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کاروان خسته کارآفرینی در «راه ابریشم»

ششــمین همایش مجمع عمومی شهرهای ابریشم با طرح ایدههای کم رمق برگزار شد

عکسcoindesk.com :

حمیراعالیی

مجمع جهانی شـــهرهای راه ابریشـــم مجمعی اســـت که چین پایهگذارش بود و با فرا
خواندن تمام کشورها و به تبع آن شـــهرهای در مسیر ابریشم طرح موضوع را در مجامع
حقوقیبینالمللپیگیریکردتاجاییکهیونسکوبرایاحیایراهابریشمباتداعیامنیت
و صلح و توسعه پایدار وارد میدان شـــد و حمایتهای مادی و معنوی خود را اعالم کرد.
ایرانهمبهعنوانیکیازکشورهایمهمدرراهابریشمدبیرخانهمجمعجهانیرادایرکرد
و با عضوگیری از شـــهرهای مختلف جاده ابریشم به برگزاری همایش و نشست و تدوین
برنامهها پرداخت و این روند تا ششـــمین همایش در هفته گذشـــته ادامه یافت .مزیت
ماجرا اما آنجاســـت که ظرفیتهای اقتصادی راه ابریشـــم به وسیله توسعه گردشگری
محققخواهدشدونشستهایاینمجمعبسیارموردتوجهمجامعبینالمللیازجمله
یونســـکو قرار گرفته اســـت اما چالش مهم با رصد فضای مجمع ،گاه فقدان برنامههای
کارآفرینییاکلیگوییدراســـتفادههرچهبیشـــترازظرفیتهایملـــیوبینالمللیراه
ابریشـــم بود ،چنانچه غریبگی با فضای کارآفرینان در نشست فعلی به خوبی احساس
میشـــد ،شـــگفتآور اینکه مســـعود نصرتی ،رئیس این مجمع جهانی در ایران توجه
بهکارآفرینانراجزومراحلآرمانیبرنامههایمجمعوفاصلهباآنرازیادمیداند.

ëëنیازها و ظرفیتها در راه ابریشم
هنوز با هم بیگانهاند
مسـ ــعودنصرتی،رئیسمجمعجهانی
شـ ــهرهای راه ابریشـ ــم :اســـتارتآپها
وقتـــی بداننـــد چـــه توانایـــی و ظرفیتی در
ایـــن مســـیر وجـــود دارد و مـــا دنبـــال چه
هســـتیم ،میتوانند با ایجـــاد ظرفیتهای
خودســـاخته به نیازهای بســـیار زیـــادی در

ســـطح جامعه پاســـخ دهنـــد .برگـــزاری
جلســـههای اســـتارتآپی میتواند شرایط
را مهیا و نیازســـنجی خوبی برای شناسایی
پروژههای مختلف ایجاد کند .اطالعرسانی
عمومی توسط اصحاب رسانه میتواند در
انعکاس ظرفیتهای موجود کارساز باشد
و آن وقت است که ما میتوانیم از ظرفیت
نخبههـــا ،جوانان و متخصصان اســـتفاده

کنیم .هماکنون نیازهایی وجـــود دارد و در
کنار آنهـــا ظرفیتهایی هم داریم که اینها
همدیگر را نمیشناســـند .ما اگـــر بتوانیم
این دو گـــروه را در کنار هم قرار بدهیم و به
هم بشناســـانیم ،قدم بزرگی برداشتهایم.
قدم اول را اصحاب رسانه باید بردارند و با
اطالعرســـانی دقیق و معرفی ظرفیتها،
نخبـــگان و جوانـــان را بـــه تحـــرک در این
زمینه فرا بخوانند و قدم دوم هم از ســـوی
مجمع جهانی برداشته میشود و با اعالم
نیازهـــا و ظرفیتها در کنار هم نســـبت به
کارویژههایی که از ســـوی کارآفرینان و افراد
خالق چه در قالب اســـتارت آپ باشد چه
کارهایخالقانهدیگرتصمیممیگیریم.
 ëëوقتی کارآفرینی
آرمانی و دور از دسترس میشود
ظرفیتهای جاده ابریشـــم مناســـب
رونق اقتصادی شـــهرهای مســـیر اســـت.
حضـــور کارآفرینـــان و اســـتارتآپها در
ایـــن برنامه باید بـــا کارشناســـیهای الزم
انجام و تســـهیل شـــود که باز هم به نقش
اطالعرســـانی اشـــاره میکنم .البته ما باید
بدانیم از برپایی جلســـات اســـتارتآپی و
دانشـــگاهی چه توقعـــی داریم تـــا در یک

برنامـــه مـــدون هـــم اهـــداف اقتصـــادی
شـــهرهای جاده ابریشم محقق شود و هم
کارآفرینانبتوانندفرصتکارآفرینیبیابند.
یعنی بایـــد بدانیم از کارآفرینـــان چطور و
در کجـــا بهرهمند شـــویم و قرار اســـت چه
کاری انجـــام دهیم که انتظارات اجتماعی
هـــم در زمینه تولید ثروت و هم رفع نیازها
ایجاد شود .البته این موضوعات در قسمت
آرمانیمجمعجهانیشهرهایراهابریشم
قرار دارد و ما تا آرمان فاصله زیادی داریم.
 ëëطرحهایتان را برای سعی و خطا
به ابریشمیها ارائه ندهید
کارآفرینی در هر شهر نسخه خودش را
دارد و شما در ابتدا نیاز به سنجشی درباره
شهروندان ،کالبد شهر و زیر ساختهای آن
دارید .بعد از این ســـنجش شما میتوانید
با توجـــه به نقاط ضعف و قوت ،ویژگیها،
ظرفیتها و ...برای کارآفرینی در آن شـــهر
و توســـعه پایدار برنامهریزی کنید .چهبسا
میتـــوان بـــا تشـــخیص درســـت نیازها و
ظرفیتها از راهکارهای بینالمللی در این
حوزه یعنی اقتصاد و توسعه پایدار نیز بهره
برد .من اعتقاد دارم که دوره سعی و خطا
در شهرها تمام شده است و کارآفرینی هم

باید با منطق صورت گیرد .گاهی اوقات با
دوستانیکهمدعیحوزهکارآفرینیهستند
جلســـه میگذاریم ،پیشـــنهادهایی را ارائه
میکنند که شیوه سعی و خطاست و تجربه
نشـــدهاند .از ســـال  1996تا به حال 27هزار
تجربه موفـــق مدیریت شـــهری به همراه
راهحل به وســـیله سازمان ملل جمعآوری
شده است .یعنی هر شـــهر موفقیتهای
خـــودش را در زمینههـــای مختلف تدوین
کرده و در اختیار ســـازمان ملل گذاشته لذا
اگر کارآفرینان ما این نمونههای مشـــابه را
ببینند و با توانمندی بتوانند از راهحلهای
موفـــق شـــهرهای ایـــران و دیگر کشـــورها
اســـتفاده کنند و به آنها رنگ تمدن ایرانی
و اســـامی بدهنـــد ،میتوانیـــم کارآفرینی
کنیم و موفق باشـــیم .یعنـــی از تجربهها،
موفقیتها ،راهحلها و ...دیگران استفاده
کنیم و بیاییـــم آنها را با قوانیـــن ،مقررات
و هـــزاران موضـــوع موجود در شـــهرهای
خودمان تطبیق دهیم و آنها را اجرا کنیم.
ëëگاهیراهحلهااصالًپیچیدهنیست
بهنظرمناستفادهبهینهازظرفیتهای
تاریخی و فرهنگی اصیل ایرانی کارآفرینی
اسـ ــت و فضا را بـ ــرای افرادی کـ ــه به دنبال

کارهای به روز و شرایط تعاملی بین ایران و
کشورهایدیگرهستند،فراهممیکندوگرنه
کارآفرینی تعریف دیگری نخواهد داشت.
به نظر میرسـ ــد ما در ابتدا باید ببینیم چه
کاری را میخواهیم انجام بدهیم و به دنبال
چه کاری هسـ ــتیم .چه بسـ ــا نباید به دنبال
کارهای سـ ــخت و عجیب باشـ ــیم در حالی
که راهحلهای سـ ــاده بسـ ــیاری وجود دارند
که میتوان با پیگیری و بومی سازی آنها که
لزوماً نو هم نیستند و بارها در جاهای دیگر
استفاده شده است دست به نوآوری در شهر
و دیار خود بزنیم.
ëëعلمرادرکنارعملمعناکنیم
اســـتفاده از ظرفیت دانشگاههای کشور
برای پیشـــبرد اهداف اقتصادی و نوآورانه
در زمینه مدیریت کارآفرینانه شهری مؤثر
اســـت ،امروز زمانی اســـت که بایـــد پیوند
دانشـــگاه و مدیریـــت و صنعـــت و تولیـــد
از حالـــت نظریه پـــردازی خارج شـــود و به
مرحله عمل برسد .ما باید به نگاه جوانان،
متخصصـــان و نخبگان احترام گذاشـــته و
سعی کنیم با دانشگاهها که مرکز خالقیت
و نوآوری هستند شعارزده برخورد نکنیم.
چنانچه یکی از مصوبات در اجالس جاده
ابریشم تأسیس دانشگاه جاده ابریشم بود.
به عبارت بهتر همهجا بایـــد حوزه علم و
فناوری در کنـــار حوزه اجرا قرار بگیرد و این
دو بدون هم بیمعنی هستند.
 ëëتوسعه گردشگری خالقانه و ابریشمی
کارآفرین میخواهد
سـ ــید محمـ ــد ناظـ ــم رضـ ــوی ،رئیس
کمیسیونگردشـ ــگری:ما بـــرای کارآفرینی
گردشگری برنامه داریم و منتظر تصویب
از ســـوی مراجع ذیربط هستیم .کاشان به
عنوان رئیـــس کمیته گردشـــگری مجمع
شهرداران راه ابریشـــم دارای ظرفیتهای
کارآفرینانه برجســـتهای است که از جمله
میتوان به اســـتفاده از ظرفیتهای بومی
مانند اســـتفاده از کارآفرینان گردشـــگری،
احیای کارگاههای صنایع دستی و برگزاری
نمایشـــگاههای صنایع دســـتی ،توســـعه
صنعت فرش دستباف و ماشینی به عنوان
قطب تولید فرش در کشـــور و برند ســـازی
محصـــوالت ویژه مانند عرقیـــات گیاهی و
گالب اشاره کرد.توسعه گردشگری خالقانه
در موضوعـــات گیاهـــان دارویـــی ،میراث
ناملمـــوس ماننـــد قالیشـــویان ،تبـــادالت
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مجمعی که در قوارههای نامش نبود

تکمله

در ششـــمین همایش مجمع جهانی شـــهرهای راه ابریشـــم
پیشـــنهاد تشـــکیل ســـه کمیســـیون گردشـــگری ،اقتصادی و
فرهنگـــی ارائـــه و در یک سیســـتم بـــدوی رأی گیـــری انجام
پذیرفـــت .شـــهرهای خواهـــان ریاســـت کمیســـیونها اعالم
کاندیداتوری کردند .پس از آن برگههای ناموزون بریده شده از
بقایای کاغذهای روی میز هر نفر به نام یکی از شهرها نوشته
میشـــد و یک نفر مســـئول جمعآوری کاغذهـــای رأیگیری
بود .رأی گیری اساســـاً هیچ معیار و مالک کارشناســـی شـــده
خاصی نداشت و حتی شهرهای کاندیدا هیچ صحبتی درباره
انگیزه ،پتانســـیل و برنامههایشـــان برای اعالم کاندیداتوری
ارائه ندادند .هیچ حس رقابتی در اعضا مشـــاهده نمیشـــد
و در نبـــود رقابت اقناع افکاری هـــم در کار نبود و انتخابات بر
حسب رفاقت ،آشنایی و دوستیهای محل اقامت برگزار شد.
ریاست کمیسیون گردشگری به کاشان ،کمیسیون اقتصادی
به منطقه آزاد ارس و کمیســـیون فرهنگی به ســـمنان رسید.
نایـــب رئیس هر کمیســـیون هم نفـــر دوم همـــان رأیگیری
نیمبند شدند و کمیسیونها فاقد دبیر بودند.

علمی میان دانشـــگاههای شـــهرداران راه
ابریشمدرراستایارتقایگردشگریعلمی
و حوزه گردشـــگری ســـامت و اکوتوریسم
نیـــز میتوانـــد در راســـتای اهـــداف کمیته
گردشـــگری برای جذب توریست و درآمد
پایدار حاصل از گردشگری مؤثر باشد.
ëëپیگیریکارآفرینیازمسیرگردشگری
کاشـــان بـــرای تحقـــق برنـــد «کویـــر تا
کوهســـتان» بـــا هدف بـــاال بـــردن ضریب
مانـــدگاری گردشـــگران و توســـعه بـــوم
گردی با بهره گیـــری از افراد متخصص به
تأسیس شـــرکتی ویژه گردشگری با همین
رویکـــرد اقدام کرده اســـت .این شـــرکت با
همیاری  14شـــهر منطقه فرهنگی کاشان
در سال  95تأسیس شد و هم اینک یکی از
ظرفیتهایکارآفرینیوتوسعهگردشگری
در منطقه اســـت.ما بـــرای اینکـــه بتوانیم
از تمـــام ظرفیتهایی کـــه راه ابریشـــم با
دریچههای جهانی پیـــش رو در برابر تمام
شـــهرهای این مســـیر میگشـــاید استفاده
کنیـــم طرحهای مختلفی را بررســـی کرده
ایم که به طور شاخص میتوان به موارد زیر
اشاره کرد :شناسایی مناطق دارای پتانسیل
گردشـــگری ،پرداختـــن به پیشـــنهادهای

خالق بـــرای تصویب قوانین جدید جهت
اختصاص سرمایهگذاری در راستای رونق
بخش گردشگری ،آسیب شناسی ،بررسی
و رفـــع موانـــع و چالشهای گردشـــگری،
شناسایی نقاط هدف گردشگری روستایی
و عشایری و شـــهری در مناطق مورد نظر،
تهیـــه برنامه در راســـتای تقویـــت جوامع
محلـــی از طریق آمـــوزش و تأمیـــن مالی
جهـــت تکمیل زیرســـاخت الزم به منظور
پذیـــرای گردشـــگران ،پیگیـــری ،چـــاپ و
انتشار فصلنامه گردشـــگری ،برنامهریزی
بـــرای دورههـــای آموزشـــی و تحقیقات در
مورد طرحهای گردشگری ،ارائه و پیگیری
طرحهـــای ســـرمایه گـــذاری در بخـــش
گردشـــگری ،تقویم برگزاری نمایشگاهها،
برگزارینمایشگاههایگردشگریوپیگیری
طرحهایبازاریابیوتبلیغات.
قطعاً اختصاص کمیتـــه کارآفرینی در
روند رو به رشـــد کمیســـیونهای ســـه گانه
شـــهرداران راه ابریشـــم به ویـــژه در حوزه
اقتصـــاد و گردشـــگری نقـــش بـــی بدیلی
خواهد داشت که با یک برنامه ریزی دقیق
و ایجاد کارگروههای متخصص میتوان به
این دستاورد رسید.

