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شاخص های فعالیت های صنعتی 
در استان خوزستان 

* سید لطف ا... هاشمی

صنعت، عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که منجر به تغییر شکل 
فیزیکی یا شیمیایی مواد مختلف و تبدیل آنها به محصوالت جدید می 
شود اعم از این که این تغییرات به وسیله دست یا ماشین انجام شده 
باشد.  نیروگاه های تولید برق، پاالیشگاه های گاز و فعالیت استخراج 

نفت خام و گاز طبیعی در زمره این تعریف قرار ندارند.
 نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران از کارگاه های صنعتی نشان می دهد 
که در سال ۱۳۹۶ تعداد ۶۶۳ کارگاه صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و 
بیشتر در استان خوزستان به فعالیت صنعتی اشتغال داشته اند که نسبت 

به سال قبل ۷.۴%  کاهش داشته است.
استان  بیشتر  و  کارکن  نفر  دارای ۱۰  فعال صنعتی  کارگاه های  از   
خوزستان، ۷۴.۵%  دارای ۴۹- ۱۰ نفر کارکن، ۱۰.۱%  دارای ۹۹ 

- ۵۰ نفر کارکن و ۱۵.۴%  دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر بودند.
از کارگاه های فعال صنعتی استان، فعالیت ۲۵.۶% تولید فرآورده های 
شیمیایی  و  فلزی  غیر  معدنی  های  فرآورده  تولید   %۱۴.۲ غذایی، 

)سیمان، محصوالت بتنی،...( بوده است.
در سال ۱۳۹۶، تعداد کارکنان کارگاه های فعال صنعتی دارای ۱۰ نفر 
کارکن و بیشتر استان خوزستان ۸۴۵۵۶ نفر بوده )رتبه ششم در بین 
استان های کشور پس از استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، 
البرز و آذربایجان شرقی( و ۸۳% آنها متعلق به کارگاه های بزرگ 
)دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر( بوده است. از این تعداد، بیشترین 
تعداد کارکنان در شهرستانهای اهواز، بندر ماهشهر و آبادان به ترتیب 
با سهم ۳۹.۹% ۲۸.۸% و ۱۱.۱%  مشغول به کار بودند. به عبارتی 
۷۹.۸% از کارکنان کارگاه های صنعتی استان در این سه شهرستان 

مشغول به کار بودند.
افزوده فعالیت های صنعتی کارگاه های دارای ۱۰ نفر کارکن  ارزش 
و بیشتر استان، ۲۲۹۵۳۶ میلیارد ریال )معادل ۱۰.۳%  رقم مشابه 
کل کشور( و در رتبه سوم پس از استان های تهران و اصفهان قرار 
داشته است از این رقم ۵۴.۱%  به تولید »مواد شیمیایی و فرآورده 
به  و %۱۸.۵   دارویی«  فرآورده های  و  دارو  تولید  های شیمیایی، 
تولید فلزات پایه اختصاص داشته است و ۹۴.۲%  از ارزش افزوده 
فعالیت های صنعتی استان به کارگاه های بزرگ )دارای ۱۰۰ نفر و 

کارکن و بیشتر( تعلق داشته است.
 در سال ۱۳۹۶ حدود ۷.۱ میلیارد دالر صادرات مستقیم محصوالت 
صنعتی از استان خوزستان به خارج از کشور بوده که این رقم، %۲۷.۹ 
از رقم مشابه کل کشور و بیشترین مقدار در بین استان های کشور 

بوده است.
محصوالت   %۴۴ کشور،  صنعتی  محصوالت  مستقیم  صادرات  از 
نیتروژن،  ترکیبات  ها،  اساسی، کود  مواد شیمیایی  تولید  از  حاصل 
حاصل  های  فرآورده  به   %۱۹.۵ مصنوعی  الستیک  و  پالستیک 
از تولید آهن و  از پاالیش نفت و ۱۱.۸%  به محصوالت حاصل 
فوالد پایه بوده است به عبارتی ۷۵.۳% از ارزش دالری صادرات 
از کاالهای صنعتی  این سه دسته  به  مستقیم محصوالت صنعتی 

تعلق داشته است.
 سهم شاغالن و ارزش افزوده کارگاه های صنعتی دارای ۴۹ - ۱۰ نفر 

استان خوزستان از رقم مشابه کل کشور به ترتیب %۲ 
)رتبه ۱۵ بین استان ها( و %۲.۶ 

)رتبه ۱۲ بین استان ها( بوده که بیانگر پایین بودن سهم کارگاه های 
صنعتی دارای ۴۹-۱۰ نفر کارکن در استان خوزستان می باشد در 
حالی که حمایت از این دسته از کارگاه های صنعتی از مهم ترین 

سیاست های وزارت معدن، صنعت و تجارت می باشد.
 بنگاه های کوچک و متوسط  نسبت به صنایع بزرگ، مزایای بسیاری 
ازجمله ارزش افزوده، نوآوری، اشتغال آفرینی و انعطاف پذیری بیشتر 
دارد و توانایی رقابت فعالیت های صنعتی کوچک را افزایش داده است.

مدير عامل شرکت لوله سازی اهواز :
بومی سازی و پیش بینی های پساتحریم یکی 
از تاثیراتش را در شرایط بحران نشان می دهد

و  کنونی  بحرانی  شرایط  گفت:  اهواز  لوله سازی  شرکت  مدیرعامل 
محدودیت واردات نشان داد که تکیه بر تولیدات داخلی و بومی سازی 
چقدر می تواند در پایداری اقتصاد، صنایع و به ویژه شرکت های تولیدی 

در سال جهش تولید کمک کند.
محدودیت های  به  اشاره  با  بازار  خبرنگار  با  گفتگو  در  خنیفر  علی 
واردات در شرایط بحرانی اظهار کرد: شرایط فوری و اضطراری پیش 
رو و شیوع ویروس کشنده کرونا در اقصی نقاط چین که به گفته 
کارشناسان، این ویروس جدا از تهدید سالمت در چین، اقتصاد این 
کشور و دنیا را تحت  تاثیر قرار داد، دیدیم که در چنین شرایطی ورود 

برخی قطعات ازجمله قطعات خودرو در داخل با مشکل مواجه شد.
وی افزود: چین یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران است. پس از 
انتشار ویروس کرونا ارتباط برقرار کردن با چین برای خرید و فروش 
کاال با مشکل برخورد، چرا که تا قبل از این برخی صنایع، قطعات را از 

چین وارد می کردند و اکنون نمی توانند مواد را تامین کنند.
مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز عنوان کرد: خط لوله انتقال نفت 
سرویس ترش از پایانه نفتی گوره تا پایانه نفتی جاسک و از جنوب 
غرب کشور به جنوب شرق کشور قرار بود طبق روال از خارج کشور 
تامین شود که با ورود مسئوالن دلسوز، دستور بومی سازی ورق های 
آن از اردیبهشت ماه ۹۶ داده شد و با این تصمیم وابستگی ما به خارج 
کمتر شد و باعث جلوگیری از خروج ارز و کمک به چرخه ی اقتصاد 

داخل شد. 
داخلی،  کاالی  از  حمایت  سیاست  راستای  در  اینکه  بیان  با  خنیفر 
سه  تفاهم  لوله،  خطوط  این  تامین  برای  ایران  نفت  ملی  شرکت 
جانبه ای با شرکت فوالد مبارکه اصفهان، اکسین اهواز و لوله سازی 
ایجاد زنجیره  تفاهمنامه  این  انعقاد  از  افزود: هدف  امضا کرد،  اهواز 
کاملی از تولید تختال، نورد و تولید ورق و در نهایت تولید لوله توسط 

این سه شرکت است.
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استاندار خوزستان گفت: پرونده های بانکی که برای جذب 
جذب  های  پرونده  شود،  می  ارسال  تهران  به  تسهیالت 
کننده ای باشند تا بتوانیم مرکز را برای پرداخت تسهیالت به 
استان قانع و شرایط بهتری برای صنعت استان فراهم کنیم.

غالمرضا شریعتی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
استان که در محل استانداری خوزستان برگزار شد، با تاکید 
بر بررسی دقیق پرونده متقاضیان جهت جذب تسهیالت کم 
بهره اظهار کرد: بررسی ها به صورت کارشناسانه و دقیق 
برای جذب  بتوانیم  تا  ارسال شود  مرکز  به  کننده  و جذب 

اعتبارات بیشتر چانه زنی کنیم.
وی در واکنش به عدم پرداخت مطالبات نهادهای خدماتی 
شامل برق، آب و ... در راستای حمایت از بخش خصوصی و 
تولید افزود: با توجه به اینکه خوزستان به لحاظ مصرف این 
خدمات، جزو اولین ها و پرمصرف ترین ها است، این نشان 
مدنظر  را همیشه  به بخش خصوصی  می دهد که کمک 

داشته ایم.
شریعتی تصریح کرد: شرکت های برق، آب و گاز و اداره 
کل تامین اجتماعی مرغ عزا و عروسی شده اند و همیشه 
انتظار داریم که مطالبات خود را ببخشند و استمهال کنند تا 
به بخش خصوصی و تولید کمک شود. به هر حال اگر به 
زیرساخت ها و خواسته ها و مطالبات این شرکت ها توجه 

نکنیم، ممکن است در آینده با مشکالتی مواجه شوند.

پرونده های بانکی جذب کننده ای به تهران ارسال شود
گذشته  سال  در  برق  های  پایه  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
اتفاق،  و تاخیر در شست و شوی مقره ها عنوان کرد: آن 
هزینه های اجتماعی و اقتصادی بسیاری برای ما به همراه 
داشت، لذا باید زمینه ای فراهم کنیم و در اتخاذ سیاست ها 
طوری عمل کنیم که خدمات بهتری به شهروندان ارائه دهند 
زیرا ممکن است در تامین زیرساخت های خدمات خود دچار 
مشکل شوند، ضمن اینکه به شدت معتقدیم بخش خصوصی 

و کال تولید باید حمایت شوند.
 استاندار خوزستان خطاب به صنایع، شرکت های خصوصی 
و دستگاه های دولتی عنوان کرد: مصوبات ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید را اجرا کنید و جلسه بعدی با تصمیمات و 

عملکرد پیشرفته تری برگزار شود.

شریعتی تاکید کرد: بانک ها هم در استان همکاری الزم 
را داشته باشند و پرونده هایی که برای جذب تسهیالت به 
تهران ارسال می شود، پرونده های جذب کننده ای باشند 
تا بتوانیم مرکز را برای پرداخت تسهیالت به استان قانع و 

شرایط بهتری را برای صنعت استان فراهم کنیم.
از  حمایت  و  جذب  مدیرکل  پور  قیصی  رضا  ادامه  در 
بررسی  خصوص  در  خوزستان  استانداری  سرمایه گذاری 
جلسات  در  کرد:  اظهار  تولیدی  های  شرکت  های  پرونده 
تبصره ۱۸ که در معاونت هماهنگی امور اقتصادی برگزار می 
شود، تمامی طرح های دریافتی پاالیش و نظارت می شوند. 
تمامی صنوف و تولیدی ها در حضور بانک ها مشکالتشان را 
بیان کردند و کل طرح ها با حضور کارشناسان بانکی بررسی 
شد و همه بانک ها در جریان جزییات مشکالت واحدهای 
تولیدی هستند. وی در خصوص عدم پرداخت تسهیالت از 
سوی برخی بانک ها تصریح کرد: تسهیالت را معموال در 
نیمه دوم سال می دهند و امسال هم با توجه به اینکه گرفتار 
کرونا شدیم، شرایط پرداخت تسهیالت به هم ریخت، ضمن 
اینکه دولت هنوز موضوع یارانه تولیدی را نهایی نکرده است.

قیصی پور عنوان کرد: واحدهای تولیدی باید صورت های 
مالی خود را برای دریافت تسهیالت باالی یک میلیارد تومان 
ارائه بدهند که متاسفانه واحدها در این زمینه  به بانک ها 

مشکالتی دارند.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از تولیدی شدن 
اولین چاه حفاری شده در طرح نگهداشت و افزایش توان 

تولید موسوم به طرح ۲۸ مخزن نفتی خبر داد.
احمد محمدی در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر اظهار 
کرد: چاه شماره ۶، اولین حلقه چاه از چاه های برنامه ریزی 
شده در طرح میدان کبود است که طبق زمانبندی مشخص 
شده، ۲۰ فروردین سال جاری با دبی تقریبی بیش از ۱۰۰۰ 

بشکه در روز در مخزن بنگستان تولیدی شده است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: کسب حداکثری اطالعات جدید 
از گستره و ابعاد مخزنی میدان کبود، بررسی پتانسیل تولید 
الزامات  رعایت  میدان،  این  بنگستان  مخزن  ایالم  سازند 
زیست محیطی و مدیریت پسماند و انتقال تجربیات و دانش 

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به بدنه خصوصی صنعت 
نفت، مهمترین دستاورد حفاری موفق این حلقه چاه است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تصریح کرد: 
اتمام موفقیت آمیز عملیات حفاری این چاه در سال جهش 
تولید، نویدبخش توسعه فعالیت های صنعت نفت با مشارکت 

بخش خصوصی توانمند ایرانی است.
نیمه  در  شده  انجام  ریزی  برنامه  با  کرد:  عنوان  محمدی 
نخست امسال، شاهد پیشرفت کار در سایر حوزه های طرح 
نگهداشت و افزایش تولید از جمله اهواز، منصوری، گچساران 
و مارون نیز خواهیم بود. وی ادامه داد: طرح کبود از مجموعه 
طرح های نگهداشت و افزایش تولید مناطق نفتخیز است که 
در بخش تحت االرض شامل حفاری ۴ حلقه چاه در مخزن 

آسماری و ۴ حلقه چاه در مخزن بنگستان است. این میدان 
واقع در استان ایالم از میادین تحت سرپرستی شرکت ملی 

مناطق نفتخیز جنوب است.

ثبت  از  خوزستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  کل  مدیر 
استان  در  بیکاری  بیمه  سامانه  در  نفر  هزار  درخواست ۲۲ 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خوزستان، ارسالن غمگین اظهار کرد: تاکنون حدود ۲۲ هزار 
نفر خوزستانی در سامانه بیمه بیکاری درخواست های خود 

را ثبت کرده اند.
وی افزود: پایش و تایید نهایی بیکار شدگان ناشی از کرونا 
از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین 
اجتماعی درحال بررسی و تفکیک است و بعد از آن به استان 

ها اعالم می شود.
مشمول  شان  نیروهای  که  واحدهایی  گفت:  غمگین 
حوادث غیرمترقبه )بیکاری ناشی از کرونا( هستند متشکل 

از ۱۰رسته شغلی و فعالیت های زیربخش آن بوده که در 
دستورالعمل منعقده معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قید شده و به استان 

ها اعالم شده است.
شمار  خوزستان،  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  مدیر 
و  برشمرد  نفر   ۹۰۰ و  هزار   ۸ را  استان  بگیران  مقرری 
تاکنون، طبق  نام شده  ثبت  نفر  هزار   ۲۲ میان  از  گفت: 
بیمه  مشمول  نفر  ۱۸هزار  حدود  ستاد،  در  اولیه  پاالیش 
بیکاری بوده که به زودی پس از پاالیش نهایی از سوی 
سازمان  همکاری  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزارت 
حوادث  شامل  شرایط  واجدین  لیست  دو  اجتماعی  تامین 
غیر مترقبه و متقاضیان عادی جبرای انجام سایر مراحل 

به استان اعالم خواهد شد.

وی افزود: پس از دریافت لیست مشموالن حوادث غیرمترقبه 
از ستاد و ارسال به شهرستان ها در نامه ای از سوی اداره 
کار هر شهرستان به شعب بیمه معرفی می شوند و تامین 

اجتماعی نیز اقدام به پرداخت مقرری می کند. 

* دکتر حسین ولی عیدی
- عضو هیات علمی دانشگاه 

فاصله  اقتصاد  در  اساسی  تحول  الزمه 
سمت  به  جهش  و  قبلی  ازشرایط  گرفتن 
با  که  جهشی  البته  است.  جدید  وضعیت 
کنترل مناسب و حرکت متوازن و هماهنگ 
به سمت سرآمدی همراه است و صدالبته 
برای قرارگرفتن  را  تکانه های طبیعی خود 
در سطح مناسب، برای ادامه حرکت دارد. 
این امر زمینه الزم را برای نامگذاری سال 
تولید«  جهش  »سال  عنوان  به   ۱۳۹۹

فراهم آورده است.
قابل  تفاوتی  اقتصاد  در  جهشی  اقدامات 
دارد.  روزمره  و  روتین  کارهای  به  توجه 
جهش شامل مجموعه فرآیندها و وظایفی 
جامعه  ارکان  در  کوتاه،  در مدت  که  است 
بررسی های  کند.  ایجاد  تحول  هدف 
است  آن  از  حاکی  میدانی  و  کتابخانه ای 
و  خالی  ظرفیت های  به  توجه  با  که 
شدنی  تولید  جهش  ایران،  اقتصاد  مغفول 
و  اندیشه  در  تغییرات  و  بوده  امکانپذیر  و 
فرهنگ کسب و کار در میان مسئوالن و 

مردم الزمه آن است.
جهت  در  ذهنیت ها  تغییر  برای  گام  اولین 
که  است  این  تولید  جهش  به  حصول 
از  یکی  شود.  گذاشته  کنار  غلط  باورهای 
با کمک های  که  است  این  غلط  باورهای 
داد.  رونق  تولید  به  می شود  وام  و  مالی 
جهش  سال  در  آمارسازی  برای  متاسفانه 
مورد  بیشتر  اقداماتی  چنین  احتماال  تولید، 
دهی،  تسهیالت  که  چرا  گیرد  قرار  توجه 
و  بوده  مسئولین  برای  اقدام  راحت ترین 

گزارش کار آن نیز قابل توجه است. 
»خوداشتغالی«،  طرح های  تجربه  اما 
»اشتغال ضربتی« و »بنگاه های زودبازده« 
از  و تسهیالت حمایت  قبل  دولت های  در 
تولید سال های اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد 
صرفا  وام  و  پول  می دهد  نشان  مقاومتی، 

یک مسّکن است که نه باعث رونق واقعی 
تولید می شود نه اشتغال پایدار ایجاد می کند 
تواند  نمی  هم  تولید  جهش  البته  صد  و 
جهش  پول  با  صرفا  اینکه  دلیل  بیافریند. 
تولید محقق نمی شود، این است که ریشه 
مشکالت تولید آن هم در بنگاه های کوچک 
و متوسط، پول نیست. مساله، اول خرید مواد 
اولیه با قیمت ارزان و متناسب و مهمتر از 
رقابت  در  و  بازار  در  محصول  فروش  آن، 
واقع  در  است.  مشابه  محصوالت  دیگر  با 
صاحبان کسب و کار برای راه اندازی بنگاه 
تولیدی، به دلیل اینکه نمی توانند مواد اولیه 
فراهم  عرضه  بازار  در  مناسب  قیمت  با  را 
بفروشند،  را  خود  و سپس محصول  نمایند 
وارد عمل نشده و ظرفیت بزرگی در کشور از 

این مسیر مغفول مانده است. 
تا  شود  انجام  اقدامی  باشد  قرار  اگر  لذا 
و  کوچک  بنگاه های  ویژه  به  بنگاه ها 
به  کشور  در  متعدد  نهاد  مردم  متوسط 
تولید  فعال شده و جهش  صورت گسترده 
را رقم بزنند، ضروری است این دو مسئله 
برطرف شود تا امکان فعالیت بنگاه در نقاط 
مختلف کشور و توسط اقشار مختلف جامعه 

امکانپذیر باشد. 
از سوی دیگر و به عنوان پیش نیاز جهش 
مثل  اقداماتی  که  کرد  بیان  باید  تولید 
تولید  موازی  فعالیت های  بازدهی  کاهش 

از بخش غیرمولد  مالیات  از جمله دریافت 
بهبود  مثل  عمومی  اقدامات  یا  اقتصاد، 
فضای کسب و کار از لوازم اساسی جهت 

تولید و پیش ران آن محسوب می شود. 
حل  تولید،  جهش  برای  پیشنهادی  مدل 
دو عارضه اساسی مذکور از طریق تشکیل 
است.  توسعه گر  و  کننده  تامین  نهادهای 
این نهادها که البته لزوما دولتی و حاکمیتی 
اداره  اقتصادی  کامال  منطق  با  و  نیستند 
می شوند، مواد اولیه را با قیمت ارزانتر )به 
و  نموده  خریداری  بزرگتر(  تقاضای  دلیل 
سپس  می گذارند.  تولیدی  بنگاه  اختیار  در 
از  مدنظر  استاندارد  با  را  تولیدی  محصول 

ایشان خریده و در بازار عرضه می کنند.
برای  تولیدی  بنگاه  دغدغه  الگو،  این  در 
خرید مواد اولیه و فروش محصول برطرف 
می کند.  توجه  کیفیت  به  فقط  او  و  شده 
دولت نیز نقش برنامه ریزی، سیاستگذاری، 
تامین  نهادهای  از  حمایت  و  ساماندهی 
از  تا  دارد  عهده  بر  را  توسعه گر  و  کننده 
طریق آن با یک برنامه ریزی هوشمندانه، 
افزایش تولید محصوالت مختلف را محقق 
نیز  غیردولتی  عمومی  نهادهای  نماید. 
چنین  در  خود  ظرفیت های  با  می توانند 

الگویی نقش آفرینی کنند.
با این الگو به دلیل مزیت در تولید محصول 
با قیمت مناسب، به مرور زمان می توان در 

بازارهای صادراتی نیز ورود کرد؛ اقدامی که 
چین با استفاده از اجرای همین الگو انجام 

داده و در آن موفق شده است.
زیر  اقدامات  شده  اشاره  الگوی  کنار  در 
کشور  در  را  تولید  جهش  فرایند  می تواند 

تسهیل نماید:
قوانین  سیاستها،  در  ثبات  افزایش   * 
بر  ناظر  اجرایی  رویه های  و  مقررات  و 
کسب وکار از طریق نهادها و صندوق های 

ضمانتی
به  تمایل  افزایش  برای  سازی  فرهنگ   *

خرید و استفاده از محصوالت ایرانی
و  شرکت ها  غیرمنصفانه  رقابت  حذف   *

مؤسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار
* ایجاد ساختاری مناسب برای نظام توزیع 

و رساندن محصول به بازارهای خارجی
و  کاالها  عرضه  با  مبارزه  تشدید   *

محصوالت قاچاق در بازار 
* تسهیل در برقراری ارتباط مناسب میان 
عوامل تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه یک 

محصول در بازار
قراردادن  دسترس  در  و  آوردن  فراهم   *

فناوری های نوین و تجهیزات مورد نیاز
سوءاستفاده  و  فساد  با  مند  نظام  مبازه   *
دستگا  در  اداری  موقعیت  و  مقام  از  افراد 

ههای اجرایی
سرمایه  برای  واحد  پنچره ای  ایجاد   *
گذاری و اعمال حمایتهای الزم از سرمایه 

گذاران 

استاندار خوزستان:

بخش خصوصی و توليد بايد حمايت شوند 

مديرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب :

اولين چاه از طرح ۲۸ مخزن نفتی، توليدی شد

مدير کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد:

ثبت درخواست ۲۲ هزار نفر در سامانه بيمه بيکاری در خوزستان

خبرجهش تولید و نیاز به تغییر ذهینت

صدور ۱۰۲۶ فقره جواز تاسیس در خوزستان

طی سال گذشته تعداد ۱۰۲۶ فقره جواز تاسیس با پیش بینی حجم 
صادر  خوزستان  استان  در  ریال  میلیارد  گذاری۲۴۸۴۶۲  سرمایه 

گردیده است .
حسین  امیر   : خوزستان  سازمان صمت  عمومی  روابط  گزارش  به 
نظری رییس این سازمان در این خصوص گفت : میزان اشتغالزایی 
این جوازهای صادره ۲۰۲۷۰ نفر میباشد همچنین طی سال گذشته 
 ۱۵۴۳۹ گذری  سرمایه  حجم  با  برداری  بهره  پروانه   ۱۶۲ تعداد 
میلیارد ریال و اشتغالزایی ۴۳۶۰ نفر در استان صادر شده است که 
از نظر حجم سرمایه گذاری ۲.۸ برابر و از نظر اشتغالزایی ۱.۴ برابر 

نسبت به سال ۹۷ رشد داشته است .
نظری عنوان کرد : طی سال گذشته میزان صادرات غیر نفتی استان 
از نظر ارزشی بالغ بر ۱۱ میلیارد دالر و از نظر وزنی ۱۶ میلیون تن 
بوده است که سهم عمده آن در صنایع پتروشیمی و فلزات می باشد 

که ۸۰ درصد سهم صادرات را به خود اختصاص داده است .
وی افزود : سایر محصوالت صادراتی شامل صنایع معدنی ، صنایع 

دستی ، محصوالت صنعتی می باشد .
جهت  اعتبارات  از  درصدی  تخصیص  پیگیری  نظری  حسین  امیر 
اتمام پروژه های صنعتی استان و رفع مشکالت آنها در ستاد تسهیل 
را یکی از شاخص ترین اقدامات سازمان در سال گذشته عنوان و 
در  استان  صنعتی  طرح  چند  اینکه  به  توجه  با   : کرد  نشان  خاطر 
گامهای آخر اتمام پروژه دچار مشکالتی شدند ، مسائل و مشکالت 
ارائه راهکارهای  این طرح ها در جلسات ستاد تسهیل مطرح و با 
عملیاتی ، مشکالت آنها مرتفع و برخی از آنها به اتمام رسیده اند 
که از جمله آن شرکت فوالد پارس هفت تپه در زمینه تولید شمش 
در  شوشتر  پترو  پارس  شرکت  و  صنعتی شوش  شهرک  در  فوالد 
زمینه تولید هیدروکربورها در شهرک صنعتی شوشتر است همچنین 
چهار طرح بزرگ توسعه شرکت فوالد روهینا در زمینه تولید میلگرد 
به صورت پیوسته از ذوب شمش ، شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان 
، شرکت پاالیشگاه بید بلند خلیج فارس در بهبهان و شرکت پارس 
کیمیا کلر در شهرک صنعتی شوشتر نیز در حال اتمام پروژه هستند 

که در سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.

نايب رئیس انجمن واردکنندگان موبايل پاسخ داد:
قیمت موبایل بعد از کرونا چه می شود؟

نایب رئیس انجمن واردکنندگان موبایل می گوید: پیش بینی ما این 
است چنانچه دولت به واردکنندگان اجازه ترخیص کاالهای دپو شده 
در انبار گمرکات را بدهد و از سوی دیگر ارز نیمایی مورد نیاز تجار 
برای ترخیص این کاال در نظر گرفته شود، قیمت موبایل بیش از این 

گران تر نخواهد شد.
پرسش  این  به  پاسخ  در  موبایل  واردکنندگان  انجمن  رئیس  نایب 
به  یافت؟  خواهد  افزایش  چقدر  کرونا  از  پس  موبایل  قیمت  که 
بین  کرونا  ویروس  شیوع  از  قبل  موبایل  قیمت  گفت:  تجارت نیوز 
یافت، علت روند صعودی قیمت موبایل  افزایش  تا ۳۰ درصد   ۲۵
نیز به افزایش قیمت دالر ارتباط داشت. متاسفانه در این شرایط ، 
کرونا باعث شده که زنجیره تولید و توزیع در سراسر جهان نیز برهم 
بخورد. از سوی دیگر روند تولید گوشی های موبایل از سوی کشور 

چین متوقف شده است.
رضا دیهیمی در ادامه افزود: امارات متحده عربی و عراق بزرگترین 
بازارهای توزیع کننده گوشی تلفن همراه به سایر کشورهای منطقه 
هستند. به دلیل بسته بودن مرزها، بازار با کمبود موبایل مواجه است. 
در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار گوشی موبایل در گمرکات کشور 
به  نیمایی  ارز  تخصیص  اعتبار  تاریخ  اتمام  دلیل  به  اما  دارد  وجود 
شرکت ها افراد موفق به عرضه این گوشی ها به بازار نشدند که در 

نهایت بازار با کاهش شدید موبایل مواجه شده است.
او اظهار کرد: براساس اعالم سایت همتا از اسفند ماه سال ۹۸ تاکنون 
بین یک تا دو میلیون گوشی تلفن همراه خاموش است. پیش بینی ما 
این است چنانچه دولت به واردکنندگان اجازه ترخیص کاالهای دپو 
شده در انبار گمرکات را بدهد و از سوی دیگر ارز نیمایی مورد نیاز تجار 
برای ترخیص این کاال در نظر گرفته شود قیمت موبایل بیش از این 
) افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی در اسفند ماه( گران تر نخواهد شد. این در 
حالی است که اگر به مطالبات واردکنندگان تلفن همراه توجهی نشود 

قیمت موبایل روند صعودی را طی خواهد کرد.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو خبرداد:
افزایش تولید محصوالت نانویی در سال جدید

 دبیر ستاد توسعه فناوری نانو گفت: محصوالت فناورانه نانویی به 
خوبی جای خود را باز کرده اند و با حمایت از فعاالن زیست بوم نانو 

می توان در سال جاری شاهد تولیداتی بیشتر در این حوزه باشیم.
و  تحقیقات  از  باید  تولید  اینکه جهش  بیان  با  ایران،سعید سرکار   
توسعه فناوری سرچشمه گیرد، گفت: از نظر نیروی انسانی ظرفیت 
نوآوری  و  فناوری  بوم  زیست  فعاالن  دارد.  وجود  کشور  در  خوبی 
محصوالت  خود  نوآوری  و  خالقیت  با  سال ها  این  در  نانو  حوزه 
اثرات  نیز  مردم  زندگی  کیفیت  بر  که  کرده اند  تولید  رت  مناسبی 

مطلوبی گذاشته  است.
برای  گفت:  همچنین  نانو  محصوالت  صادرات  توسعه  درباره  وی 
پس  شود.  گسترده  نیز  محصوالت  این  بازار  باید  تولید  در  جهش 
توسعه صادرات دانش بنیان ها در این زمینه اقدامی اساسی است که 

در این ستاد نیز موضوع با جدیت پیگیری می شود.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو، با بیان اینکه در حال حاضر نیز این 
فناورانه  به ۴۵ کشور صادر می شود گفت: محصوالت  محصوالت 
فعاالن  از  حمایت  با  و  کرده اند  باز  را  خود  جای  خوبی  به  نانویی 
در  بیشتر  تولیداتی  شاهد  جاری  سال  در  می توان  نانو  بوم  زیست 

این حوزه باشیم.
سرکار گفت: شکل گیری و شکوفایی زیست بوم فناوری و نوآوری 

کمک بسیاری به تحقق شعار »جهش تولید« کرده است.
اقتصادی ایران

با پزشکان و مدافعان سالمت هم قسم مي شویم تا  باهم کرونا را شکست دهیم



رئیس اتاق اصناف ايران :
 تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه 
مالیات ارزش افزوده اصناف

رئیس اتاق اصناف ایران از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیات 
ارزش افزوده متعلق به دوره زمستان ۱۳۹۸ تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت 

ماه ۱۳۹۹ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف اهواز ، سعید ممبینی ، با بیان 
اینکه فعاالن صنفی نگرانی های جدی در زمینه تسلیم اظهارنامه های 
مالیاتی، مسائل بیمه ای و تعامالت بانکی، دارند، گفت: از نخستین 
اقدامات  بر  ایران عالوه  اصناف  اتاق  روزهای شیوع ویروس کرونا، 
جدی در حوزه مسئولیت اجتماعی و ارائه راهکارها و دستورالعمل های 
بهداشتی در واحدهای صنفی با هدف جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر 

این ویروس، پیگیری مطالبات صنفی را در دستور کار قرار داد.
از همان روزهای آغازین شیوع  لذا  افزود:  ایران  اتاق اصناف  رئیس 
ویروس کرونا رایزنی و نامه  نگاری با سازمان های مسئول را در دستور 
کار قرار دادیم و خوشبختانه بسیاری از سازمان های دولتی و حاکمیتی 

نیز تعامل و همکاری ارزنده ای با اتاق اصناف ایران داشتند.
ممبینی با بیان اینکه در این زمینه سازمان امور مالیاتی اقداماتی در 
خور توجه به انجام رساند، بیان داشت: سازمان امور مالیاتی که در بستر 
قوانین موجود بیشترین همکاری را با اصناف داشتند، به طوری که 
پس از پیگیری های مستمر اتاق اصناف ایران، این سازمان با صدور 

بخشنامه ای معافیت هایی را برای ۱۰ رسته شغلی در نظر گرفت.
وی افزود: به طور طبیعی این معافیت ها شامل همه فعاالن نمی شد 
و الزم بود تا برنامه ریزی هایی به منظور تامین برخی مطالبات اصناف 

صورت گیرد.
* مهلت تسلیم اظهارنامه فصلی تمدید شد

رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: پس از بررسی مشکالت عمده 
امور  با سازمان  اصناف در حوزه های گوناگون و رایزنی های فشرده 
مالیاتی، این سازمان، افزون بر بخشنامه مذکور با صدور دستورالعملی 
کلیه واحدهای تابعه را مکلف کرد تا مهلت تسلیم اظهارنامه فصلی 
تاریخ ۳۱  تا  را  به دوره زمستان ۱۳۹۸  افزوده متعلق  ارزش  مالیات 

اردیبهشت ماه سال جاری تمدید کنند.
ممبینی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه این امکان برای کلیه فعاالن 
صنفی در سراسر کشور و در همه مشاغل به وجود آمده است و هیچ 
استثنایی ندارد. به بیان دیگر این مهلت برای تمامی فعاالن صنفی در 

سراسر کشور مهیا شده و قابل استفاده است.
وی گفت: امروز تردیدی وجود ندارد که فعاالن صنفی کشور در زمره 
گروه هایی هستند که بیشترین آسیب از ناحیه شیوع ویروس کرونا بر 
آنها وارد آمده است. بنابراین اتاق اصناف ایران با جدیت فراوان کلیه 

مطالبات اصناف را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین اظهار داشت: از شریعتمداری وزیر 
کار تعاون و رفاه اجتماعی هم انتظار داریم تا در شرایط فعلی که کشور 
با شیوع ویروس کرونا مواجه شده و واحدهای صنفی دچار مشکالتی 
و  مشاغل  تمامی  برای  هم  را  وزارتخانه  این  معافیت هایی  شده اند، 

واحدهای صنفی در نظر بگیرند.

جاماندگان مسکن ملی بخوانند
خوزستان معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی 
خوزستان از آغاز ثبت نام جاماندگان مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن 

در خوزستان خبرداد.
 به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی 
جاماندگان  ثبت نام  خصوص  در  پناهی فر  محمدحسین  خوزستان، 
مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن در خوزستان اظهار کرد: مرحله 
دوم ثبت نام طرح اقدام ملی در ۱۵ شهر استان از ساعت ۱۰  صبح 
پنجشنبه، ۲۲ اسفندماه آغاز شد و تا پایان ساعت ۲۴ روز جمعه، ۲۳ 
اسفندماه ادامه داشت و در این زمینه یکسری از افراد اقدام به ثبت نام 
کردند. وی افزود: سهمیه در نظر گرفته شده در این مرحله از ثبت نام، 
یک هزار و ۹۹۶ واحد مسکونی بوده است اما برخی از افراد موفق به 
ثبت نام در سامانه نشدند. در این زمینه با پیگیری های انجام شده برای 
جاماندگان ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن، مهلت جدید 
ثبت نام در نظر گرفته شده است. معاون بازآفرینی شهری و مسکن 
اداره کل راه و شهرسازی خوزستان تصریح کرد: بر این اساس افرادی 
که موفق به ثبت نام در مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن نشده اند 
می توانند از ساعت ۱۰ صبح امروز، ۲۶ اسفندماه تا ساعت ۲۴ روز 
سه شنبه، ۲۷ اسفندماه با ورود به سامانه یا ارسال کد ملی، نسبت به 
ثبت نام در این طرح اقدام کنند. پناهی فر ادامه داد: مردم در شهرهای 
و  باغملک  هفتکل،  اللی،  شاوور،  شوش،  بهبهان،  ایذه،  ماهشهر، 
رامشیر می توانند در مرحله دوم طرح اقدام ملی ساخت مسکن ثبت نام 
 www. کنند. وی عنوان کرد: متقاضیان می توانند از طریق سایت
mrud. ir و یا با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به شماره پیامکی 

۳۰۰۰۷۳۶۴۰ نسبت به ثبت نام اولیه در این طرح اقدام کنند.

دفترچه درمانی بیمه سالمت خوزستان
 تا پایان خرداد تمدید شد

افراد  درمانی  گفت:دفترچه های  خوزستان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
زیرپوشش بیمه سالمت تا پایان خرداد ۱۳۹۹ تمدید شد و نیازی به 

تمدید اعتبار نیست.
پیش از این با افزایش مخاطرات ناشی از کرونا و ضرورت ماندن در 
اپیدمی ، اعتبار دفترچه های بیمه سالمت تا  خانه برای کنترل این 

پایان فروردین تمدید شده بود.
افزود:به  ایرنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  شنبه  روز  خسروی  دکترعلی 
ازتردد  جلوگیری  و  بیمه سالمت  زیرپوشش  افراد  حال  رفاه  منظور 
پایان  به  آنان  اعتبار  مدت  که  درمانی  دفترچه های  غیرضروری، 
رسیده نیازی به تمدید ندارند و همچنان برای موسسه های درمانی 
طرف قرارداد معتبر هستند. وی گفت:دارندگان دفترچه های درمانی 
که برگه های آن به پایان رسیده برای صدور دفترچه های جدید به 
دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. حدود ۲.۴میلیون نفراز جمعیت 

۴.۷میلیون نفری خوزستان زیرپوشش بیمه سالمت هستند.
رییس روابط عمومی و امور فرهنگی مدیریت درمان تامین اجتماعی 
خوزستان نیز به خبرنگار ایرنا گفت:اعتبار دفترچه های درمانی تامین 
اجتماعی که مهلت آنها سر آمده نیز تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ تمدید 
دفترچه های  افزود:دارندگان  یوسفی  بهوند  محمدرضا  است.  شده 
درمانی برای تمدید دفترچه، نیازی به مراجعه به دفاتر کارگزاری تامین 
اجتماعی ندارند و همچنان برای موسسه های درمانی ، داروخانه ها و 

بیمارستان ها معتبر هستند.
به گزارش ایرنا موارد مثبت از بیماری کووید ۱۹ یا ویروس کرونا از 

اواخر بهمن پارسال در کشور مشاهده شد.
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* زهرا هیبت اله پور
- دکتری مدیریت آموزشی،معاون پژوهش و فناوری سازمان مدیریت صنعتی استان خوزستان و مدرس 

دانشگاه 
آنچه اقتصاد جهانی را بیش از پیش مطرح می کند، بازارهای کار ملی و بین المللی است که هر روز تغییر 
می کند. امروزه تمامی کشورهای جهان در تالش هستند تا با ایجاد نظام های اقتصادی مناسب، منابع 
و امکانات خود را مورد استفاده بهینه قرار دهند. شهرک های صنعتی با هدف ایجاد هماهنگی و استفاده 
مطلوب از امکانات زیربنایی و ارائه خدمات مناسب و ضروری برای متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه 
تولیدات صنعتی ایجاد شده اند و به همین دلیل از مهمترین بخش های اقتصادی جامعه تلقی می شوند با 
توجه به نقش انکارناپذیر شهرک های صنعتی در اشتغال، توجه به مفاهیم مرتبط با نوآوری و کارآفرینی 

برای واحدهای فعال در این شهرک ها بسیار حائز اهمیت است. 
اقتصادی نقش  بر رشد  تأثیرگذار  به عنوان یک عامل عمده  بر دانش  تأکید آن  با  تئوری رشد جدید 
کارآفرینی  باالی گرایش  با سطوح  است. شرکت هایی  نموده  برجسته  اخیر  را در سال های  کارآفرینی 
این وجود، مشاهدات  با  یافتن فرصت های جدید هستند،  پیوسته در حال پایش محیط جهت  به طور 
و مطالعات نشان می دهد که بسیاری از واحدهای فعال در شهرک های صنعتی نه تنها نوآور و خالق 
نیستند، بلکه با شیوه های ناکارآمد سنتی اداره می شوند، از این رو شهرک ها و واحدهای صنعتی به عنوان 
نیروی محرکه اقتصادی، باید به نوآوری توجه داشته باشند، زیرا نوآوری عاملی تعیین کننده برای رقابتی 
بودن و از عوامل اصلی زیربنایی توسعه کارآفرینی است، چالش مهمی که  بنگاه های تولیدی و صنعتی 

امروزه با آن مواجه هستند حمایت و پشتیبانی از نوآوری است. 
در  بخشی  و  کالن  استراتژی های  تدوین  به  نیاز  کارآفرینانه  نوآوری  از  پشتیبانی  و  حمایت  برای 
به ویژه در حوزه یاددهی و یادگیری سازمانی )آموزش( ضرورت بیشتری  این استراتژی  بنگاه هاست. 
خواهد داشت. زیرا نوآوری کارآفرینانه به طور گسترده ای تابعی از فرایندهای یادگیری و تجربه اندوزی از 
بازار، رقبا، ذینفعان، مشتریان، کارکنان، مصرف کنندگان و جامعه است.از سوی دیگر تا کنون بنگاه های 
تولیدی و صنعتی با چند انقالب از جمله انقالب صنعتی اول، دوم، سوم و چهارم مواجه بوده اند. تعبیر 

انقالب صنعتی چهارم نخستین بار در کنفرانس داووس در سال ۲۰۱۶ مطرح شد.
انقالب صنعتی چهارم را می توان با گستره ای از فناوری های نوین تعریف نمود. این انقالب، جهان های 
فیزیکی، دیجیتالی و زیستی را به یکدیگر هم جوش داده و بر همه رشته ها، اقتصاد و صنایع، اثر خود 
را فرود می آورد. پایه های انقالب صنعتی چهارم، انقالبی دیجیتالی است که بر اساس شیوه های نوینی 
تدوین گردیده که فناوری ها می توانند در جوامع نفوذ یافته، النه گزیده و حتی در بدن انسان کاشته 
شوند، از چهارمین انقالب صنعتی انتظار می رود زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعلی را تغییر شکل 

دهد و نتایج خیره کننده ای داشته باشد.
نظر به تحوالت ناشی از انقالب صنعتی چهارم و نقش ویژه شرکت های فعال در شهرک های صنعتی 
و عملکرد آنها طی برنامه های توسعه کشور، توجه به موضوع یاددهی و یادگیری سازمانی )آموزش( و 

نوآوری کارآفرینانه از اهمیت خاصی برخوردار است.
 فرایند کلی تحوالت اقتصادی-تولیدی از انقالب صنعتی اول تا چهارم 

تغییرات  چهارم  صنعتی  انقالب  که  آنجا  از 
کارگران  می کند،  ایجاد  مشاغل  در  زیادی 
معنا  بدین  می شوند.  تغییرات  قبول  به  مجبور 
که ممکن است کارگران به آموزش اضافی نیاز 
 ۳۵ یا  سوم  یک  این،  بر  عالوه  باشند.  داشته 
امروز  کار  نیروی  برای  درصد مهارت  هایی که 
مهم تلقی می  شوند، تا سال۲۰۲۵ و بعد از آن 
تغییر خواهند کرد. بر اساس نتایج مصاحبه های 
کیفی برگرفته از تحقیقات اخیر در شرکت های 
برنامه  ریزی  برای  مدلی  صنعتی  های  شهرک 
آموزشی و ارتقای سطح یاددهی و یادگیری در 

عصر انقالب صنعتی چهارم ارائه گردید.

 در این مدل: 
رقابت  از:  عبارتند  تأثیرگذار  و  علّی  عوامل   -
محیطی؛ تحریم  های بین المللی؛ عوامل فردی؛ 
سازمانی؛  عوامل  تیمی؛  و  فرهنگی  عوامل 
تسهیل  گر  نهادهای  حمایت  اجتماعی؛  عوامل 

دولتی مانند شرکت شهرک  ها
- شرایط مداخله  گر مشتمل بر: تحریم  های بین 
المللی، تأمین مواد اولیه، موانع ناشی از بانک  ها، 
بیمه و تأمین اجتماعی و مالیات؛ دیدگاه مدیران 

از آموزش و مهارت  سازی
رقابت  مالی؛  شرایط  مانند:  زمینه  ای  شرایط   -
محیطی؛ فرهنگ کار در استان؛ سطح آموزش 
و مهارت مراکز آموزشی استان؛ بیکاری فزاینده 

نیروی کار
اکنون  هم  که  یاددهی  بهبود  راهبردهای   -
از:  عبارتند  می  شود  استفاده  شرکت  ها  توسط 
در  شرکت  ها  نیاز  مورد  ویژه  آموزش  برگزاری 
یادگیری  کشور؛  و  استان  آموزشی  مؤسسات 
آموزش  های  شرکتی؛  و  فردی  تجربی 
نیروهای  جذب  کارکنان؛  توسط  غیررسمی 

مستعد و صاحب مهارت مورد نیاز از بازار کار
آن  استقرار  با  شده  پیش  بینی  خاتمه  در   -
نظیر  پیامدهایی  به  بتوانند  شرکت  ها  راهبردها 
فناوری؛  روز  نیازهای  با  کار  نیروی  انطباق 
مزیت  کسب  آموزشی؛  هزینه  های  کاهش 
و  نظری  دانش  کیفیت  افزایش  پایدار؛  رقابتی 

مهارتی کارکنان دست یابند.

مهمترین موضوع بارز در برنامه  ریزی آموزشی 
شرکت  ها آن است که جریان و فرایند یاددهی 
ویادگیری به دلیل تأثیرپذیری از عوامل درونی 
و بیرونی شرکت و بازار رقابت و شرایط تحریمی 
بر ترکیبی از انواع یادگیري سازمانی تک حلقه 
توسط  آنها  اصالح  و  خطارها  )کشف  ای 
پایگاه  )تغییر  حلقه  ای  دو  سازمان(،  اعضای 
سازمان  عادي  کارهاي  و  شایستگی  ها  دانش 
با کنترل فرآیندهاي موجود و همچنین اصالح 
و  استراتژی  ها  اهداف،  مشی  ها،  خط  فرهنگ، 
جدید  )کشف  حلقه  ای  سه  و  سازمانی(  ساختار 
شده  متمرکز  کارکنان(  توسط  جدید  دانش  و 
پرسنل  می  تواند  یادگیرنده  سازمان  یک  است. 
را تشویق کند تا بر اساس درک و بینش متقابل 
سطوح  بررسی  در  کلی  طور  به   ، کنند  رفتار 
سازمانی  یادگیري  و  یاددهی  استراتژی  های 
صنعتی  شهرک  های  شرکت  های  در  )آموزش( 

شهر اهواز مشخص گردید که: 

در  ویژه  ای  اهمیت  از  کارآفرینانه  نوآوری    -
یاددهی  استراتژی  های  و  شرکت  ها  تاب  آوری 
شرکت  های   )آموزش(  سازمانی  یادگیري  و 
بوده  برخوردار  اهواز  شهرک  های صنعتی شهر 
و مبحث نوآوری کارآفرینانه در امور سازمانی و 
فرآیندهای آن به طور ویژه حائز اهمیت است؛ 

چون سازمان  ها و شرکت  ها همیشه دنبال تولید 
خواسته  های  وفق  بر  جدیدی  خدمات  و  کاال 

مشتریان خود هستند. 

- سه رویکرد کلی برنامه  ریزی آموزشی برای 
کسب دانش و مهارت از نظام آموزش رسمی 
آموزش  نظام  آموزشی(،  مراکز  و  )دانشگاه  ها 
دوره  های  و  کارگاه  ها  در  )شرکت  غیررسمی 
تخصصی مورد نیاز شرکت  ها به صورت کوتاه 
توسط  )یادگیری  آزاد  آموزش  نظام  و  مدت( 
کارکنان شرکت( در شرکت  ها مشاهده گردید. 

- استراتژی  های یادگیري و یادگیري سازمانی 
در  سازماني  و  گروهي  فردي،  سطح  سه  در 
مدیران  ویژه  طور  به  دارد.  جریان  شرکت  ها 
به  کار  نیروی  جذب  و  انتخاب  در  شرکت  ها 
مهارت  ها و شایستگی  های انطباق پذیر نیروی 
کار توجه داشتند و از اولویت باالیی برای آنها 

برخوردار بود.

شرکت  ها  مدیران  فزاینده  تأکید  علیرغم   -
رویکرد  در  اما  کارآموزی  و  آموزش  مسأله  به 
عملی آنها به آموزش موانعی قابل مشاهده بود: 
فراهم نکردن بستر الزم برای آموزش کارکنان 
و  یادگیری  برای  کافی  زمان  کمبود  دلیل  به 
کارآموزی، فقدان کمک و یاری در راه توسعه 
نوآوری  های تیم یادگیرنده، ناکافی بودن تعهد 
نسبت به اهداف تیم و عدم تطابق میان گفتار 
و  آموزشی  حمایت  کمبود  مدیران،  کردار  و 
توانمندسازی از سوی نهادها دولتی و پشتیبانی 
برای افزایش دانش نظری و مهارتی کارکنان و 
کمک به تأمین بخشی از هزینه های آموزش 

کارکنان میباشد. 

به  دولت  گفت:  خرما خوزستان  اتحادیه صادرکنندگان  دبیر 
جای ارائه بسته تسهیالتی، باید بسته تقبل پرداخت ارائه کند؛ 
تقبل پرداخت حقوق، دستمزد و حق بیمه برای مدت معین به 
گونه ای که واحدهایی که در شرایط کنونی فعال مانده اند از 
این بسته بهره مند شوند تا شاهد پشت سر گذاشتن بحران و 

شرایط کنونی اقتصاد باشیم.
مشکالت  وضعیت  آخرین  خصوص  در  منصوری   امیررضا 
کنار  در  کرونا  ویروس  شیوع  کرد:  اظهار  خصوصی  بخش 
نوسان های  و  اقتصادی  مشکالت  تعمیق  تحریم ها،  تشدید 
و  داده  قرار  فشار  تحت  مدام  را  جامعه  روح  و  ذهن  دالر، 
همچنین مشکالت فراوانی را برای فعاالن اقتصادی به وجود 

آورده است.
همگان  برای  خطری  کرونا  ویروس  اینکه  بیان  با  وی 
اقتصادی  فعاالن  اول  درجه  در  ویروس  این  افزود:  است، 
قرار  اقتصادی اش  عوارض  تأثیر  تحت  که  را  مردمی  بعد  و 
می گیرند نگران می کند و برای آن ها مشکالت فراوانی را به 
وجود می آورد. با توجه به این مساله جامعه تحت فشار این 
رخدادها قرار می گیرد و عوارض هر کدام روح و روان آن ها را 
می فرساید و زمینه را برای تشدید مشکالت فراهم می کند.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان خرما خوزستان تصریح کرد: سال 

۹۹ را در حالی آغاز کردیم که سال قبل از آن پر از مشکالت 
مختلف برای تولیدکنندگان واقعی بود. مشکالت صادراتی، 
آثار اقتصادی  مالی، ارزی، مالیاتی، بانکی، بیمه ای و اخیراً 
ویروس کرونا از جمله مشکالت فعاالن بخش خصوصی و 

تولید کشور شده است.
از بحث های  کنونی پس  در شرایط  عنوان کرد:  منصوری 
طوالنی، دولت اقدام به ارائه بسته های حمایتی خود کرد اما 
شاکله تصمیمات و بسته های دولت، دقیقا همان راه خطای 
اعطایی  تسهیالت  قالب  در  تصمیمات  این  است.  گذشته 
و  خشکسالی  جبران  تسهیالت  تا  زودبازده  های  بنگاه  به 
تسهیالت جبران سیل ارائه می شوند اما برای تولیدکنندگان 
واقعی تاثیر چندانی ندارند. وی با بیان اینکه تصمیم گیران، 
را  واقعی  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  متعدد  مشکالت 
هنوز ندیده اند، گفت: تصمیم گیران در چنین شرایطی باید 
مشکالت را به صورت واقعی لمس کنند اما آن ها تصمیماتی 
را برای تولید اتخاذ می کنند که احساس می شود مشکالت 

واقعی تولید را نمی دانند.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خرما خوزستان ادامه داد: تا زمانی 
که دولت بخش صنعت و تجارت را از یکدیگر تفکیک نکند 
و پس از آن بخش صنعت را به دو بخش صنایع کوچک و 

بزرگ تقسیم نکند، گره ای از مشکالت تولید و اقتصاد کشور 
گشوده نخواهد شد. دولت باید بداند که نسخه شفابخش حل 

مشکالت صنایع کوچک و بزرگ، این تفکیک است.
منصوری اظهار کرد: دولت باید توقعات خود از صنایع کوچک 
و بزرگ را به صورت مجزا تعریف کند و بر اساس انتظارات 
خود و ساختار اقتصادی کشور، از این صنایع حمایت کند تا 
شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و همچنین جهش تولید 

در بخش های مختلف باشیم.
کمک های  مانند  مستقیم  مشوق های  کرد:  خاطرنشان  وی 
اختصاص  دولتی  نیمه  یا  دولتی  به شرکت های  مالی عمدتا 

خواهد یافت و این کار هدف اصلی این ابزارهای حمایتی را 
برآورده نمی کند. بنابراین دولت بخش زیادی از تسهیالت را 
به بخش دولتی و یا خصولتی تزریق می کند که در نهایت 
نمی  وجود  به  خاصی  مساله  بازپرداخت  در  سهام،  تبادل  با 
از  استفاده  برای  کوچک  صنایع  و  خصوصی  بخش  اما  آید 
گاهی  و  گذاشته  وثیقه  را  خود  زندگی  باید  تسهیالت،  این 

سرانجامی از جمله ورشکستگی خواهند داشت.
ارائه  این فعال بخش خصوصی عنوان کرد: دولت به جای 
تقبل  کند؛  ارائه  پرداخت  تقبل  بسته  باید  تسهیالتی،  بسته 
پرداخت حقوق، دستمزد و حق بیمه برای مدت معین به گونه 
ای که واحدهایی که در شرایط کنونی فعال مانده اند از این 
و  بحران  گذاشتن  پشت سر  شاهد  تا  شوند  مند  بهره  بسته 

شرایط کنونی اقتصاد باشیم.
وی ادامه داد: همچنین معاف نمودن کسب و کارها از پرداخت 
مالیات و عوارض های تکلیفی نیز یکی دیگر از راهکارهای 
حمایتی است که می توان در قبال بخش خصوصی و صنایع 
کوچک اعمال کرد. دولت با تقبل پرداخت، هم زمان صنایع 
کوچک و بزرگ را به یک اندازه مورد حمایت قرار می دهد 
زیرا صنایع کوچک حیات و ممات تولید و اقتصاد کشور در 

شرایط تحریمی هستند.

گرفته،  صورت  تاکنون  که  شواهدی  و  مطالعات  اساس  بر 
سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه ای بیش از سایر افراد 
در خطر ابتال به ویروس کرونا هستند و در صورت ابتال به 
عوارض  با  گروه ها  سایر  از  بیش  است  ممکن  بیماری  این 

ناشی از آن دست و پنجه نرم کنند.
 یکی از مهم ترین نکات هنگام بروز بیماری، داشتن تغذیه 
بیماری  در  است.  بدن  طبیعی  عملکرد  حفظ  برای  مناسب 
کووید ۱۹ بویژه در سالمندان که به طور طبیعی هم مستعد 
کم آبی هستند، باید مراقب کم آبی بدن بود و به بر طرف 
کردن مشکالت تنفسی نیز توجه کرد. همچنین الزم است 
اثر  بر  فرد  وزن  کاهش  احتمال  سنی،  گروه  این  مراقبین 
شرایط جدید که سوخت و ساز بدن باال است و بدن مستعد 
عفونت های ثانویه و یبوست است را درنظر داشته باشند. در 
حاوی  غذاهای  انواع  به مصرف  سالمند،  بیمار  غذایی  رژیم 
و  میوه  انواع  در  که   A، C، Eویتامین و  اکسیدان ها  آنتی 

سبزی تازه وجود دارد تاکید کنید.
روغن های گیاهی مایع مثل روغن ذرت، آفتابگردان، سویا، 
و  هستند   E ویتامین  از  خوبی  منابع  زیتون  و  کنجد  کلزا، 
می کند.  کمک  ویتامین  این  تامین  به  آنها  متعادل  مصرف 
باید برای بیمار اهمیت مصرف مایعات و رژیم غذایی مناسب 

خود  مراقبان  با  را  الزم  همراهی  تا  داد  توضیح  را  فیبر  پر 
داشته باشد.

توصیه هایی  بهداشت،  وزارت  تغذیه  بهبود  دفتر  اعالم  بنابر 
به شکل کلی در تغذیه سالمندان مبتال به کووید ۱۹ وجود 

دارد که عبارتند از:
- مصرف روزانه ۳ تا ۳.۵ لیتر مایعات و پایین آوردن درجه 

حرارت بدن برای پیشگیری از کم آبی بدن
- مصرف رژیم غذایی پرکالری و مواد غذائی نرم مگر اینکه 

بیمار دچار اضافه وزن یا چاقی باشد
غذایی  وعده های  تعداد  در  و  - مصرف غذهای کم حجم 

بیشتر
نان  مثل  فیبر  پر  غذایی  مواد  بیشتر  دریافت  به  تاکید   -
سنگک، نان جو، غالت سبوس دار و انواع سبزی و میوه تازه 

به منظور جلوگیری از یبوست
- استفاده از آب میوه ها و آب سبزیجات مانند آب هویج و 
آب گوجه فرنگی که سبب دریافت بیشتر مایعات، کالری و تا 

حدودی فیبر غذایی می شود
به  رنگ  کم  چای  نظیر  گرم  مایعات  نوشیدن  به  توصیه   -
مقدار فراوان بویژه در صورت وجود احتقان و گرفتگی بینی 

و حلق

- تا حد امکان پرهیز از مصرف کربوهیدرات ها از جمله قند، 
شکر و روغن های جامد، کره و چربی های حیوانی موجود در 

گوشت، لبنیات پرچرب، خامه و ... در برنامه غذایی بیمار
 E،C ،B۶ های  ویتامین  حاوی  غذایی  مواد  مصرف   -
در  مقاومت  و  ایمنی  سیستم  تقویت  برای  روی  و  ،سلنیوم 
برابر عفونت ها. منابع غذایی ویتامین E عبارت اند از تخمه 

آفتابگردان، جوانه گندم، سیب زمینی و میگو. منابع غذایی 
ویتامین C عبارتند از خربزه، کلم بروکلی، گل کلم و انواع 
از جگر گوساله،  ویتامین B۶ عبارتند  منابع غذایی  میوه ها. 

سیب زمینی، موز، عدس و اسفناج
خصوصا  مینرال  ویتامین  مولتی  مکمل های  از  استفاده   -

C و A ویتامین های

نقش آموزش و کارآفرینی در عصر انقالب صنعتی چهارم در شهرک های صنعتی

يک فعال بخش خصوصی در خوزستان:

دولت به جای تسهيالت، بسته “تقبل پرداخت” ارائه کند 

بهترين تغذيه برای سالمندان مبتال به ويروس کرونا

انقالب 
مهم ترین دستاوردویژگی های محوریبازه زمانیصنعتی

تولید مکانیکیموتور بخار - خط آهن۱۶۷۰-۱۸۴۰اول

اواخر قرن ۱۹- دوم
خطوط مونتاژ- تولید انبوهجریان الکتریسیتهاوایل قرن ۲۰

دهه ۱۹۶۰- سوم
اواخر قرن ۱۹

انقالب دیجیتال - توسعه نیمه رساناها 
کامپیوترهای شخصی- اینترنت- محاسبات مبتنی بر مین فریم ها

اوایل قرن ۲۱- چهارم
تا کنون

موبایل اینترنت - کوچک تر شدن 
حسگرها - کاهش قیمت و افزایش 

توان حسگرها

هوش مصنوعی- یادگیری ماشین 
اینترنت اشیاء- سیستم های سایبر 

فیزیکال

خبر
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مورد  دیرباز  از  که  است  مسائلی  از  یکی  زمان 
زمان  است.  بوده  بزرگ  افراد  و  انسان ها  توجه 
نقشه  که  است  گرانبهایی  گنج  آن  مدیریت  و 
آن درون ذهن و تحت کردار خود انسان است. 
امروزه موضوع مدیریت زمان کارکنان مهم ترین 
موضوع شرکت های بزرگ در حوزه های مختلف 
است. اینکه چگونه کارمند در زمان کاری خود 
بتواند همه کارهایی که به وی محول می شود 
را انجام دهد و بدون استرس و با تمرکز کافی 
در محل کار خود حاضر باشد، برای شرکت ها و 
سازمان ها بسیار مهم است. در این مقاله، خانه 
آموزش به معرفی مدیریت زمان و راهکارها و 

اهمیت آن می پردازد. با ما همراه باشید.
مدیریت زمان چیست و مدیریت زمان کارمندان 

چه تاثیری بر موفقیت سازمان دارد
زمان  مدیریت  زمینه  در  ضعف  دارای  ما  همه 
کاری  در محیط  و چه  زندگی شخصی  در  چه 
هستیم. مدیریت زمان موضوعی سخت  اما مهم 
بی شک  که  است  مهارتی  و  است  بااهمیت  و 
همه افراد موفق در حوزه های مختلف در جهان 
دارا هستند. این مهم جز با تکرار و تمرین های 
مدیریت  راستی  به  اما  نمی شود.  تقویت  مداوم 
زمان در دسترس  بتوانید  زمان چیست؟ هرگاه 
خود را نظم ببخشید و بین فعالیت های خود به 
درستی تقسیم کنید شما موفق به مدیریت زمان 
شرایطی  در  حتی  زمان  مدیریت  شده اید.  خود 
ندارید  خود  فعالیت های  برای  کافی  وقت  که 
طور  به  زمان  مدیریت  باشد.  راه گشا  می تواند 

کلی مزایایی دارد:
- بهره  وری و کارایی بیشتر

-  استرس کمتر
-  استفاده از فرصت هایی برای پیشرفت

بلند مدت  و  اهداف کوتاه مدت  به  -  رسیدن 
خود

* تاثیر مدیریت زمان بر کارکنان در شرکت ها
از مهم ترین عوامل موفقیت یک شرکت  یکی 
آن  کارکنان  زمان  مدیریت  بحث  سازمان  یا 
موفقیت  در  حیاتی  نقش  که  موضوعی  است. 
سازمان دارد و شرکت های بزرگ در این زمینه 
بسیار  آن  به  و  می کنند  سرمایه گذاری هایی 
زمان  مدیریت  با  که  چرا  می دهند.  اهمیت 
در  خود  مرده  و  بیهوده  زمان های  از  می توان 
روزمره  تمام کارهای  و  استفاده کرد  روز  طول 
خود را بدون استرس و با کارایی باال انجام داد. 
داروین  چارلز  زمان  مدیریت  اهمیت  مورد  در 
می گوید: آنکه جرات دارد یک ساعت از وققتش 
را هدر دهد؛ هنوز ارزش زندگی را درک نکرده 

است!
*  اهمیت مدیریت زمان در شرکت های بزرگ

مثل  بزرگ  شرکت  مدیر  یک  که  کارهایی   
Microsoft  در طول روز انجام می دهد، به 
مراتب چند برابر کار یک مدیر شرکت معمولی 
 ۲۴ از  روز  طول  در  مدیر  آن  مگر  اما  است. 
در  زمان  دارد!  اختیار  در  بیشتری  زمان  ساعت 
دسترس هر دو مدیر یکسان است پس چگونه 
سوال  این  پاسخ  است؟  ممکن  موفقیتی  چنین 
به طور قطع مدیریت زمان است! موضوعی که 
آن  به  نسبت  عمیقی  شناخت  بزرگ  مدیر  آن 
دارد و با گوشت وی عجین شده است. اما یک 
مدیر معمولی که ممکن است نتواند زمان خود 
را آنگونه که باید مدیریت کند و همیشه با حجم 
از  کار  محیط  در  و  مواجه  شود  کار  از  زیادی 
آرامش الزم و کافی برخوردار نباشد، تصمیمات 
وی تصمیمات درستی نخواهد بود و هیچوقت 

تمرکز الزم برای کار وجود نخواهد داشت.
به  چگونه  موفق  سازمان های  و  شرکت ها 

مدیریت زمان کارکنان می پردازند
مدیران  گرانبهای  سرمایه های  از  یکی  زمان 

شرکت های موفق است. سرمایه ای که پس انداز 
و سرمایه گذاری آن کمی با سرمایه گذاری ها و 
پس اندازهای معمولی متفاوت است! مگر همه 
طول  در  یکسانی  زمان  جهان  در  موجود  افراد 
است  چگونه  پس  ندارند؟  اختیار  در  روز  شبانه 
که بسیاری از کمبود وقت و کارهای زیاد انجام 
توانایی  افراد  اینگونه  می گویند؟  سخن  نشده 

مدیریت زمان خود را ندارند!
* راهکارهای مدیریت زمان کارکنان

افراد  موفقیت  عوامل  صدر  در  که  موضوعی 
بزرگ است! با مدیریت زمان کارکنان در محل 
زمان  در  شرکت  کارهای  انجام  بر  عالوه  کار، 
بسیار کم، زمانی برای استراحت کوتاه و انجام 
کارهای شخصی کارمندان به وجود می آید که 
این کار بسیار به پیشرفت شرکت و سازمان ها 
کمک می کند. شرکت گوگل کارمندان خود را 
را  خود  کاری  زمان  از  بخشی  می کند  موظف 
این  که  بپردازند  شخصی  پروژه های  انجام  به 
ابتکارات  از  بسیاری  است  شده  باعث  موضوع 

این شرکت در همین زمان ها رقم بخورد!

 همانطور که دیده اید شرکت های بزرگ و موفق 
برنامه ریزی دقیقی برای زمان های خود دارند و 
مدیریت زمان برای کارکنان از اهمیت ویژه ای 
برای آنان برخوردار است و از اندک زمان هایی 
با  اما  می کنند.  زیادی  بسیار  بهره وری های 
استفاده از چه راهکارهایی می توان به مدیریت 

زمان کارکنان و کارمندان پرداخت؟
نگه  کارها:  انجام  برای  لیست  از  استفاده      
روز  طول  در  باید  که  کارهایی  تمام  داشتن 
غیرممکن  و  دشوار  بسیار  کاری  دهید  انجام 
یادداشت  برای  لیست هایی  باید  بنابراین  است! 
اطالعاتی  لیست ها  این  در  کنید.  تهیه  آن ها 
باید  که  کارهایی  ریزی شخصی،  برنامه  مانند: 
انجام دهید، قرارهای کاری و تماس های کاری 

ضروری باید نوشته شود.
با  نکنید:  فراموش  را  یادآوری  کاغذهای      
استفاده از این کاغذها کار هر روزتان مشخص 
می شود و از فراموشی کارهای ضروری و مهم 
نرم  تکنیک  این  برای  می شود.  جلوگیری  نیز 
هستند.  جذاب  بسیار  که  دارد  وجود  افزارهایی 

انتخاب روش به عهده شماست و فرق چندانی 
نمی کند.

    فرار از جلسات بیهوده و وقت گیر: در جلسات 
کاری معموال کارهایی مطرح می شود که همه 
می دانند و از اهمیت آن ها مطلع اند. اگر شما به 
عنوان مدیر این جلسات هستید باید سعي کنید 
کارمندان  به عهده  باید  که  و وظایفي  حرف ها 
از  و  بگویید  وقت  کردن  تلف  بدون  بگذارید 
حرف هاي تکراري پرهیز کنید. اگر هم دعوت 
شده اید به یک جلسه، به دنبال راه فرار باشید!

کارهای  کار  این  با  زمان:  کردن  بلوکه      
ناگهانی برنامه شما را تحت تاثیر قرار نمی دهد 
خواهید  برنامه  خود  آینده  ساعت  چند  برای  و 
داشت و هیچوقت کارهایتان به تعویق نمی افتد.

    استفاده از اوقات فراغت: امروزه بسیاری از 
کارها را به صورت پورتابل می توان انجام داد. 
همیشه از اوقات بیکاری حتی زمان های بسیار 
کم استفاده کنید. همین ۱۰ دقیقه ها در کنار هم 
کلی مهارت و دانش به شما می افزاید و اهمیت 

فراوانی دارد.
* در پایان

همانطور که گفته شد مدیریت زمان کارکنان و 
کارمندان بسیار حائز اهمیت است و راز بسیاری 
از شرکت ها و افراد موفق است به همین دلیل 
خانه آموزش این بار با این مقاله سعی کرد یکی 
با  بیاموزد.  به شما  را  موفقیت  رازهای  از  دیگر 
تکنیک ها و روش هایی که گفته شد به راحتی 
و  بگیرید  فرا  را  زمان  مدیریت  بحث  می توانید 
بدون  تا  کنید  تقویت  را  خود  مهارت  تمرین  با 
کارهای  همه  انجام  به  وقت  کمبود  و  استرس 
خود، چه در زندگی و چه در محل کار برسید. 
برای  می شود  پیشنهاد  بانوان  با  همچنین 
اعتماد  افزایش  راهکار  مقاله ۵  کارایی  افزایش 

به نفس را مطالعه نمایند.

تعریف  برای  فرصتی  کشور  در  جاری  شرایط 
یک تعادل جدیِد امنیت-آزادی و استفاده بهینه 

از ابزارهای در اختیار دولت است.
و  کارآفرینی  توسعه  معاون  منصوری  عیسی 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اشتغال 
جهان  در  کرونا  شیوع  نوشت،  یادداشتی  در 
برده است که در  رینگی  به گوشه  را  کشورها 
بنیادی ترین حالت، مجبور به انتخابی سیال بین 
افراد  این که  انتخاب  اند.  آزادی شده  و  امنیت 
انتخاب  به قرنطینه ی کامل بروند یا در  اجباراً 
بین ماندن و رفتن به بیرون، آزاد باشند. نیروی 
در  محدودیت  اعمال  برای  انتظامی  و  نظامی 
آمدوشد گسیل شود، یا به انتخاب مردم برای 
گذارده  احترام  مسافرت  و  شهر  در  جابه جایی 
شود. افراِد در خطر ابتالء و کسانی که رعایت 
و  شناسایی  یا  شوند  تنبیه  و  جریمه  نمی کنند، 
گیرند.  قرار  درمانی  و  حمایتی  پوشش  تحت 
این ها انتخاب های ساده ای نیستند. به جایگاه 
حاکم  اندیشه  در  انتخاب  حِق  و  فردی  آزادِی 
هر  در  موجود  اجتماعی  و  سیاسی  نهادهای  و 
از  یکی  مردم،  وابسته اند. حفظ سالمت  کشور 
وظایف پایه ای دولت ها و از جنس امنیت ملی 

شناخته می شود.
و  خارجی  تهدید  جهان،  گذشته  تجربه  در 
برای  خوبی  بهانه  همیشه  ملی  امنیت  حفظ 
بوده  آزادی ها  کردن  محدود  در  حکومت ها 
سطح  سال ها  برای  کشورچین  در  است. 
میزان  که  پکن  هوای  غیرقابل تحمِل  آلودگی 
آن پس از دستکارِی دولت اعالم می شد، قابل 
راستی آزمایی نبود. چرا که اساسًا دسترسی آزاد 
به  اینترنت  و  ماهواره ای  خبرِی  شبکه های  به 

غربی  رقبای  مقابل  در  امنیت  ایجاد  بهانه 
حادثه  از  پس  آمریکا،  کشور  در  نداشت.  وجود 
و  ایجاد شد  داخلی  امنیت  وزارت  سپتامبر،   ۱۱
شهروندان  کنترل  و  رصد  شبکه  گسترده ترین 
به خصوصی ترین اطالعاِت  امکان دسترسی  با 
افراد شکل گرفت. این بار تهدید ویروس کرونا 
تعادل  زننده ی  برهم  رفتارهای  بروز  سبب ساز 
حکومت ها  سوی  از  فردی  ملی-آزادِی  امنیت 

در کشورهای مختلف شده است.
چین  مانند  کشوری  طیف،  سوی  یک  در 
و  اتوکراتیک  کاماًل  شکلی  به  که  دارد  قرار 
دستوری شهر ووهان و مناطق را قفل و با هر 
کرد.  برخورد  شهروندان  سوی  از  ناهماهنگی 
نسبتًا  زمانی  در  مسأله  مدیریت  آن،  نتیجه ی 
کوتاه بود و اینک به عنوان یک الگوی موفق 
در کنترل بیماری کووید ۱۹ معرفی شده است. 
تمرکز صریح بر جنبه ی امنیت، در داخل کشور 
اپیدمی شد. در کنار آن، همین  موجب کنترل 
رویکرد اتوکراتیک همراه با نهان کاری و اعالم 
از اسباب شیوع  ابتدا، یکی  نکردن موضوع در 
 Li جهانی این ویروس اعالم شده است. دکتر
شیوع  موضوع  افشای  برای   Wenliang

ویروس کرونا، به دالیل امنیتی توبیخ شد. 
سپس  و  چین  در  ویروس  شیوع  آن  نتیجه ی 
از  استفاده  در  کشورها  نیز  اینک  بود.  جهان 
تجربه چین تردید دارند؛ به رغم کنترل شیوع، 
برخی تحلیل ها نشان می دهند مرگ ومیر بسیار 
این  در  رسمی  شده ی  اعالم  میزان  از  بیشتر 

کشور بوده است و نهان کاری ادامه دارد
در سوی دیگِر این طیف، کشور کره جنوبی قرار 
شفافیت  فردی،  آزادِی  نسبی  حفظ  با  که  دارد 

مراقبت  و  رصد  مدرن  ابزارهای  از  استفاده  و 
واقع  )در  افراد  همه  سریِع  تست  و  عمومی 
و  شناسایی  را  مبتالیان  جهان(،  در  سریع ترین 
تحت پوشش خدمات درمانی قرار داد. به دلیل 
به  نیز  مردم  کامل،  اطالع رسانی  و  شفافیت 
نیازهای  و  را شناختند  قرنطینه  افراِد در  راحتی 
آنها را تأمین کردند. در ابتدا رشد سریعی را در 
اپیدمی تجربه کرد. اما در ادامه، به دلیل وجود 
یک تصویر بزرگ و مشترک بین دولت و مردم، 
این کشور به سرعت از رتبه دوم به رتبه ۱۶ با 
۲۰۳ ابتالء در هر ۱ میلیون جمعیت رسید. برای 
مقایسه، اکنون ایران دارای رتبه ۷ است و تعداد 
آمریکا  و  است  نفر  میلیون  هر  در   ۷۶۵ ابتالء 
میلیون  هر  در  ابتالء   ۱۳۱۵ با  اول  رتبه  حائز 
نفر است. نکته مهم در اینجا آن است که این 
بدون  جنوبی  کره  در  موفقیت آمیز  دستاورد 
افراد  آزادِی  شدن  محدود  و  فعالیت ها  تعطیلی 

حاصل شده است.
ایتالیا  مانند  نیز کشورهایی  این طیف  میانه  در 
کامل  تعطیلی  از  نه  ایتالیا،  در  می گیرند.  قرار 
و  شد  استفاده  انتظامی  حداکثری  ابزارهای  و 
سریع  کنترل  روش های  از  موفق  طور  به  نه 
بهره  مردم  خود  مشارکت  و  مدرن  ابزارهای  با 
گرفته شد. به عالوه کندی در واکنش به مسأله 

سبب عوارض جبران ناپذیر نیز شد.
 در همین چارچوب در شب اعالم تعطیلی در 
کشور،  شمال  در  شیوع  مرکز  اصلِی  شهرهای 
به  موجود  از خأل های  استفاده  با  هزارنفر  ده ها 
تفریح(  برای  یا  زادگاه شان  )یعنی  سوی جنوب 
در هر  ابتالء  به ۲۳۷۵  نیز  ابتالء  میزان  رفتند. 
بین  کشورها  از  دست  این  رسید.  نفر  میلیون 

امنیت و آزادی مانده اند.
است.  توجه  قابل  تجربیات  این  در  نکته  دو 
ایجاد  فرایند  در  دولت ها  قوی  حضور  نخست، 

بدون  خارجی،  تهدید  یک  با  مقابله  و  امنیت 
محدود کردن حقوق و آزادی افراد هم می تواند 

اتفاق بیفتد. 
عکس آن یعنی تحدیِد آزادی به بهانه ی امنیت، 
اغلب نتیجه ی معکوس به دنبال دارد. دوم، اگر 
سرمایه اجتماعی، رابطه ی دولت و مردم به قدر 
کافی قوی نبوده و نهادهای مدنی و سیاسی از 
کارآمدی و سرعت الزم در واکنش به تهدیدات 
برخوردار نباشند، اشتباه است انتظار داشته باشیم 
به  احترام  اعالِم  با ِصرف  دولت  تصمیمات  که 
حق انتخاِب مردم، از اثربخشی کافی و همراهی 

مردم برخوردار باشد.
نبودن و  ایتالیا نشان می دهد صریح   تجربه ی 
فردی  آزادی  و  ملی  امنیت  بین  پاندولی  رفتار 
مشارکت کمتِر مردم و توفیِق کمتر در مدیریت 
بحران را به همراه دارد. نمی توان گاهی برای 
به  ماهواره ای  شبکه های  به  دسترسی  کنترل 
زور و با راپل وارد خانه ی مردم شد )البد برای 
دفاع از امنیت ملی( و گاهی از آنها خواست که 
به  یا  و  کار  محل  به  خود  انتخاِب  و  اختیار  به 

مسافرت نروند.
با همه ی این ها، شرایط جاری در کشور فرصتی 
امنیت-آزادی  جدیِد  تعادل  یک  تعریف  برای 
دولت  اختیار  در  ابزارهای  از  بهینه  استفاده  و 
است. امکانات کشور در فناوری اطالعات این 
اجازه را می دهد که رصد و مراقبت الکترونیک 
از  نوع جدیدی  با  افراِد در معرض خطر همراه 
درکنار  و  انجام  کامل  طور  به  مردم  مشارکت 
هم  و  شود  کنترل  بیماری  هم  روش ها،  سایر 

فعالیت های اقتصادی جریان یابند.
/ اقتصاد ایران

کاهش  با  که  چرا  دارد  مالیات  بر  تکیه  بیشتر   ۹۹ بودجه 
پایین آمدن سطح فروش  چشمگیر قیمت نفت و همچنین 
کشور  جاری  هزینه های  از  بسیاری  که  رود  می  انتظار  آن 
این رو کارشناسان معتقدند  از  تامین شود.  از طریق مالیات 
که می توان با استفاده از اخذ مالیات از خانه های خالی این 

کسری بودجه را تا حد زیادی مرتفع ساخت.
از این رو کارشناسان معتقدند که می توان با استفاده از اخذ 
مالیات از خانه های خالی این کسری بودجه را تا حد زیادی 
اقتصادی  بازارهای  از  یکی  مسکن  که  چرا  ساخت،  مرتفع 
اصلی و به نسبت پر سود کشور به حساب می آید که برخی 
از افراد در آن سرمایه گذاری های هنگفتی را انجام داده اند از 
این رو پیش بینی می شود با اخذ مالیات از خانه های خالی 
هم بتوان سر و سامانی به بازار مسکن داد و هم اینکه در 

درآمدزایی دولت نقش آفرینی کرد.
گفتنی است که اخذ مالیات از خانه های خالی از همان ابتدا نیز 
با مخالفان بسیاری همراه بود چرا که بسیاری از کارشناسان 

بر این باور هستند که این نوع از مالیات می تواند باعث ایجاد 
تنش در بازار پرهیاهوی مسکن نیز شود بنابراین دولت بهتر 
است برای تامین هزینه های خود روش دیگری را برگزیند و 
در ساختار مالی خود تغییرات اساسی را انجام دهد چرا که در 
غیر این صورت عواقب سنگینی متوجه اقتصاد کشور خواهد 
شد هر چند در مقابل برخی نیز معتقد هستند که مالیات از 
خانه های خالی می تواند برگ برنده بازار آشفته مسکن باشد.

* برآورد عدد ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومن درآمد از طریق اخذ 
مالیات از خانه های خالی

همانگونه که می دانیم طبق بررسی های به عمل آمده که 
پیش بینی می شود در سال جاری ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
از خانه های خالی نصیب دولت  از طریق اخذ مالیات  درآمد 
از  توجهی  قابل  بخش  می تواند  تنهایی  به  که  عددی  شود 
بنابر  که  است  حالی  در  این  اما  دهد  پوشش  را  ها  هزینه 
سرشماری ملی سال ۹۵، بیش از ۵/ ۲ میلیون واحد مسکونی 
واحد های  تعداد  رشد  میزان  دارد.  وجود  کشور  در  خالی 

بوده  ۱۷درصد  با  برابر   ،۹۵ تا   ۹۰ سال های  طی  مسکونی 
است. این در حالی است که میزان واحد های مسکونی خالی 
این دو  در همین مدت ۵۵درصد رشد داشته است. مقایسه 
اتالف سرمایه ساختمانی عمدتا در سال های  به خوبی  آمار 
بخش  می دهد  نشان  و  می کند  آشکار  را   ۱۳۹۲ تا   ۱۳۹۰
لوکس  غیرمصرفی،  فاصله  این  در  ساخت وسازها  از  زیادی 
و متراژ بزرگ بوده که با نیاز خانوارها سازگار نبوده است. با 
این حساب نسبت خانه های خالی به کل موجودی واحدهای 
مسکونی کشور ۱۱ درصد است که نشان می دهد از هر ۱۰ 
البته  این وضعیت  است.  در کشور، حداقل یکی خالی  خانه 
در پایتخت بحرانی تر است،چرا که تعداد خانه های خالی در 
تهران از ۳۲۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به ۴۹۰ هزار واحد در 
سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و با توجه به این آمار ۱۳ درصد از 

کل موجودی واحدهای مسکونی پایتخت خالی است.
در خاتمه باید یادآور شد که با توجه به فراهم  بودن بسترهای 
قانونی، اجرای بی نقص این طرح هم می تواند ابزاری برای 

ایجاد درآمد برای دولت باشد و هم منبعی برای حمایت از 
اقشار محروم فراهم کند. ضمن آنکه این طرح می تواند ابزار 
مناسبی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن 
باشد. در نهایت این طرح می تواند بستر عملیاتی الزم برای 
را  مسکن  عایدی  بر  مالیات  مانند  طرح هایی  شدن  اجرایی 
بودجه  منابع مهم درآمدی دولت در  از  به عنوان یکی دیگر 

ایجاد کند.

مدیریت زمان کارکنان؛ عامل موفقیت سازمان ها را خوب بشناسید!
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ساماندهی بازار مسکن با اخذ ماليات از خانه های خالی

خبـر

فوالد خوزستان اولین گام "جهش تولید" 
را با قاطعیت برداشت

فوالد خوزستان اولین گام "جهش تولید" را با قاطعیت برداشت
با رسیدن به تولید روزانه ۱۳۱۰۴ ُتن شمش فوالد، فوالد خوزستان 

اولین گام "جهش تولید" را با قاطعیت برداشت.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی، رکورد تولید روزانه شمش فوالد 
خوزستان در چهاردهمین روز از بهار ۱۳۹۹ به سیزده هزار و ۱۰۴ 

ُتن رسید.
محمود لندی معاون بهره برداری فوالد خوزستان، ضمن اعالم  این 
خبر افزود: در شرایطی که شیوع ویروس کرونا و تالش برای حفظ 
بوجود  کارکنان  حضور  برای  هایی  محدودیت  کارکنان،   سالمتی 
آورده است، فوالد مردان توانستند در بهار ۱۳۹۹ اولین گام "جهش 
میزان  این  به  دستیابی  شک  بدون  بردارند.  قاطعیت  با  را  تولید" 
عینیت  و  منظم  ریزی  برنامه  و  پشتکار  تالش،  مرهون  تولید،  از 
"جهش  تحقق  مسیر  در  رهبری  معظم  مقام  منویات  به  بخشیدن 

تولید" است.
خوزستان  فوالد   ۱۳۹۹ سال  محوری  شعار  گفت:  ادامه  در  لندی 
"تکمیل زنجیره ارزش و تحول در تولید محصوالت خاص با تمرکز 
بر طرح های توسعه،  ایمنی و بهداشت محیط کار و تقویت سرمایه 
های انسانی" است و ارتقا رکورد تولید روزانه، یعنی گام برداشتن در 
مسیر اجرایی شدن این شعار؛ همچنین تولید پایدار و حفظ کیفیت، 
دو بال موفقیت و اقبال محصوالت تولیدی شرکت فوالد خوزستان 
در بازارهای داخلی و بین المللی هستند. گفتنی است، رکورد تولید 
روزانه شرکت فوالد خوزستان در چند ماه اخیر در چندین نوبت ارتقا 
پیدا کرده است، به طوریکه در چهار ماهه گذشته، پنج مرتبه میزان 
تولید جابجا شده است. همچنین در دوازدهم اسفندماه سال گذشته 

میزان تولید روزانه به سیزده هزار و ۷۵ ُتن رسید.

مديرعامل شرکت فوالد اکسین ابراهیمی:
 مهندسین فوالد اکسین ساخت پمپ پوسته زدا

 را از انحصار کشور آلمان خارج کردند

ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد اکسین گفت: هر ساله مقام معظم 
گذاری  نام  جدید  سال  برای  سیاست های کالن  به  توجه  با  رهبری 
ترتیب میدهند که این نام گذاری چراغ راهی ست برای پیشرفت و 
اعتالی جامعه، امسال ایشان سال را به نام جهش تولید نام گذاری 
نمودند، از این رو صنعت فوالد کشور با توجه به اهمیتی که در راستای 
تامین مواد اولیه سایر صنایع بر عهده دارد و با توجه به تحریم های 
ظالمانه اعمال شده بر اقتصاد کشور به خصوص صنعت نفت، شرکت 
فوالد اکسین خوزستان به عنوان تنها شرکت تولید کننده ورق های 
API محیط ترش در خاورمیانه نقش خود را در خودکفایی کشورایفا 
ورق های  تولید  به  موفق  بخشی  بین  با همکاری  این شرکت  نمود. 

مورد نیاز جهت لوله سازی پروژه ملی گوره-جاسک نموده است.
وی افزود: تولیدات خاص با توجه به تکنولوژی های متنوع بکار رفته 
در شرکت فوالد اکسین خوزستان و همت پرسنل جوان آن انجام شده 
است. این مهم تنها با آماده بکاری مداوم تجهیزات خط تولید امکان 
پذیر بوده است. در واحد نگهداری و تعمیرات تالش بر آن است تا 
تا  میگردد  سعی  و  گرفته  قرار  پایش  مورد  مداوم  طور  به  تجهیزات 

تمامی قطعات بومی سازی شوند.
اصلی  و  مهم  تجهیزات  از  یکی  کرد:  اظهار  ابراهیمی  مهندس 
پوسته  پمپ های  سیستم  مجموعه  خوزستان  اکسین  فوالد  شرکت 
نقش  که  بوده   )BOILER FEED PUMP HGC( زدا 
دارد. در گذشته  را  تولید  فرایند  اولی و حین  زدایی  پوسته  در  اصلی 
 KSB اختیار سازنده اصلی پمپ شرکت  تنها در  این پمپ  ساخت 
کشور آلمان بوده، اما در خصوص روند بومی سازی قطعات این نوع 
برای  داخلی  شرکت های  از  بسیاری  گذشته  سال های  طی  پمپ ها 
نتیجه  دلیل مختلفی  به  بار  اند که هر  نموده  قطعات تالش  ساخت 
مطلوب به دست نیامد. با توجه به شرایط خاص کشور از نظر تحریم 
و حفظ شرایط مطلوب خط تولید، با تالش و همت کارشناسان واحد 
قطعات  کار ساخت  روند  اکسین  فوالد  تعمیرات شرکت  و  نگهداری 
توسط سازنده های داخلی پیگیری و مجددا نقشه ها و متریال اصلی و 

مهندسی معکوس شده و مراحل ساخت قطعات آغاز شد.
ایشان اضافه کرد: در همین خصوص پروسه ساخت این قطعات طی 
مراحل: تامین متریال، برشکاری، سختکاری، تراشکاری، تنشزدایی، 
اولیه و  از تست های  فرزکاری و سنگزنی بومی سازی شدند و پس 
بازرسی در حین فرایند ساخت تعدادی از قطعات ساخته شده بر روی 
یک دستگاه پمپ در دست تعمیر مونتاژ شد و در محل نصب گردید 
وخوشبختانه پس از ۷ سال پمپ شماره ۲ سیستم پوسته زدا با فشار 
و دبی مطلوب در حال کار است. همچنین با دست یابی به دانش فنی 
ساخت قطعات و صرفه جویی اقتصادی ناشی از این مهم باعث گشته 

در آینده نیز در شرایط تحریم ها شرکت در این زمینه بی نیاز گردد.
ساخت  و  طراحی  در  که  همکارانی  همه ی  از  گفت:  پایان  در  وی 
قطعات این پمپ تالش و برنامه ریزی کردند تا این مهم محقق شود 

صمیمانه تشکر و قدر دانی می کنیم.


