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خیلی قبل ها پیش از آنکه قالی پازریک توســط ســرگی رودنکو باســتان شــناس روسی در جنوب سیبری در کوها های آلتای 
کشف شود زنان هنرمند ایرانی دست بافته هایشان زینت بخش محافل شاهان ایران و جهان بود. فرش های دستباف ایرانی 
در دنیا از مشهورترین فرش ها محسوب می شوند که بسیاری از بازارهای جهانی را تسخیر کرده اند. اما فرش ابریشم قم یکی از 
فرش های دستباف ایرانی است که در بازار جهانی از جایگاه ممتازی برخوردار است. یکی از مهمترین ویژگی های فرش ابریشم 
اســتان قم این اســت که به اندازه ای زیبا و طبیعی بافته می شــود که در نگاه اول چنین به نظر می رســد که یک تابلو نقاشــی 
اســت. از حدود یک قرن پیش بود که به تدریج صنعت قالی بافی در قم پیشــرفت های خود را آغاز کرد و بافت فرش دســتباف 
ابریشم در این استان به صورت جدی و با استفاده از طرح و نقش های مختلف آغاز شد و همین امر باعث شد تا این فرش به 

یک فرش معتبر و ارزشمند در جهان تبدیل شود.
پیشینه فرش بافی در قم

فــرش هایــی که در ابتدا در این اســتان بافته می شــدند به مانند فــرش های امروزی نبودند بلکه در بافــت آنها از مواد اولیه 
مرغوب استفاده نمی شد و همچنین بافت آنها نیز درشت بود و در رج شمارهای چهل بافته می شد ؛ در نتیجه شاهد فرش 
هایی با کیفیت امروزی نبودیم. به تدریج در ســال های بعد در ســاختار فرش های اســتان قم تغییرات اساســی ایجاد شــد و 
قالیبافان و طراحان نقشه قم به فرش های تمام ابریشم که ریز بافت بودند روی آوردند و فرش های گرانبها و لوکسی را در اختیار 

عالقمندان فرش های دستباف قرار دادند

معدن عروس فرش های ایران
زهره مهرنوروزی؛ فعال  گردشگری استان قم
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فرش ابریشم قم
همانطــور کــه گفتیــم فــرش قم از جمله فرش های دســتباف ایرانی اســت که در حال حاضــر در دنیا به عنوان فرشــی نفیس 
شناخته می شود. این فرش از بافت و طرح و نقش خاصی برخوردار است که آن را به یکی از فرش های ممتاز و خاص تبدیل 
کرده است. با وجود این که سال های زیادی از شروع بافت فرش ابریشم قم می گذرد ولی این فرش همچنان اصالت اولیه خود 
را حفظ کرده و در بافت آن از مواد عالی و رنگ های طبیعی استفاده می شود. همچنین طرح های به کار رفته در این فرش نیز 

از طرح های چشم نواز ایرانی است
تاریخچه فرش ابریشم قم

صنعت قالیبافی در استان قم از زمان های دور رواج داشته است. این صنعت ابتدا در بین روستاییان و عشایر این استان 
مرسوم بود و همان طور که گفته شد در ابتدا قالی هایی که بافته می شدند از کیفیت مناسبی برخوردار نبودند. اما فرش ابریشم 
قم که به شکل امروزی بافته می شود از حدود هشتاد سال پیش و در دومین دهه قرن بیست میالدی رایج شد. این مقطع 
زمانی با ورود تجار کاشــانی به قم مصادف بود که دارهای قالی را به شــهر قم بردند و در مقیاســی محدود این نوع از فرش بافی 
را در آنجا شروع کردند. در بافت فرش ابریشم قم استانداردهای محیط زیستی رعایت می شود و تولید آن هیچ نوع آسیبی به 

محیط زیست وارد نمی کند؛ زیرا رنگ و نخ به کار رفته در آن از مواد کامال طبیعی و غیر شیمیایی تهیه شده است.
در بافت فرش ابریشم قم از ده ها هنرمند استفاده می شود و با هماهنگی که در بافت آن دارند یک اثر هنری کم نظیر را تولید 

می کنند. این همکاری و هماهنگی از طراحی ، رنگرزی تا بافت این فرش را شامل می شودچ
مواد و ابریشم به کار رفته در فرش قم

در بافت فرش قم از مواد و ابریشــم منحصر به فردی اســتفاده می شــود ، ابریشــم هایی که در بافت این نوع فرش به کار برده 
می شود از انواع ابریشم های خالص و ظریف است. این ابریشم بیشتر از کشور چین وارد می شود و در اختیار قالیبافان و رنگرزها 
قرار داده می شود. برای رنگرزی ابریشم های فرش دستباف قم نیز از رنگ های طبیعی و گیاهی استفاده می کنند و روند رنگ 
آمیزی و خشک شدن رنگ ها و شست و شو نیز در محیط آزاد انجام می گیرد. موادی که برای تولید رنگ طبیعی استفاده می 
شوند شامل پوست انار ، پوست گردو ، زاج ، اسپرک ، روناس و… هستند که موجب می شوند رنگ فرش کامال طبیعی باشد و 

از عمر باالیی نیز برخوردار باشد
طرح ها و نقش های فرش ابریشم

طرح هایی که در فرش قم به کار رفته می شــود بســیار متنوع اســت و از گســتردگی زیادی نیز برخوردار اســت. نقشه هایی که 
برای قالی های قدیمی قم در نظر گرفته می شــد از طرح های معروف لچک و ترنج شــاه عباســی ، محرمات و شــکارگاه تشکیل 
شــده بود نقشــه ها و طرح های مذکور تقلیدی از نقشــه های کاشــان و اصفهان بود. به مرور زمان و با خالقیتی که طراحان قم 
از خود بروز دادند طراحی فرش های این اســتان دچار تحوالت اساســی شــد و شــاهد بروز ســبک جدیدی در صنعت قالیبافی 
شــدیم. ســبک جدید به ویژگی های خاص و متمایزی که از لحاظ طراحی ، هماهنگی نقش ها و رنگ آمیزی دارد به ســبک 

فرش قم شناخته می شود.
بافندگان اســتان قم بیشــتر عالقمند هســتند که بهترین طرح های مورد اســتفاده در ســایر استان های کشــور را با تغییراتی 
انــدک بــه کار ببرنــد. از مهمترین طرح هایی که در فرش ابریشــم قم به کار رفته می شــود می توانیم به این موارد اشــاره داشــته 
باشــیم : بته ای ، هندســی جوشــقانی ، لچک ترنج ، بندی خشــتی یا موزاییک بختیاری ، درختی ، شــکارگاه ، عباســی ، شــاه 
عباسی افشان ، بندی کتیبه ای ، محرابی ، محرمات ، گل فرنگ ، ترنجی کف ساده ، ضل السلطانی ، خشتی و محتشم. طرح 
ها و نقشه هایی که بصورت بوته میری مکرر هستند در مقایسه با طرح های گلدان از رواج بیشتری برخوردار هستند ، بسیاری 
از قطعات به کار رفته نیز از مدال مرکزی و طرح های مختلف در گوشــه و کنار برخوردار هســتند. اما در این روزها مشــکالتی مثل 
خشکسالی درنتیجه واردات ابریشم از خارج کشورو بعضا ابریشم های بی کیفیت وجعل طرح نقشه های قمی اندکی بازار این 
فرش را با نوسان مواجه کرده است اما با این وجود قم همچنان معدن تولید عروس فرش های ایران است و نامش در جهان 

می درخشد با افتتاح نمایشگاه فرش قم بی شک وضعیت فرش دستبافت قم بهبود خواهد یافت به امید آن روز!
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“به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری به بیان مهمترین اقدامات گردشگری سازمان فرهنگی شهرداری قم می پردازیم .
“مدیریت گردشــگری ســازمان فرهنگی شــهرداری قم ازســال ۹۷ فعالیت خودرااغازنموده که مهمترین برنامه های اجرایی این 

مدیریت به شرح ذیل می باشد.
“برگزاری تورهای گردشگری “

بــه منظورمعرفــی ظرفیتهــای دینــی اموزشــی هنــری تاریخــی تفریحی و.. قــم تورهای متنــوع : قمگــردی؛ روایت انقــالب ودفاع 
مقــدس ؛ زیــارت دوره؛ بافت گردی؛ ســتارگان شــهر؛ تجربه گرا؛ رصدگری؛خانه هــای تاریخی؛ گنبدهای ۸ وجهــی و.. برگزارگردیدکه 

این تورها درزمان شیوع ویروس کرونا بارعایت پروتکل بهداشتی برگزارگردید
“برپایی جشنواره ورویداد”

برگزاری جشنواره های سفره ایرانی ؛ غذا ومشاغل خانگی ؛ اناردانه بهشتی ؛ وهفته فرهنگی درمشهدالرضا بانام اخت الرضا
“دبیرخانه روزقم “

بــه مناســبت ســالروزورودپرخیرو برکــت حضرت معصومــه )س( به قم ونامگــذاری روزقــم مجموعه برنامه هــای فرهنگی هنری 
گردشگری وتفریحی برنامه ریزی واجراگردیده است.

به بهانه روز جهانی گردشگری؛

عملکرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم 
حمید نادری؛ مدیر اداره گردشگری سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم



پایگاه خبری تحلیلی اقتصادی استان قم
ویژه نامه / شماره دوم / هفته دوم  مهر ماه 1400

“انعقادتفاهم نامه همکاری”
انعقادتفاهم نامه همکاری شــهرهای زیارتی قم ؛ مشــهد؛ شیراز و تهران و تفاهم نامه استفاده فرهنگی ازمجموعه تاریخی گنبد 

سبز بااداره کل میراث فرهنگی استان قم
“رویداداستارت اپی گردشگری”

به منظورشناسایی ایده های برتروجلب همکاری درحوزه گردشگری برگزارگردید
” محتوای گردشگری “

تهیه ۳۵ وله یک دقیقه معرفی ظرفیتهای گردشگری قم ؛ پادکست ؛ چاپ کتاب ؛ تیزر؛ کتاب شعر باموضوع معرفی قم ؛ تورهای 
۳۶۰ درجه مجازی ؛ نصب کیوارکدمراکزگردشگری

” پژوهش درامدپایدارگردشگری ” 
انعقاد قرارپژوهشی درخصوص درامدهای پایدارگردشگری ؛ چالش ها وفرصتهای گردشگری قم وتاریخ شفاهی محالت قم

” جذب دانشجورشته گردشگری درمقاطع کاردانی وکارشناسی” درمرکزعلمی کاربردی شهرداری وانجام پروژه های گردشگری 
توسط دانشجویان

“پیگیری پروژه های گردشگری وتفریحی وسرمایه گذاری “
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 زیارت اربعین امام حسین علیه السالم در کتاب خطی زادالمعاد نوشته ی مرحوم عالمه مجلسی در دوره صفویه، آمده است.
  این کتاب ارزشمند که در ادعیه و زیارات است، قدمت حدود ۳۰۰ ساله دارد و در موزه فاطمی نگه داری می شود. و هم اینک 

در تاالر عترت، گنجینه اسالم و شیعیان به نمایش عموم گذاشته شده است.
 این نسخه زادالمعاد، در سال ۱۱۵۳ هجری قمری توسط عبداهلل بن درویش علی به خط نسخ به همراه ترجمه کتابت شده و 

در سال ۱۲۰۲ ق. توسط حاجی رمضان تبریزی وقف شده است.
  در زیارت اربعین که با ســالم و درود به امام حســین)ع( و با اشــاره به شــهادت و مصیبت های او آغاز می شود، به برخی از عقاید 
شــیعه ماننــد والیــت ائمــه)ع( و اینکــه میراث نبوت نزد امام حســین)ع( اســت و حجت الهی بودن او اشــاره شــده اســت. در این 
زیارت نامه فلسفه شهادت امام حسین)ع(، نجات بندگان خدا از جهالت و گمراهی دانسته شده و برخی از ویژگی های امام حسین 
)ع( مثل دوری از شرک و ویژگی های قاتالن او ذکر شده است. زائر در این زیارت خود را تسلیم دستورات امامان شیعه و نیز آماده 

یاری آنها و مخالفت با دشمنانشان معرفی می کند.

نقل زیارت اربعین
یکی از آثار شاخص موزه فاطمی

 محمدباقر مشکاتی؛ کارشناس موزه قم
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یکی از ویژگی های بافت تاریخی قم، وجود مساجد کوچک است که بیشترشان فاقد امامان جماعت اند.
این مســاجد برای مســافران و رهگذران و افرادی ســاخته شــده بود که فرصت رســیدن به مســجد اصلی را ندارند و یا خارج 
از وقــت جماعــت می تواننــد، نمــاز بخواننــد. یــا این کــه برای کاری شــتاب دارنــد و فرصتــی آنچنان ندارنــد ولی از نمازشــان نیز 

نمی خواهند بازبمانند.
چهار مسجد از این نمونه مساجد کوچک معرفی می شود:

۱. مسجد بازار کهنه      ۲. مسجد بازار بزرگ     ۳. مسجد میدان کهنه    ۴. مسجد گذر خان
مســجد کوچه نو )محله زادگاه نگارنده( نیز از این زمره مســاجد محســوب می شــود. این مســجد از مسجد اصلی در باغ پنبه 
پیش از ایجاد شــدن کوچه نو به عنوان محلی مســتقل فاصله زیادی داشــت. مرحوم آقا هاشــم محسنی در اواخر دوران قاجار 
این مسجد را ساخت و همین مسجد بعدها موجب جدا شدن محله کوچه نو و استقالل آن از محل اصلی یعنی باغ پنبه گردید.
به نظر نگارنده این مساجد با توجه به کاربری خاص مذهبی خود باید جداگانه به ثبت برسند. ضمن اینکه تغییرات جدید 

باید از چهره آنها زدوده و به سبک قدیم ترمیم شوند.
با این وصف، تخریب ناخردمندانه بافت تاریخی قم به بهانه توسعه و بهانه های دیگر، تخریب این فرهنگ زیبا و دلنشین 

نیز هست.

کوچک در بافت تاریخی قم مساجد 
سیدمحسن محسنی؛ قم پژوه
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هــدف اصولــی و عمــده هــر فرآینــدی در ســالم ســازی محیــط شــهری بهبود بخشــیدن بــه ســالمت و ارتقاء کیفیــت زندگی 
شــهروندان و خدمات محیط زیســت شــهری اســت. مفهوم بهبود بخشــیدن در واقع به حرکتی اطالق می شود که از وضعیت 
کنونی به ســمت نقطه مثبتی دیگر و در جهتی شایســته و بایســته با حقوق شهروندی صورت گیرد. آگاهی و اطمینان از چنین 
حرکتی نیازمند توانایی در کنترل و اندازه گیری صحیح و دقیق تغییرات در طول زمان دارد. این امر بعضا بر اســاس داده های 
غیر واقعی و اهداف آرمانی و احساســی توســط تصمیم گیران شــهری در گذشته صورت گرفته است، بنابراین فاقد اعتبار علمی 

و تحلیلی بوده است.
مهمترین چالش دیرینه برخی از کالن شهر ها اجرای طرح هایی است که سبب بروز مسائل پیچیده و ناهنجار در دورنمای 
آن شهر خواهد شد، که نه تنها نمی توان توجیه اقتصادی و اجتماعی صحیحی برای آنها متصور بود بلکه در تضاد با الگوهای 
فرهنگی منطقه نیز می باشد، بی تردید مهمترین دلیل آن، تصمیم های انسان محوری، بدون کارشناسی و ارزیابی های الزم 
قبل از اجرای پروژه ها بوده است. مطمئنا معضل اصلی، نبود جایگاه قوی و تاثیرگذار افراد متخصص در عرصه تصمیم گیری 

شهری بوده است.

توسعه خدمات پایدار شهری قم
در تنگنای پروژه های سابق

عباس جعفری؛  کارشناس برنامه ریزی محیط زیست



پایگاه خبری تحلیلی اقتصادی استان قم
ویژه نامه / شماره دوم / هفته دوم  مهر ماه 1400

اگرچــه ممکــن اســت بــا ظهور آثار مخرب و چالش های حل نشــدنی ایــن تصمیم ها که همراه با صرف هزینه های ســنگین 
نیز می باشند از اقشار مختلف نظرخواهی هایی صورت گیرد، اما مسائل دیروز را نمی توان امروز و آن هم با تفکرات دیروز حل 
کرد. غالب بودن نظر اشخاص و انسان محوری از معضالت سنوات گذشته مدیریت کالنشهرها بوده است و موضوعات محیط 
زیســت شــهری و خدمات آن نیز عمدتا در تفکر این افراد ذی نفوذ جایگاهی نداشــته اســت. تصمیم گیری های کالن شــهری، 
گاه بارنــگ و لعــاب سیاســی در اولویــت اول قــرار گرفتــه و تا آن حد پیــش رفته که ارائه خدمات به شــهروندان را دچــار اختالل و 
چالش های جدی کرده است. امروزه توسعه پایدار شهری تحت تأثیر مفاهیم و موضوعات مختلفی قرار گرفته و با علومی چون 

سیاست های اقتصادی و دانش تئوری و تجربی به مقابله برخاسته است.
 در دهه های گذشته قم نیز با مسائل معضالت فراروی اغلب کالن شهرهای کشور به دفعات روبرو شده است. در حالی که 
یکی از مهمترین شاخص ها و معیار های توسعه یافتگی، میزان انطباق برنامه های اجرائی هر منطقه ای با مبانی و مطالعات 
جامع آمایش سرزمینی می باشد، اجرای طرح های توسعه زیربنایی که با مبانی علوم آمایش سرزمینی و توسعه پایدار شهری 
همخوانی نداشته است از مهترین دالیل ناکارآمدی و غیر قابل توجیه بودن برخی پروژه ها در شهر قم بوده است. الگو برداری 
از سایر کالن شهرها و آزمون و خطاها در حوزه های مختلف، هزینه های هنگفت و گزافی را نیز به شهر قم تحمیل کرده است. 
موارد متعددی از این طرح ها در توسعه شهری قم قابل مشاهده است که به هیچ وجه با توان اکولوژیکی و ویژگی های خاص 

اجتماعی و اقتصادی این منطقه هماهنگی ندارند. 
عواقب این عدم توجه، منظره نامبارکی از شــهر قم را در مقابل دیدگان روزانه شــهروندان قرارداده اســت. عامل اصلی این 
معضالت بدین دلیل است که سیاست گذاری و برنامه ریزی های شهری قم در گذشته حاصل تصمیم های شتابزده و تحمیل 
عالیق برخی مدیران به سازمان های دولتی و غیر دولتی بوده و به دنبال اتخاذ تصمیم بر پایه اهداف مشخص و قابل ارزشیابی 
برای بهره برداری و مدیریت پایدار سرزمین نبوده است، لذا این کالن شهر را با هدر رفت منابع کالن مالی و با انبوهی از مسائل 
و مشــکالت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیســتی همراه کرده اســت که آن اشــخاص نیز عمدتا امروز و با بروز پیامدهای زیانبار 

دیگر در آن منصب حضور ندارند.

10
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قم شهر تپه ها، قلعه ها، کاروانسراها، بازارها، گذرها و ابنیه های تاریخی و موزه هاست ، در دنیا میراث فرهنگی یکی از جاذبه 
های گردشگری محسوب می شود. کشورها و برخی از شهرهای ایران با تکیه بر این رشته از گردشگری توانسته اند توریست ها 
را از اقصا نقاط دنیا به شهر خود بکشانند. شهرما باوجود تمدن ۷هزار ساله خودش در شهر و کشور خودش به این نام شناخته 

نمی شود.
فــارغ از چالــش جــدی میراث فرهنگــی قم در حفاظت از میــراث های موجود، بناهای تاریخی و چندین هزار ســاله شــهرما 
از این نظر چندان شــناخته شــده نیســت. به گفته بســیاری از متخصصان علم گردشــگری آثار بجای مانده از تمدن قدیم این 
شــهر منحصر بفرد اســت، آب انبار دوره ایلخانی، کاروانسرای دیر گچین، تپه باستانی قلی درویش، مجموعه تاریخی گنبد سبز 
و گذرهــای و همچنیــن روســتاهای تاریخــی همگی نشــان می دهند کــه قم در زمینــه جاذبه های میراث فرهنگــی حرف های 
زیادی برای گفتن دارد. درکشــوری زندگی می کنیم که طبق آمارهای اعالم شــده از ســوی ســازمان جهانی جهانگردی از لحاظ 
جاذبه هــای طبیعــی در رتبــه پنجم و از نظر جاذبه های تاریخی در رتبه دهم کشــورهای دنیا قــرار دارد؛ هم اکنون قم در بیش از 

۳۸۰ میراث تبت شده دارد اما در یونسکو جای میراث های فرهنگی قم خالی است.
به همین علت هرسال روز و هفته گردشگری که از راه می رسد داغ دل میراث بانان قم تازه تر می شود که چرا جایگاه و رتبه 

قم از نظر میراث تاریخی در کشور نامشخص است؟!
چرا شهر ما با وجود آوازه تمدن ۷ هزار ساله اش در یونسکو حتی یک اثر تبت شده ندارد؟!

جای خالی میراث فرهنگی قم در یونسکو
زهره مهرنوروزی؛ فعال  گردشگری استان قم
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چرا هیچیک از میراث های قم به ثبت جهانی نرسیده است؟!
به نظر می رسد فعاالن عرصه گردشگری قم در تدوین چشم انداز گردشگری قم جهانی کردن آتار تمدنی قم رو مد نظر قرار 

دهند.
برای رســیدن به این مهم ضرورت دارد در گام اول در ســطح اســتان ظرفیت جاذبه های تاریخی قم را از طریق کتب درســی 
و رســانه های اســتانی به مردم بشناســانند و ســپس در عرصه کشــوری با تمرکز بر معرفی جاذبه های تاریخی قم توریست های 
داخلی را به بازدید ترغیب کنند وسپس با تالش خود سعی کنند میراث های تاریخی قم مانند شهر استقراری عصر، دیر گچین 
مادر کاروانســراهای ایران، مجموعه تاریخی گنبد ســبز ودیگر ابتیه های تاریخی قم را در فهرســت جهانی یوتســکو به جهانیان 

بشناسانند.
در این صورت بعید است که دیگر دغدغه فعاالن گردشگری قم اقامت جند ساعته مسافران و زائران باشد، بدون تردید اگر 

جاذبه های تاریخی قم آنگونه که باید به جهان شناسانده شود بعید است که قم دیگر یک شهر معبر باشد.

12
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میثم اشعرئین دارای دکتری کارآفرینی و مدرس و مشاور ارشد کسب و کار و از جوانان فعال در عرصه اقتصاد استان قم 
است. در گفتگویی با سپهر اقتصاد به مفهوم کار آفرینی و راه های کارآفرینی در شرایط کنونی پرداخته است.

Á مفهوم کارآفرینی چیست و چه کسی کارآفرین نامیده می شود؟
واژه کارآفرینی از ریشــه فرانســوی Enterprendre  اســت که مفهوم تعهد کردن کاری را در برمی گیرد و کارآفرین کســی اســت که 
تعهد کند تا ســازماندهی و مدیریت کســب و کار جدیدی را که توام با ریســک اســت بپذیرد. کارآفرینی موضوعی میان رشته ای 
اســت که رشــته های مختلفی همچون اقتصاد، روان شناســی، مردم شناسی، جامعه شناســی و مدیریت در آن نقش اساسی 

دارند.
تعاریف مختلف از دیدگاه صاحب نظران حوزه های گوناگون می تواند ابعاد مختلف و منظرهای متفاوتی را در بیان مفهوم 

این واژه عمیق به نمایش بگذارد. تعدادی از تعاریف شاخص کارآفرینی را مرور می کنیم:
کرایزنر: کارآفرینی بر بهره برداری از فرصت های کشف نشده تاکید دارد .

ژان باتیســت ســی: کارآفرینی را فردی می داند که منابع اقتصادی را از حوزه ای که دارای بهره وری و ســود پائین تر اســت به 
حوزه ای که دارای سود و بهره وری باالتر است منتقل می کند .

ژوزف شــومپیتر: کارآفرینــی ایجــاد ترکیبات جدید در تولید، عرضه کاالیی جدید، اتخاذ روشــی جدیــد در فرآیند تولید، ایجاد 
بازاری جدید، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیالت جدید در کسب و کار است.

نقش محوری کارآفرینان در دنیای جدید
میثم اشعرئین؛ دکتری کارآفرینی و مدرس و مشاور ارشد کسب و کار 
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پیتر دراکر : کارآفرینی بهره برداری از فرصت ها برای ایجاد تغییراست و کارآفرین همواره به دنبال تغییر، پاسخ دادن به آن و 
بهره برداری از آن به عنوان یک فرصت است.

استیونسون: کارآفرینی عبارت است از پیگیری فرصت ها بدون توجه به منابعی که در اختیار هستند.
وتیموتر: کارآفرینی یعنی خلق چیزی ارزشمند از هیچ!

بنــا بــر تعاریف فوق اولین نکته ای که بنظر می رســد، تفاوت مفهوم کارآفرینی با معنــای رایج مصطلح امروزی آن که معادل 
شغل آفرینی یا اشتغال زائی می باشد است.و یا بنا به تعریف دکتر احمدپور و دکتر مقیمی کارآفرین فردی است که دارای ایده و 
فکر جدید می باشد و با بسیج منابع از طریق فرآیند کسب و کار که توام با مخاطره مالی و اجتماعی و حیثیتی است، محصول 

و خدمت جدید به بازار عرضه می کند.
Á اهمیت و ضرورت کارآفرینی چیست ؟

بی شک روند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته ، نمایانگر این واقیعت است که اقتصاد تحت تاثیر کارآفرینی است؛ 
به گونه ای که کارآفرینان در توســعه اقتصادی کشــور های توســعه یافته ، نقش محوری داشــته اند و کشــورهای توســعه نیافته 
اهمیت آن را در توسعه اقتصادی نادیده گرفته اند .صاحب نظران کارآفرینی را یکی از شروط ضروری توسعه اقتصادی می دانند 

و به علت نقش کارآفرینی در ایجاد نوآوری، آن را محور کلیدی توسعه اقتصادی تلقی می کنند .
Á ابزار و لوازم کارآفرینی چیست ؟

کار آفرینــی نیــاز بــه ابزار ندارد؛ چرا که وابســته به ایجاد کننده آن یعنی شــخص کارآفرین اســت. برای تفکیــک کارآفرین از غیر 
کارآفریــن ویژگــی های مختلفی شناســائی شــده اســت. دســته نخســت ایــن متغیرها که روان شناســان بــه آن توجه کــرده اند 
متغیرهای شخصیتی و روان شناختی است که رویکرد ویژگی ها نامیده می شود. دسته دوم رویکرد رفتاری است که بر فعالیت 
های کارآفرین تاکید دارد  و عالوه بر ویژگی های شخصیتی که در رویکرد ویژگی ها مورد تاکید است، به عوامل محیطی و ویژگی 

های رفتاری فرد، همچون تجارب و سوابق شخصی توجه می شود .
بنابراین نمی توان با قراردادن ابزار خاص در اختیار فرد غیر کار آفرین، انتظار کارآفرینی داشت؛ چرا که یک کارآفرین برای راه 

اندازی فعالیت خود تمامی ابزار و لوازم را فراهم خواهد آورد .
Á یک کارآفرین در شرایط اقتصادی کنونی چگونه فعالیت می کند؟

همانگونه که در تعاریف عنوان شد رسالت کار آفرین استفاده از شرایط مختلف در راستای ایجاد فرصت و بهره برداری از آن 
می باشد بنابراین در شرایط دشوار اقتصادی کنونی تنها راه توسعه اتکا به فعالیت کارآفرینان است که می توانند از هیچ، چیزی  
ارزشــمند خلــق کنند )تعریف تیموتر( شــرایط را تغییر دهنــد و از آن به عنوان یک فرصت بهره بــرداری کنند )تعریف پیتر دراکر(، 
بدون توجه به منابعی که در کنترل اند فرصت ها را پیگیری کنند )تعریف استیونسون( و یا کاالیی جدید را عرضه، روشی جدید 
در فرآیند تولید ایجاد، بازاری جدید را یافته و یا به منابعی جدید دست پیدا کنند )شومپیتر(. بنابراین شرایط کنونی بستر بسیار 

مناسبی برای رشد فعالیت های کارآفرینی می باشد.
Á برای شروع چه باید کرد؟

قبل از انجام هر فعالیتی در ابتدا باید تناسب استعدادها و پتانسیل ها با شرایط الزم برای انجام فعالیت مورد نظر سنجیده 
شــود. از آنجــا کــه شــرط الزم بــرای ایجاد فعالیت کارآفرینانه داشــتن روحیات کارآفرینانه اســت. در ابتدا می بایســت نســبت به 
سنجش قابلیتهای شخص با در نظر گرفتن فاکتورهای کارآفرینی از طریق شناخت شخصیت و عملکرد که از روش های گوناگون 

از جمله تست های شخصیت شناسی امکان پذیر است، اقدام نمود.
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یــک آزمایــش علمــی معــروف درباره قورباغه اســت که به کار مشــاوران ارتباط پیدا می کنــد! اگر یک قورباغه معمولــی را بردارید و 
داخل یک ظرف آب جوش بیندازید، قورباغه با سرعت بیرون می پرد! در واقع قورباغه فورا به این نتیجه می رسد که لذتی در کار 
نیست و باید در اسرع وقت بجهد. حاال اگر همین قورباغه را داخل یک ظرف آب سرد بیندازید و بعد، ظرف را روی اجاق بگذارید و 
به تدریج به آن حرارت بدهید، قورباغه به لحاظ طبع خونسردش، بدون این که متوجه شود، می پزد!! این اصل قورباغه پخته، 
حکایت بســیاری از ســازمان هاســت که تغییرات و اشــتباهات و معایب آنها به مرور ایجاد می شــود و مدیر و مدیران میانی، از این 
اشکاالت و نواقص مطلع نیستند یا فضا برایشان عادی می گردد و لذا بدون این که متوجه شوند، در طول زمان رو به اضمحالل و 
نابودی یا افول و نقصان می روند! در این میان، نقش یک مشاور خوب، نقش همان آب جوش است که با نگاه از بیرون می تواند 
به مدیران آالرم و هشدار الزم را بدهد و آن ها را نجات بدهد! اما این که این مشاور چه کسی است و چه ویژگی هایی باید داشته 
باشد و در چه زمانی و در چه موقعیتی باید به کار گرفته شود، خود موضوع مهمی است که باید به آن هم توجه نمود تا هزینه ای 

بیهوده بر سازمان مترتب نشود.
نگاه به مشــاور، از ســوی مدیران مختلف به شــکل های گوناگونی می باشــد؛ برخی، مشــاور را حاّلل مشــکالت خود می دانند و 
فکر می کنند مشــاور می تواند معجزه ای در ســازمان شــکل دهد! برخی دیگر اســتخدام مشاور را معادل استخدام یک نفر دیگر در 
ســازمان مــی دانند که خودش مشــکالت جدیدی به ســازمان اضافه مــی کند، گزارش های کیلویی می دهــد، حرف مفت می زد و 

مفتی حرف نمی زند!!  و رویکردها و نظرات دیگر…
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اصل قورباغه پخته 
و فرصتها و تهدیدهای استفاده از مشاوران

سید علی ناظم زاده؛ پژوهشگر و مشاور کسب و کار
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اما مشــاور واقعی هیچ یک از تلقی های شــدید مثبت یا منفی نیست! نه فردی 
است که می تواند معجزه کند و نه فردی است که بیهوده حرف می زند. گرچه در طول سالهای گذشته، تجارت و بیزینِس مشاوره، 
بــه ســمتی رفته اســت که برخی مشــاوران، تنهــا با پیچیده کــردن موضوعات، و ایجاد و خلق مفاهیم تازه ســعی مــی کنند، خود را 
مشــاوری جا بزنند که می تواند برای ســازمان راهگشــا باشد! لیکن وظیفه و رسالت مشــاور، امر دیگری است. مشاور باید بتواند با 
نگاه از بیرون، نگاه تخصصی و علمی، یافتن مشکالت و عارضه های سازمان، با تحقیق و پژوهش، جمع آوری و تحلیل اطالعات، 
ارائه راهکار و پیشنهادهای حرفه ای و ماهرانه، کمک به حل مشکالت سازمان کرده و در اجرای راهکارهای موثر برای پیشرفت و 

تعالی یک سازمان یا رفع موانع و معایب آن کوشا باشد.
چرایی مشاور و مشاوره؟

هر مدیر سازمان، حتی بهترین و موفق ترین مدیران، در زمان های مختلف، ممکن است با مشکالت گوناگونی مواجه باشند. 
راه انــدازی کار جدیــد، راه انــدازی خدمــت یا محصول جدیــد، نقص در کیفیت، نیاز به بهره وری در ســازمان، کمبود ســرمایه، نیاز 
بــه تجــارت بیــن الملل، عدم معرفی کامل محصول، ضعف در برندینگ و و روابط عمومی، عدم وجود مشــتری وفادار و… همگی از 
آســیب هایی اســت که یک مدیر یا ســازمان در انجام فعالیت های خودشــان با آن مواجه هســتند. مدیران اکثرا وقت و توان آن را 
ندارند که همه مشکالت را راسا حل کنند و بهترین تصمیم را در کمترین زمان ممکن اتخاذ کنند. در اینجاست که مشاور می تواند 

به عنوان یک ناظر و همراه بیرونی، سازمان را یاری رساند.
مشــاور، الزاما مســن تر، عاقل تر، با هوش تر و با تجربه تر از مدیر نیســت. او در نهایت می تواند هدایت کننده، پشتیبان، مشوق 
و انذار دهنده ای باشــد که به خوبی می شــنود، به خوبی می بیند و با نگاه از بیرون به ســازمان و به عنوان یک ناظر بی طرف به 
بهبــود فرآیندها در ســازمان یاری رســاند. اســتیو جابز، خالقیــت را اتصال تعداد کافــی نقطه به همدیگر و اتصــال تجربه ها برای به 
دست آوردن چیزهای جدید می داند و اینجاست که نقش مشاور به عنوان فرد خارجی در سازمان برای اتصال تجربه ها می تواند 
موثر و کارآمد باشــد. من بســیار افراد کارآفرین، فعال، پویا و موفق در ســنین مختلف دیده ام که در هفتاد ســالگی هم کاری بدون 
نظر مشاور انجام نمی دهند! و ما بسیار افراد موفق و بنیانگذاران موسسات و سازمان های عریض و طویل در کشورهای مختلف 

جهان دیده ایم که حتی آب هم بدون مشورت گرفتن نمی خورند!
نقش های مختلف یک مشاور

مشاوری که به یک سازمان وارد می شود، می تواند نقش های متفاوتی بر اساس نیاز سازمان یا تخصص خود ایفا نماید. برخی 
مشــاوران به عنوان یک مشــاور فنی و یک جفت دســت ماهر فعالیت می کنند. این نوع مشــاور نشــان می دهد که دقیقا چه کاری 

باید به چه روشی و در چه زمانی انجام شود یا نشود.
برخــی مشــاوران در نقــش مربــی هســتند و مدیران از آنان به عنوان فردی مســن تر، عاقــل تر و با تجربه تر اســتفاده می کنند که 

هدایت و پیشرفت سازمان را الگو دهی و سازمان دهی می کنند.
برخی مشاوران در نقش سخنگو هستند که پیام رسان خبرهای خوب و بد سازمان و مدیر برای زیر مجموعه می باشند.

مشــاورانی در ســازمان هســتند کــه نقــش آموزگار همــراه را ایفا می کنند و مدیر یا زیــر مجموعه را در زمینــه ای خاص آموزش می 
دهند و بیشتر منتور و مرشد مدیر هستند.

برخی مشاوران هم در نقش کوچ و مربی هستند و از بیرون و همراه با مدیر نظرات خود را عرضه می کنند.
 برخی دیگر به عنوان ناظرانی در سازمان هستند که با استفاده از فرآیند نظارت به حل مشکالت سازمان می پردازند

و در نهایــت مشــاورانی وجــود دارنــد کــه نوعــی متخصص موضوعی و SME هســتند و به عنــوان یکی از حرفه ای های ســابق در 
موضوع سازمان می توانند سازمان را یاری کنند.

چه زمانی مشاور استخدام کنیم؟
هنگامــی بایــد مشــاور اســتخدام کنیــم و با شــرکت های مشــاوره قــرارداد ببندیم که وقــت مــان بیشــتر از آن ارزش دارد که در هر 
موضوعــی خودمــان نظــر دهیــم و تحقیق کنیم. وقت مان بیشــتر از آن ارزش دارد کــه موضوعات جدید و مهــارت الزم در هر زمینه 
ای کســب نماییم. به مشــکالت کار خود پی نبرده ایم. نیاز به تخصص بیشــتر در موضوعی خاص داریم. قســمت ســخت کار را می 
خواهیــم واگــذار کنیم. می خواهیم به ســازمان روح جدید ببخشــیم. می خواهیم فعالیتی جدید راه انــدازی کنیم. می خواهیم بر 

نیروی انسانی و بخش های سازمان، اثرگذاری بیشتری داشته باشیم.
الزامات یک مشاور و قرارداد مشاوره چیست؟

مشاور باید در زمینه پروژه، تخصص الزم را داشته باشد.
تیم مشاور صالحیت فنی، حرفه ای و علمی الزم را داشته باشند.

مشاور، امین، صادق، راستگو بوده و خسیس و بخیل و حسود نباشد.
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تیم مشاور در صورت لزوم باید تجربه فعالیت خارج از کشور و حضور در مجامع جهانی را داشته باشند .
مهارت های مشاوره ای و روش شناسی الزم برای تحقیق و جمع آوری و آنالیز اطالعات را داشته باشد.

و همچنین باید  بدانیم مشاوری خوب و حرفه ای است که  از ارائه راهکارهای فوری پرهیز کند و عجول نباشد.
برای انعقاد یک قرارداد مشــاوره باید موضوع پروژه را مشــخص کنیم. دالیل اجرای پروژه و ارزش افزوده مورد انتظار از مشــاوره 
و تحقیق را تبیین کنیم. روش کار مشــاور باید مشــخص باشــد. جدول زمانی مشــخص از مشــاور بخواهیم. بودجه بندی در زمینه 
مشــاوره و پروژه مورد نظر به شــکل حرفه ای انجام شــده باشــد. RFP و درخواســت پروپزال و خالصه ســازمانی ما با توضیحات و 

مدارک کامل ارائه گردد که مشاور نیز بتواند بر اساس آن اقدام نماید.
اشتباهات رایج درباره مشاوره چیست؟

درباره مشاوره و مشاور اشتباهات رایجی در میان مدیران وجود دارد از جمله این که:
با حضور مشاور کار من کمتر می شود!

مشاوران از من باهوش تر هستند!
مشاوران از من با تجربه تر هستند!

مشاور فقط باید روی پروژه ای که به او سپرده شده متمرکز شود!
اطالعات زیادی نباید به مشاور بدهم چرا که ممکن است  همه ایده های خوب من را بدزدد!

مشاور نباید کار دیگری بکند و باید تمام وقتش را به من اختصاص دهد!
مشاور می تواند تمام مشکالت من را رفع کند!

مشاور تا ابد با من خواهد بود!
این ها اشتباهات رایج درباره مشاوره است که باید به آنها توجه کنیم و از آنها برحذر باشیم!

تله های مشاوره
در مشاوره باید سعی کنیم که به تعبیری کارهای آب خوردن را به مشاور نسپاریم.

بر کار مشاور نظارت داشته باشیم که پروپزال های تکراری و بی خاصیت و راهکارهای سنتی در ظاهر جدید را به ما القا نکند.
در اموری که خودمان تخصص و تجربه داریم، به مشاور اتکا نکنیم.

تنها به آمار و ارقام و گزارشهای مکتوب مجلد اکتفا نکنیم.
نظرسنجی ها، مدلها، ماتریس ها و سایر فرمولهای پیش آماده را نپذیریم و هرگز گزارش یا ابزاری را که به نظر یک قالب پر شده 

می باشد، قبول نکنیم.
تنها به تجربه مشاور اکتفا نکنیم و بدانیم که تجربه بدون تخصص، برای مشاوره کافی نیست!

در نهایــت بــه ایــن نکتــه باید اشــاره کنیــم که با وجــود تمامــی فرصتهــا و تهدیدها و زوایــای مختلف در مــورد مشــاوره، واقعیت 
اینجاست که اکثر رهبران و مدیران موفق در دنیا و در طول تاریخ از وجود مشاورانی بهره مند شده اند که توانسته اند با همکاری 

و همفکری مدیران، تاثیرگذاری مناسبی در سازمان برجای گذارند.
)این مقاله با بهره گیری از کتاب ))بهره مندی از مشاوران، نوشته: دیوید نیومن، ترجمه: هومن اهرامی، نشر سازمان مدیریت 

صنعتی(( نوشته شده است(.
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 ابوالفضل خاکی، نامی اشــنا در میان صنعتگران و بازرگانان ایران و اســتان اســت. وی که چند ســالی اســت مســولیت اتاق 
بازرگانی قم را برعهده دارد در گفتگویی در روز های نخستین دولت سیزدهم با سپهر اقتصاد به بررسی مشکالت اقتصادی استان 

و جنبه های مختلف ان پرداخته ایم.
 این گفتگو را با هم میخوانیم:

Á  در شــرایط فعلــی و آغــاز دولت جدید چشــم انــداز اقتصادی قم را با توجه به اینکه عمده ســهم اقتصــادی قم را بخش
خدمات برعهده دارد چگونه می بینید؟

من معتقد نیستم بخش عمده اقتصاد استان بر عهده بخش خدمات است، بلکه صنعت درجایگاه خاصی قرار دارد و عمده اقتصاد 
استان را صنعت بر عهده دارد. در استان بیش از دو هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و بزرگ فعال است که از واحد های بزرگ می توان به 
واحد سیمان یک میلیون تنی، واحد فوالد وصنایع پتروشیمی و غیره اشاره کرد که در واقع صادرات استان را این شرکت های صنعتی 
بر عهده دارند، ساالنه شاید بیش از ۴۰۰ میلیون دالر صادرات داریم که بخشی از قم و بخشی از دیگر از سایر استان ها صادر می شوند. 
فرش ، کفش و صنایع پالستیک امکان خوبی را برای استان در جهت صادرات فراهم می کند و با توجه به وجود ۸ شهرک های صنعتی 
که دو شــهرک آن جزو شــهرک های بزرگ کشــور محسوب می شــود و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان که برای سرمایه گزاران داخلی و 

خارجی امتیاز ویژه و امکانات بسیاری را ایجاد کرده است همه از جمله این ظرفیت های مهم صنعت قم هستند.
در بخش کشاورزی به دالیلی مانند وضعیت آب، مشکالت عدیده ای در استان و کشوربه وجود آمده است و در بخش خدمات این 
بخش اما نه درآمد صنعت را دارد و نه اشتغالزایی آن را، مجموعه خدمات استان را اگر به حساب بیاوریم شرکت های گردشگری در قم 

سرمایه گذاری در قم 
با موانع جدی مواجه است

 ابوالفضل خاکی؛رئیس اتاق بازرگانی قم
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بسیار ضعیف عمل می کنند و از این وضعیت رضایت نداریم.چه بخش حمل و نقل گردشگری و چه امکانات اقامتی مانند هتل ها، 
ما حتی هتل پنج ســتاره در قم نداریم. قم، جاهای دیدنی و فضاهای گردشــگری زیادی دارد، اما شــرایط و امکانات خوبی نداریم، زیر 
ساخت در حد بسیار پایین است،به طور مثال هنوز در فضا ی مناسبی مانند حرم تا حرم ضعیف عمل کرده ایم و با این وضعیت تا سال 
ها هیچ استفاده مناسبی از ان نمی شود در جهت رفع این کاستی ها، باید دست در دست هم بدهیم تا شرایط بهتری ایجاد کنیم و 

سرعت کار در این حوزه بیشتر شود.
Á در جهت توسعه زیرساخت های اقتصادی استان چه پیشنهاداتی دارید؟

باید در مسیر توسعه و توجه به ظرفیت های اقتصادی، تسهیالتی ایجاد شود و برای این امکانات با همراهی شهرداری و شورای شهر 
بتوانیم سرمایه گذار را جذب کنیم، سرمایه گزاری در قم با مشکالتی همراه است و جذبیت ما خوب نیست و بیشتر دافعه داریم و نمی 
توانیم حتی قمی های ســرمایه گذار را جذب کنیم، در حوزه ســرمایه گذاری در بخش گردشــگری نیز سختگیری بسیار است و امکاناتی 
برای ســرمایه گزار ایجاد نمی کنیم. ســرمایه گزاری در این راه با موانع جدی مواجه اســت و باید زیرســاخت های الزم را با نگاه حمایتی 
توسعه بخشیم.در حالیکه در سایر نقاط فضای خوبی برای سرمایه گذار ایجاد می کنند چه تسهیالت بانکی چه مالیاتی .قم ،  نسبت 

به بسیاری از شهر عقب مانده است و ما خودمان قم را عقب نگه داشته ایم.
Á مشکل سرمایه گزاری در قم چیست؟

سرمایه گذاران بسیاری ورود پیدا کرده اند اما به دلیل سخت گیری ها حاضر به سرمایه گذاری نشدند.  وقتی سرمایه گذار، سرمایه 
گذاری می کند انتفاع ان را همه می برند نه فقط خود شخص. سرمایه گذار با مالیات و شهرداری و هزار و یک مشکل روبرو می شود. از 
طرفی قم توسعه نیافته است و آن را عقب نگه داشتیم و این امر انگیزه الزم را در جذب سرمایه گذار از میان می برد.مشکل متاسفانه 
زیرســاخت های بســیار ضعیف اســت به طوریکه می توان گفت حتی در شهرک های صنعتی قم با مشکالتی مانند زمین و برق سروکار 
داریم که مسوالن امر برای جذب سرمایه گذار باید ابتدا زیر ساخت ها را فراهم کنند نه اینکه ما در  شهرک شکوهیه مشکل زمین داشته 

باشیم و یا در شهرک محمود اباد مشکل آب و برق داشته باشیم. وقتی زیر ساخت نیست سرمایه گذار چه باید بکند.
Á بستر های مهم در سرمایه گذاری قم چه صنایعی است؟

قم زمینه خوبی برا ی سرمایه گذاری در حوزه های مختلف مانند فوالد، پتروشیمی و صنایع نفتی و مادر دارد و یا صنایعی که زیر صد 
نفر پرسنل میخواهند مانند صنعت پالستیک هر چند این صنایع در زمینه صاردات هم موفق هستند وبیش از ۴۰ کشور از قم کاالی 

صادراتی می خرند هر چند معتقدیم هنوز به جایگاه واقعی نرسیده ایم.
Á با توجه به کمبود آب در قم ایا معتقدین فضا برای صنایع آب بر وجود دارد؟

البتــه در صنایعــی ماننــد فوالد و ســیمان بایدگفت در قم ما مــواد را از اصفها ن تهیه و  درقم نورد میکنیــم و  مصرف آب به ان معنی 
نداریم
Á  علی رغم اینکه فرش ابریشم دستباف قم جایگاه مهمی دارد اما با مشکالتی مواجه ایم چه برنامه ای به خصوص در

بخش صادرات فرش ابریشم دستباف دنبال میکنید؟
عده ای چه در قم و چه خارج از استان آمدند فرش های مشابه ابریشم را تولید کردند که ابریشم نیست و از نخ های اکریلیک استفاده 
می کنند که مشــابه فرش های ابریشــم قم اســت و به دلیل ارزان بودن بخشــی از بازار ها را در اختیار گرفتند، ولی صنایع دستی و فرش 
ابریشم قم جایگاه اصلی و خاص خود را دارد و شاید به دلیل گرانقیمتت بودن آن،شاید کمتر متقاضی در دنیا دارد، یک زمانی بیشترین 
فرش را به آلمان صادر می کردیم ولی در حال حاضر چین آمده و فرش های ما را با کیفیت و شناسنامه می خرد و دومین کشور خریدار 
فرش قم شده است. ژاپن هم جزو خریداران ماست البته امریکا وکانادا هم جزو خریداران فرش دستباف بودند اما با توجه به نبودن 
سفارت کانادا مشکالتی  بازار امریکا و کانادا هستیم به خصوص اینکه در گذشته حتی آمریکائی ها هم در کانادا فرش ما را خرید می کردند

Á شما چه پیشنهادی در این خصوص داریدو راهکار را در چه میدانید؟
خواسته ما از دولت این است که باید در رابطه با ارتباطات بین المللی ما، تعامالت با کشورهای مختلف را بیشتر کنیم و در انحصار 
چند کشــور برای تبادالت اقتصادی نباشــیم در قالب برجام یا اف ای تی اف یا هر قالب دیگری باید تعامالت را بیشــتر کنیم که  بیش از 
ایــن مــردم ضرر نکنند ما امروز هزینه های ســنگینی برای واردات پرداخت میکینم و بــرای واردات مواد  اولیه   باید هزینه هایی زیادی 

پرداخت کنیم
Á چند درصد از کارخانه ها در قم تعطیل است؟

درصدی را نمی توان مشــخص کرد بیش از صد کارخانه تعطیل شــدند، اســتاندار، خیلی تالش کرد تا کارخانجات راه اندازی شــوند 
مشکالت مالیاتی و بیمه و بانکی داشتند و برای آنها تسهیالت ایجاد شد تا تعطیل نشود چالش هایی که دارند حل شود. تالش این 
است کارخانه ای تعطیل نشود اما به دلیل مشکالت بسیاری از کارخانجات،  توانایی تداوم حیات ندارند بحث بانکی مشکل اساسی 
این کارخانجات است، کارخانه سود ندارد و مواد اولیه ندارد و تحریم بوده اما بانک پولش را می خواهد و به محض دیر شدن کارخانه 
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را بــه حــراج می گــذارد و کارخانه نابود می شــود این اتفاقات در قم و کشــور می افتد.اگر دولتمردان کمک کننــد واحدها پول را با فرصت 
بیشتری پرداخت کند، جرائم بخشیده شود و یا مسایل مالیاتی و بیمه ای حل شود که البته این امر در حال انجام است.

Á وضعیت کشاورزی را در استان چطور می بینید؟با توجه به خشکسالی، کشاورزی رونق دارد؟
باید ببینیم چه توقعی از بخش کشــاورزی و صنایع تبدیلی آن داریم. کشــاورزی گســتره بســیاری چه در زراعت، چه دامداری و چه 
باغداری دارد .قم در تولید گوشــت و مرغ در جایگاه خوبی در کشــور قراردارد و از اســتان به دیگر اســتان ها صادرات داشــتیم . در بخش 
کشاورزی مدیریت های خوبی صورت گرفته و اخیرا به سمت تولیداتی رفتیم که آب کمتری مصرف می کند مانند پسته و زیتون که کمتر 
آب مصرف می کند محصوالت خوبی تولید می شود.به خصوص پسته که از کیفیت خوبی هم برخوردار بوده است و صادرات خوبی در 

زمینه پسته داریم و در زیتون هم روند خوبی علی رغم مشکالت داشته ایم.
Á برای انتقال تجربه پیشکسوتان  صنعت استان برای جوانان برنامه دارید؟

االن استارتآپ های خوبی توسط جوانان استان ایجاد شده است و ما هم برای جوانان، هم مشوق هستیم و هم انتقال تجربه به 
جوانانی که مستقما وارد بازار شده اند را برعهده داریم. ضمن اینکه برنامه های اموزشی هم در قالب ویدیو کنفرانس در اتاق برگزار می 
گردد.انجمن خانم ها در استان برای اولین بار با حضور ۴۰ نفراز خانم های فعال  ایجاد شده است خانم هایی که مدیران شرکت ها در 
بخش های صنعت و گردشگری هستند و جلسات مرتب و منظمی دارند تا نشان بدهند خانم ها هم ، هم دوش اقایان دربخش ها 

ی مختلف اقتصاد فعال هستند.
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مهندس حســن محمدی مبارز نامی آشــنا در میان تجار و فعاالن اقتصادی اســتان و حتی کشور است. وی دانش آموخته 
دانشــگاه صنعتی شــریف بوده و حدود یک دهه اســت که سکان هدایت موسســه آموزش و مشاوره علوم بازرگانی استان را 

برعهده دارد. دبیری شورای راهبردی آموزش استان از دیگر فعالیت های محمدی مبارز است.
با وی در خصوص مســائل و چالش های بازرگانان و اصناف قم در کســب و کارهای خود به گفتگو بنشــینیم. ما حصل این 

گفتگو را می خوانید.
Á  بــا توجــه به ســابقه شــما در مرکــز آموزش بازرگانــی و تجربه ی آموزش بــه تجار، نقطه ضعــف های کار تجــار و بازرگانان و

اصناف را چه می دانید؟
لوکوموتیو قطار کســب و کار، فروش و بازریابی اســت پیتر دراکر پدر علم مدیریت مدرن معتقد اســت که چون هدف کســب و کار 
ایجاد مشتری است، بنگاه های تجاری فقط دو وظیفه اصلی دارند: بازاریابی و نوآوری. به اعتقاد من چالش اصلی کسب و کارها 

فروش و بازاریابی است.
Á شما ضعف را در بازاریابی عنوان کردید. چرا ما همچنان به روش های سنتی عمل می کنیم و خالقیتی نداریم؟

آمار های صادراتی در ســالیان اخیر نشــان میدهند که  اســتان ما یک اســتان رو به رشــد در بازرگانی است ولی در حوزه بازاریابی 
که IT و بازاریابی الکترونیکی  قســمتی از آن اســت، از ۳۹ هزار واحد صنفی اســتان، کمتر از ۱۰درصد به این ســمت حرکت کرده اند. 
بــدون تردیــد بیــش از ۶۰درصد واحد های صنفی ســنتی تا ســال ۱۴۰۰کســب و کار خود را محــدود یا تعطیل می کنند. در اســتان با 

فروش و بازاریابی، 
چالش اصلی کسب و کارها

حسن محمدی مبارز؛ دبیر شورای راهبردی آموزش استان
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حضور اســنپ بیش از ۱۰۰۰واحد صنفی در حوزه تاکســیرانی تحت تاثیر قرار گرفته اند؛ همچنین دیجی کاال بیش از ۷۰۰واحد صنفی 
و یا فروشگاه افق هزاران واحد خرده فروشی را تحت تاثیر قرار داده اند. باما و دیوار نیز ۲۰۰۰واحد مشاوره امالک و اتومبیل را تحت 
تاثیر قرار داده اند که مطمئنا تا سال های آینده مشاغل دیگری نیز همین سرنوشت را خواهند داشت. درد اصلی عدم استفاده از 
جوانان تحصیلکرده مشــتاق به بخش بازرگانی و بازاریابی در برخی بخش هاســت. اگر قشــر جوان و به روز در کنار آدم های با تجربه 

قرار گیرند و تلفیق علم و تجربه شکل بگیرد، در حوزه بازاریابی و نوآوری پیشرفت های چشمگیری خواهیم داشت.
Á یکی از ضعف های کسب و کارهای سنتی، عدم توجه به تبلیغات اصولی است؛ چرا به این حوزه کمتر توجه می شود؟

در این موضوع ســه جنبه را باید مورد توجه قرار داد. جنبه اول کارفرما یا صاحب کســب و کار اســت که به صورت ســنتی توجهی 
به تبلیغات ندارد و به آموزش نیاز دارد. جنبه دوم گروه های خدمات دهنده که متاسفانه تخصص حوزه تبلیغات به شکل حرفه 
ای و علمی را ندارند. از مجموع بیش از یکصد کانون تبلیغاتی استان شاید ۱۰ کانون درک درستی از تبلیغات داشته باشند و بقیه 
تبلیغات را به خوبی نمی شناسند. تبلیغات یک هجدهم کسب و کار است و متاسفانه شاهدیم برخی از مشاوران تبلیغاتی بدون 
اینکه زیرساخت های الزم برای تیم فروش را فراهم کنند فقط به بمباران تبلیغاتی توجه دارند و وهزینه های باالی تبلیغات را به 
صاحبان کسب و کارها تحمیل می کنند. هدف تبلیغات اطالع رسانی، ایجاد آگاهی و معرفی است، نه فروش! جنبه سوم گفتمان 
بازاریابی نیز این اســت که این گفتمان باید فرهنگ ســازی شــود. فعاالن این حوزه به صورت جدی می بایســت این موضوع را در 
قالــب نشســت هــای هم اندیشــی، دوره های آموزشــی دنبال کنند کــه اگر این جنبه ها جدی گرفته شــود، مطمنئــا وضعیت فعلی 

دچار تحول خواهد شد.
Á  شما به کسب و کارهای اینترنتی اشاره نمودید. با توجه به جایگاه قم در استفاده از اینترنت در کشور چرا در این حوزه

در استان ضعف داریم؟
جایگاه باالی قم در استفاده از اینترنت بیشتر مربوط به حوزه علوم اسالمی است ولی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی میتوان 
گفــت فعــاالن ایــن حوزه نیاز به مشــاوره دارند. فعاالن حوزه فناوری اطالعات به مارکتینگ وجنبــه های مختلف آن مانند محتوا، 
آمیخته بازار و… توجه چندانی ندارند و از اپلیکیشن و سایت سخن می گویند در حالیکه ترویج اپلیکیشن مهم تر از خود اپلیکیشن 

است. باید بخش بازریابی حوه فناوری فعال تر باشد.
Á    شــما بــه جایــگاه مناســب و رشــد صــادرات قــم در ســال های گذشــته اشــاره کردیــد. چــه محصوالتــی بایــد در اولویت

صادراتی استان قرار گیرد؟
جایگاه ما از میانگین کشــوری باالتر اســت و در حوزه هایی مانند فرش، کفش، ســوهان، مبلمان، صنایع ســاختمانی ظرفیت 
های صادراتی خوبی موجود اســت. اگر مدیران اســتان دســت به دســت هم بدهند و بازارهای هدف را به خوبی شناسایی کنند و 
حمایت الزم از تجار به عنوان سربازان واقعی تجارت خارجی صورت گیرد و پنجره واحد صادراتی داشته باشیم و رایزنان اقتصادی 
مــا در کشــورهای همســایه کــه ۶۰۰میلیون جمعیــت دارد حتی ده درصد را تحت پوشــش قرار دهند بســیاری از مشــکالت از جمله 
بیکاری حل می شود. در کنار همه این موارد نیاز به تربیت مدیران بازرگانی قوی که کامال مسلط به تمامی جوانب تجارت خارجی 

است به شدت احساس می شود.
Á قم ظرفیت بالقوه ای در حوزه گردشگری مذهبی و درمانی دارد. چرا از این ظرفیت به خوبی استفاده نمی شود؟

اگر به مشــهد نگاهی بیندازیم متوجه می شــویم در کنار توریســت مذهبی به حوزه توریســت درمانی با حضور متخصصان بخش 
گردشــگری ورود کــرده انــد و یــک مجموعــه هتل بیمارســتان با حضور متخصصان برجســته ایجاد کــرده اند. ما هم بایــد ابتدا افراد 
متخصص این حوزه را دعوت کنیم تا هم به دستگاه های مرتبط مشاوره بدهند و هم عالقه مندان از انها استفاده کنند و قطعا با 

یک برنامه ریزی مناسب در این زمینه موفق خواهیم بود.
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محمدمهدی رضوانی دانش آموخته ی کارشناسی ارشدMBA  ، پژوهشگر و فعال در زمینه توسعه کسب و کارهای نوین و 
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری ایده ال صنعت امروز است که به طور تخصصی در زمینه استارتاپ های تولیدی و خدماتی 

و اقتصاد دانش بنیان فعالیت دارد .
در گفتگویی با وی به استارت آپ ها و نقش آنها در اقتصاد پرداخته ایم.

Á استارتاپ چیست و تا چه زمانی استارتاپ به حساب می آیند؟ 
استارتاپ واژه ای ست که در سال های اخیر در اخبار مربوط به دنیای فناوری، شاهد استفاده از آن در توصیف گروهها و شرکت های 
نوپایــی هســتیم کــه راهکارهــای جدیدی را برای حل مشــکالت و مســائل موجــود در جامعه مطرح می کنند. قطعا منشــأ ایــن واژه در 
سانفرانسیســکو و ســیلیکون ولی نهفته است. اما استارتاپ چیســت و به چه شرکت هایی اطالق می شود؟ تعریف بنده از استارتاپ به 
این شــرح اســت: »اســتارتاپ یک گروه یا شــرکتی نوپا اســت که راه  حلی نوین و فناورانه را برای یک مســاله ارائه می کند و دارای رشــد با 
سرعت باال و جریان نقدی مناسب و مقیاس پذیری جهت رشد و توسعه می باشد. با توجه به تعریف ارائه شده می توان به روشنی دید 
که تأســیس اســتارتاپ نیاز به برقراری قوانین خاصی ندارد؛ در حالیکه درآمد، ســود و تعداد کارکنان همواره در شــرکت های بزرگ تغییر 
می کند و دغدغه  این مسائل را نیز دارند، استارتاپها فارغ از مسائلی که شرکت های بزرگ با آن دست به گریبان هستند، تا قبل از تبدیل به 
سازمانی مستقر و دائمی فقط درزمینه  کاری خود مشغول به کار هستند. با بررسی تولد و فعالیت استارتاپ ها در سال های اخیر می توان 
به جرأت گفت که به طور میانگین، عمر اســتارتاپ ها در ایران تقریبًا ســه ســال اســت و این شــرکت های نوپا پس از ســه ســال دیگر یک 
استارتاپ شناخته نمی شوند. دالیل متعددی برای پایان دوران سه ساله شناخته شدن به عنوان استارتاپ مطرح است که ازجمله آن 

استارت آپ
 راه حلی نوین و فناورانه برای مسایل

محمدمهدی رضوانی؛ پژوهشگر و فعال در زمینه توسعه کسب و کارهای نوین و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری ایده ال صنعت امروز 
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می توان به تصاحب کردن این شرکت های نوپا توسط سایر شرکت های بزرگ، افزایش تعداد دفاتر به بیش از یک مرکز، افزایش درآمد، 
افزایش تعداد کارکنان به بیش از۵۰ نفر و افزایش تعداد اعضای اصلی به بیش از پنج نفر یا فروش سهم اعضای اصلی اشاره کرد. به عبارتی 
دیگر، رســیدن اســتارتاپ به ســودآوری پایدار، پایانی برای شناخته شدن آن شرکت به عنوان یک استارتاپ موفق محسوب می شود و 

باید در قالب ساز و کارهای شرکت مستقر شناسایی و بررسی گردند.
Á به نظر شما راه اندازی یک استارت آپ چگونه است و طی چه مراحلی برای کسب موفقیت الزم است؟

برای ایجاد یک اســتارت آپ یا یک کســب و کار نوپا ابتدا باید اطالعات بســیار کاملی از فعالیتی که قصد دارید انجام دهید، به دست 
آوریــد. نکتــه مهــم اینکه شــما باید بتوانید از مالکیت معنــوی ایده های خود حفاظت کنید. الزم اســت تا ابتدا یک ایده خوب داشــته 
باشید یعنی باید محصول یا خدمتی را ارائه کنید که بتواند یک نیاز اساسی را برطرف کند. نکته مهم دیگر اینکه الزم است از چالش های 
سرمایه، نیروی انسانی و هزینه های پایه مثل اجاره دفتر و نیروی انسانی اطالع داشته باشید تا در ادامه ی راه با مشکل روبه رو نشوید.

Á مراحل راه اندازی یک استارت آپ را به چه صورت است؟
اول: شناخت صحیح نیازها و خلق ایده

برای راه اندازی یک استارتاپ در ابتدا باید به شناخت نیاز مردم و رفع یک مشکل در جامعه فکر کرد. الزم نیست که ایده شما حتما 
منحصر به فرد باشد؛ بلکه اگر بتواند به راحتی نیازی را برطرف کند کافی است. ایده هایی که در ذهن دارید را یادداشت کرده و درباره آنها 

چندین بار فکر و با مرتبطین به آن ایده مشورت کنید.
دوم: ساخت یک نمونه اولیه

می توانید در ابتدای کار یک نمونه اولیه MVP از اســتارتاپ خود داشــته باشــید. بسیار اتفاق افتاده که افرادی هیچ گاه نتوانسته اند 
ایده خود را عملی کنند. پس یک نمونه اولیه یا دمو بســازید و آن را ارائه دهید  تا با معایب و چالش های پیش روی خود بیشــتر آشــنا 

شوید.
سوم: ارائه نمونه اولیه به 1۰۰ نفر

در این مرحله الزم اســت تا نمونه اولیه ایجاد شــده را حداقل به ۱۰۰ نفر ارائه کرد و از نظرات آنها مطلع شــد. بهتر اســت این ۱۰۰ نفر 
انتخابی، کامال غریبه و ناشناس و با تخصص های متفاوت باشند تا بتوانید بازخوردهایی واقعی و مناسب بگیرید.

چهارم: تالش برای تامین سرمایه
اگر به این نتیجه رسیدید که ایده شما خوب است و محصول شما می تواند نیازی را رفع کند و معایب محصول اولیه را که تا به حال 
با سرمایه خود به نتیجه رسانده اید را برطرف کرده اید،، آنگاه می توانید با توجه به اینکه در چه مرحله ای از طول عمر استارتاپ خود 

هستید، به فکر جذب سرمایه گذارهای مختلف یا کمک گرفتن از شتابدهنده ها باشید.
پنجم: ایده خود را ثبت کنید

حاال که به این مرحله رسیدید، یعنی همزمان با ساخت محصول اولیه و جذب شریک یا سرمایه گذار، نوبت به ثبت ایده می رسد. 
البته ایده در حین اجرای مراحل قبل هم قابل ثبت اســت. حاال می توانید اســتارتاپ خود را با راهبردی برنامه ریزی شــده راه اندازی 

نمایید.
ششم: راه اندازی محصول

فراموش نکنید که هیچ محصولی)کاال یا خدمات( در ابتدا کامل نیست و با گذشت زمان رفته رفته کامل می شود و مشکالت آن رفع 
می گردد. پس محصول شما اگر به نظر خودتان ناقص هم بود ولی شرایط اولیه ورود به بازار را داشت، آن را راه اندازی کنید و در ادامه به 

فکر اضافه کردن بخش های دیگر و کامل کردن آن باشید.
هفتم: تالش برای جذب کاربران بیشتر

مخاطب را با راهکارهای مختلف و باال بردن کیفیت محصول بیشتر کنید و ایده خود را به افراد بیشتری معرفی نمایید. در این حالت 
افراد بیشتری می  توانند در مورد ایده شما نظر بدهند و شما نیز در صورت وجود مشکل می توانید آن را متوجه شوید. پس سعی کنید 

افراد بیشتری را با خود همراه نمایید.
هشتم: دوباره راه اندازی کنید

اکنون که در مرحله قبل بازخوردهای جدیدی دریافت کردید می توانید مشکالت محصول خود را پیدا کرده و آنها رارفع کنید. بعد از 
رفع مشکالت و نقایص موجود باید محصول را دوباره راه اندازی کنید و به سمت گرفتن سهم بیشتر از بازار خود اقدام نمایید.

نهم: رشد کنید
هم کیفیت و کمیت محصول خود را رشد دهید و هم تعداد کاربران خود را. حتما به همراهان خود اهمیت دهید تا بتوانید از طریق 
آنها به رشد خوبی برسید. اگر به این ترتیب پیش بروید، در هر گام به موفقیت بیشتر نزدیک می شوید. در این شرایط سرمایه گذاران، 

خود به سراغ شما خواهند آمد و مایل به سرمایه گذاری و کمک کردن به شما برای توسعه ی استارتاپتان خواهند بود.
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