بخش پیش بینی شده 

است.
برنامه راهبردی صنعت کاشی و سرامیک

کسب جایگاه چهارم درجهان با ظرفیت تولید ساالنه 700 میلیون متر مربع 
و 2 میلیارد دالر صادرات را می توان برنامه در نظر گرفته شده برای این بخش 
با 8 هدف کلی دانست. افزایش سهم صادرات کشــور در بازارهای جهانی، 
استخراج معادن و تولید محصوالت کاشی و سرامیکی در مقیاس اقتصادی را 

می توان از جمله اهداف این صنعت دانست
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در کسب و کار
»آلیس در سرزمین عجایب« نباشیم

در این ماهنامه  قصد معرفی مدلی در بازاریابی 
دیجیتال را خواهم داشت که به این نوع سواالت 

پاسخ خوبی می دهد.
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 می خواهی بروی؟
- آلیس جواب داد: نمی دانم

- گربه گفت: حاال که نمی دانی از هر طرف بروی 
فرقی نمی کند.

  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 نمی دانیم، در این حالت در 

واقع ما استراتژی مشخصی نداریم.
الویــن لویس تافلر، کــه یکــی از معروف ترین 
آینده پژوهــان اســت و بــه خاطر آثــارش در 
زمینه های انقالب دیجیتال، فناوری و ارتباطات 
شهرت جهانی یافته، در مورد نداشتن استراتژی 

می گوید:
  اگر اســتراتژی ندارید در واقع شما بخشی از 

استراتژی دیگران هستید.
  و اما یک سئوال استراتژی چیست؟ استراتژی 
در واقع شیو ه ای برای دستیابی به اهداف و نتایج 

مطلوب مد نظرمان است.
شــروع استفــاده از مـدل RACE در 

بازاریابی دیجیتال
این روش دارای چهار مرحله است که به گونه ای 
طراحی شــده اند تا کســب و کارهــا بتوانند با 
مشــتریان خود ارتباط برقرار کنند. این مراحل 
منعکس کننده تجربه مشــتری طی این فرآیند 
می باشــد که با مرحله آگاهی دادن شروع و در 

نهایت به مرحله خرید نهایی منجر می شود.
هر کدام از حــروف Race بیانگر یکی از مراحل 

این مدل می باشند:
 Reach  بیانگر  

Act بیانگر  
Convert بیانگر  

  بیانگر Engag می باشد.
 )Reach( رسیدن به مشتری هدف

این مرحله آگاهی دادن به مشــتریان از کسب 
و کار شما می باشــد. اینجا محلی است که شما 
تمام تالش های خود را جهت برقراری ارتباط با 
مشــتریان کرده و در نهایت باید آنها را به سمت 
وبسایت یا حســاب های رسانه های خود هدایت 

کنید. 
دراین راه سئواالتی را باید از خود بپرسید، مانند 

کار
 و 

ب
کس

پویا قندی 
کارشناس نرم افزار، مشاور و مجری پروژه های باشگاه 
مشتریان و تجارت الکترونیک

نویسنده کتاب »بهتریِن کسب و کارت باش« 

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 این باره 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 
می  شود. سواالتی که بیشترافراد با اراده و بسیار 
قدرتمند در حرفه خود با آن رو به رو هســتند تا 
در رقابت با رقیب ها همیشــه پرچمدار کسب و 

کار خود باشند.
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کار
 و 

ب
کس

اینکه مشتریان من معموالً در کجا هستند؟ آنها 
چه می خوانند، می بینند، می شــنوند؟ چه نوع 
محتوایی را می توانم ارائه دهــم که باعث ایجاد 
ارزش برای مخاطبان من شود؟ مخاطبان هدف از 
چه نوع روش های جستجویی استفاده می کنند؟ 
رقیبان چه می کنند؟ با چه روش هایی افراد را به 

دنبال کردن کسب و کار من مشتاق کنم؟
 )Act( تعامل با مشتری

در زمانیکه بازدیدکنندگان به ســمت وبسایت 
شما یا حساب های رســانه های 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 
می تواند درخواســت برای اطالعات بیشــتر در 
مورد شرکت یا محصول، جســتجو برای یافتن 
محصول و یا اشتراک برای خبرنامه باشد. این ها 
همه اهداف اصلی شما جهت ارتباط برقرارکردن 

با مشتری می باشند. 
تبـدیـل بازدیـدکننـده بـه یک مشتری 

 )Convert(
تبدیل بازدید کننده به مشتری به معنی این است 

که بازدیدکننده را به سمت مرحله خرید سوق 
دهید، حال این پرداخت می تواند بصورت آنالین 

انجام گیرد یا بصورت فیزیکی 
دراینجا سواالتی پیش می آید. چه نوع مشوقاتی 
می توان قائل شــد که ارتباط تا آنجا که ممکن 
است نزدیک تر شــود؟ آیا قیمت من قابل رقابت 
است؟ وضعیت رقبا در خصوص قیمت ها چگونه 
اســت؟ چقدر فرآیند خرید در سایت فروشگاه 
اینترنتــی ما راحت و بی دردســر اســت؟ چه 

مشکالتی در راه خرید مشتری وجود دارد؟ 
 )Engage( متعهد بودن به مشتریان

این قسمت بسیاری از موارد مورد توجه الزم قرار 
نمی گیرد . با توجه به تجربیات من، کســانیکه 
تمامی توجــه خود را به یکبــار فروش معطوف 
می کننــد اغلب فرصت های زیادی را از دســت 
می دهند، بخصــوص زمانیکه پای یک محصول 

خوب در میان باشد.
این بخش تماماً معطوف به فعالیت های بازاریابی 
جهت تشویق به خرید مجدد است. طیف وسیعی 
از ارتباطات را می توان به صورت آنالین و آفالین 
را از طریق باشگاه مشتریان ، وب سایت، صفحات 
شــبکه های اجتماعی، ایمیــل و دیگر تعامالت 
مســتقیم صورت داد تا منجر بــه افزایش عمر 

ارتباط با مشتری شود. 
سخن آخر

بســیاری از شــرکت ها فاقــد اســتراتژی 
دیجیتال مارکتینگ هستند. در صورت داشتن 
یک استراتژی سنتی وقتی می خواهید آن را وارد 
فضای دیجیتال کنید نیاز به یک نقشــه جهت 
پیاده سازی آن می باشــد که در این راه می تواند 
این مدل به شما کمک کند. باشگاه های مشتریان 
و وفادار سازی مشــتریان مباحث می باشند که 
بســیار در روش های بازاریابی، شناسایی رفتار 
مشــتری و فروش هوشــمندانه با اســتفاده از 
گیمیفیکیشــن یا بازی کاری مورد نیاز تمامی 
کسب و کار ها می باشند .باشگاه های مشتریان 
تنها برای فروشگاه های انالین نمی باشند و حتی 
آرایشگاه ها، باشــگاه ها و..... می توانند به صورت 
اختصاصی باشگاه های مشــتریان خود را برای 
ارائه هرچه بهتر خدمــات و محصوالت و جذب 
مشــتریان جدید همراه با حفظ مشتریان قبلی 

داشته باشند.

در آینده خواهید خواند:
نقش باشگاه مشــتریان در این مدل در کدام 
قسمت می باشد و باشگاه مشتریان چه امکاناتی 

را برای کمک به ما ارائه می دهد؟
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گردشگری سالمت و توریسم درماني یکي از حوزههایي است که مي تواند نقشي بسزا در جهت توسعه گردشگری ایفا نماید و دامنهای بسیار گسترده را شامل 
مي شود. گسترش صنعت گردشگری عالوه بر نقش و تاثیر آن در ابراز هویت ملی، موجب ارتقای ابعاد وســیع اقتصادی از جمله ایجاد فرصت های شغلی، 
درآمدزایی، کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه می شود. در میان حوزه های مختلف گردشگری، گردشگری سالمت به دلیل قابلیت و 
مزیت های رقابتي از توجه زیادی برخوردار شده است. گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت بزرگ جهان به شمار می رود. این صنعت 
تاثیر بسزایی در درآمدهای ارزی کشورها دارد و به طور حتم در آینده ای نزدیک به صنعت اول جهان تبدیل خواهد شد. با گذر زمان و پیشرفت این صنعت، 
گردشگری از حالت عام خارج شده و به شاخه های تخصصی نظیر گردشگری فرهنگی، گردشگری ورزشی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری مذهبی، 
گردشگری سالمت و غیره تقسیم شده است. آنچه که مبنای این تقسیم بندی قرار می گیرد نیت یا قصد اصلی گردشگراز گردشگری است. بنابراین، افرادی 
که به منظور برخورداری از خدمات سالمت )پیشگیری، درمان( به کشور دیگری سفر می کنند، در زمره گردشگران سالمت قرار دارند. برای توریسم درمانی 
که گاهی از آن با عنوان توریسم سالمت و یا گردشگری سالمت نام برده می شـود، تعـاریف گوناگونی بیـــان شـده است. سـازمـان جهـانی گردشـگری 
)WTO( به طور خاص، گردشگری سالمت را چنین تعریف می کند : اســتفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سالمتی و افزایش روحیه فرد )با استفاده 
از آب های معدنی ، آب و هوا یا مداخالت پزشکی( منجر می شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد – که بیش از 24 ساعت است – به طول می انجامد. 
مقوله ی گردشگری سالمت فراتر از گردشگری درمانی اســت. آب های گرم و معدنی و لجن درمانی همراه با امکانات طبیعی نیز شامل مقوله ی گردشگری 
سالمت است. شعار جهانی توریسم سالمت، امکانات و خدمات در حد کشور های جهان اول یا پیشرفته و قیمت ها و هزینه ها در حد کشور های در حال توسعه 

و جهان سوم است.
تاریخچه ی گردشگری سالمت

گردشگری سالمت از زمان یونان و روم باستان وجود داشته و سپس به بسیاری از کشــور های اروپایی و نقاط دیگر دنیا توسعه  یافته است. از زمان باستان، 
افراد زیادی به منظور فراغت روحی و درمان به مجاورت رودخانه و آب های معدنی می رفتند. آب  های گرم از قدیم االیام با آرامش و تجدید قوای جســمی و 
روحی انسان همراه بوده است. استفاده  کنندگان از این گونه آب ها، قرن هاست که در آب های گرم آب تنی می کنند و از آب چشمه های معدنی می نوشند. در 
انگلستان، توسعه اقامتگاه های کنار دریا بر اساس این باور اتفاق افتاد که استفاده آب دریا در درمان بیماری ها مفید است. در اروپا شهرهای بسیاری در اطراف 
چشمه های آب معدنی و تسهیالت درمانی ساخته شده است. نمونه های آن را می توان 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 آب های معدنی به منظور معالجه بیماری هایی همچون 
رماتیسم، عفونت های پوست و سوءهاضمه استفاده می کردند. در اروپا چشمه های آب معدنی و کلینیک های آب درمانی در اواخر قرن هجدهم مورد توجه 

ی
گر

دش
گر

         توریسم درمانی یا گردشگری سالمت چیست؟
»بخش اول«
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جدی قرار گرفتند و عالوه بر این که به تجهیزات متناسب مجهز شدند فضاهای اطراف آن ها نیز برای بهره مندی از سکون و آرامش و چشم اندازهای طبیعی 
سامان یافتند. در این قبیل کلینیک ها تیم های مشاوره پزشکی برای تجویز مدت و نحوه اســتفاده از هر نوع آب برای درمان بیماری های مختلف مشغول 
هســتند. مراجعین به این گونه آب ها را اغلب بیمارانی که مبتال به ناراحتی های پوستی، دردهای روماتیســمی، ورم مفاصل، خستگی و فرسودگی مفرط 
جسمی، نقرس، التهاب مهره ها و ستون فقرات تشکیل می دهند. درآمریکا نیز مردم به چشمه های آب معدنی، اقامتگاه های مجاور دریا مسافرت می کردند. 
قدیمی ترین منطقه چشمه های آب گرم آمریکا ساراتوگاست که از حدود 200 سال پیش به صورت یک منطقه تجاری در این زمینه با ارائه تسهیالت اقامتی 
و پذیرایی مناسب، فعال شده است. همچنین می توان به چشمه های آب معدنی نزدیک ایاالت فیالدلفیا و ویرجینیا اشاره کرد. برای حداکثر کردن مطلوبیت 
سفر، تسهیالتی از قبیل کتابخانه، تماشاخانه، تاالر موسیقی و زمین های بازی برای مفرح کردن اوقات گردشگران ایجاد شده است. به طوری که امروزه مردم 

نه فقط برای آب درمانی بلکه به قصد استفاده از انواع سرگرمی های اجتماعی به این مناطق سفر می کنند.
شواهد و آثار فراوانی از اهمیت آب های معدنی و گرم نزد ایرانیان وجود دارد. به ویژه دسته بندی های بوعلی  سینا که این مناطق را به آسایشگاه های معنوی، 
چشمه های درمانی و آب های گرم تقسیم کرده و نحوه استفاده از هر دسته را مورد بررسی قرار داده، نشان از اهمیت علمی این گونه مناطق نزد ایرانیان است. 
پیش از آن نیز یادگارهای باقیمانده در شهر نیشابور نشان دهنده نظام کانال کشی 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. چشمه های معدنی مناطق مختلف ایران دارای بیش از 30 عنصر معدنی 

از قبیل منیزیم، پتاسیم، سولفور، کلسیم و غیره هستند و برخی از آن ها خواص رادیواکتیویته دارند.
در طول زمان، گردشگری مبتنی بر استفاده از آب های معدنی مفهوم وســیعی یافت به طوری که استفاده از ویژگی های طبیعی مانند هوای سالم نیز جزو 
گردشگری سالمت محسوب می شود. 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.

  زیر شاخه های گردشگری سالمت  
)Medical Tourism( گردشگری پزشکی

درواقع گردشگری پزشکی رایج ترین و حساس ترین زیر شــاخه گردشگری سالمت است. این ســفر عموما برای درمان بیماری یا انجام عمل جراحی و یا 
چک آپ سالمت گردشگر در کلینیک ها و بیمارستان های کشوری با امکانات پزشکی باال و هزینه های درمانی مناسب انجام می گیرد. گردشگری پزشکی 
یا گردشگری درمانی حساس ترین نوع گردشگری در بین تمام انواع گردشگری ها 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 
با تجربه، سابقه علم پزشکی، وجود زیرساخت های درمانی و نظارتی، وجود بیمارستان ها و کلینیک های استاندارد، تجهیزات پزشکی کامل و به روز، همچنین 
وجود قوانین و نظارت های پزشکی جزو زیرساخت های مهم درمانی یک کشور به شمار می روند، 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 بین المللی شناخته شده بودند.
)Curative Tourism( گردشگری طبیعت درمانی

سفر درمانی به مراکز دارای منابع و خدمات درمانی طبیعی تحت نظارت پزشک را گردشگری طبیعت درمانی می گویند. این منابع و خدمات طبیعی شامل 
چشمه های 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 عمل های جراحی صورت می گیرد. به لطف خدا، طبیعت متنوع ایران انواع 
و اقسام منابع طبیعت درمانی را در اختیار انسان ها گذاشته است. درحال حاضر در ایران مراکز بسیاری وجود دارد که در کنار منابع طبیعت درمانی امکانات 

اقامتی، رفاهی و نظارت پزشکی را برای گردشگران آماده کرده اند، تا گردشگران بتوانند در آرامش و رفاه کامل از این نعمت های خداوند استفاده کنند.
)Wellness Tourism( گردشگری تندرستی

در این نوع سفر، گردشگر به دنبال آرامش اســت و برای رهایی از تنش های زندگی روزمره و تجدید قوا، بدون مداخله و نظارت پزشکی راهی سفر می شود. 
معموال این گردشگران بیماری جسمی مشخصی ندارند و بیشتر در پی بهره مندی از طبیعت شفابخش و دوری از شلوغی ها، تنش ها و آلودگی های زندگی 
شهری هستند. یکی از جاذبه ها و امتیازات ایران برای گردشگری درمانی در حوزه ی آب درمانی اســت، به طوری که در حال حاضر بیش از 1000 چشمه 
آب معدنی شناسایی شده است. از دیگر جاذبه های گردشگری تندرستی در ایران، وجود هتل ها و ویالهای جنگلی، کویری، ساحلی و یا کوهستانی است. که 

افراد می توانند در آرامش کامل در محیط زیست پاک تندرستی خود را بهبود بخشند.

         توریسم درمانی یا گردشگری سالمت چیست؟
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این طور به نظر می رســد که آسیا به قدرت بزرگی در عرصه گردشگری پزشــکی جهان تبدیل شده اســت که علت آن را می توان ارزان بودن این خدمات، 
درمان های تخصصی و سهولت سفر دانست.

در گردشگری پزشکی یا توریســم پزشکی، مردم از کشورشان به ســایر نقاط دنیا سفر می کنند تا از خدمات پزشکی کشــور مقصد بهره مند شود؛ اما چه 
چیزی آسیا را به معروف ترین مقصد گردشگری پزشکی تبدیل کرده است؟ علت این موضوع را می توان فقدان درمـــان های تخصـصی در کشـورهـا یـا 
مقـرون به صرفه بودن خدمات پزشکی در آسیا دانست. همه ی این عوامل در کنار سهولت سفر که به لطف قوانین راحت تر اخذ ویزا برای درمان های پزشکی 

میسر شده است، گزینه های متعددی از گردشگری پزشکی را پیش روی مسافران قرار می دهد.
در گذشته، گردشگران به خاطر اســتفاده از آفتاب، دریا و شن به آسیا ســفر می کردند و اکنون برای جراحی، این قاره را انتخاب می کنند. طی یک دهه ی 
گذشته، آسیا به یک مقصد برتر گردشگری پزشکی برای مردم سراسر جهان تبدیل شده است؛ به طوری که در حال حاضر، آسیا فقط به سواحل سفید بکر، 
یادبودهای تاریخی و میراث فرهنگی غنی در جهان مشهور نیست و مراقبت های 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 گزارش ها در سال 2017، 
یک میلیون گردشگر پزشکی به مالزی و 3٫3 میلیون نفر به تایلند سفر کرده اند. کشــور هند نیز که در سال 2016 پذیرای 4,027,014 گردشگر سالمت 
بود، در سال 2017 با افزایش تعداد این گردشگران به رقم 4,095,056 نفر مواجه شد. با ما همراه باشید تا برترین کشورهای آسیایی در حوزه ی گردشگری 

پزشکی را به شما معرفی کنیم.

ی
گر

دش
گر

چرا آسیا به قدرتی جهانی در 
گردشگری پزشکی تبدیل شده است؟
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تایلند
کشور تایلند شهرت زیادی بین گردشگران پزشکی 
دارد. دولت تایلند از سال 2003 تالش کرده است تا از 
طریق برنامه های مرکز مراقبت های بهداشتی عالی در 
آسیا، این کشور را به مرکز جهانی گردشگری پزشکی 
تبدیل کند؛ عالوه بــر این، تایلند 37 بیمارســتان 
با تأییدیه ی کمیســیون مشــترک بین المللی دارد. 
سازمان جهانی بهداشــت، پژوهشی در سال 2016 
منتشر کرد که نشان می داد آن دسته از گردشگران 

پزشکی که به تایلند سفر می کنند، بیشــتر از آنکه از کشورهای ثروتمند 
باشند، ساکن کشورهای شرق مدیترانه، جنوب شرق یا جنوب آسیا بوده اند. 
با این حــال، آنچه که این کشــور را به مقصدی ایده آل برای گردشــگری 
پزشکی تبدیل کرده است، عبارت اند از: خدمات پزشکی در سطح جهانی، 

مراقبت های بسیار تخصصی و بسته های خدمات سفارشی. 

هنـد
هند، یکی دیگر از مقاصد گردشگری پزشکی در آسیا به حساب می آید که با 
فناوری های مدرن، جراحی های در سطح جهانی و درمان های مقرون به صرفه 
پذیرای گردشگران است. افرادی که به هند سفر می کنند، عالوه بر معالجه و 
جراحی تخصصی، به دنبال تعیین وقت پزشک برای معاینه های بالینی منظم 
هستند. برنامه ی دولت هند به منظور اصالح قانون ویزای الکترونیکی برای 
150 کشور دنیا در سال 2016 باعث تســهیل دریافت ویزا برای مسافران 
خارجی شد. عالوه بر این، سیاست بهداشت ملی هند مصوب سال 2002 
تصریح می کند که دولت باید از گردشــگران سالمت حمایت کرده و برای 

همسر بیماران نیز ویزای پزشکی صادر کند.

سنگاپور
سنگاپور در میان برترین مقاصد گردشگری پزشکی برای بیمارانی است که 
به دنبال امکانات پیشرفته، پزشکان متخصص و مراقبت باکیفیت هستند. با 
اینکه سنگاپور به عنوان یکی از گران ترین شهرهای جهان به حساب می آید؛ 
اما این کشور بیش از 15 بیمارستان مخصوص گردشگران پزشکی دارد. بر 
اساس داده های شاخص گردشگری پزشکی، سنگاپور از نظر تجربه ی بیمار، 
در میان هفت کشور جذاب آسیایی قرار دارد، هرچند که این کشور به لحاظ 

مقرون به صرفه بودن در پایین ترین جایگاه ایستاده است.

مالزی
مالزی در زمینه ی گردشگری پزشکی با سرعت به پیش می رود و در حال 
حاضر یکی از مقاصد پرطرفدار بین گردشــگران سایر کشورهای آسیایی 
به خصوص اندونزی به حســاب می آید. از یک میلیون گردشگر سالمت که 
در سال 2017 به این کشور ســفر کرده بودند، 600 هزار نفر اهل اندونزی 

بوده اند. طبق اعالم شورای سفرهای پزشکی مالزی، 
این کشور درصدد جذب حداقل یک میلیون گردشگر 
سالمت از اندونزی تا ســال 2020 است. از آنجا که 
وزارت بهداشت بر قیمت  بیمارستان های خصوصی 
در مالزی نظارت دارد، بیماران خارجی می دانند که 
مبلغ اضافه ای از آن ها گرفته نخواهد شد. مراقبت های 
بهداشــتی باکیفیت با قیمتی مناســب باعث جذب 
بیماران از سراسر آسیا و سایر کشورهای دنیا به این 

کشور آسیایی شده است.

کره جنوبی
کره جنوبی به واســطه ی کلینیک های زیبایی اش، شــهرت جهانی دارد، 
هرچند که جاه طلبی های این کشــور بــه جراحی هــای زیبایی محدود 
نشده است. به گفته ی وزارت بهداشت و رفاه کره جنوبی، در ســـال 2016 
حـدود سه میلیون گردشگر پزشکی به این کشور سفر کرده اند که در این 
میان بیمارانی از کانادا، آمریکا، امــارات متحده عربی، چین و ژاپن نیز قرار 
داشته اند. سیســتم مراقبت های بهداشــتی کره جنوبی به عنوان بهترین 
در آسیا در نظر گرفته می شــود و در صنعت فناوری پزشکی نیز از جایگاه 
برجسته ای 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 می کند. عالوه بر این، بیمه ای در اختیار آن ها می گذارد 

که جراحت و مرگ ناشی از معالجه یا اقدامات پزشکی را پوشش می دهد.

ایران
طبق اعالم معاون انجمن توســعه خدمات بین المللی گردشگری پزشکی 
ایران، در طول چهار ماه اول سال 1398 رکورد باالی 600 هزار نفر گردشگر 
پزشکی ثبت شــده که درست معادل تعداد کل گردشــگرانی است که در 
سال مالی گذشته )اسفند 96 - 97( به ایران سفر کرده  بودند. وی توضیح 

می دهد:
سال گذشته مجموعاً 1٫2 میلیارد دالر درآمد از طریق گردشگری پزشکی 
نصیب کشور شد. این رقم طی چهار ماه اول سال، 20 تا 30 درصد افزایش 
داشته اســت. دلیل اصلی این افزایش را می توان کاهش ارزش ریال ایران 

نسبت به ارزهای خارجی دانست. 
عالوه بر این، تخصص پزشــکان ایرانی باعث شده اســت که بازار خدمات 
پزشــکی ما برای خارجی ها جذاب باشد. اکثر گردشــگران پزشکی که در 
سال جـاری بـه ایـران سفـر کـرده انـد، عمـدتـــاً از کشـورهـای عـراق، 
جمهـــوری آذربایجان، کشورهای حاشیه ی خلیج فارس، لبنان، سوریه و 
همچنین مهاجران ایرانی ساکن کانادا وآلمان بوده اند. جراحی های زیبایی 
و قلب باز و همچنین درمان هــای ارتوپدی و ناباروری در صدر فهرســت 

گردشگری پزشکی قرار داشته اند.

این طور بــه نظر می رســد که 
آســیا بــه قــدرت بزرگــی در 
عرصه گردشــگری پزشکی 
جهان تبدیل شده اســت که علت آن 
را می تــوان ارزان بودن ایــن خدمات، 
درمان هــای تخصصــی و ســهولت 

سفر دانست.
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در جهت توسعه فرهنگ جان بخشی، 
همه ما مسئول و سهیم هستیم

بیمه دی، حامی »جانبخش«

همه ما در سال های گذشته شاهد تغییرات زیادی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تکنولوژیکی بوده ایم؛ پدیده هایی که به تغییرات اساسی از 
جمله در روش های مدیریتی بسیاری از شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ انجامید. در این روند می توانیم پدیده مسئولیت اجتماعی شرکت های مختلف 

از جمله شرکت های بیمه را نیز در نظر بگیریم.
مسئولیت اجتماعی به این معنا است که شــرکت های بیمه، در کنار فعالیت های بازرگانی خود باید به فعالیت های داوطلبانه ای بپردازند که تضمینی برای 

منفعت فوری آن از نظر سود یا سایر عواید پولی در کار نباشد. 
بر همین اساس و با توجه به مسئولیت های اجتماعی بیمه، طی یک نشست خبری با حضور »محمدرضا کشاورز« مدیرعامل بیمه دی و کتایون نجفی زاده 

مدیرعامل انجمن اهدا عضو ایرانیان با هدف توسعه فرهنگ اهدا عضو، طی تفاهم نامه  ای مقرر شد خانواده جانبخشان توسط بیمه دی، بیمه شوند.
در ابتدای این نشست، دکتر کتایون نجفی زاده با ارائه آمار و توضیحاتی در خصوص پیوند و اهدا عضو در کشور اظهار داشت: ساالنه در کشور بین 5 تا 8 هزار 

نفر با مرگ مغزی از دنیا می روند و اعضای بدن نیمی از افراد مرگ مغزی شده قابلیت اهدا دارد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته اعضای بدن 926 مرگ مغزی در کشور اهدا شد، ادامه داد: در سال 97 اعضای بدن 2 هزار مرگ مغزی اهدا نشد؛ در حالی 
که هر فرد مرگ مغزی بین یک تا 8 عضو می تواند اهدا کند، اگر تصور را بر این بگذاریم که خانواده فرد مرگ مغزی شده دیر رضایت به اهدا بدهند و اگر 3 
عضو فرد مرگ مغزی قابلت اهدا داشته باشد، با اهدا نکردن اعضای بدن این 2 هزار مرگ مغزی، 6 هزار ارگان سالم به زیر خاک رفته است؛ از طرفی روزی 7 

تا 10 نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی از دنیا می روند.
نجفی زاده افزود: توسعه فرهنگ اهدا عضو نیازمند حضور تمامی سازمان ها، ارگان ها، نهادهای دولتی و خصوصی است و مقوله فرهنگ با توجه به فراگیری 

آن بدون مشارکت و همیاری میسر نمی شود.
وی در خصوص تفاهم نامه میان بیمه دی و انجمن اهدا عضو اظهار داشت: ذات شرکت های بیمه در تمامی کشورهای دنیا، ایجاد احساس آرامش و آسایش 
است، آرامشی که پس از جبران خسارت ایجاد می شــود و این موضوع رابطه بســیار نزدیکی به مفهوم اهدای عضو دارد. جبران پس از ُخسران و اهدا عضو 
می تواند زندگی دوباره به فرد نیازمند عضو اهدا کند و به عنوان نماینده جامعه اهدا عضو از طرح بیمه دی در جهت ایجاد پوشــش بیمه خانواده های اهدا 

کننده عضو، استقبال می کنم.
نجفی زاده همچنین در خصوص ایجاد واژه »جان بخش« گفت: امروز و در کنار تفاهم نامه با بیمه دی، از واژه و مفهوم بزرگی به نام »جان بخش« پرده برداری 
می کنیم، مفهوم بزرگی که می تواند به عنوان یک افتخار در کنار نام هر کدام از ما قرار گیرد.»جان بخش«، با اهدا اعضای بدن خود می تواند یک افتخار ملی 

و معنوی را برای خود و خانواده خود به ارمغان بیاورد.

ـه
مـ

بی
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ـه
مـ

بی

مهندس محمدرضا کشاورز، مدیرعامل بیمه دی نیز در این نشست در خصوص تفاهم نامه میان شرکت بیمه تحت مدیریت خود و انجمن اهدا عضو ایرانیان 
اظهار داشت: شــرکت بیمه دی در ســال 1397 با فروش 35،873 میلیارد 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 اســالمی ایران و طبق صورت های مالی حسابرسی شده به سود 1028 

میلیارد ریالی دست یابد که این امر نشان از موفقیت این شرکت در دست یابی به اهداف مورد نظر و سیاست های شرکت بیمه دی است.
وی گفت: هم اکنون که شرکت بیمه دی توانسته در رسالت اصلی خود موفق باشد، مسئولیت اجتماعی که یکی از مهم ترین 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 می شود. 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، وظیفه ای که تمامی افراد و در جایگاه های بزرگتر، تمامی شرکت ها و سازمان ها باید در قبال جامعه خود 

متعهد باشند.
 مدیرعامل بیمه دی در خصوص مفهوم »جان بخش« و بیمه خانواده »جان بخش« اظهار داشت: همانگونه که عنوان شد، جان بخشی یک افتخار ملی و معنوی 

است و بسیار خرسندم که بیمه دی افتخار دارد در ایجاد مفهوم »جان بخش« سهیم باشد.
در جهت توسعه فرهنگ جان بخشی، همه ما مسئول و سهیم هســتیم و بیمه دی نیز حمایت از خانواده های جان بخش را وظیفه خود می داند و امیدواریم 

بتوانیم به میزان توان خود در افتخار جان بخشی سهیم باشیم.
جشنواره »جان بخش« زمینه ساز فرهنگ اهدا عضو 

در حاشیه این نشست خبری و امضا تفاهم نامه میان بیمه دی و انجمن اهدا عضو، دکتر میرموسوی، مدیر روابط عمومی و اطالع رسانی بیمه دی در خصوص 
جشنواره هنری جان بخش اظهار کرد: هنر، خروجی تفکر و فرهنگ یک جامعه است و هنرمندان با آثار هنری خود، زمینه ساز توسعه فرهنگ جان بخشی 

خواهند بود.
وی افزود: جشنواره هنری جان بخش که با حمایت بیمه دی و با نظارت انجمن اهدا عضو در حوزه تندیس سازی و با هدف معرفی تندیس جان بخش با حضور 

هنرمندان  مطرح کشور برگزار خواهد شد.
موسوی با اشاره به هیات داوران جشنواره هنری جان بخش، افزود: براساس تصمیم شورای سیاست گذاری 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»جان بخشی« 

برداریم.
گفتنی اســت در پایان این نشســت خبری، تفاهم نامه میان بیمه دی و انجمن اهدا عضو امضا شد و بیمه دی به صورت رســمی به عنوان حامی فرهنگ 

»جان بخشی« معرفی شد.
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مقدمه
پر واضح است که مسائل امروز با راه حل هاي دیروز حل شدني نیست، این 
نکته نیز مشخص است که آینده به دست خودمان ساخته می شود و چشم 
امید داشتن به دست و تالش دیگران کاری عبث و بیهوده است. کشورهای 
توسعه یافته این معنا را دهه های قبل دریافته اند و ما مدتی است شعارش را 
سر می دهیم. امروز شرایط محیطي و قواعدبازي به حدي بي رحم، پیچیده، 
پویا و نامطمئن گردیده که سازمان ها دیگر نمي توانند با تغییرات سطحي 
و ظاهري در ساختارها، روش ها، سیستم ها و غیره حیات بلندمدت خود را 
تضمین کنند. لذا سازمان هاي امروزي باید چنین نگرشي در اذهان مدیران 
و کارکنان خود به وجود آورند که »آینده اي وجود ندارد، بلکه باید آن را خلق 
کرد و فقط سازگاري با تغییر کافي نیست، بلکه باید آن را دوست داشت«. 
امروزه ســازمان ها نمي توانند با دل بســتن به توان باالي تولیدي و اجراي 
چندطرح خالقانه بر رقباي کوچک، منعطف، نوآور، فرصت گرا و کم هزینه 
فایق آیند. آنها باید شرایطي را فراهم کنند تا استعداد خالقیت کارکنان بارور 
شده و همه آنان روحیه کارآفریني پیدا کرده و بتوانند به راحتي، مستمر و به 

طور فردي یا گروهي فعالیت هاي نوآورانه خود را به اجرا درآورند.

1 TRIZ 1-بیان مفاهیم خالقیت، نوآوري و
 امروزه بزرگ ترین سرمایه ســازمان ها و مراکز صنعتي اندیشه هاي خالق 
منابع انساني مي باشد، لذا بایستي در جهت رشد و توسعه قابلیت هاي خالق 
و توان شکوفائي این ســرمایه هاي گرانسنگ در سازمان ها و مراکز صنعتي 
تالش مضاعفی نمود. برای »ایرانی« با تمدنی دیرینه و باشکوه و سابقه ای 
شگرف در زمینه توسعه علوم و فنون »غیر ممکن غیر ممکن است« و ایران 
که از خالق ترین تمدن هاي پیشــگام جهان بوده اســت می تواند با توسعه 

خالقیت و نوآوري قله هاي پیشرفت و ترقي را فتح نماید. 

خالقیت Creativity و نوآوري برابر واژه Innovation مي باشد. تعاریف 
خالقیت و نوآوري با ویژگي هاي »تازگي«، »جدیدي« و »ســرآغازبودن« 
همراه است. توني پروکتور به نقل از ورتهایمر خالقیت را توانایي نگاه جدید 
و متفاوت به یک موضوع و بعبارتي فرایند شکستن و دوباره ساختن دانش 
خود درباره موضوعي و به دســت آوردن بینش جدید نسبت به ماهیت آن 

است »گلستان هاشمي. سیدمهدي- 1382«
در تعاریف خالقیت و نوآوري همواره بر تغییر و تحول، تازگي، حل مسئله و 
تفکر واگرا تاکید شده است. نظریات جدید، اختراعات و اکتشافات، نظریه 
نسبیت انیشــتن، نظریه بي نهایت بودن ذرات، الگوي ساختاري مولکولي 
معادله شــرودینگر و حتي ابداعات هنري نظیر: تابلوي مونالیزا )داوینچي( 
تابلوي ظهر عاشورا )استاد فرشچیان( اشعار سهراب سپهري، آثار شکسپیر 
و... از جمله مهم ترین خالقیت ها و نوآوري هاست، خالقیت را مي توان فرایند 
کشف شــخصي بطور نسبتا هوشــیار و هدایت کننده به سمت بینش هاي 
جدید و مناسب و بنا به تعریف »وایمن« توان خارج شدن از جهان مرسوم و 
رد شدن از تله تکرار و دوباره مرتب کردن طبقه ها دانست )پروکتور 1999.( 
خالقیت فرآیندي است که توانایي ارائه ایده ها، نظریه ها و بینش هاي نوین را 
ایجاد مي کند که به حل خالق مسائل منجر مي شود. تفکر خالق طبق گفته 
مایگاري بک عبارتست از فراورده خالق فردي که حاصل فرایند »خالقیت 
ذهني« است. اندیشه خالق در ســازمان چنانچه بصورت فرایندي درآید 
فرهنگ سازماني را نیز دستخوش تغییر و تحول مي نماید، فرهنگ سازماني 
شامل نوع نگاهش به جهان، ســبک تفکر، اخالقیات، هنجارها و ارزش ها، 

موازین و قواعد آن مي شود. )آلبرشت -1987( 
نوآوري محصول خالقیت اســت، در واقع خالقیت عینیت یافته و اندیشه 
خالق تحقــق یافته نوآوري نامیده مي شــود. خالقیت. ایجــاد پدیده ها و 
فرایندهایي است که قبال و جود نداشته است .خالقیت بستر رشد و پیدایي 

افشین ماهوشي  
پژوهشگر و مدرس دانشگاه جامع علمی 
کاربردی اصفهان

ضرورت توسعه خالقیت و نوآوري 
در سازمان ها و مراکز صنعتي

)بخش اول(

1- مخفف واژه روسی »نظریه حل ابداعی مسئله« است. که معادل التین آن of inventive problem solving theory می باشد.
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نواوري است. در واقع »نوآوري« کاربرد و عملیاتي شدن ایده هاي خالق و 
بکارگیري ایده ها در محیط کار و اجتماع است )آلبرشت -1987( 

آلتشــولر پدر TRIZ بیش از 40 هزار اختراع ثبت شده مهم را عمیقا مورد 
بررســي قرار داد؛ وي متوجه شــد، اختراعات به عنوان مسئله چگونه حل 
شده اند. بر اساس نتایج حاصله از این نوع مطالعات ماحصل کشفیات آلتشولر 
»اصول و قوانین تریز« بود. آلتشــولر به دنبال کشف تکنیک هاي خالق به 
کمک بررسي مدارک اصلي از اختراعات ثبت شده بود. او سعي کرد فرایند 
اصولي را به وســیله راه حل هاي خوبي که یافته بود کشف نماید و براي وي 
مهم نبود که در آن فرایند از چه تکنولوژي استفاده شده است. براین اساس 
او قاعده اي که پایه و اساس دانش اولیه و روش هاي مختلف براي حل مسائل 
فني بود را پیدا نمود. بعداً این روش ها به آنچه که آلتشولر آن را TRIZ نامید 
توسعه داده شــده اند. تحقیقات TRIZ با بیان این فرضیه آغاز مي شود که 
یکسري اصول جهان مشــمول اختراع وجود دارد که مبنایي براي نوآوري 
خالق با استفاده از تکنولوژي هاي پیشرفته مي باشد. این بدین معني است 
که اگر این اصول تعریف و شناسایي گردند مي توانند به تفکر افراد در ایجاد 
فرآیندهاي مبتني بر نوآوري به صورت قابل پیش بینانه تري عمل نمایند. 
این تحقیق در طي چندین مرحله در طول 50 ســال گذشته تکامل یافته 

است، سه یافته اصلي از این تحقیق در زیر ارائه مي شود:
1- مسائل و راه حل هایي که در میان صنایع و علوم تکرار شده بودند.
2- الگوهاي تکامل فني که در میان صنایع و علوم تکرار شده بودند.

3- نوآوري هاي استفاد شــده توســط علوم خارج از زمینه اي که آن علوم 
توسعه یافته بودند.

امروزه TRIZ یک منبع از روش ها براي یافتن و حل مسائل است، یک دانش 
پایه توانمند و قانونمند. روش هاي حل مســاله TRIZ همچنین به عنوان 

روش هاي برطرف کننده تناقضات شناخته مي شوند

2-نقش فرآیندهاي خالقیت و نوآوري در رشد و توسعه علم و 
فناوری 

فرآیندهاي خالقیت و نوآوري نقش بســیار مهمي در رشد و توسعه صنایع 
داراي تکنولوژي ســطح باال و پیشــرفته ایفا مي نماید، چنانکه محوریت 
فعالیت هاي جهاني صنایع پیشــرفته براساس خالقیت و نوآوري مي باشد. 
از اینرو اســتفاده از دانش خالقیت شناســي و مفاهیم راهگشــاي علمي 
کاربردي آن در راستاي توسعه خالقیت و نوآوري در صنایع کشور ضروري 
مي باشد. یکي از شاخه هاي خالقیت شناسي2 که کاربردهاي فراواني را در 
این راستا فراهم مي نماید مهندسي خالقیت بیونیکي مي باشد. به طور کلي 

فرآیند الگوگیري از طبیعت براي خلق ایده هاي نوآورانه را بیونیک گویند. 
طبیعت با تنوع بســیار زیاد در ســاختارهاي کارآمد منبع مناسبي براي 
الگوگیري از راه حل هاي متنوع براي مشــکالت و فرصت ها در مهندســي 
مدرن را فراهم آورده اســت به طوري که امروزه با استفاده از اصول تکاملي 
طبیعت راهکارهاي مدرن و تازه اي به گونه اي روز افزون براي پژوهشگران 
باز مي شود. الگوسازي )Modeling( از ساختمان هاي ویژه موجودات زنده 
تاکنون منجر به ظهور ابداعات فراواني در دنیاي صنعت گردیده است. وظیفه 
بیونیک بررسي فرآیندها و ساختارهاي بیولوژیکي براي طراحي هاي آینده 
است. تکنولوژي هاي حیات در بهترین حالت ها هستند،  و با یکدیگر حالت 
منظمي دارند اگر از طبیعت الگوگیري شود، راه حل هاي مناسب و مؤثري در 
تحقیقات صنایع ارائه مي گردد. همانطوري که تاکنون نمونه هاي متعددي 

از این الگوبرداري ها مشاهده مي شود:
طراحي و ساخت برج ایفل با الگوگیري از استخوان ران بدن انسان

طراحي و ساخت هواپیما با الگوگیري از پرندگان
طراحي و ســاخت ربات هاي مختلف مانند Lobster Robot با الگوگیري 

از خرچنگ
طراحي و ساخت پرنده نماي کوچک با الگوگیري از حشرات

طراحي و ساخت زیردریایي ها با الگوگیري از ماهي ها ...
مسلما بمنظور رشد و توسعه علم و فناوری ضرورت وجود استراتژي جهت 

»تبدیل ایده هاي خالق به نوآوري« الزم؛ ضروری و بدیهی می باشد. 
زماني که صرف مي گردد تا خالقیت منجر به نوآوري گردد در صنایع مختلف 
متفاوت اســت، به عنوان مثال این زمان در ســازمانهایي که نرم  افزارهاي 
کاربردي تولید مي نمایند ممکن است چند ماه باشد؛ در حالي که در صنایعی 
مانند: هوا- فضا این زمان ممکن است چندین دهه به طول بینجامد. هرگونه 
فرآیندي که منجــر به تقویت نمودن تعداد ایده هایــي گردد که در نهایت 
تبدیل به نوآوري مي گردند مزایاي مالي زیادي را براي ســازمان به همراه 
خواهد آورد. بدین منظور سازمان نیازمند آن است تا استراتژي مناسبي را 

جهت تبدیل ایده هاي خالق به نوآوري تدوین نماید. 
یکي از استراتژي هاي مناسبي که سازمان به منظور تبدیل ایده هاي خالق 
به نوآوري و تولید محصوالت جدید مي تواند به کار گیرد اشاعه نوآوري هاي 
خود مي باشد. پیش از پرداختن به استراتژي اشاعه نوآوري ها، مراحل فرآیند 
نوآوري سازماني جهت تولید محصوالت و خدمات جدید مورد بررسي قرار 
می گیرد. در واقع از دید سازماني نوآوري فراورده و محصول خالقي است که 
در یک سازمان تولید مي شود. ضمن اینکه فراورده خالق مي تواند نرم افزاري 

یا سخت افزاري باشد.

creatology -2
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معدن مس بایچه باغ
به فهرست آثار ملی پیوست

در حدود 144 کیلومتری شمال غرب استان زنجان در شهرستان ماهنشان و در 125 کیلومتری 
جنوب غربی میانه، معدنی متروکه وجود دارد که امروزه به منطقه ای گردشــگری و دیدنی تبدیل 

شده است.
معدن مس بایچه باغ سال ها پیش به منظور استخراج مس در اختیار معدن کاران آلمانی قرار داشته 
و روس ها نیز اقدامات و بهره برداری هایی در آن انجام دادند و برای آنکه مردم بومی به آن دست پیدا 

نکنند به آن شهر ارواح می گفتند.
این منطقه پر از جذابیت های طبیعی چون کوه های آهکی و معدنی اســت اما آنچه آن را منحصر 
به فرد کرده است، ساخت و ســازهای تاریخی غربیان و حال و هوای اروپایی اش است که جلوه ای 
خاص به این منطقه داده است. هزاران کارگر و پرسنل در معدن بایچه باغ مشغول به کار بودند. این 
معدن 18 هزار متر در داخل کوه حفاری شده و بیش از 40 تونل قدیمی دارد و بعضی از تونل هایش 
ریل گذاری شده است. در محوطه این معدن عالوه بر ماشین آالت بزرگ معدن کاری و پمپاژ هوا، 
امکانات تفریحی چون سینما وجود داشته است که قبل از ورود سینما به زنجان شروع به کار کرده 

بود.
در سال 1340 وقتی 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. سنگ های آتشفشانی، آذرآواری و دگرگونی از این نوع 
سنگ ها محسوب می شوند. این معدن استعداد و توانایی خوبی در جهت گردشگری معدنی دارد 
و قرار است به دانشگاه زنجان واگذار شــود تا مطالعات و ظرفیت های 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 می رســید که شما را به دیدن معدن 

بایچه باغ راهنمایی می کند.
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 ویژگی های این معدن داشتن سینما برای سرگرمی و تفریح پرسنل بوده است 
که هنگام تجهیز ریل گذاری 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، به عنوان یک جاذبه 

گردشگری استفاده کند.
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مناطق بکـر ایران

دنیا پر شده از جاهای توریستی و گردشگری که عکس های زیادی از آنها وجود دارد و جای سوزن انداختن ندارند. اما خیلی ها هم مشتری این جاهای توریستی 
نیستند و می خواهند به جاهای بکر و دست نخورده سفر کنند، جاهایی که هنوز رنگ و روی شــهری به خود نگرفته اند 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 عکس ها چندان حضور ندارند و باید رفت و کشفشان کرد.

جنگل پاسند- بهشهر
در ایران جنگل های بکر زیادی هست که در گوشه و کنار ایران پراکنده 
شده اند و جنگل پاسند در بهشهر یکی از آنهاست. راه رسیدن به پاسند 
رفتن به بهشهر در استان مازندران است، شهری که با ساری 52 کیلومتر 
فاصله دارد و بر سر راه کردکوی در استان گیالن واقع شده. جنگل پاسند 
که بیشتر وقت ها مه ای 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 نزدیکی ست غافل نشوید.
مسیر دسترسی: چند کیلومتر به بهشهر مانده تابلوی روستای پاسند را 
می بینید. 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 می رسید.

دهکده زراس- خوزستان
در تابســتان به خاطر گرمای هوا نمی شود به خوزستان سفر کرد 
ولی پاییز که بیاید فصل ســفر به جنوب هم از راه می رسد. همه 
جای جنوب گرم و خشک نیست و در دلش مناطق سرسبزی هم 
وجود دارد؛ مثل دهکده زراس در شــمال دریاچه کارون 3 و در 
فاصله 14 کیلومتری جنوب شهر دهدز. این دهکده با آب و هوای 
خشک خوزستان چندان میانه ای ندارد، سرسبز است و بین کوه و 
جنگل های بلوط دریاچه ای آبی رنگ پهن شده که می شود در آن 

قایق سواری و ماهیگیری هم کرد.
مسیر دسترسی: دهکده تفریحی زراس واقع در 14 کیلومتری 
جنوب شهر دهدز و به فاصله 39 کیلومتری از سد کارون سه قرار 

گرفته.
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 6 کیلومتری دریاچه 
گهر شروع و به روستای »تی« می رســد. قشنگی دره به شکل صخره ها 
و رودخانه ایست که از وسطش می گذرد. 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 

می کند.
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.
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دریاچه فراخین- نوشهر
جاده چالوس بــرای خیلی از مــا جاده خاطره انگیزی ســت که 
بعد از گذشــتن از پیــچ و خم هایش به جاهای قشــنگ زیادی 
رســیده ایم. دریاچه فراخین هم در همین جاده قــرار گرفته. از 
قلب جنگل می گذرید و ناگهان دریاچه ای جلویتان می بینید که 
حیرت انگیز و اسرارآمیز اســت. دریاچه فراخین که بیشتر شبیه 
تاالبی جنگلی ست 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، 
جاده ای فرعی ست که تابلوی دیزی سرای 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 رودخانه های کم عمق 
جاده ای خاکی که حدود 40 کیلومتر اســت شــما را به دریاچه 
فراخین می رساند. قبل از آن 5 دوراهی 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.

رامیان-گلستان
بیشتر ما گلستان را با جنگل  ملی اش یا جنگل ناهارخورانش می شناسیم، 
اما در 76 کیلومتری مرکز استان یعنی گرگان شهرستان رامیان واقع شده، 
جایی که به جنگل سرسبز گلســتان معروف شده. رامیان سرسبز است و 
اسب های وحشی و جنگل های مه گرفته تصویری رویایی از آن ساخته. در 
سفر به رامیان دیدن قلعه موران یا ماران را که در 12 کیلومتری جنوبش 
قرار گرفته، چشــمه گل رامیان در 5 کیلومتری آن، چشمه سرخ و آبشار 

اولنگ را هم نباید از دست داد.
مسیر دسترسی: اگر از سمت تهران راهی شده اید، 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. 35 کیلومتر بعد از علی آبادکتول و 10 کیلومتر 
قبل از آزادشهر به پلیس راه رامیان می رسید. باید جاده را به سمت راست یا 
همان خروجی رامیان بپیچید تا بعد از پنج کیلومتر به شهر رامیان برسید.

ییالق دشت النزه
بی راه 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 15 متر ارتفاع به اسم واشیار قرار دارد که 
خیلی شبیه تنگه واشی  نزدیک تهران است. مهمترین ویژگی ییالق النزه 
چشمه های فراوان این ییالق اســت که به گفته خیلی ها بیشترین تعداد 
چشمه را در کل ییالقات ماسال و شاندرمن دارد. دشت النزه خیلی بزرگ 

و سرسبز است و از هر طرف کوه ها احاطه اش کرده اند.
مسیر دسترسی: شــروع جاده شــاندرمن-النزه از میــدان شهدا شهر 
شاندرمن شروع می شود. شاندرمن در 55 کیلومتری رشت و 5 کیلومتری 
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 حسرتي معاف، چپرود، استه سر، 
بوستون گاه، برزف، خشت خوار، چاي خاله، سبل خوار و سنفیه بگذرید. 

بعد از سنفیه به دشت النزه مي رسید.
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  منطقه نمونه گردشگری 
دهکده گل سرخ
آبگرم ورتون

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



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
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