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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.



تأثیر صنعت گردشگری بر  اقتصاد
کشورهایی که به تنوع در بخش های اقتصادی روی آورده اند و می خواهند خود را از اقتصاد تک پایه ای 
برهانند در جستجوی شناخت مزیت ها یا خلق مزیت های جدید هستند. یکی از این مزیت ها در بخش 
خدمات، توسعه فعالیت مسافرت و صنعت گردشگری می باشد. صنعت گردشگری بزرگترین صنعت 
خدماتی جهان از نظر درآمدزایی شناخته شده است. صنعت توریسم هم اکنون از جایگاه بسیار خوبی 
در سطح جهانی برخوردار است و سومین صنعت مولد شغل و سرمایه بعد از صنعت نفت و خودروسازی 
می باشد. این صنعت ضمن درآمدزایی بسیار گسترده موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ ها به 
یکدیگر شده است. توسعه گردشگری، به خصوص افزایش تعداد جهانگردان بین المللی، باعث رونق 
طیف وسیعی از فعالیت های اقتصادی یا منطقه ای میزبان می شود. رشد این صنعت همواره آثار زیست 
محیطی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زیادی را به دنبال داشته است. توسعه صنعت توریسم، 
به ویژه برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که با معضالتی چون نرخ بیکاری باال، محدودیت 
منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه است از اهمیت فراوانی برخوردار است. گردشگری یک صنعت 
متکی به نیروی کار است که نه تنها موجب بهبود وضعیت اشتغال در مقاصد گردشگری می شود، بلکه به 
توسعه زیرساخت ها، حفظ منابع مالی و احیای اماکن گردشگری تاریخی و جدید نیز می انجامد. امروزه 
به گردشگری، به عنوان یک امر اقتصادی نگریسته می شود؛ لذا تعیین کار، فعالیت و هدف آن، امری 
حائز اهمیت قلمداد می شود؛ زیرا شهرها فضای تجلی قدرت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و 
بازوی محرک دولت ها محسوب می شوند. با توجه به رشد شهر ها، بهره گیری از جاذبه های گردشگری 
و توریستی می تواند نقش مهمی در معرفی شهر ها به عنوان یک جاذبه گردشگری جهانی در ارتباط با 
اقتصاد شهرها ایفا کند. صنعت گردشگری و بخش های مرتبط با این صنعت، از لحاظ برقراری پیوند با 
سایر بخش های اقتصادی، از بخش های پیشرو در اقتصاد محسوب می شود؛ لذا این صنعت می تواند از 
طریق کانال عرضه و تقاضا و تولید، سایر بخش های اقتصادی را رونق بخشد. از جمله علل عدم موفقیت 
جذب توریست می توان به وجود تبلیغات منفی علیه ایران در رسانه های خارجی، اتکا بیش از حد به 
درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت اشاره نمود 

که به نظر می رسد با رفع مشکالت ساختاری می توان به توسعه این صنعت امیدوار بود.

مدیرمسئول - مهندس الهه زین الدین
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چین چقدر در ایران سرمایه گذاری کرده است؟

بیش از 25 میلیارد دالر در 19 سال

موسسه »امریکن اینترپرایز« در گزارشی به بررسی میزان سرمایه گذاری چین در کشورهای مختلف پرداخت. موسسه »امریکن اینترپرایز« اعالم کرد که 
با وجود کاهش حجم سرمایه گذاری های خارجی چین در کشورهای مختلف در سال 2019، این کشور به منظور توسعه روابط خود با جهان از سال 2005 
تاکنون حدود دو تریلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف انجام داده که بخش بزرگی از این سرمایه گذاری در قالب پروژه جاده و کمربند 

که از آن به عنوان جاده ابریشم جدید نام برده می شود بوده است.
میزان سرمایه گذاری خارجی چین در ایران و کشورهای همسایه

طبق ادعای این موسسه، چین در بازه زمانی 2005 تا 2019 در مجموع 26.92 میلیارد دالر سرمایه گذاری در ایران داشته است که از این رقم، 1.53 میلیارد 
دالر در بخش صنایع شــیمیایی، 11.1 میلیارد دالر در بخش انرژی، 4.96 میلیارد دالر در بخش فلزات، 160 میلیون دالر در بخش امالک، 6.92 میلیارد 
دالر در بخش حمل و نقل و 2.25 میلیارد دالر در ســایر بخش های اقتصاد ایران بوده است. همچنین در بین همسایگان ایران، چین طی این مدت 56.33 
میلیارد دالر سرمایه گذاری در پاکستان، 3.48 میلیارد دالر سرمایه گذاری در افغانستان، 6.8 میلیارد دالر سرمایه گذاری در ترکمنستان، 1.92 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری در آذربایجان، 15.96 میلیارد دالر سرمایه گذاری در ترکیه، 23.95 میلیارد دالر سرمایه گذاری در عراق، 41.16 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
در عربستان و 34.7 میلیارد دالر سرمایه گذاری در امارات داشته است. بدین ترتیب ایران پس از  پاکستان، عربستان و امارات، چهارمین کشور جذب کننده 

سرمایه  چین در بازه 2005 تا 2019 در منطقه بوده است.
سرمایه گذاری چین در اروپا و آمریکا

با وجود روابط سیاسی نه چندان گرم، چین سرمایه گذاری گسترده ای در کشورهای غربی داشته اســت. طی بازه زمانی مذکور این کشور 47.43 میلیارد 
دالر در آلمان سرمایه گذاری کرده است. این رقم برای فرانسه 24.76 میلیارد دالر، انگلیس 87.17 میلیارد دالر، سوئیس 61.59 میلیارد دالر، کانادا 56.97 

میلیارد دالر و آمریکا 186.56 میلیارد دالر بوده است.
سرمایه گذاری چین در کشورهای آسیایی

با وجود نزدیکی جغرافیایی و روابط سیاسی بهتر با کشورهای آسیایی، میزان سرمایه گذاری چین در کشورهای این منطقه به صورت کلی کمتر از کشورهای 
غربی بوده است. طی این مدت چین در روســیه 55.14 میلیارد دالر، هند 30.67 میلیارد دالر، ژاپن 9.83 میلیارد دالر، استرالیا 115.56 میلیارد دالر و 

اندونزی 51.57 میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده است.
ن

ه بی
ذر
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معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن:

گسترش صنعت فوالد کشور
حاصل تالش ذوب آهن است

ذوب آهن مادر صنعت فوالد اســت که اصلی ترین دســتاورد آن گسترش 
صنعت فوالد و توسعه واحدهای دیگری فوالدی است. ذوب آهن در تامین 
نیروی انسانی متخصص و انتقال دانش و پروسه ساخت واحدهای فوالدی 
درکشور مانند فوالد مبارکه، فوالد خوزستان و فوالد خراسان به نحوی نقش 
ویژه ای داشته است. سیدمهدی نصر معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن 
در گفت و گو با اقتصادآنالین گفت: بخــش عمده ای از تجهیزات در داخل 
شرکت ساخته می شــود که این جز اهداف اولیه ذوب آهن اصفهان از زمان 

تاسیس بوده است.
وی افزود: شاخص ترین کاری که در  چندســال اخیر ذوب آهن انجام داده 
این بوده که از بومی سازی به سمت پلنت ســازی یا همان کارخانه سازی 
پیش رفته است. نمونه بارز آن ریخته گری شماره 5 است که با ظرفیت یک 
میلیون و 200هزارتن در سال است که از 1700 تن تجهیزات، 1400تن 
را در داخل کشور ساخته است که بخش عمده در خود ذوب آهن و بقیه هم 
در چهار شرکت تامکار، ماشین سازی اصفهان، ارس فوالد و پارس زاگرس 
ساخته شــده که جزء بهترین ریخته گری های ذوب آهن است لذا می تواند 

این ریخته گری را در هر جایی از ایران با این پلنت بسازد.
وی افزود: در ســاخت ریل ملی نیز بخش عمده آن در داخل بومی ســازی 
شد که این فرآیند پاسخ به اصلی ترین نیاز کشور بود و اگر این دوراندیشی 
اتفاق نمی افتاد با توجه به تحریم های موجود، واردات ریل اصال آسان نبود. 
  60UIC و UIC55 ذوب آهن اصفهان انواع ریل مورد نیاز برای خطوط مترو
و UIC60 و U33 برای خطوط راه آهن جمهوری اسالمی ایران ساخته  شده 
است که سرعت200تا 330 را پوشش می دهد. نصر حمایت از استارتاپ ها 
و شرکت های دانش بنیان را از اهداف اصلی ذوب آهن دانست و بیان داشت: 
از اهداف دیگر ما این اســت که بتوانیم بخش دیگری از تجهیزات وارداتی 
را بتوانیم در داخل تولید کنیم که تحریم های آمریکا انگیزه مهندســان و 
مسئوالن شرکت را برای بومی سازی چندین برابر کرده است. واقعیت این 

است ما در ذوب آهن تهدید را به فرصت تبدیل کرده ایم.

وی افــزود: هدف دیگر این اســت که بایــد از ظرفیت های شــرکت های 
دانش بنیان و دانشگاه ها اســتفاده کرد. توافقات خوبی با دانشگاه اصفهان، 
دانشــگاه آزاد مرکزی و فردوسی مشــهد صورت گرفته است، همچنین با 
دانشگاه پلی تکنیک امیرکبیر و صنعتی اصفهان نیز درحال مذاکره هستیم. 

برنامه داریم تمام پلنت های فوالدی را درداخل بومی سازی کنیم .
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت ذوب آهن به تفاهم نامه های سال گذشته 
ذوب آهن که در نخستین جشــنواره ملی فوالد منعقد شده بود، بیان کرد: 
تفاهم نامه های سال گذشته به بار نشســت و ثمره آن محموله های متعدد 
ریل بود که تحویل راه آهن جمهوری اسالمی شد که در خط راه آهن بستان 
آباد و میانه نصب گردید. همچنین قرار اســت در خط راه آهن اردبیل نیز 

استفاه شود.
وی ادامه داد: تقاهم نامه ریل ذوب آهن نیز برای خطوط مترو بسته و تحویل 

مترو اصفهان شده است.
مهدی نصر با اشــاره به 56 امین ســالگرد ذوب آهن گفت: ذوب آهن مادر 
صنعت فوالد است و دستاورد آن را می توان گسترش صنعت فوالد و توسعه 
واحدهای دیگری فوالدی در کشور دانست. ذوب آهن در ساخت واحدهای 
فوالدی درکشــور مانند فوالد مبارکه، فوالد خوزستان و فوالد خراسان به 
نحوی نقش ویژه ای )تامین نیروی انســانی متخصــص و مجرب و انتقال 

دانش( داشته است.
وی ادامه داد: در زمان ساخت فوالد مبارکه، کارگاه های آن توسط معاونت 
اجرایی ذوب آهن ساخته شد، همچنین فوالد خراسان به طور کامل توسط 
ذوب آهن ساخته شد و بعد به یک واحد کامال مستقل تبدیل شد. به هر حال 
ذوب آهن اصفهان نقش انکارناپذیری در گسترش صنعت فوالد کشور هم 
از نظر نیروی انسانی متخصص هم مشارکت مستقیم در ساخت تجهیزات 
داشته است. وی در پایان مطرح کرد: ماموریت ذوب آهن از این به بعد بسیار 
مهم تر اســت و باید پلنت های فوالدی دیگری را در کشور احداث و دانش 

ساخت آن را بومی سازی کند.
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5 اتفاق مهم بازار نفت در سال

روی   2019 ســال  داده هــای  بــا  تحلیلگــران 
»شناخته شده ها« در بازار سال 2020 متمرکز شدند. و 
برهمین اساس مهم ترین اتفاقات بازار نفت در سال جدید 

میالدی را پیش بینی کرده اند.
از نظر تحلیلگران؛ عوامل مختلفی بازار نفت امســال را 
تحت تأثیر قرار می دهد، عواملی که هم در آمریکا وجود 

دارد هم در کل جهان. در این گزارش 5 مورد از مهم ترین پیش بینی ها و عواملی که سال جاری 
میالدی در صنعت نفت و گاز رخ می دهد آورده شده است.

دیوید بلکمون، تحلیلگر مستقل انرژی این پیش بینی ها را جمع آوری کرده است:
ش

زار
گ
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 تولید نفت شیل آمریکا به رشد خود ادامه 
خواهد داد

رشــد نفت شیل آمریکا کند شــده اســت، اما همه تحلیلگران و 
سازمان ها هنوز انتظار دارند که عرضه نفت از سمت ایاالت متحده در 
سال 2020 به رشد خود ادامه دهد. رشد تولید ممکن است به دلیل 

کندتر شدن حفاری ها کاهش یابد، اما ایاالت متحده همچنان 
نقش اصلی در رشد عرضه غیراوپک را در سال 2020 

ایفا خواهد کرد.

تعداد دکل ها ثابت خواهد ماند
علیرغم اینکه تعداد دکل های ایاالت متحده امســال بیش از 250 

واحد کاهش یافته اســت، اما در آخرین روزهای سال 2019 تعداد 
دکل های فعال نفتی 18 دستگاه بیشتر شد. 

صادرات نفت و LNG آمریکا 
همچنان رو به افزایش خواهد بود

پیش بینی می شود با افزایش ظرفیت زیرساخت ها در سال 
2020 صادرات نفت و گاز ایاالت متحده رشد کند. ایاالت متحده 

در ماه ســپتامبر سال گذشــته صادرات بیشــتری از نفت خام و 
فرآورده های نفتی نسبت به واردات داشت. به گزارش اداره اطالعات 
انرژی آمریکا، این اولین ماه بود که ایاالت متحده صادرکننده صرف 
بوده است. انتظار می رود کل صادرات نفت خام و فرآورده های 

نفتی خالص امریکا به طور میانگین 570 هزار بشکه در روز 
افزایش یابد که بیشتر از میانگین واردات 490 

هزار بشکه در سال 2019 است.

نفت و گاز در سال 2020 همین میزان باقی خواهد 
ماند

افزایش تولید نفت کشورهای غیراوپکی بخشی از معامله اوپک پالس 
نیست که توســط ایاالت متحده، برزیل و نروژ حرکت می کند. از 

همین رو انتظار می رود قیمت نفت تحت تأثیر قرار بگیرد.

قطع ناگهانی عرضه، تأثیر کمتری در قیمت 
خواهد گذاشت

بلکمون می گوید: با توجــه به افزایش عرضــه غیراوپک، قطع 
ناگهانــی و کوتاه مدت عرضه نفت، تأثیر کمتــری روی قیمت نفت 
نسبت به 5 یا 10 سال گذشــته دارد. به طور مثال، حمالت اواسط 
ماه سپتامبر 2019 به زیرساخت های نفتی عربستان، قیمت نفت 

را افزایش داد اما این افزایش تنها برای یک روز بود. درواقع 
اثرات رشــد تقاضا و جنگ تجاری تأثیر بیشتری 

روی قیمت ها دارد.
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ژه
سو

پیش بینی آینده به ویژه اتفاقاتی که به ندرت رخ می دهند کار آسانی نیست. با استفاده از مدل های آماری می توان برای رویدادهایی که تکرار می شوند، 
پیش بینی های نسبتا دقیقی ارائه داد. به نقل از اکونومیست، پیش بینِی اتفاقاتی که تنها یک بار رخ می دهند و هیچ اطالعات تاریخی در موردشان ثبت نشده 
اما دشوار است. یکی از روش های تخمین میزان احتمال وقوع این اتفاقات، استفاده از خرد جمعی است. همان طور که آراء کارشناسان در مورد ریسک ها 

و سود آتی شرکت ها در بازار سهام مهم است، اجماع دیدگاه ها در بازارها درباره رویدادهای سیاسی و خبری آینده نیز می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
تصویر پیش رو، پیش بینی های نشریه اکونومیست از اتفاقات سال 2020، از شانس پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات گرفته تا قیمت بیت کوین را بر اساس 

واکنش بازارها و مدل های آماری نشان می دهد. هیچ کدام از این اتفاقات قطعی نیست اما وقوع برخی از آنها در مقایسه با بقیه بیشتر محتمل است.
میان قلمرو چین و آمریکا!

1.بریتانیا از اتحادیه اروپا جدا می شود؛ برگزیت اما تبعات خوبی برای این کشور نخواهد داشت. نرخ های بهره منفی به ویژه در اروپا چالش بزرگ بانک های 
مرکزی خواهد بود. 2. 2. وقوع رکود همچنان آمریکا را تهدید می کند. اما غافلگیرکننده نیست اگر فاجعه ای رخ ندهد و بازارها بار دیگر احیا شوند.

3. چین مدعی شده که هدف گذاری این کشور برای رونق اقتصادی و دستیابی به »رفاه متوسط« احتماال تا سال آینده محقق می شود. سایر کشورها ناچار 
خواهند بود مواضع خود را در زمینه تجارت و تکنولوژی میان قلمرو نفوذ چین و آمریکا مشخص کنند.

4.صنعت تکنولوژی هم با فراز و فرودهای خاص خود مواجه است. تاکسی های پرنده، خودروهای برقی و پزشکی شخصی شده از مهم ترین فناوری های سال 
2020 خواهند بود. غول های تکنولوژی اما باید خود را برای موانع مقرراتی، مالیاتی و بازرسی های گسترده تر آماده کنند.

در سال 2020 کدام اتفاقات محتمل است؟

از رکود آمریکا تا قیمت بیت کوین
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دیدار و رایزنی یک هیئت روسی با فعاالن صنعت 
داروسازی اصفهان، امیدها برای نجات این صنعت 

از مشکالت پیش رو را افزایش داده است

روس ها به دنبال ورود به
صنعت دارویی اصفهان

صنعت داروسازی در کشور از جمله قابلیت های 
بالقوه در اقتصاد ایران اســت که اگر چه طی دو 
دهه اخیر پیشــرفت های خوب و چشــمگیری 
داشته؛ اما در سال های اخیر در کش و قوس های 
تحریم و شــرایط اقتصادی این صنعت وضعیت 

دوگانه ای داشته است. 
از ســویی توانایی های کشــور در این صنعت به 
کمک شرایط اقتصادی آمد و بسیاری از نیازهای 
وارداتی کشور را با تولیدات داخلی برطرف کرد و 
از سوی دیگر کمبود نقدینگی و مشکالت ارزی 
برای واردات مواد اولیه موجب شد تا روند رو به 
رشد این صنعت در داخل بسیار کند باشد. به غیر 
از مشکالت ناشی از فشارهای بین المللی، مسائل 
داخلی نظیر بدهی بیمه ها به داروســازان نیز به 

دشواری های این صنعت در سال جاری افزود. 

صنعــت داروســازی از ســال 96، وارث بدهی 
ســازمان تامیــن اجتماعی به بیمه ســالمت و 
ســازمان های بیمه گر به صنعت داروسازی بود، 
این کمبود نقدینگی در سال 97 تا جایی پیش 
رفت کــه بنابراعالم عباس کبریایــی زاده نایب 
رییس ســندیکای صاحبان صنایــع داروهای 
انسانی ایران، مطالبات صنعت داروسازی از 60 
روز به بیش از 400 روز رسید و باعث شد تا برخی 
از کارخانجات تولیدکننده دارو مجبور به تعطیل 
کردن خطوط تولید داروی خود شوند. اصفهان 
به عنوان دومین تولید کننده دارو در کشور یکی 
از قطب های این صنعت شــناخته می شود، هر 
چند داروسازان اصفهانی ماه هاست که از انباشت 
مشکالت و اختالالت اقتصادی ناالن هستند؛ اما 
همچنان ســرپا مانده اند و به فعالیت های خود 

ادامه می دهند. 

آنها با نبود نقدینگی از ســویی و تامین نشــدن 
بدهی ها از سوی دیگر دست و پنجه نرم می کنند 
و دراین شرایط جذب سرمایه گذار می تواند راه 
نجاتی از بن بســت این صنعت اســتراتژیک در 
کشور باشــد؛ اتفاقی که می تواند سرآغاز آن با 
رایزنی های فعاالن اتاق بازرگانی با داروســازان 
روسی شــکل بگیرد و در صورت عملیاتی شدن 
راهکارهای مورد رایزنی، می تواند نوید بخش حل 
و فصل شدن برخی از مشکالت این صنعت باشد. 
در نشست مشترک داروسازان ایران و روسیه که 
در اتاق بازرگانی اصفهان انجام شــد، مدیرعامل 
داروســازی رها با بیان اینکه 97% از داروهای 
ایران تولید داخل است، گفت: استان اصفهان در 
تولید دارو و محصوالت دارویی رتبه دوم کشور 
را دارا بــوده و 70% از داروهای گیاهی ایران در 

استان اصفهان تولید می شود. 

رو
 دا

ت
صنع

پریسا سعادت
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رو
 دا

ت
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غالمرضا اخوان فرید در نشســت مشترکی که 
بین داروسازان ایران و روسیه که به همت واحد 
بازاریابی و روابط بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان 
برگزار شــد، تصریح کرد: در اصفهان 6 کارخانه 
بزرگ داروســازی و 2 کارخانه بــزرگ داروی 
گیاهی وجود دارد کــه بیش از 800 نوع دارو در 

آنها تولید می شود. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با 
بیان اینکه این نشست با هدف توسعه زمینه های 
صادرات، تحقیق و تولید و با همکاری شرکت های 
بزرگ بین المللی برگزار شــد، افزود: به همین 
منظور در سال گذشــته نیز یک هیئت تجاری 
داروســازی از روســیه به اصفهان سفر کردند و 
طی آن سفر تفاهم نامه صادرات داروهای گیاهی 
به روسیه امضا شــد که در حال پیگیری است. 
اخوان فرید تصریح کرد: اگر شــرکت های روس 

به صادرات به ایران عالقه مند باشند، باید ابتدا از 
طریق شرکت های وارداتی محصوالت خود را در 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت و 

مجوزهای الزم را دریافت کنند. 
در ادامه ایلیا باکولین، عضو هیئت مدیره و مدیر 
امور بین الملــل شــرکت B.Pharma ضمن 
معرفی این شــرکت بــه عنوان توزیــع کننده 
محصوالت دارویی گفت: ما از سال 2016 اقدام 

به راه انــدازی کارخانه داروســازی کردیم و در 
حال حاضر 10 شعبه در روسیه داریم و در حال 
ثبت شعبه در شش کشور دیگر از جمله ویتنام، 

پاراگوئه، ازبکستان و قزاقستان هستیم. 
نماینــده روس در ایــن جلســه عالقه مندی 
شرکت های داروســازی روس برای مشارکت با 
شــرکت های ایرانی را اعالم و خاطرنشان کرد: 
صنعت داروســازی روســیه، صنعتی نوپاست 
و فرصت هــای همکاری مشــترک زیــادی در 
زمینه های انتقال تکنولوژی و اطالعات، صادرات 
و واردات مابین شرکت های روس و ایرانی وجود 

دارد. 
وی افزود: شــرکت های روس به سرمایه گذاری 
مشــترک با شــرکت های داروســازی ایرانی 
عالقه مندند و مطمئنا این ســرمایه گذاری برای 

هر دو طرف سودآور خواهد بود.

اگر شرکت های روس به صادرات 
به ایران عالقه مند باشند، باید ابتدا 
از طریــق شــرکت های وارداتی 
محصوالت خود را در وزارت بهداشت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی ثبــت و 

مجوزهای الزم را دریافت کنند

13
98

اه 
ن م

هم
م/ ب

ش
 ش

ره
ما

 ش
ل/

 او
ال

س
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

15



13
98

اه 
ن م

هم
م/ ب

ش
 ش

ره
ما

 ش
ل/

 او
ال

س
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

16

ش
زار

گ

شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی انرژی کیش از 30 
دی در این جزیره زیبا برپا شد. 

مســئوالن شــرکت کننده در این نمایشگاه، در حاشــیه نمایشگاه 
بین المللی انرژی کیش گفت و گوهایی با خبرنگاران درباره مســائل 
مختلف مربوط به حوزه انرژی داشــته اند که در ادامه سه مورد از آنها 

را با هم می خوانیم.

پایان انحصار غول آمریکا در بازار کاتالیست صنعت نفت

ایران شاگرد اول تولید کاتالیست در اوپک شد
نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان کاتالیست با اشاره به پایان رسیدن انحصار شرکت »یو.او.پی« آمریکا در تامین نیازهای کاتالیستی صنایع نفت، گاز و 
پتروشیمی ایران، اعالم کرد: ایران به عنوان اولین کشور عضو اوپک به صادرکننده کاتالیست تبدیل شده است. عبدالرضا حمیدی با بیان این که همزمان 
با اعمال تحریم های غیرقانونی آمریکا، ایران به جمع کشورهای تولیدکننده انواع کاتالیست های پرمصرف در صنایع نفت، گاز، پاالیش، پتروشیمی و 
فوالد پیوسته است، گفت: از مجموع کاتالیست های پرمصرف در صنعت نفت کشور تاکنون تولید داخلی با دانش ایرانی 44 کاتالیست انجام شده است. 
نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان کاتالیست ایران با اعالم این که طراحی و ساخت کاتالیســت های پرمصرف صنایع نفت، گاز، پاالیش، پتروشیمی 
جهان صرفا در اختیار 14 شرکت بین المللی و جهانی است، تصریح کرد: ایران اولین کشــور عضو اوپک و یکی از معدود کشورهای جهان بوده که به 
انحصار کاتالیستی شرکت های بزرگ کاتالیست ساز جهان پایان داده است. این مقام مسئول با بیان این که شرکت هایی همچون »یو.او.پی« آمریکا، 
»اکسنس« و »سکا« فرانسه، »زئوکوم« سوئیس، »بازل« آلمان و ... سال ها انحصار کاتالیست صنایع نفت، گاز، پاالیش، پتروشیمی ایران را در اختیار 
داشته اند، بیان کرد: در شرایط فعلی نیازهای کاتالیستی صنعت نفت به همت شرکت های دانش بنیان ایرانی تامین شده و در شرایط تحریم نیازی به 
خرید و واردات کاتالیست های پرمصرف نداریم. وی با اشاره به صادرات کاتالیست های ایرانی به کشورهای همجوار همچون عراق، ارمنستان، پاکستان، 
سوریه، قزاقستان و ...، تاکید کرد: در شرایط فعلی در کنار تامین نیاز داخلی ایران به جمع صادرکنندگان کاتالیست در منطقه خاورمیانه پیوسته است. 
حمیدی با انتقاد از برخی از سیاست های دولت در حمایت از کاتالیست سازان ایرانی، یادآور شــد: تامین مواد اولیه، پایین بودن پیش پرداخت ها در 
قراردادهای خرید، عدم امضای قراردادهای تضمینی و بلندمدت تامین کاتالیست، عدم پایبندی به قراردادهای خرید و نبود نقدینگی کافی از مهمترین 

مشکالت شرکت های کاتالیست ساز ایرانی است.

در حاشیه نمایشگاه بین المللی انرژی کیش

از شاگرد اول شدن ایران 
تا ممنوعیت واردات 
بی کیفیت های چینی
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ش
زار

گ

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت با انتقاد به واردات بی رویه برخی از 
کاالهای نامرغوب و بعضا تقلبی چینی به صنعت 
نفت در شــرایط تحریم، اعالم کــرد: نام برخی 
از شــرکت های چینی کماکان در وندورلیست 
کاالی شرکت نفت وجود دارد درحالی که امکان 
ساخت داخلی کاالهایی که توسط چینی ها وارد 

می شود، وجود دارد. 
مجید محمدپور در جمع خبرنگاران در حاشیه 
نمایشــگاه انرژی کیش، با بیان این که همزمان 
با افزایش تحریم های غیرقانونی آمریکا، ســهم 
ســازندگان و صنعتگران ایرانــی در تامین کاال 
و تجهیــزات صنعت نفت به 85 درصد رســیده 
اســت، گفت: تاکنون برای 65 درصد کاالهای 
پرمصرف صنعت نفت دانش فنی تعریف شده و 
برای بومی سازی 20 درصد دیگر کاالها از مسیر 

مهندسی معکوس اقدام کرده ایم. رئیس هیات 
مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با 
اشاره به مشارکت و هماهنگی انجام گرفته بین 
ســازندگان داخلی و وزارت نفت برای دور زدن 
تحریم واردات برخی از کاالهای خاص مصرفی 
در صنعت نفت، تصریح کرد: سازندگان تجهیزات 
صنعت نفــت از تمامی ظرفیت هــا و فرصت ها 
برای مقابله با تحریم و تامین کاالهای مورد نیاز 
طرح ها و تاسیسات صنعت نفت کشور استفاده 
خواهد کرد. این مقام مسئول با انتقاد به واردات 
بی رویه برخی از کاالهای نامرغوب و بعضا تقلبی 
چینی به صنعت نفت در شــرایط تحریم، اظهار 
کرد: نام برخی از شرکت های چینی کماکان در 
وندورلیست کاالی شرکت ملی نفت ایران وجود 
دارد درحالی که کاالهایی که توســط چینی ها 
وارد می شود امکان ســاخت داخلی آن ها وجود 

دارد. وی با اشــاره به ضرورت هماهنگی وزارت 
نفت و صمت برای ممنوعیــت واردات کاالهای 
بی کیفیت چینی بــه صنعت نفت در شــرایط 
تحریم، یادآور شد: هم اکنون بزرگترین چالش 
پیش روی ســازندگان ایرانی در شرایط تحریم 
تامین مواد اولیــه و نقدینگی بوده که با حمایت 
دولت می توان به راحتی مشکالت تامین کاالی 
صنعت نفــت را حل کرد. رئیــس هیات مدیره 
انجمن ســازندگان تجهیزات صنعــت نفت با 
اشاره به ایجاد کنسرسیوم هایی بین سازندگان 
داخلی برای تامین کاال مگا پروژه های در دست 
ساخت صنعت نفت در شــرایط تحریم، تاکید 
کرد: عالوه بر این مشارکت با شرکت های دانش 
بنیان و استارتاپ ها به صورت ویژه در دستور کار 
انجمن ســازندگان تجهیزات صنعت نفت قرار 

گرفته است.

راه اندازی 
نخستین توربین 

ملی در شبکه 
انتقال گاز ایران

مدیر پژوهش و فناوری شــرکت ملی گاز ایران 
گفت: رویکــرد اصلی این شــرکت همکاری با 
شــرکت های دانش بنیان و استارت آپ هاست 
که با تکیه بر توان و تخصص آن ها، نخســتین 

توربین ملــی 25 مگاواتی شــبکه انتقال گاز 
کشــور راه اندازی شده اســت. محسن مظلوم 
فارسی باف، در حاشیه شــانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی انرژی کیش با اشــاره به اســتقبال 
مطلــوب شــرکت های داخلــی و خارجی از 
برگزاری نمایشــگاه انــرژی در کیش، تصریح 
کرد: این استقبال در حالی است که کشور دچار 
تحریم های مختلف اقتصادی است، با این حال 
تالش می کنیم  با اجرای سریع تر نظام ارزیابی 
فناورانه در شرکت ملی گاز ایران، رویکرد مثبتی 

در حوزه پژوهش ایجاد کنیم. 
وی درباره راه انــدازی نخســتین توربین 25 
مگاواتی در شبکه انتقال گاز کشور، توضیح داد: 
این توربین با حمایت شــرکت ملی گاز ایران و 
مشارکت شرکت توربوکمپرسور نفت طراحی 

و با دانش بومی نصب و راه اندازی شــده است. 
فارسی باف از طراحی و تولید توربین های جدید 
برای شرایط خاص عملیاتی در صنعت گاز خبر 
داد و اظهار کرد: بهره برداری آزمایشــی از این 
توربین ها در شبکه انتقال گاز کشور آغاز شده 
و با پایان مراحل بهره برداری آزمایشــی، تولید 
انبوه با فناوری بومی و ایرانی از ســال 99 آغاز 

خواهد شد. 
وی با اشــاره به تعریف شناســنامه پژوهش و 
فناوری برای هر یــک از کاالهای پرمصرف این 
شــرکت، تصریح کرد: شــرکت ملی گاز ایران 
به دنبال خودکفایی و بی نیازی صنایع پاالیش، 
انتقال و توزیع گاز نسبت به کاالهای وارداتی با 
مشارکت حداکثری شــرکت های دانش بنیان 

ایرانی در شرایط تحریم های غیرقانونی است.

ممنوعیت واردات کاالهای بی کیفیت چینی

شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللی کیش، همســو بــا مقابله با 
آثار تحریم و به منظــور معرفی  ظرفیت ها، تجهیــزات و صنایع 
نفت، گاز، پاالیش، پتروشــیمی، برق و انرژی ایــران به نمایندگان 
کشورهای شرکت کننده در این نمایشــگاه، کار خود را از ۳۰ دی ماه 
آغــاز کــرد. در ایــن گردهمایــی، فعــاالن، ســازندگان و متخصصــان 
صنعت نفت ایران با مشارکت بیش از ۱۴۰ شــرکت داخلی و خارجی از 
کشورهای چین، ایتالیا، ژاپن، انگلیس، هلند، امارات متحده عربی، روسیه 
و کره جنوبی، انجمن ها و تشکل های صنفی صنایع نفت، گاز، پاالیش، 

پتروشیمی، برق و انرژی حضور دارند.
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رکورد مصرف گاز خانگی در آستانه 600 میلیون متر مکعب

صنایع یک به یک تعطیل می شوند
با کاهش قابــل توجه دما، مصرف خانگی گاز در ســطح کشــور به رکورد 
بی سابقه 592 میلیون متر مکعب رسیده است. به گزارش اقتصادآنالین در 
روزهای اخیر همراه با کاهش بیش از 10 درجه ای دما، بر شدت مصرف گاز 
به ویژه در بخش خانگی افزوده شده است. در این باره رییس روابط عمومی 
شرکت ملی گاز ضمن هشدار در خصوص تدام روند سردی هوا و مصرف گاز، 
اعالم کرد: اگر روند فعلی مصرف ادامه پیدا کند، مصرف گاز بخش خانگی 
به باالی 600 میلیون متر مکعب در روز افزایــش پیدا خواهد کرد. این در 
حالی است که از ابتدای آذر سال جاری و همزمان با کاهش دما ورود جبهه 
سرد، گاز بخش های صنعتی برخی مناطق کشور بویژه استان های خراسان، 
مازندران و کرمانشاه قطع شد. همچنین از اواسط دی ماه به دنبال افت فشار 
گاز، شش شرکت پتروشیمی خراسان، زاگرس، پردیس، شیراز و مبین انرژی 
خلیج فارس نیز اعالم کردند که به دلیل قطعــی گاز، تولید خود را متوقف 
کرده اند. البته گفتنی است صنایع سیمانی کشور هر ساله نزدیک فصل سرما 
با کمبود گاز مواجه می شوند که این روند سال جاری نیز تکرار شده است. بر 
این اساس مقرر شده تا کارخانه های سیمان از 15 آذرماه تا 15 اسفند سال 
جاری و به مدت سه ماه،  9 هزار متر مکعب گاز در شبانه روز دریافت خواهند 

کرد و باید بقیه سوخت خود را از سوخت های مایع دریافت کنند.
البته استفاده از سوخت مایع اثرات زیست محیطی منفی به دنبال دارد که 
می توان با کنترل مصرف گاز از محدودیــت و یا قطع گاز صنایع جلوگیری 
کرد. از سوی دیگر نیروگاه ها نیز هر ساله در زمستان با افزایش مصرف بخش 
خانگی، با کمبود گاز رو به رو می شوند که عالوه بر زیان اقتصادی به کشور، 
 باعث افزایش آالینده ها در هوا خواهد شد. مهم ترین عامل مصرف باالی گاز 
در کشور به دلیل عدم وجود تجهیزات پیشرفته عایق سرما و همچنین نبود 
فرهنگ ســازی صحیح در خصوص الگوی مصرف انرژی است. همچنین 

هدررفت انرژی در نیروگاه های کشور باالست و منازل نیز استانداردهای الزم 
برای کاهش مصرف را رعایت نمی کنند و همین امر زمینه افزایش مصرف 

انرژی در کشور را فراهم کرده است.
کم مصرف کنید

مدیرعامل شــرکت تولید برق حرارتی گفت: در حــال حاضر وزارت نفت 
حداکثر تالش خــود را برای تامین گاز نیروگاه ها می کنــد اما با این وجود 
مجبور به استفاده از سوخت مازوت و گازوییل در برخی از نیروگاه ها هستیم 

که الزمه حل این مساله مدیریت مصرف مشترکان است.
محسن طرزطلب با بیان این که  وزارت نفت برای تامین سوخت نیروگاه ها از 
هیچ تالشی دریغ نکرده است، اظهار کرد: بی شک تامین سوخت خانگی در 
اولویت وزارت نفت قرار دارد اما باید به میزان مصرف نیز توجه شود، چراکه 
میزان تولید محدود است و افزایش مصرف گاز خانگی مشکالتی را به وجود 
می آورد. وی با تاکید بر این مساله که افزایش مصرف در بخش خانگی  موجب 
ایجاد مشکالتی برای نیروگاه ها شده اســت، تصریح کرد: باتوجه به این که 
تامین برق یکی از اولویت های کشور محسوب می شود، حداکثر تالش ما این 

است که این مساله مشکلی را برای تامین برق به وجود نیاورد.
نیروگاه ها از برنامه جا ماندند

به گفته مدیر عامل شــرکت تولید برق حرارتی به علت این مســاله حدود 
هفت تا هشت درصد از برنامه تعمیرات نیروگاه ها عقب هستیم اما تالش ما 
این است که عملیات تعمیرات و نگهداری تا اردیبهشت ماه انجام شود تا در 
پیک سال آینده دچار مشکل نشویم. طرزطلب ضمن گالیه از انتقادهای غیر 
منصفانه ای که درباره نیروگاه ها مطرح می شود، گفت: در شرایط فعلی کشور 
باید یک اتحاد و همبستگی برای حل مشکالت وجود داشته باشد و نباید با 

بیان انتقادهای بی معنا سرعت روند کار را کند کرد.

ن
ه بی

ذر
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نگاهی به تولید و مصرف انرژی در ایران 

سهم ایران از تولید انرژی دنیا  2/4 درصد

این تولید انرژی معادل 3/6 میلیون بشکه نفت خام است

رده نهم تولید انرژی جهان

تولید

مصرف انرژی ایران نسبت به متوسط مصرف جهانی بیش از 2/5 برابر مصرف

تولید ساالنه گاز ایران 224 میلیارد متر مکعب

رتبه سوم جهان 

سهم ذخایر نفت ایران نسبت جهان 9/2 درصد

واردات بنزین موتور در سال 95 رشد 21 درصدی

ذخایر نفت خام ایران در سال 2018 ، 157 میلیارد بشکه

رتبه چهارم دارندگان ذخایر نفت جهان

شاخص شدت مصرف انرژی ایران 0/63 درصد

سهم ایران از مصرف انرژی دنیا 1/8 درصد 

رده نهم مصرف انرژی

ذخایر گاز ایران 33/5 تریلیون متر مکعب
واردات  گاز طبیعی در سال 95 نسبت به 

رتبه دوم جهانسال 94 کاهش 35 درصدی

رتبه ایران از بین 21 کشور صادر کننده 
گاز با خط لوله رتبه دوازدهم

طرح: مژده عالی پور
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حذف مافیای کسب و کار من با باشگاه مشتریان 

من مدیر و ژنرال
کسب و کار خود هستم

این روز ها واژه مافیا بســیار به گوش ما می خورد، از فوتبــال تا صادرات و 
واردات و تجارت اما در کســب و کار به چه شکل می توانیم این واژه را برای 
خودمان معنی کنیم؟ مافیای کســب و کار خود را بشناسیم و جلوگیری از 

آسیب های این افراد به کسب و کار خود بشویم؟
اول 2  معنی مافیارا با هم بررسی می کنیم:

1. مافیا با مخفی کاری و رمز و راز ایجاد شده است و دوام خود را نیز مدیون 
همین اصول است.

2. مافیا کاماًل معنا و مفهوم این گروه تبهکارانه و افرادش را در ذهن تداعی 

می کند.
تا به امروز در کسب و کار از رقیب و رقابت نام برده بودیم  کسب و کار هایی که 
با تالش برای افزایش قدرت یک دیگر و ایجاد مزیت رقابتی در میدان  تجارت 
بوده اند طبیعی است که  رقابت باید بر یک سری اصول پایبند باشد و اگر فرد 
و یا کســب و کاری این پایبندی را  به آن عمل نکند و تصمیمات و کار های 
خود به واسطه قدرتی که دارد منجر به این موضوع شود که دیگر آن هایی که 
در محیط کسب و کار  رقابت  اخالقی و اصولی را با یکدیگر داشتند یکی پس 
از دیگری حذف کند به آن کسب و کار بهتر است مافیای دنیای کسب و کار 
بگوییم کسی که تعریف رقابت را زیر پا قرارمی دهد و بدون در نظر داشتن 

اخالق رقابتی کسب و کار های دیگر را حذف و یا کم کار می کند.
همه ما در حوزه فعالیت خود در حال فکر کردن به چنین افرادی هستیم!!

اما چه کاری باید انجام دهیم تا  این مافیا روی مشتریان ما اثر نداشته باشند 
و بتوانیم در این جریان موفق و پایدار باقــی بمانیم و حتی  تالش به حذف 

مافیایی که قدرتهارا در اختیار دارد بپردازیم؟
برنامه تجارت سال هاست که از جذب مشــتریان جدید به حفظ مشتریان 
فعلی تغییر کرده است. مانیفست جدید میگوید اگر مشتریان قبلی را حفظ 
کرده و آن ها را به مشتریان وفادار تبدیل کنید ضمن افزایش مصرف و سود 
از محل مشتریان قبلی، ایشــان خود عوامل بازاریابی برای بنگاه اقتصادی 
خواهند بود. رقابت اکثر بنگاه های اقتصادی در دنیای امروزی پس از جذب 
مشتریان جدید حفظ مشتریان قبلی و افزایش وفاداری ایشان به برند است.
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مرور ماهنامه پنجم آذر ماه 98:
  گاهی ما در زندگی شخصی و کاری اهداف مشخصی نداریم و مانند آلیس 

در سرزمین عجایب سرگردانیم
  گاهی اهداف مشــخصی داریم اما راه رســیدن به آنها را بــه هر دلیلی 

نمی دانیم، در این حالت در واقع ما استراتژی مشخصی نداریم
  اگر استراتژی ندارید در واقع شما بخشی از استراتژی دیگران هستید

  شروع استفاده از مدل RACE در بازاریابی دیجیتال
  رسیدن به مشتری هدف 

  تعامل با مشتری
  تبدیل بازدید کننده به یک مشتری

  متعهد بودن به مشتریان
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کار
 و 

ب
کس

- سوال اصلی این است که چگونه مشتریان وفادار داشته باشیم؟
- به چه شکلی آن هارا مدیریت کنیم؟

- برنامه بیشتر شدن مشتریان ما به چه شکل مدیریت شود؟
- چگونه باعث جلو گیری مهاجرت مشتریان از کسب و کار به رقیب ها و یا 

تحت تاثیر قرار گرفتن آن ها به وسیله ما فیای تجارت شویم؟
جواب کلی این موضوع استفاده از باشگاه مشــتریان و تبدیل مشتریان به 

مشتریان وفادار می باشد .
تعریف باشگاه مشتریان:

باشگاه مشتریان که با نام های باشگاه هواداری، باشــگاه وفاداری، باشگاه 
مشتریان وفادار نیز خوانده می شود در واقع یک نرم افزار مدیریت مشتری 
 ،CRM )Customer Relation Management( است. بر خالف نرم افزار
که بر روی مدیریت روال پیشرفت انجام کار مشتری در یک سازمان یا کسب 
و کار تمرکز دارد، نرم افزار باشــگاه مشــتریان باید بر روی رفتار مشتری 
تمرکز کند و تحلیل درستی از رفتار مشتریان مانند تعداد دفعات مراجعه 
مشــتری، فاصله بین مراجعات، مقدار خرید، مدت زمان از آخرین خرید، 
عالقه مندی های مشتریان، عادت های مشتریان و امثال آن داشته باشد تا 
بتوان بر اساس این تحلیل ها، تصمیمات درست در جهت تشویق مشتری به 
خرید یا مراجعه بیشتر گرفت و مدل کسب و کار را بر اساس عالیق مشتری، 

نیاز ها و عادات او اصالح نمود.
6 فایده مهم راه اندازی باشگاه مشتریان )برنامه وفادارسازی 

مشتریان( راه اندازی باشگاه مشتریان و افزایش فروش
این افزایش فروش نه به دلیل افزایش مشــتری بلکه به دلیل خرید بیشتر 

مشتریان وفادار و یک اصل مهم و ثابت شده در بازاریابی است:
1- »مشــتریان ثابت )قدیمی( شــما بطور میانگین 67 درصد بیشــتر از 

مشتریان جدید در کسب و کار شما پول خرج می کنند«
بنابراین اگر بتوانید 100 مشتری قدیمی خود را تشویق به مراجعه مجدد 
کنید، دقیقا مانند این اســت که به حدود 167 مشتری جدید محصول یا 
خدمت خود را فروخته اید، هرچه درصد وفاداری مشتری افزایش یابد میزان 
فروش شما نیز بیشتر خواهد شــد. این خود بهترین دلیل برای تالش در 

جهت وفادارسازی مشتریان است.
2- باشگاه مشتریان باید باعث کاهش هزینه تبلیغات شود 

3- کاهش هزینه های نیروی انسانی و صرفه جویی در زمان.
4- ایجاد سیاست های فروش متنوع براساس گروه های مشتریان مختلف بر 

اساس فعالیت و شناخت
5- بازاریابی مستقیم و غیرمستقیم مشتری برای کسب و کار شما

6- ایجاد تفاوت بین مشتریان بر اساس وفاداری و سوددهی آنها
سخن آخر

طراحی باشگاه مشــتریان یکی از مهم ترین اصول جذب مشتری در 
عصر حاضر که مشــتریان در طوفان از پیشــنهادات قرار دارند، به جهت 
حفظ مشتریان کنونی می باشــد. بدین منظور سازمان ها و شرکت های در 
مقیاس های مختلف، استراتژی ها و سناریو های گوناگونی در راستای برنامه 

وفاداری مشتریان تدوین می کنند.
در ماهنامه آبان 98 به این موضوع اشاره داشتیم که چه زمانی بهترین موقع 

شروع باشگاه مشتریان هست؟
و درباره مدل RACE  در بازاریابــی دیجیتال صحبت کردیم  در این مدل 
ما می توانیم از مرحله 3 شروع به ایجاد باشگاه مشتریان و هدایت مشتریان 
به باشگاه باشــیم و روش های ترغیب به خرید و روند های متعهد بودن به 

مشتریان را از این پس در باشگاه پیگیر باشیم.
تحقیقات نشــان می دهد موثرتریــن برنامه جهت افزایش نــرخ وفاداری 
مشتریان، طراحی باشــگاه مشــتریان )Customer Club( می باشد. با 
طراحی برنامه های گوناگون جهت مدیریت تجربه مشتریان، عالوه بر ارائه 
انواع خدمات جذاب گوناگون به اعضا، می توان از شبکه اجتماعی آنها نیز به 

عنوان مشتریان بالقوه بهره برد.
طراحی باشگاه مشتریان از جمله مهمترین اقدامات برای وفادارسازی 
مشتری جهت تحکیم و تقویت فعالیت های بازاریابی است. در واقع طراحی 
باشگاه مشتریان برای توسعه روابط با مشتریان فعلی و دریافت مشارکت هر 

چه بیشتر مشتریان است.

در آینده خواهید خواند:
بررسی امکانات باشگاه های مشتریان همراه با فروشگاه های آنالین و تاثیر 

میزان فروش آن ها!
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ترکیبی از عوامل متعدد موجب رشــد صعودی 
گرایش مردم به مسافرت های پزشکی شده است 
که از جمله هزینه باالی زندگی در کشــورهای 
صنعتی، آسان شدن مسافرت های بین المللی و 
اصالح و بهبود ســطح تکنولوژی و استاندارهای 
پزشکی در بسیاری از کشــورهای جهان، قابل 
ذکرند. یک دلیل کشــش به ســوی مسافرت 
پزشکی، راحتی آن در مقایسه با کشور های دیگر 
اســت. در برخی کشــور ها که سیستم خدمات 
درمانی عمومی متداول اســت، معمــوالً زمان 
زیادی برای پاسخگویی به نیاز شهروندان صرف 
می شــود و بیماران ناگزیرند مــدت طوالنی در 
انتظار رسیدگی به وضعیت شان باشند. شرایطی 
نظیر پیوند مفصل ران که در انگلستان وکانادا یک 
سال و یا بیشتر باید در نوبت منتظر شد. لیکن در 
سنگاپور، تایلند، فیلیپین، یا بنگلور هند، بیمار 
می تواند یک روز پــس از ورود تحت مراقبت و 

درمان قرار گیرد.
از میان دالیلی که موجب می شود افراد با هدف 
درمان مسافرت کنند، می توان به هزینه ی پایین 
مراقبت های پزشکی، جستجو برای یافتن پزشک 
متخصــص و با تجربه، کیفت مناســب خدمات 
درمانی، ایمنی و کوتاه تر بودن زمان انتظار برای 
درمان اشاره کرد. در کانادا، در سال 2005 تعداد 
افراد در حال انتظار برای درمان 782،936 نفر 
بود که رکوردی در جهان محســوب می شود . 
تعداد ایــن افراد در آفریقــای جنوبی، به میزان 
کمتر از یک دهم پایین تر از ایاالت متحده آمریکا 

یا غرب اروپا بوده است.
جوینده های درمــان و ســالمتی از هر کجای 
دنیا می توانند به یک کشــور وارد شده و تحت 
خدمات و مراقبت های پزشــکی در زمینه هایی 
چون ســرطان ها، بیماری های مغــز و اعصاب، 
جراحی هــای پیوند اعضا، عمل هــای زیبایی و 
غیره قرار گیرند. از جمله کشور هایی که عمدتا 
پذیرای توریست های درمانی هستند، می توان 
کشــورهایی چون برونئی، کوبــا، هنگ کنگ، 

مجارستان، هندوستان، اردن، لیتوانی، مالزی، 
فیلیپن، سنگاپور، تایلند و اخیرا امارات متحده 
عربی را نام برد. همچنین کشــورهای آرژانتین، 
بولیوی، برزیل، کاستاریکا، مکزیک و ترکیه در 

زمینه عمل های زیبایی مورد توجه هستند.
در اروپا نیز، کشور های بلژیک و لهستان به کسب 
و کار توریسم درمانی اشتغال دارند. نکته ی جالب 
توجه این است که کشور آفریقای جنوبی با شعار 
»جراحی زیبایی صورت همــراه با دیدن حیات 
وحش« برای جلب توریست های درمانی تالش 
می کند. در کشوری مانند ایاالت متحده آمریکا با 
آن همه خدمات بیمه و درمان های کیفی و سطح 
باال، پرداختن به کسب و کار توریسم درمانی یک 
ریسک محسوب می شــود. ذکر نمونه ای کافی 
اســت که دلیل این رویکرد را در آمریکا نشــان 
دهد و آن تغییر گرایش عده ی زیادی از بیماران 
کشــور های خاورمیانه در ســال 2006 بود که 
ترجیح دادند برای معالجات خود به هنگ کنگ 
و سنگاپور مراجعه کنند. برای آگاهی از وضعیت 
گردشگری سالمت در چند قطب این کسب و کار 

در جهان کمی به آن ها می پردازیم:
فیلیپین

توریســم درمانی درفیلیپین از استاندارد بسیار 
باالیی برخوردار اســت و فیلیپینی  ها می توانند 
در تمام زمینه های پزشکی با بهره گیری از کادر 
مجرب و مشهور به ویژه در شهر مانیل پایتخت 
فیلیپین، خدمات درمانی درخشانی ارائه کنند. 
بهترین کلینیک ها و بیمارستان ها در این کشور 
واقع شده است که با تسهیالت موجود محیطی 
مطلوب را برای استراحت و درمان فراهم می کند. 
همچنیــن در فیلیپیــن بهترین چشــمه های 
آب معدنی جهان نیز واقع شده است که بسیاری 

از توریست ها را به سوی خود جذب می کند.
سنگاپور

کیفیت خدمات بهداشــتی و درمانی سنگاپور 
در ســطح عالی ارزیابی می شــود. ایمنی، مورد 
اعتماد بودن، همــراه با تحقیقات پیشــرفته و 

اعتبار بین المللی کشــور در زمینه ی پزشکی، 
آن را به یــک مرکز رهبری در آســیا بدل کرده 
است. سنگاپور با 9 بیمارستان و 2 مرکز خدمات 
پزشــکی توانســته به اعتبارنامه ی کمیسیون 

مشترک بین المللی آمریکا )JCI( دست یابد.
گردشگری سالمت در ایران

گردشــگری ســالمت در ایران با وجود کیفیت 
باالی خدمات درمانی و قیمت ارزان، به علت نبود 
تبلیغات مناســب، هنوز جایگاه خود را در بازار 
نیافته است و گام های نخســت را طی می کند. 
در حالی کــه دولت بر اســاس برنامه ریزی های 
خود باید تا پایان برنامه چهارم توسعه 30 درصد 
از نیازهــای درمانــی کشــور را از طریق صدور 
کاال، خدمات پزشــکی و توریسم درمانی فراهم 
کند. دراین میــان ایران رقبــای مهمی نیز در 
منطقه دارد. از جمله رقبای مهم ایران در حوزه 
خلیج فارس می توان اردن و دبی را نام برد. کشور 
اردن ســاالنه 500 میلیون دالر درآمد ارزی از 
توریســم درمانی دارد. دبی از چند ســال پیش 
شهرهای سالمت را راه اندازی کرده و با برخی از 
دانشــگاه های معتبر دنیا برای توسعه این مراکز 

قرارداد بسته است.
اما این آغاز راه است. طبق استراتژی های تعریف 
شده که قرار اســت اعتباری برابر با 16 میلیارد 
درهم دبی به بخش توریســم درمانی اختصاص 
یابد. دبی می کوشــد هســته قدرتمندی برای 
ارتقای این بخش ایجاد کند. این طرح شــامل 
تقویت شبکه های موجود تســهیالت درمان و 
ســالمت و نیز ایجاد زیر ســاخت های مدرن و 
مرکز معتبــر و بزرگی از متخصصان ســالمت 
ومهارت هــای درمانی بــا اعتبار توریســتی در 
دبی اســت. طبق این طرح، قرار اســت ضمن 
برقراری ارتباط با بازارهای گســترده جهانی و 
تحقیق در باره نخســتین اقدامات در راســتای 
طرح اســتراتژیک دبی 2015 ، با مســیریابی و 
طرح عملی برای توســعه، مراحــل آغازین این 

طرح عملی شود.

ی
گر

دش
گر

»بخش دوم«         شرحی بر گردشگری سالمت در جهان
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توریسم پزشکی در سال 2010 درآمدی بالغ بر 
7 میلیارد درهم برای امارات داشته است. ایران 
در سال 83 تقریبا 12 هزار بیمار خارجی پذیرش 
کرده است که این میزان در سال 84 به 17 هزار 
و پانصد نفر رسید ولی متاسفانه آمار قابل استناد 
از درآمدهای حاصل از جذب توریسم درمانی در 
سال های اخیر در ایران وجود ندارد. با این حال 
چالش اصلی فراروی گردشگری درمانی ایران، 
نبود مدیریت یکپارچه در این حوزه اســت و از 
آن جایی که چنین ایده ای در ایران تقریبا نو تلقی 
می شود، به نظر می رسد تهیه طرحی که به این 
مســئله به طور همه جانبه بپردازد و نیز تجارب 
کشورهای دیگر در این خصوص را مطالعه کند، 
به سیاســت گذاران کمک خواهد کــرد تا برای 
جذب توریسم پزشکی با رویکردی علمی و بومی 

قدم بردارند.
پتانسیل های گردشگری سالمت در ایران
ایران از نظر جاذبه های گردشگری طبیعی جزو 
10 کشور برتر جهان اســت اما از بازار توریسم 
و گردشــگری سهم شــاخصی نبرده است. این 
در حالی است که از گردشگری سالمت به عنوان 
صنعت ســوم جهان نام برده می شــود و برخی 
کشور ها نظیر اسپانیا از طریق این صنعت امرار 

معاش می کنند. 
امروزه با صنعتی شــدن کشورها و بروز دردهای 
مختلف در روح و بدن انسان ها و روی آوردن به 
عمل های جراحی زیبایی به صورت چشــم گیر، 
بحث توریســم درمانی یکــی از بخش های روبه 
رشــد صنعت گردشــگری در جهان و ایران به 
شــمار می آید. با این وجود در کشــورمان این 
دغدغه وجود دارد که آیا این بخش از توریست به 
شکوفایی می رسد یا علی رغم تشکیالتی که برای 

آن در نظر گرفته شده است فراموش می شود؟
در زمینه توریســم درمانی و جذب گردشگران 
سالمت همواره باید به چهار آیتم اساسی دراین 
زمینه توجه داشت. توانمندی های شاغالن حرفه 
پزشــکی، تکنولوژی های روز و اســتانداردهای 
جهانی، اقتصاد درمان و هزینه هــای درمانی و 
مقررات داخلی کشور ها از عوامل مهم گردشگری 
ســالمت هســتند. ایران در هر چهار مورد ذکر 
شده نسبت به کشــورهای همسایه و خاورمیانه 
از توانمندی هــای بهتری برخوردار اســت. که 
باید نهایت استفاده از پتانســیل موجود را کرد. 
اما متاسفانه تبلیغات مناســبی برای شناسایی 
توانمندی های پزشکی و گردشــگری ایران در 
خارج صورت نگرفته اســت و رسانه های دولتی 

و سفارت خانه ها در این زمینه نقشی موثر دارند. 
امروزه صنعت توریسم درمانی در جهان باالتر از 
صنایع نفت و طال قرار دارد. این صنعت کم هزینه 

و پر درآمد است.
در بخش توریسم درمانی فقط به جذب گردشگر 
توجــه نمی شــود بلکــه فراتــر از آن می تواند 
موقعیت و جایگاه ایران را از نظر علمی، سیاسی، 
اجتماعی و منطقه ای تقویت کنــد. در حالیکه 
توریســم درمانی در بســیاری از کشور ها نقش 
مهمــی در ارز آوری دارد و هر ســاله 40 تا 50 
میلیارد دالر درآمد ارزی از طریق توریسم درمانی 
عاید کشــورهای اروپایی و آمریکا می شــود اما 
در ایران این صنعت جایگاه خــود را باز نیافته و 
گام های نخستین را طی کند در حقیقت در سال 
82 برای اولین بار توریسم درمانی در گردشگری 
ایران از سوی وزارت بهداشــت مورد توجه قرار 
گرفت. دولت ایران بر اســاس برنامه ریزی های 
خود باید تا پایان برنامه چهارم توسعه 30 درصد 
از نیاز های درمانی و بهداشتی کشور را از طریق 
صدور کاال، خدمات پزشــکی و توریسم درمانی 

فراهم کند.
اهداف گردشگری سالمت در ایران

  ناباروری
  دندان پزشکی

  جراحی قلب، چشم و جراحی پالستیک
  بیماری های مرتبط با سرطان

  گردشگری در آب های شفا بخش
کشور های مبدا گردشگری سالمت به ایران

گردشگران سالمت بیشتر از کشور های جمهوری 
آذربایجان، عراق، ترکمنستان، افغانستان، کویت، 
سوریه، لبنان، بحرین و ترکیه هستند و ایران طی 
یک دهه ی گذشته پیشرفتی 20 تا 25 درصدی 

در حوزه ی گردشگری سالمت داشته است.

بیشترین استان های ایران در حوزه ی 
گردشگری سالمت

استان یزد
شــهر تاریخی یزد جدا از جاذبه هــای میراثی و 
تنوع آب و هوایی خود، شــهری مناســب برای 
گردشگران در حوزه درمانی هم به شمار می رود. 
وجود 545 پزشــک متخصص، 915 پزشــک 
عمومــی، 300 دندانپزشــک و همچنیــن 15 
بیمارســتان دولتی در زمینه ی ارائه ی خدمات 
پزشکی در کشور شاخص است. همین ظرفیت 
و پتانسیل باعث شــده که در طول سال مراکز 
درمانی اســتان یزد از گوشــه و کنار کشور به 
خصوص از اســتان های همجوار میزبان هزاران 
گردشگر باشد که روزانه به این شهر تاریخی سفر 
می کنند. البته در این میــان، درمان ناباروری و 
جراحی قلب عالقه مندان خاص خــود را برای 
اســتان یزد داراســت. خیلی ها توریسم درمانی 
یزد را با مرکز ناباروری یزد می شناســند چرا که 
این مرکز اولین مرکز درمــان ناباروری در ایران 
و خاورمیانه است و بیمارانی حتی از کشور های 
دیگر هم به این مرکز برای درمان به یزد ســفر 

می کنند.
استان مازندران

استان مازندران با توجه به موقعیت خاص اقلیمی 
و جغرافیایی خود و با شاخصه های طبیعی متمایز 
در میان استان های کشــور از جمله آب و هوای 
بســیار مطبوع در فصل بهار و تابستان، داشتن 
آب های معدنی گرم و سرد، طبیعت بکر و جذاب و 
محیطی آرام از نظر فرهنگی و اجتماعی به عنوان 
یکی از اســتان های ویژه در گردشگری سالمت 
محسوب می شود. به علت شرایط خاص از لحاظ 
زمین شناسی در دامنه  های البرز به ویژه اطراف 
قله ی دماوند، آب های معدنی با خواص مختلف 
درمانی وجــود دارد که مهم تریــن مجموعه ی 

جذاب آب گرم را پدید آورده است. 
آب های معدنی اســتان مازنــدران که در حال 
حاضر مورد اســتفاده ی گردشــگران داخلی و 
بومیان قرار دارد به دو بخش فصلی و غیر فصلی 
تقسیم می شوند. آب های گرم معدنی غیر فصلی 
حــدودا 84% از کل را تشــکیل می دهند که 
فقط در فصل تابســتان و روزهای تعطیل سال 
مورد اســتفاده قرار گرفته و تعداد آن ها تقریبا 
60 مورد اســت. همچنین اســتان های تهران، 
گیالن، خراسان رضوی، اردبیل و فارس نیز جزو 
استان های برتر در زمینه ی گردشگری سالمت 

در ایران هستند.

چالش اصلی فراروی گردشگری 
درمانــی ایــران، نبــود مدیریــت 
یکپارچــه در این حوزه اســت و از 
آن جایی که چنین ایده ای در ایران تقریبا 
نو تلقی می شــود، به نظر می رسد تهیه 
طرحی که به این مســئله به طور همه 
جانبه بپــردازد و نیز تجارب کشــورهای 
دیگر در این خصــوص را مطالعه کند، 
به سیاست گذاران کمک خواهد کرد تا 
برای جذب توریسم پزشکی با رویکردی 

علمی و بومی قدم بردارند.

         شرحی بر گردشگری سالمت در جهان
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دریاچه و دشت دریوک یکی از مناطق طبیعی ایران اســت که در استان مازندران، شهر آمل واقع شده 
است. 

این منطقه یک علفزار وسیع است که دارای یک آبشار بلند و سنگ های سخت است. همچنین بلندترین 
آبشار زیرزمینی ایران است و طبیعت زیبایی برای گردشگران و کوهنوردان کوهستان دارد. دهکده زیبای 
نامار که در اراضی فوقانی این منطقه قرار دارد دارای چندین منطقه دیدنی از جمله آبشار دریوک و دشت 

سبز، چشمه آب معدنی، چله چشمه، چشمه لهره و دشت سفید است.

About: Deryouk Lake and Waterfall
Deryouk  Lake  and  Plain  is  one  of  the  natural  regions  of  Iran, located in 
Mazandaran province, in  Amol town.
It is a vast meadow with a high waterfall and hard rocks. Also this is the highest 
ground waterfall of Iran and has a beautiful nature for tourists and mountain 
climbers. The beautiful Namar village which is on the upper lands of this region 
has several spectacular regions such as Deryouk Waterfall and green plain, 
mineral water springs, Chehel Cheshmeh, Lehra spring and Sefid  plain.

مناطق کمتر دیده شده از ایران را بشناسید
دریاچه و آبشار دریوک
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Know less-visited
areas of Iran
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3- راهکارهای توسعه خالقیت و نوآوري در سازمان ها و مراکز 
صنعتي

در مورد رشد خالقیت دیدگاه مثبت و انرژی زا در سازمان ها اینست که: هر 
کسي مي  تواند استعداد خالق داشته باشد. مثبت اندیشي، عمل گرایي، تغییر 
در دوست داشتن و عالیق، پیشرفت در تعیین جهت براي رسیدن به هدف 

بعنوان مولفه های فرهنگی توسط مدیریت ارشد سازمان توسعه می یابد.
3-1- استراتژی رقابتی:

امروزه با توجه به اتخاذ »استراتژی رقابتی« در سازمان ها و مراکز صنعتی؛ 
بهره گیری از علوم و دانش هــای نوین بین رشــته ای همانند »خالقیت و 
نوآوری« بسیار حائز اهمیت می باشــد. امروزه وجود خالقیت و نوآوري در 
سازمان ها به ضرورتي اجتناب ناپذیر مبدل گردیده، زیرا فضاي رقابتي ایجاد 
شده بین ســازمان ها و خصوصاً مراکز صنعتي ایجاب مي کند تا فرایندهاي 

نوآوري و خالقیت تقویت یابد. 
پیتر دراکر ضروریات تغییر و تحول در سده 21 را عوامل زیر مي داند: 

1-مدیریت کسب و کار و توسعه کارآفریني و کسب و کارهاي نوین
2- مزیت رقابتي سازمان ها و فشردگي رقابت 

3-دریچه هاي فرصت: که خود شامل 5 مورد زیر مي شود 
- موفقیت ها و شکست هاي غیر منتظره رقباي سازمان 

- ناسازگاري هاي موجود در فرایندها، اعم از تولید، توزیع یا رفتار مشتریان 
- تغییرات انجام شده گسترده در آمار نفوس و جمعیت و تغییرات انجام شده 

گسترده در ساختار بازار 
- دانش هاي نوین و آگاهي هاي نوین و نیازها و ضرورت هاي فرآیندي 

- دگرگوني هاي صورت گرفته در برداشت ها و درک مفاهیم 
3-2-فرهنگ سازمانی:

البته تحقق این امر نیز مستلزم تغییر و تحول فرهنگ سازماني است. برخی 
شرایط و وضعیت ها براي ظهور خالقیت ها در سازمان ها الزم است: تشخیص 
یک مهارت مهم، توانایي عمومي، خوب فهمیدن فرآیند خالقیت، آگاهي از 
موانع کسب خالقیت، آگاهي از عوامل تسهیالتي، شناسایي فنون براي ارتقاء 
خلق مهارت ها. راهکارهایي براي افزایش خالقیت از طریق: دانستن در مورد 

فرآیندهاي خالقیت، دیدگاه هاي فرهنگي مناسب، آگاه شدن از عوامل پنهان 
براي کمک به خالقیت، آموزش براي افزایش فنون خالقیت. عوامل مکمل: 
فکر و ایده جدید، آزمایش کردن، شکست به عنوان مقدمه پیروزي، میانجي 
شدن میان همکاران و دوستان، سرزنده و شاد بودن. همچنین برخی موانع 
برای رشد خالقیت وجود دارد مانند: محیط هاي بدون پشتیبان، ارزشیابي 
قانوني، اضطراب، ترس، استرس باال، ایمان کم و... که همه این مطالب و موانع 
توسط مدیران ارشد و با مساعدت و مشارکت کارکنان؛ ایجاد و یا رفع می شود 
آنچه در تبیین جایگاه فرهنگ در فرایند توســعه از نظر نباید دور داشــت، 
اینکه فرهنگ در تمامي مراحل زندگي هم حضور و هم تاثیرگذاري الزم را 
دارد، بنابراین براي نظام فرهنگي مي توان نقش اصلي را قائل شــد با توجه 
به اینکه نسبت عناصر شکل دهنده نظام فرهنگي به توسعه فرهنگي، کامال 
به »تغییرات فرهنگي« مرتبط اســت و در این میانه فرهنگ پویا و نوآوري 

فرهنگي یک راهبرد مهم تلقي مي شود. 
فرهنگ ســازماني را مي توان، مجموعه نگرش ها، فرهنگ هــا و نظام ها و 
ســاختارهاي گوناگون حاکم بر سازمان دانســت و تفکر خالق طبق گفته 
مایگاري بک عبارتست از فراورده خالق فردي که حاصل فرایند »خالقیت 

ذهني« است. 
اندیشه خالق در سازمان چنانچه بصورت فرایندي درآید فرهنگ سازماني را 
نیز دستخوش تغییر و تحول مي نماید. مسلما تحقق نواوری نیز مستلزم تغییر 
و تحول فرهنگ سازماني است، البته قبل از هرگونه تغییر مبنایي در فرهنگ 
سازماني الزم است موانع و محدودیت هاي تفکر خالق گروهي برطرف شود، 
مسلماً نوآوري در فرهنگ، تغییراتي پدید مي آورد که ممکن است ضمن بر 
هم زدن قواعد و برخي معادالت، محیط را دستخوش تغییراتي نماید و این 
تحول، خوشایند عدهاي عده اي نباشد که به حفظ وضع موجود تن داده اند.

3-3- الگو سازی از سازمان های خالق و نوآور: 
ســازمان ها بر اســاس میزان توجه و تاکید بر نوآوري به چهار گروه تقسیم 
مي شود. اول: تقلید کننده، دوم: محافظه کار، ســوم: خالق در امور نظري 

)تئوري(، چهارم: خالق و نوآور
 طبق تحقیقـات بعمـل آمـده سازمان هاي آینده داراي 10 ویژگي هستند 

افشین ماهوشي  
پژوهشگر و مدرس دانشگاه جامع علمی 

کاربردی اصفهان

ضرورت توسعه خالقیت و نوآوري در 
سازمان ها و مراکز صنعتي

)بخش دوم(
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ـه
ـال

ـق
م

1- ســرعت و شــتاب در فعالیت ها 2- رقابت جهاني )بهره مندي از مزیت 
رقابتي( 3- افزایش انگیزه کارکنان 4- اســتفاده بسیار از فناوري اطالعات 
5- تغییرات مبنایي در طرح هاي ســازماني )مهندســي مجددفرآیندها( 
6- کارآفریني و نوآوري 7-طراحي مجدد مشاغل 8- حمایت از حسابرسي 
اجتماعي 9- غلبه نرم افزارها بر سخت افزارها 10- فرایند خط مشي گذاري 

پویا )دراکر.1999(
با توجه به موارد فوق و ضرورت قطعي نیـــاز سـازمـان هـــا بـه حوزه هاي 
علمي- کاربردي نوین نظیر: مهندســي مجدد فرآیندهــا، آینده پژوهي، 
مدیریت دانش و شبکه سازي دانش، مدیریت مشارکتي، برنامه ریزي منابع 
سازماني، دانش نوین triz )تئوري حل مساله ابداعي( بدیهي است که تغییر 

و تحول و نوآوري جز الینفک در سازمان هاي امروزه است. 
نکته بســیار مهمي که معموال مورد غفلت واقع مي شود اینست که برخي 
مدیران ماتصور مي کنند آوردن تجهیزات نو و اطالعات جدید به سازمان و 
آموزش هاي نوین مرتبط »تحول و نوآوري« است در حالیکه تغییراتي بدون 
خالقیت و نوآوري رخ داده است، زیرا زماني خالقیت و نوآوري رخ مي دهد 
که مدل هاي تک بعدي حذف و مدل هاي چند بعدي بوجود بیاید. مسلما بر 
مبناي رعایت برخي از قواعد و قوانین مانند ایجاد پارادوکس، جایگزینی و 

ترکیب و ... است که میتوان به تحوالت امیدوار بود.
3-4- حل مسائل سازمانی با شیوه مدیریت مشارکتی:

از سویی حل مسئله در ســازمان همانند حل کردن مشکالت در جامعه و 
خانواده و... حائز اهمیت است: همه ما در کســب و کار نیازمند حل مشکل 
هستیم، حل مشکالت ما باعث راحت شــدن ارتباط کار و زندگي روزانه ما 
مي  شود. بطور کلی مراحل حل کردن مسایل عبارتند از: 1- آگاهي از مشکل 
2- تعریف، توضیح و فهمیدن مسئله 3- مرحله تشخیص 4- گوش کردن 
به تحلیل هاي دیگران 5- ارزشــیابي و انتخاب 6-اختصاص دادن جزئیات 
مهارت و زمانبندي و... 7- نظارت و بازبیني نتایج 8- اســتفاده از تجربیات 

گذشته
3-5- تبیین و توسعه عناصر فرهنگي خالقیت و نوآوري:

فرهنگ که مجموعه اي از دستاوردهاي مادي و معنوي بشر در زمینه آداب 
ورسوم و ارزشها و هنجارها و باور داشــت ها مي باشد، داراي عناصري چون 
گویش ها، گفتمان ها، اندرزها، خطابه ها و... مي باشد، در فرهنگ  خالقیت و 
نوآوري تک تک افراد ســازمان در ایجاد این عناصر نقش بسزایي دارند زیرا 
فرهنگ خالق نقش و ســهم تک تک افراد را چنان مدنظــر دارد تا بتوانند 
توانمندي هایشــان را به منصه ي ظهور رســانند عناصر این فرهنگ چون 
»مدیریت مشارکتي« و »ساماندهي نظام پیشنهادات« »خودباوري و عزت 
نفس« پذیرش سالیق و عقاید منتقدین همگي بایستي دقیقا مورد تبیین 

و تشریح قرار گیرند.
تصمیم گیري ها اگر به صورت مشارکتي بوده و از همه ي کارکنان نظرخواهي 
شده و همه ي کارکنان در هر قسمت و رده نماینده اي در شوراهاي مشورتي 
مدیریت داشته باشــند، پس از مدتي مدیریت به صورت شایسته ساالري 
اعمال مي شود، مسلما تشویق به تشکیل گروه هاي کاري، تصمیم سازي هاي 

گروهي را توسعه و هرگونه اســتبداد راي و اتوریته در ســازمان مبدل به 
مشارکت فعال خواهد شــد. در هر حال نقش مدیریت سازمان در گسترش 
فرهنگ مشارکت جویانه نیز موثر مي باشــد و باعث مي شود خالقیت هاي 
فردي تحت تاثیر این فرهنگ، خالقیت هاي جمعي افراد را شکوفا نموده تا 

سازمان تبدیل به سازماني خالق و نوآور گردد. 

3-6- تکریم و تجلیل محققین و مبتکران سازمان: 
تکریم محققان و مبتکران در سازمان ها و مراکز صنعتي، خصوصاً با حضور 
مسووالن و مدیران ارشــد و با حضور خانواده هاي محققان و مبتکران قطعاً 
عوامل انگیزشي الزم را به منظور استمرار فعالیت هاي خالقانه ایجاد مي کند 
و این عامل خود سبب شکوفائي استعدادهاي نهان گردیده و توسعه خالقیت 

و نوآوري به سهولت انجام مي پذیرد.
3-7- آموزش هاي اثربخش فنــون خالقیت، نوآوري و حل خالق 

مسئله:
از مهم ترین راهبردهاي ترویج فرهنگي خالقیت و نوآوري در سازمان ها که 
در کشورهاي پیشرفته نیز بسیار مورد توجه مي باشد، ارائه ي آموزش هاي 
فنون خالقیت و حل خالق مسئله و TRIZ به کلیه ي مدیران، کارشناسان، 
مهندسان و سایر کارکنان ســازمان )باالخص واحدهاي R&D  مي باشد.( 
این آموزش ها ســطح دانش، بینش و توانش کارکنان سازمان را در جهت 
خالقیت و نوآوري افزایش مي دهد. مدیران آموزش و توسعه ي منابع انساني 
در راستاي فرهنگ سازي و آموزش فراگیر خالقیت و نوآوري در سازمان ها، 
رســالت ســنگیني بر عهده دارند. امروزه مدیریت نوین آموزش »پژوهش 
محوري« را توصیه مي کند که بزرگ ترین حسن آن، باال بردن قدرت تجزیه 
و تحلیل مســائل، تعریف و تحلیل مســئله و ارائه ي راهکارهاي خالق حل 

مساله مي باشد. 
منابع و مآخذ

1- گلستان هاشمي، سیدمهدي )1382( مقدمه اي بر علم خالقیت شناسي. 
جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان.

2- ســادلر، فیلیپ. مدیریت تغییر. ترجمه: غالمرضا اسماعیلي. انتشارات 
امیر. 1380

3- ماهوشي، افشین )1381( تغییر و نوآوري در سازمان ها و مراکز صنعتي- 
مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملي صنایع دریایي- بهمن 1381

4- ماهوشي، افشــین. فرهنگ سازي تحقیق و توســعه- مجموعه مقاالت 
 R&D وزارت صنایــع و معادن- جامعه مراکز .R&D همایش بین المللي

- زمستان 1380
5- تاشــمن،مایکل و اریلی ســوم، چارلز 1378 »نوآوری بستر پیروزی« 

ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد. موسسه رسا 
 ،TRIZ 6- جان ترنینکو، آال زوســمن، بوریس زلتین، نوآوري نظام یافته

ترجمه م. جعفري، خدمات فرهنگي رسا،1380
7- دراکر، پیتر اف. چالش هــاي مدیریت در ســدهء 21. ترجمه: محمود 

طلوع1382. موسسه رسا
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شرکت پاالیش و پخش با صدور اطالعیه ای دلیل کم شدن 
سهمیه های بنزین از کارت های سوخت را اطالع رسانی کرد؛

معادله فیثاغورثی بنزین در جایگاه سوخت!

انگار قرار نیست حاشــیه های بنزین تمام شود. 
پس از تمام کش و قوس های مربوط به سهمیه 
بندی نابهنگام و کم و زیــاد عرضه در جایگاه ها 
حاال مردم باید برای سوخت گیری هم حساب و 
کتاب کنند تا مبادا همین سهمیه های اندک شان 
هــم از کارت ها پر بکشــد. ماجرای کم شــدن 
سهمیه از کارت های ســوخت از همان ابتدای 
ســهمیه بندی مطرح شــد. پس از انکار جایگاه 
داران و ابهام مردم در زمینه کم شدن سهمیه از 
کارت های سوخت، چند ترفند از سوی سازمان 
پخش و پاالیش برای جلوگیری از این هدر رفت 
مطرح شد؛ راهکارهایی از قبیل عدم خارج کردن 
کارت سوخت قبل از اتمام بنزین زدن که البته 
کارگر نبود و سهمیه همچنان کم می شد. حاال 
این شرکت در اطالعیه ای عجیب از پشت پرده 
غیب شدن ســهمیه های کارت ســوخت پرده 
برداری کرده است؛ اطالعیه ای که اگرچه خطاب 
به عموم مردم یعنی پیر و جوان و باســواد و بی 
سواد اعالم شده اما ما که هر چه خواندیم از این 
معادله ریاضی پیچیده چندان سر در نیاوردیم! 
موضوع اما به ســاده ترین زبان، بر اساس اعالم 
مســئوالن شــرکت پخش و پاالیش مربوط به 
پیمانه هایی است که هنگام سوخت گیری و البته 
معلوم نیست به چه منظوری در نظر گرفته شده 
اســت. همین پیمانه ای بودن بنزین البته شائبه 
دزدی جایگاه ها از مردم را هم تشــدید کرد. هر 
چند حاال مشخص شــده که اصال این فرضیه با 
سیســتم پیاده شــده امکان ندارد. شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی در پی انتشــار برخی 
شایعات در فضای مجازی مبنی بر کاهش سهمیه 
ســوخت هنگام ســوخت گیری اعالم کرده که 

طراحی سامانه هوشمند سوخت جهت جلوگیری 
از تخلف حاصل از بیرون کشیدن کارت در حین 
ســوخت گیری، بدین صورت اســت که با وارد 
کردن کارت در کارتخوان و مشخص شدن مقدار 

سهمیه، با شروع سوخت گیری، ابتدا 3/99 لیتر 
از سهمیه کسر می شود و شروع به سوخت گیری 
می کند. پس از اتمام پیمانه اول، 3/99 لیتر دیگر 
از سهمیه کم می شود و مجددا سوخت گیری ادامه 
پیدا می کند و این فرآیند به صـورت پیمانه پیمانه 
تا انتهای سوخت گیری ادامه می یابد. اگر در حین 
سوخت گیری کارت از کارتخوان بیرون کشیده 
شود مقداری که باقی مانده 3/99 لیتر است که 
از سهمیه آن کارت کسر می شــود )برای مثال 
اگر دو لیتر ســوخت گیری کرده اســت و کارت 
را بیرون بکشــد 1/99 لیتر بیشتر از سهمیه آن 
کارت کم می شــود( و اگر همــان کارت، دوباره 
وارد همان کارتخوان شود، سهمیه ای که بیشتر 
از لیتراژ برداشت شده و از نازل کم شده است، به 
کارت برگردانده می شود. در این اطالعیه تاکید 
شده که در صورت خارج کردن زودهنگام کارت 

سوخت از کارتخوان جایگاه، سوخت گیری قطع 
می شود و لیتراژ مذکور از سهمیه کسر می شود، 
لیکن صرفا به اندازه لیتراژ ســوخت گیری شده، 
هزینه محاسبه خواهد شــد. این اطالعیه نشان 
می دهد که غیب شدن ســهمیه ها در واقع عدم 
اطالع مردم از پیمانه هایی بوده که شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی برای سوخت گیری در 
نظر گرفته؛ اما کسی را از آن مطلع نکرده است. 
برای جلوگیری از کم شدن سهمیه ها افراد باید 
در هنگام سوخت گیری مضربی از عدد 3/99را 
انتخاب کنند تا میزان بنزین دریافتی با عدد کسر 
شده از کارت سوخت برابر باشد. به این معنا که به 
جای دریافت 4 لیتر بنزین، همان عدد 3/99 را 
رعایت کنند و یا به جای آنکه 8 لیتر بنزین راهی 
باک خودروی خود کننــد، عدد 7/98 لیتر را در 
نظر بگیرند زیرا اگر این عدد به 7/99 لیتر برسد، 
عمال 3/98 لیتر بنزین از سهمیه آنها کسر خواهد 
شــد. در موارد دیگر نیز به همین صورت است. 
به طور مثال،  به جای دریافــت 12 لیتر بنزین،  
با مشــاهده عدد 11/97لیتر،  سوخت گیری را 
متوقف کنند. این پروســه آن چیزی اســت که 
حاال باید مردم برای از دست ندادن همین اندک 
سهمیه هم در هر بار ســوخت گیری حساب و 
کتاب کنند. اینکه مضرب چهار را در نظر بگیریم 
یا به ممیزها توجه کنیم شاید برای عده زیادی از 
شهرنشین ها میسر باشد؛ اما به نظر می رسد اغلب 
مردم در روستاها و شهرستان ها نتوانند به راحتی 
از این حساب و کتاب سر دربیاورند. کاش حداقل 
ســازمان پاالیش پس از ایــن اطالعیه عجیب 
روشن می کرد که این کار دقیقا با چه استدالل 
و فرضیه ای انجام گرفته تا شاید مردم هم از این 

ابتکار بنزینی جدید سر دربیاورند.

به جــای دریافت ۴ لیتــر بنزین، 
همــان عــدد ۳/99 را رعایــت 
کنند و یا بــه جای آنکــه ۸ لیتر بنزین 
راهی باک خودروی خــود کنند، عدد 
7/9۸ لیتر را در نظر بگیرند زیرا اگر 
این عدد بــه 7/99 لیتر برســد، عمال 
۳/9۸ لیتــر بنزیــن از ســهمیه آنها 

کسر خواهد شد

علیرضا کریمیان

ش
زار

گ
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آقای وزیر در جمع اعضای 
اتحادیه صنایع هندوستان

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که به هندوستان 
سفر کرده بود، به همراه وزیر صنایع و معادن ایالت ماهاراشترا در 
بمبئی و در جمع اعضای اتحادیه صنایع هندوستان شرکت کرد 
و ضمن سخنرانی به سواالت بازرگانان و کارآفرینان هندی درباره 

فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید همکاری های تجاری دو کشور پاسخ داد.
به بهره برداری رسید

بهره برداری از فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر با حضور 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و معاون وزیر نفت در امور 
پتروشیمی انجام شد. فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید از جمله 
طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی است که با ظرفیت ساالنه 
55 هزار تن محصول »پلی بوتادین رابر« با حضور سورنا ستاری، 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و بهزاد محمدی، معاون 

وزیر نفت در امور پتروشیمی به بهره برداری رسید.

همراه اول؛ رتبه برتر در 
بهره وری کل عوامل ارتباطات و 

مخابرات
در بیست و دومین رتبه بندی شرکت های برتر ایران، همراه اول 
در بهره وری کل عوامل »گروه ارتباطات و مخابرات« رتبه اول را 
کسب کرد. صبح روز یکشنبه 29 دیماه، در مراسمی که با حضور 
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی، مدیر مرکــز رتبه بندی 
شــرکت های برتر و دبیر همایش و جمعی از مسؤوالن کشوری 
و مدیــران بنگاه های اقتصادی کشــور در مرکــز همایش های 
بین المللی صداوسیما برگزار شد، اسامی شرکت های برتر ایران 

اعالم و از مدیران تعدادی از این شرکت ها تقدیر شد.

کمک رسانی یک میلیارد ریالی 
بیمه آسیا به سیل زدگان

سیستان و بلوچستان
بیمه آسیا یک میلیارد ریال برای تهیه و توزیع اقالم مورد نیاز 
هموطنان سیل زده استان سیستان و بلوچستان اختصاص داد. با 
دستور اکید مسعود بادین، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل 
بیمه آســیا مبنی بر تشکیل ستاد رســیدگی به سیل زدگان و 
حضور مدیران و کارشناسان فنی این شرکت در مناطق سیل زده 
برای ارزیابی و پرداخت خسارت احتمالی به بیمه گذاران، مبلغ 
یک میلیارد ریال برای تهیه و توزیع اقالم مورد نیاز هموطنان 

سیل زده نیز اختصاص یافت.

بر
 خ

س
عک
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با اختصاص 10 میلیارد تومان صورت می گیرد؛

توسعه نیروگاه های خورشیدی استان اصفهان

 اســتفاده از انرژی های نــو و کاهش انتشــار گازهای آالینــده یکی از 
شاخص های رشد در زمینه توسعه پایدار در کالن شهرهاست. 

به کارگیری انرژی خورشیدی به عنوان یکی از انرژی های تجدید پذیر از 
جمله منابع تامین انرژی اســت که در دهه های اخیر مورد توجه ویژه ای 

قرار گرفته است. 
اصفهان شهری در مرکز فالت ایران، با اقلیمی گرم و خشک دارای حداقل 
میزان تابش 1972 کیلووات ساعت بر متر مربع به صورت ساالنه و دارای 
بیش از 3000 ساعت آفتابی در سال اســت از این رو استفاده از این نوع 
انرژی در دیار گنبدهای فیروزه ای در دســتور کار مسئوالن شهری قرار 
گرفته است و با توجه به چشم انداز شهرداری اصفهان مبنی بر معرفی این 
کالن شهر به عنوان شهری پیشرو در زمینه استفاده از انرژی های پاک در 
کشور در ادامه تولید برق خورشیدی در پارک های شهر از سال 1392 نیز 
پروژه انرژی های تجدید پذیر در دستور کار ســتاد توسعه پایدار معاونت 
خدمات شهری قرار گرفته و در طول چند سال گذشته اقدامات زیادی در 

این زمینه صورت گرفته است.

معاون سازمان خدمات شهری شــهرداری اصفهان با اشاره به اختصاص 
10 میلیارد تومان اعتبار به منظور توسعه نیروگاه های خورشیدی استان 
در ســال جاری می گوید: یکی از اقدامات موثر شــهرداری اصفهان در به 
کارگیری از انرژی های تجدیدپذیر،  توسعه نیروگاه های خورشیدی استان 

اصفهان با اختصاص 10 میلیارد تومان اعتبار در سال جاری است.
حسین امیری می افزاید: توســعه نیروگاه های خورشیدی نقش موثری 
در تقویت حوزه زیست محیطی اســتان اصفهان خواهد داشت. معاون 
سازمان خدمات شــهری شــهرداری اصفهان تاکید کرد: نیروگاه های 
خورشیدی اســتان اصفهان قادر به تولید بیش از 300 مگاوات برق در 

سال هستند. 
وی ادامه می دهد: خوشــبختانه در سال جاری توانســتیم بخش زیادی 
از تولید انرژی برق توسط این نیروگاه ها را در ســاختمان ها و تاسیسات 
مختلف در سطح اســتان اصفهان به کار بگیریم. به گفته معاون سازمان 
خدمات شهری شــهرداری اصفهان، در اجرای طرح توسعه نیروگاه های 
خورشیدی استان اصفهان سازمان بخش خصوصی نیز به صورت مستقیم 

مشارکت دارد.
ی

رژ
ان

نرگس طلوعی
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حســین امیری می افزاید: هدف اصلی ســازمان 
خدمات شهری شهرداری اصفهان در اجرای طرح 
توسعه نیروگاه های خورشیدی اســتان اصفهان 
تقویت حوزه زیســت محیطی، حفاظت از محیط 
زیســت و کاهش آلودگی و آالینده هــای هوای 
استان اصفهان است. امیری ادامه می دهد: در حال 
حاضر بیش از 10 منطقه اســتان اصفهان دارای 
نیروگاه خورشیدی است که در تالشیم تا با اجرای 

طرح توســعه نیروگاه های خورشیدی اســتان اصفهان، تولید انرژی این 
نیروگاه های خورشیدی را به 2 مگاوات برق در سال ارتقا دهیم. 

به گفته معاون ســازمان خدمات شهری شــهرداری اصفهان، این میزان 
تولید برق توسط نیروگاه های خورشیدی استان صرف تامین انرژی مورد 
نیاز 350 پارک شــهری، 280 سامانه آبرســانی، 380 آبنما، 150 طرح 
نورپردازی شهری و 350 سرویس بهداشت عمومی در کالن شهر اصفهان 

می شود. 
وی ادامه می دهد: یکی از اصلی ترین مشکالت حوزه سرمایه گذاری روی 

نیروگاه های خورشــیدی اســتان اصفهان کاهش 
درآمدهای ناشی از تولید برق این نیروگاه ها توسط 
ســازمان ها و شرکت های دولتی اســت که با توجه 
به برگزاری جلســات متعدد با حضور مســئوالن و 
شــرکت های دولتی به خصوص شرکت برق استان 
اصفهان مقرر شــد تا این مشــکل طی سال آینده 

برطرف شود.
بررسی گزارش های انرژی های تجدید ناپذیر نشان 
می دهد که ســاالنه 29 میلیارد تن کربن تولید می شــود که 6 درصد آن 
در مصارف خانگی، 23 درصد در بخش حمل ونقل و 41 درصد در بخش 

صنعت برق و گرما مصرف می شود. 
پیش بینی شــده که تا ســال 2050 این رقم به حــدود 50 میلیارد تن 
کربــن در ســال برســد از ایــن رو حرکــت در توســعه نیروگاه های 
خورشــیدی شــتاب بیشــتری گرفته بــه طــوری که جهــش تولید 
 انرژی خورشــیدی بــه بیــش از 100 هزار مــگاوات در ســال 2019 

رسیده است.

یکــی از اصلی ترین مشــکالت 
حــوزه ســرمایه گــذاری روی 
نیروگاه های خورشــیدی استان 
اصفهان، کاهش درآمدهای ناشــی 
از تولید بــرق این نیروگاه ها توســط 
سازمان ها و شرکت های دولتی است
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چرا با وجود مشکالت تولید کنندگان و صنعت در استان و رشد 
منفی اقتصادی، بیکاری در کشور کاهش یافته است؟

آن روی سکـه آمارها

موج کاهش بیکاری به اصفهان هم سرایت کرده 
و این اســتان که همواره در نرخ رشــد بیکاری 
صدرنشین استان های کشــور بوده، اکنون نه 
تنها با کاهش بیکاری بلکه با رشد موج اشتغال 

هم روبه رو شده است.
جایگاه اصفهان در بین اســتان های کشــور در 
زمینه نرخ بیکاری در پاییز امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته و همچنین تابستان امسال 
بهبود یافت و از رتبه هفتم به پانزدهم رســید.
میانگین نرخ بیکاری در کشــور در پاییز امسال 
10.6 درصد و در مدت مشابه سال گذشته 11.8 

درصد اعالم شده است.
کمترین نرخ بیکاری در پاییز امســال متعلق به 
استان های خراســان جنوبی و خراسان رضوی 
به ترتیب با 5.4 و 6.3 درصد و بیشــترین نرخ 
بیکاری مربوط بــه کرمانشــاه و چهارمحال و 
بختیاری به ترتیب با 16.3 و 16.1 درصد است.

همچنین نرخ بیکاری استان اصفهان در تابستان 
امسال 10.3 درصد بود که رتبه سیزدهم را در 

بین سایر استان ها داشت.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت 
اقتصادی در اســتان اصفهان در پاییز امســال 
46.1 درصد است که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 2.7 درصد کاهش داشت.
نسبت اشتغال نیز در این استان در پاییز امسال 

41.1 درصد اعالم شد که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 0.8 درصد کاهش نشان می دهد؛ 
اما سوال اصلی این است که چرا علی رغم منفی 
بودن شــاخص هــای اقتصادی و رشــد منفی 
اقتصاد، بیکاری در کشور کاهش یافته است؟ بر 
اساس اعالم رییس گروه آمارهای ثبتی سازمان 
مدیریت و برنامه ریــزی اصفهان، یکی از دالیل 
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال 
در این استان نسبت به گذشته، افزایش جمعیت 

در سن کار است.
سید علی قرشــی نوش آبادی افزود: مرکز آمار 
ایران امســال، افراد 15 سال و باالتر را به عنوان 
جمعیت در سن کار در نظر گرفته است که این 
جمعیت در استان اصفهان حدود چهار میلیون 
نفر ارزیابی می شــود. وی نرخ بیکاری را شامل 
نســبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال )شاغل 
و بیکار( اعالم و خاطرنشان کرد: هنوز جزییات 

هنــوز جزییــات اشــتغال در 
بخش های کشاورزی، خدمات و 
صنعت به استان ها اعالم نشده 
هرچند به نظر می آید که جاری بودن 
رودخانه زاینــده رود در کاهش نرخ 

بیکاری استان، موثر بوده است
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اشتغال 
در بخش هــای کشــاورزی، 
خدمات و صنعت به اســتان ها 
اعالم نشــده هرچند بــه نظر 
می آید که جاری بودن رودخانه 
زاینده رود در کاهش نرخ بیکاری استان، 
موثر بوده اســت.این کارشــناس به آمار 
تابســتان امســال اشــاره و اضافه کرد: در این 
فصل میزان اشتغال در بخش کشاورزی 12.5 
درصد بود که نسبت به تابســتان سال گذشته 
1.6 درصد افزایش یافت.  کارشناســان از دیگر 
علل کاهش بیکاری در کشور را رفتن جمعیت 
بیکار به سمت و سوی کسب و کارهای پایین تر 
از حد انتظارشان می دانند. فرضیه ای که در این 
زمینه می تواند مطرح باشد اینکه به دلیل شرایط 
تورمی و رشــد هزینه ها، افراد ناچار به پذیرش 

شغل هایی شده اند که پیش تر حاضر به 
پذیرش آن نبوده اند و در حقیقت، بخشی از 
جمعیت جوان و تحصیلکرده، به این دلیل جذب 

بازار کار شده اند. 
فرضیه دیگر این اســت که رونق گرفتن کسب 
وکارهای اینترنتی به کمــک دولت آمده تا هر 
فردی که حتی یک ساعت را در این فضا اشتغال 
دارد و اندک درآمدی از آن کسب می کند را به 
عنوان یک شاغل از لیست بیکاران خط بزند؛ اما 
همچنان خبری از درآمدهای پایدار به خصوص 
در میان قشر تحصیلکرده وجود ندارد، در واقع 
سهم 50 درصدی بخش خدمات در اشتغال زایی 
صحتی بر این ادعاست که افزایش ضریب نفوذ 
اینترنت و موبایل و رونق اســتارت آپ ها باعث 
شــده تا برای بهبود اشــتغال، دولت به اعداد و 

ارقام دلخواه خود دسترسی پیدا کند. 
در رابطه با سهم اشتغال ناقص جمعیت 15ساله 
و بیشــتر، آمار از این حکایت دارد که در پاییز 

1398، 10/6 درصد جمعیت شاغل،   به دالیل 
اقتصادی )فصل غیرکاری، رکــود کاری، پیدا 
نکردن کار با ساعت بیشــتر و…( کمتر از 44 
ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار 
اضافی بوده اند.این در حالی است که 36/5 درصد 
از شاغالن 15ساله و بیشتر، 49 ساعت و بیشتر 

در هفته کار کرده اند. 
این موضوع گویای آن اســت که بیشتر اشتغال 
ایجادشده مربوط به کارهای ثابت و مستمر است 
و درمجموع کمتر از 11 درصد شــاغالن، شغل 

ناقص دارند. 
 می توان ادعا کرد، آنگونه که آمار ادعا می کنند 
»بیکاری« در کشــور و به خصوص در اســتان 
اصفهان چندان مهار نشــده اســت بلکه وجود 
زاینده رود و اشــتغال به واسطه آن و البته سایر 
شاخص های بعضا دستکاری شده فعال بیکاری 
را کنترل کرده است؛ اما نمی توان امیدی به این 
روند کاهشی در فصل ها و ماه های آینده داشت.
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نماینده مردم فالورجان مدعی شده  که برخی با وارد کردن پارچه های بی کیفیت و زدن 

برندهای ایرانی  روی آنها، خریداران را نسبت به برندهای ایرانی بدبین می کنند؛

دست مافیا زیر سر صنعت نساجی

»مافیا« در صنعت نســاجی ریشه دوانده است؛ 
واقعیتی که اگرچه هر از گاهی مســئول و تولید 
کننده ای در مــورد آن صحبت می کنــد؛ اما به 
نظر نمی رســد عزمی برای مقابله با این افراد که 
نام و نشــانی هم از آنها برده نمی شود، در میان 
مســئوالن تجارت کشــور وجود داشــته باشد 
.گفته شــده که ســود مافیا تنها از قبل واردات 
چادر مشکی بیش از 500 درصد است. در بقیه 
حیطه های تولید هم البته اگر قاچاق نباشد بسیار 
بیشتر از این برآورد می شود. مسئوالن در دولت، 
قاچــاق را عامل اصلی ناکامی در رشــد صنعت 
نســاجی می دانند؛ اما برخی خارج از سیســتم 

دولتی مدعی هستند این مافیای واردات هستند 
که اجازه رشــد این صنعت را در داخل کشــور 
نمی دهند . به تازگی نماینــده مردم فالورجان  
در ســخنان خود بخش های عجیبی از پشــت 
پرده های این واردکنندگان را بیان کرده اســت. 
در جدیدترین اظهارات در این زمینه، موســوی 
الرگانی مدعی شده که این مافیا هستند که مانع 

برند سازی محصوالت ایرانی می شوند.
 وی گفتــه اســت، واردات بی کیفیــت به نام 
برندهــای داخلی در بــازار عرضه می شــود تا 
مشتریان نسبت به کاالهای ایرانی بدبین شوند 
ادعایی که می توان آن را بی سابقه دانست. عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی 

معتقد است: مافیای زیادی در کشور وجود دارد 
که نمونه آن در صنعت پارچه و لباس نمی گذارند 
کارخانجات ایران رونق بگیرد. موسوی الرگانی، 
درباره مشکالت در روند برندسازی کاالی ایرانی 
اظهار کرد: در جلســاتی که با صنف پوشــاک 
و نساجان کشــور داشتیم برندســازی یکی از 
 چالش های حوزه تولید پوشــاک و منسوجات 

عنوان شد. 
وی با بیان اینکه چالش در برندسازی محصوالت 
ایرانی سابقه تاریخی دارد و به قبل از انقالب باز 
می گردد، افزود: مثال چادرهای مشکی  که مردم 
با عنوان سوغات هایی از مکه به کشور می آوردند، 
همان چادرهای تولید ایران بود که با برند خارجی 
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به کشور باز می گشت. نماینده مردم فالورجان با 
اشاره به اینکه در کشور روی برندسازی کار نشده 
و این مشکل خاص نساجی ها هم نیست، گفت: 
وزارت صنعت هم در این زمینه ضعیف عمل کرده 
و متاســفانه وزیر آنگونه که باید سررشته ندارد 
و کارشناســان هم به او کمک نکردند و همین 
امر باعث شده موفق نباشــیم. عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
مافیای واردات پوشاک و پارچه اجازه نمی دهد 

این صنعت پیشــرفت کند، تصریح کرد: واردات 
پوشاک و منسوجات ســودهای کالنی برای این 
افراد دارد و این ارقام نجومی اســت. موســوی 
الرگانی تاکید کرد: مافیای صنعت پارچه و لباس 
نمی گذارند کارخانجات ایــران رونق بگیرد؛ به 
طوری که برخی مواقع کاالی بی کیفیت خارجی 
را به کشور می آورند، برندش را امحا می کنند و به 
اسم کاالی یک کارخانه ایرانی به بازار می ریزند 
تا مردم نسبت به کاالی آن کارخانه بدبین شده 

و دیگر آن را نخرند. وی اضافه کرد: وقتی صاحب 
کارخانه می بیند کاالی مرغوبی که تولید کرده 
با تبلیغات سوء در حال از بین رفتن است، برای 
فروش کاالی خــود از برند خارجی اســتفاده 
می کند تا بتواند دوام بیاورد، بنابراین بسیاری از 
کاالها در اصل ایرانی هستند؛ اما با برند خارجی 

عرضه می شوند. 
رییس فراکســیون حمایت از نســاجی مجلس 
شورای اسالمی در معرفی مافیا در حوزه واردات 

توضیح داد: افرادی کــه واردات انجام می دهند 
وابسته به قدرت هســتند. البته این تنها ادعای 
این نماینده استان اصفهان در مورد وجود مافیا 
نیست؛ در سال های قبل هم برخی از نمایندگان 
مجلس از جمله کمال علی پور خنکداری، مدعی 
شده بود مافیای پارچه با واردات پارچه های دست 
چندم چینی و هندی عمال کارخانجات نساجی 
در ایران را ورشکســته کرده اند. این رویه به نظر 
می رسد طی دو ســال اخیر اگر چه کمتر شده 
باشد؛ اما همچنان به صورت های دیگر ادامه دارد. 
مافیا در صنعت نساجی تنها به بخش واردات ختم 
نمی شــود، ظاهرا این افراد در بخش های پیش 
تولید از جمله خرید مواد اولیه هم مانعی بر سر 

راه این صنعت هســتند. در حالی که فعاالن این 
حوزه از کاهش نقدینگــی در این صنعت به یک 
سوم سال های گذشته سخن می گویند، چندی 
پیش رییس انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره 
به این که مافیای پنبه بزرگ ترین مشکل صنعت 
نســاجی اســت، گفته بود اگر چه وزارت جهاد 
کشاورزی مدعی است امسال با رشد 30 درصدی 
تولید پنبه، درمجموع 60 تا 70 هزار تن پنبه در 
کشور برداشت شود؛ اما تولید کنندگان صنعت 
نســاجی در داخل با تامین پنبه مورد نیاز خود 
مواجه هســتند. به گفته وی، در شرایط کنونی 
باید پنبه باقیمت مناســب از کشاورز خریداری 
و باقیمت منطقی به متقاضیان فروخته شود؛ اما 

متاسفانه در کشــور ما این چرخه معیوب است. 
شهالیی نژاد با اشاره به اینکه طی ماه های گذشته 
حجم زیادی نخ به صورت رســمی و غیررسمی 
وارد کشور شده اســت، گفت: واردات رسمی و 
غیررســمی نخ شرایط ســختی را برای صنعت 
نساجی کشور ایجاد کرده است.  به نظر می رسد 
مافیا، ریشــه های عمیقی در صنعت نســاجی 
کشور دوانده است؛ چرا که با وجود هشدارهای 
داده شده از سوی باالترین مراجع قانون گذاری 
تولید کنندگان و خریداران عمده در این حیطه؛ 
اما همچنان در بر همان پاشنه می چرخد و عزمی 
برای مقابله با این مســئله در میان متولیان امر 

دیده نمی شود.







شرکت سـاینـا فوالد
)سهامی خاص(

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

فلزات پایه، گرافیت، مواد معدنی و کک

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

همراه: 09022340308
www.sainafoolad.com :وب سایت

info@sainafoolad.com :ایمیل

ساینا فوالد
از زمان شروع به کار تا به 

امروز افتخار همکاری با بیش 
از ده شرکت معتبر داخلی و 

خارجی را داشته است.



استان چهار محال و بختیاری، بلداجی، 
بلوار شهید بهشتی، گز فردوس بلداجی
09132823872
03834642411
info@ferdowsgaz.com

حاج غالمعلی سلطانی 
بنیانگذار صنعت گز بلداجی
شماره ثبت: 172825
شماره بهره برداری:21-7391
پروانه تاسیس از وزارت بهداشت و درمان 4423
شماره پروانه بهداشتی ساخت: 11005/25
گز فردوس با بیش از نیم قرن سابقه درخشان

اولین تولیدکننده گز در بلداجی و تنها 
دارنده دو نشان کیفیت برتر جهانی

از کنوانسیون بین المللی BID ژنو و 
برنده تندیس ستاره طالیی ژنو که 
نشانه کیفیت جهانی است.








