
ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان زنج اس
ــتان  ــاورزی اس ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ات
زنجــان در حــوزه کارآفرینــی، گفــت: در هفتــه جهانــی کارآفرینــی مرکــز 
راهبــردی کســب و کار در اتــاق بازرگانــی زنجــان راه انــدازی می شــود.

غالمحســین جمیلــی در گفت و گــو بــا خبرنــگار شــهاب زنجــان بــا 
ــی  ــده ناش ــش عم ــد بخ ــی ده ــاد رخ م ــه در اقتص ــه هرآنچ ــان اینک بی
ــوده اســت،  ــی و رویدهــای حاصــل از آن ب ــت هــای کارآفرین از فعالی
ــتاوردهای  ــی دس ــرای کارآفرین ــب ب ــزی مناس ــرد: برنامه ری ــار ک اظه

ــت. ــد داش ــادی خواه ــم اقتص مه
وی بــا بیــان اینکــه دو دیــدگاه متفــاوت در حــوزه کارآفرینــی وجــود 
ــرای  ــن ب ــرمایه پایی ــا س ــی ب ــت کارآفرین ــش نخس ــزود: در بخ دارد، اف
ــازده تحــت عنــوان صنایــع کوچــک مطــرح اســت  کســب و کار زودب
ــا و  ــده ه ــت و ای ــر خالقی ــی ب و در بخــش دوم کســب و کارهــای مبتن
ابدعــات جدیــد و خالقانــه اســت کــه دامنــه تاثیرگــذاری و ارزش 

ــاال اســت. ــزوده آن ب اف
ــا  ــان ب ــتان زنج ــاورزی اس ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
تاکیــد بــر اینکــه ســمت و ســوی کارآفرینــی امــروز غالبــا مبتنــی بــر بخــش 
ــر  ــی ب ــای مبتن ــب و کاره ــاد کس ــر ایج ــی ب ــا مبتن ــت ه ــت و فعالی دوم اس
ــات و  ــاوری اطالع ــوزه فن ــای ح ــت ه ــا ظرفی ــق ب ــود مطاب ــت موج وضعی
ارتباطــات مــورد تمرکــز قــرار دارد. کارهــای بــزرگ و موضوعــات مشــابه 
بــر اســاس توانمنــدی برخــی افــراد شــاخص اتفــاق افتــاده اســت. کارآفرینی 

هــای نســبتا موثــر توســط افرادخــاص پایــه گــذاری شــده اســت. 
ــرای  ــی اســتان زنجــان دو هــدف ب ــاق بازرگان ــان اینکــه در ات ــا بی وی ب
کارآفرینــی پایه گــذاری شــده اســت، اظهــار کــرد: اقــدام نخســت 

اســتعدادیابی، شناســایی افــراد توانمنــد و اتخــاذ رویکــرد توانمندســازی 
بــرای افــراد مســتعد بــوده و در کنــار آن اقداماتــی بــوده کــه بــرای بدنــه 
اتــاق بازرگانــی در حــوزه کارشناســی صــورت گرفتــه اســت. ایــن اقــدام 

ــه اســت. ــان صــورت گرفت ــی کارآفرین ــت راهنمای ــرای تقوی ب
اتــاق  در  کار  و  کســب  راهبــردی  مرکــز  انــدازی  راه  از  جمیلــی 
ــز  ــن مرک ــت: ای ــرداد و گف ــی خب ــه کارآفرین ــا هفت ــان ب ــتان همزم اس
دو فعالیــت عمــده خواهــد داشــت. شناســایی کســب و کارهــای موفــق 
ــا شــرایط داخلــی و ارائــه بــه عالقمنــدان  دنیــا و الگوســازی متناســب ب
و همچنیــن عارضــه یابــی واحدهــای فعلــی کــه اهــداف اولیــه تاســیس 

ــد.  ــال کنن ــتند دنب ــود را نتوانس خ
ــان  ــتان زنج ــاورزی اس ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــی اســتان گفــت  ــاق بازرگان ــدازی مرکــز رشــد تجــاری در ات از راه ان
ــی  ــارت خارج ــوزه تج ــز در ح ــن مرک ــدازی ای ــرد: راه ان ــد ک و تاکی
موجــب تقویــت و رونــق از تجــارت خارجــی اســتان مــی شــود و 
ــوده  ــه ب ــای خالقان ــه ه ــا و برنام ــده ه ــه ای ــاهد ارائ ــا آن ش ــب ب متناس
ــای  ــرای برخــی کاره ــدوق غیرانتفاعــی پژوهشــی ب ــن صن ــم. همچنی ای
ــا ایــن صنــدوق مــی شــود  ــه کارآفرینــی شــکل گرفتــه اســت. ب خالقان
ــه شــبکه  ــت کــرد و وابســتگی ب ــی را حمای برخــی از مشــکالت را مال

ــم. ــع کنی ــش و قط ــی را کاه ــع مال ــن مناب ــرا تامی ــی ب بانک
وی بــا بیــان اینکــه مفهــوم کارآفرینــی بــا توســعه در یــک رابطــه 
مســتقیم قــرار دارد، بــه چالــش هــای پیــش روی کارآفرینــی در اســتان 
ــعه  ــرای توس ــی ب ــخص و باثبات ــیر مش ــد: مس ــادآور ش ــرد و ی ــاره ک اش
اســتان در ایــن راســتا ترســیم نشــده اســت. در چهــار ســال اول دولــت 
آقــای روحانــی و زمــان اســتاندار وقــت، اســتراتژی بــرای توســعه تمــام 
ــدازی را از وضعیــت  بخــش هــا تدویــن شــد. ایــن اســتراتژی چشــم ان
آینــده و مســیر آینــده مــورد انتظــار اســتان ترســیم مــی کــرد کــه تمــام 
ــه  ــوند. هم ــیج ش ــه آن بس ــیدن ب ــت رس ــتان در جه ــی اس ــوان اجرای ت
ــار  ــه کن ــن برنام ــتند. ای ــی داش ــر م ــده گام ب ــن ش ــش تعیی ــیر پی در مس
ــت کــه  ــدام صــورت گرف ــورد اق ــده م کذاشــته شــد و کارهــای پراکن
خیلــی هــا شــاید مطالعــه نشــده بــوده و ســنخیت الزم بــا ظرفیــت هــای 
اســتان را ندارنــد. در واقــع مشــکل نخســت عــدم تطبیــق فعالیــت هــا بــا 

ــوده اســت.  برنامــه مــدون از پیــش تعییــن شــده ب
جمیلــی مشــکل دوم ناشــی از فضــای اقتصــاد کشــور را عــدم ثبــات و 
رویــه هــای موجــود کشــور دانســت و گفــت: تغییــر مکــرر رویــه هــا و 
ــد. در همــه  ــی زن ــی لطمــه م ــت اقتصــادی و کارآفرین ــه فعالی ــن ب قوانی

دنیــا متــداول اســت.

دامــن  بازنشســتگان  بکارگیــری  منــع  قانــون 
ــری، اســتاندار ســابق زنجــان  ــش امی اســداله دروی
ــی باالتریــن مقــام اجرایــی  را گرفــت و وی صندل
ــی و  ــابقه سیاس ــا س ــروی ب ــک نی ــه ی ــتان را ب اس

ــی داد. ــالح طلب ــوی اص ــه ق عقب
هفتــه گذشــته التهابــات سیاســی و اجرایــی در 
بدنــه دولــت در اســتان بــه نقطــه اوج خــود رســید، 
جایگزینــی  خصــوص  در  حدیــث  و  حــرف 
ــی  ــت و یک ــود داش ــری وج ــش امی ــداله دروی اس
ــت  ــرا هیئ ــود کــه ظاه ــن ب ــم ای از موضوعــات مه
دولــت بــر ســر انتخــاب گزینــه نهایــی اســتانداری 
ــای  ــه ه ــه گزین ــیده و البت ــاع نرس ــه اجم ــان ب زنج

ــود. ــرح ب ــی مط ــل عموم ــن محاف ــادی در بی زی
ــای  ــه ه ــوص گذین ــا در خص ــث ه ــرف و حدی ح
تصــدی اســتانداری زنجــان ادامــه یافــت، تــا اینکــه 
جلســه هیئــت دولــت هفتــه گذشــته برگــزار و 
ــه زنجــان معرفــی  اســتانداران چهــار اســتان از جمل
ــف و  ــای مختل ــام ه ــر ن ــی ب ــط پایان ــا خ ــدند ت ش
ــد. ــته باش ــای گذش ــای روزه ــث ه ــرف و حدی ح

ــتاندار  ــت اس ــت دول ــر هیئ ــا نظ ــی ب ــه حقیق ــح ال فت
ــا  ــی اســتان ب ــی اجرای ــت عال ــا مدیری زنجــان شــد ت
تغییــر مدیریتــی مســیر جدیــدی بــرای خــود ترســیم 
کنــد و اهــداف توســعه ای زنجــان بــا خــط مشــی و 
راهبردهــای حقیقــی شــکل عینــی بــه خــود بگیــرد.

هفته جهانی کارآفرینی گرامی باد
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نشریه تخصصی تولید، تجارت و کارآفرینی استان زنجان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان؛

مرکز راهبردی کسب و کار در اتاق بازرگانی زنجان 
راه اندازی می شود

مفهوم کارآفرینی با توسعه در یک رابطه مستقیم قرار دارد

یادداشــت-ایران یــک درصــد از جمعیــت دنیــا را دارد در حالــی کــه ســهم 
آن در اقتصــاد دنیــا نیــم درصــد اســت، یعنــی حتــی بــه انــدازه ســهم جمعیــت 
ــا  ــی م ــی و فرهنگ ــابقه تمدن ــم. س ــهم نداری ــی س ــاد جهان ــز از اقتص ــود نی خ
ــه حســاب نیاوریــم، شــاهد وضعیــت  در علــم و تمــدن جهــان را هــم اگــر ب

نگــران کننــده ای هســتیم. 
ــت اقتصــادی کشــور  ــن ســوال را از خــود بپرســیم کــه چــرا وضعی بایســت ای
شــکننده اســت؟ چــرا نــرخ بیــکاری بــاالی 12 درصــد اســت؟ آیــا مشــکالت مــا 
بــه همیــن مســائل اقتصــادی محــدود مــی شــود؟ بایــد در ایــن خصــوص گفــت 
کــه مشــکالت اجتماعــی، نارســائی هــای فرهنگی، بحــران انــرژی، بحــران آب، 
نابرابــری هــای اجتماعــی و منطقــه ای، گســترش فقــر و حاشــیه نشــینی و مــوارد 
از ایــن دســت نیــز بایــد مــورد توجــه باشــند. آیــا ایــن مــوارد جــزو چالــش هــا و 

مشــکالت مــا نیســتند؟ بایــد ســوال کــرد ریشــه ایــن مشــکالت در کجاســت؟
ــی  ــکالت در ب ــن مش ــه ای ــناس، ریش ــک کارش ــوان ی ــه عن ــن ب ــر م ــه نظ ب
تدبیــری و فاصلــه گرفتــن از مدیریــت علمــی اســت. ایــن نواقــص در 
اقتصــاد هــم بــه وضــوح بــه چشــم مــی خــورد. از احــوال پذیرفتــه شــده علــم 
ــه  ــی ب ــر توانای ــی و پیشــرفت ب ــه تعال ــروز الزم ــای ام ــن اســت کــه در دنی ای

ــت... ــی و خالقی ــت. دانای ــتوار اس ــر اس ــری دو عنص کارگی
کارآفرینــی هــم محصــول ترکیــب خالقیــت و دانایــی اســت، اگــر بخواهیــم 
ــی ســهمی بیــش از شــرایط فعلــی داشــته باشــیم، چــاره ای  در اقتصــاد جهان
نداریــم جــز اینکــه وارد بــازار اقتصــاد رقابتــی شــویم و از طریــق بهــره وری 
عوامــل تولیــد و اســتفاده از فرصــت هــا نقشــی در اقتصــاد جهانــی پیــدا کنیــم 
ــخت و  ــذرگاه س ــن گ ــد از ای ــی توان ــن م ــخصیت کارآفری ــک ش ــا ی و تنه
دشــوار عبــور کنــد، چــرا کــه شــخصیت کارآفریــن ویژگــی هایــی دارد کــه 

دیگــران از آن بــی بهــره انــد.
ویژگــی هــای کارآفریــن عبارتنــد از خوداتکایــی، نیــاز بــه انجــام دادن و بــه 
دســت آوردن، نهایــت بهــره وری، آســیب پذیــری، شــکار فرصــت هــا، نیــاز 
بــه پیشــرفت دائمــی، توانایــی کنتــرل خــود، تمرکــز بــر اهــداف، تشــخیص 
ــی و  ــوالت اساس ــاال تح ــزه ب ــجاعت و انگی ــی و ش ــوش بین ــا، خ ــت ه اولوی
دگرگونــی هــای عظیمــی کــه جهــان بشــری پذیرفتــه مرهــون ایفــای نقــش 
ــه اهــداف  کارآفرینــان بــوده اســت. در کشــور مــا همچنــان کــه بخواهیــم ب
توســعه ای دســت پیــدا کنیــم ناگزیزیــم کــه بــه نقــش و جایــگاه کارآفرینــان 
بــه عنــوان موتــور محــرک توســعه بهــا دهیــم. یکــی از مســائل مهــم امــروز 
کشــور بــاال بــودن نــرخ بیــکاری اســت امــا بــرای پیــاده ســازی سیاســت هــای 

اشــتغال زا، صــرف بــه ایجــاد شــغل یــک نــگاه تــک بعــدی اســت.
بایــد بــه کارآفرینــی و ایجــاد ارزش هــای اقتصــاد بپردازیــم، کــه در نهایــت 
نتیجــه ایــن سیاســتگذاری افزایــش میــزان اشــتغال خواهــد بــود. پــس چنانچــه 
بخواهیــم حرکــت هــای اصولــی و فراگیــر و البتــه پایــداری در اشــتغال داشــته 
ــر ارزش  ــه جــای هدفگــذاری و افزایــش شــغل، اهــداف خــود را ب باشــیم ب
آفرینــی در اقتصــاد متمرکــز کنیــم. بایســتی در نظــر داشــت کــه یــک فــرد 

شــاغل نمــی توانــد ایــن ارزش آفرینــی را ایجــاد کنــد.
ــی کــه در  ــی باالی ــه واســطه توانای ــان هســتند کــه ب چــرا کــه تنهــا کارآفرین
تغییــر فضــای کســب و کار دارنــد مــی تواننــد ارزش هــای اقتصــادی خلــق 
کننــد. تنهــا در پرتــو ایــن ارزش آفرینــی و کســب و کار امــکان بــه کارگیری 
نیروهــای جدیــد فراهــم خواهــد شــد، امــا بــرای پیشــبرد ایــن سیاســت بــا ســه 

مشــکل رو بــه رو هســتیم . دولــت وظیفــه دارد کــه در ایــن راســتا زیرســاخت 
ــرای  ــط فرهنگــی را ب ــی و محی ــط قانون ــع اداری، محی ــه موان ــوط ب هــای مرب

تبلــور نقــش کارآفرینــان مهیــا کنــد. 
ــی  ــی و حت ــای علم ــوزه ه ــی در ح ــیار خوب ــای بس ــت ه ــا ظرفی ــک م ــدون ش ب
اقتصــادی داریــم کــه از یــک ســو شــرکت هــای دانــش بنیان،مراکز رشــد، پارک 
هــای علــم و فنــاوری و نخبــگان و از طــرف دیگــر ســرمایه گذارانــی کــه آمــاده 

ورود بــه بــازار هســتند. امــا نمــی داننــد کجــا و چگونــه ســرمایه گــذاری کننــد.
همچنیــن فعالیــت هــای کــه قبــال شــکل گرفتــه انــد و امــروز مشــکل مدیریت 
و تفکــر راهبــردی دارنــد و بــا تزریــق خالقیــت و دانــش مــی تــوان آن هــا را 
ایجــاد و ســودآور نمــود. ولــی تنهــا مســیر پیشــروی مــا بــرای ورود شــرکت 
ــد و  ــذاران جدی ــرمایه گ ــز س ــگان و نی ــن نخب ــان و همچنی ــش بنی ــای دان ه
ســرمایه هــای راکــد قبلــی بــه عرصــه رقابــت هــای اقتصــادی، بهــره گیــری از 

ظرفیــت کارآفرینــی و حمایــت و تقویــت کارآفرینــان خواهــد بــود.
ــر یــک روان درمانگــر اســت. در ســال 2008 توســط  ــم جوریــس کارت خان
ــر 40 ســال  ــرد زی ــوان یکــی از 40 ف ــه عن ــی ب ــن الملل یکــی از موسســات بی
ــه  ــز اینک ــم، ج ــاره ای نداری ــت چ ــه موفقی ــیدن ب ــرای رس ــد. ب ــی ش معرف
باورهایمــان را نســبت بــه خــود و نســبت بــه خــود و نســبت بــه محیــط 
ــید. ــم رس ــدی خواهی ــه توانمن ــق ب ــن طری ــا از ای ــم. تنه ــر دهی ــون تغیی پیرام

هیــچ کاری تصادفــی نیســت، پــس نســبت بــه کاری کــه انجــام مــی دهیــم و 
ــر  ــه صــورت مســتقیم ب ــا ب دالیــل آن آگاهــی کامــل داشــته باشــیم. افــکار م
ــکار  ــا اف ــود را ب ــواس خ ــس ح ــذارد، پ ــی گ ــر م ــا تاثی ــار م ــات و رفت احساس
محــدود کننــده زندانــی نکنیــم. در زمــان حــال زندگــی کنیــم و اجــازه ندهیــم 

کــه خاطــرات بــه گذشــته و نگرانــی از آینــده بــه افــکار مــا آســیب بزنــد.
بــه جــای احساســات و تفکــرات ســرزنش کننــده درونــی بــا تفکــرات 
حمایــت کننــده بــه خــود دلگرمــی بدهیــم. جــدال بــا پدیــده هــای کــه مــی 
توانیــم تغییــر دهیــم وقــت تلــف کــردن اســت. پــس انــرژی خــود را صــرف 

ــم. ــود کنی ــای خ ــرات و رفتاره ــی و تفک ــرات درون تغیی
پذیــرش ایــن اصــل مهــم کــه اشــتباه کــردن بخــش جدایــی ناپذیــر از ذات 
ــا هــر اشــتباه درهــم بکشــنیم و عقــب  ــه جــای اینکــه ب انســان اســت، پــس ب
ــدی  ــای جدی ــه ه ــم کــه از اشــتباهات خــود تجرب ــاد بگیری ــم، ی نشــینی کنی
بیاموزیــم. خودمــان را دوســت داشــته باشــیم و بــه توانایــی هــای خــود ایمــان 

داشــته باشــیم.

کار+آفرینی
احمد اسدی- سردبیر

آفریــدن و خلــق کــردن همــواره واژه های 
ســنگینی در حــوزه دینــی، علــوم اجتماعــی و فرهنگــی بــوده 
انــد، امــروز خلــق کــردن کســب و کار در عصــر ارتباطــات نیز 
بــرای اقتصــاد کشــورها بســیار کلیــدی و ســرعت بخشــیدن بــه 

توســعه آن هــا حیاتــی شــده اســت.
امروز کارآفرینی کلید واژه رشــد اقتصادی کشــورها محســوب 
مــی شــود و کارآفرینــان در واقــع فرماندهان اقتصادی محســوب 
مــی شــوند کــه بــا خلــق ایــده هــای جدیــد موجــب راه انــدازی 
ــر ایجــاد ارزش افــزوده  کســب و کاری نویــن شــده و عــالوه ب

اقتصــادی موجــب اشــتغال در جامعــه نیــز می شــوند.
کارآفرینــی موتــور رشــد اقتصــادی اســت کــه بــدون آن رشــد 
بهــره وری و خلــق مشــاغل جدیــد بســیار دشــوار خواهــد بــود. 
امــا در عصــر حاضــر کــه کشــورها توســعه را لحظــه ای تجربــه 
ــان در حــال ظهــور و  ــات زم ــا اقتضائ ــد و متناســب ب مــی کنن
بــروز تکنولــوژی هــای نوین در عرصه جهانی هســتیم، توســعه 
کارآفرینــی و کارآفرینان در کشــور و اســتان زنجــان باید بیش 

از پیــش مــورد توجــه قــرار گیــرد.

کشاورزان، کشور را از واردات روغن
بی نیاز می کنند

تشکیل خوشه های صنعتی نقش 
مهمی در رونق اقتصادی دارد
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دکتر شهرام طهماسبی-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان

کارآفرینی  محصول ترکیب خالقیت 
و دانایی است

دکتر شهرام طهماسبی-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان

کارآفرینی  محصول ترکیب خالقیت و دانایی است



ــه  ــه ب ــاورزانی ک ــت از کش ــا – حمای ایرن
اســتان  در  روغنــی  هــای  دانــه  کشــت 
اقــدام کردنــد، موجــب رشــد  زنجــان 
قابــل توجــه کشــت ایــن محصــول در ســال 
ــد  ــی توان ــن م زراعــی جــاری شــد کــه ای
کشــور را در تامیــن روغــن هــای خوراکی 
ــد. ــاز کن ــی نی ــا و از واردات آن ب خودکف

ــد  ــی در تولی ــود اتکای ــر خ ــال حاض در ح
روغــن  تامیــن  و  روغنــی  هــای  دانــه 
خوراکــی مــورد نیــاز بــه نیــاز ملــی تبدیــل 
شــده و بــا توجــه بــه اهمیــت تحقــق امنیــت 
توســعه ای  برنامه هــای  اجــرای  غذایــی، 
بــرای کشــت  و سیاســت های حمایتــی 
ــژه ای دارد. ــت وی ــی اهمی ــای روغن دانه ه

بــر همیــن اســاس و بــه منظــور تحقــق ایــن 
ــت  ــاری، حمای ــی ج ــال زراع ــه در س برنام
ــن  ــی ای ــد تضمین ــت در کشــت و خری دول
ــا  ــد ت ــب ش ــاورزان، موج ــول از کش محص
ــتان  ــگ در اس ــی گلرن ــه روغن ــت دان کاش
زنجــان 15 برابــر و کلــزا نیــز 2 برابــر نســبت 
بــه ســال زراعی گذشــته رشــد داشــته باشــد.

یکــی از برنامــه هــای حمایتــی دولــت در ایــن 
بخــش کــه از ســال گذشــته در اســتان زنجــان 
اعمــال مــی شــود، خریــد تضمینــی دانــه 
هــای روغنــی از کشــاورزان اســتان بــه منظــور 
خودکفایــی و حمایت از این قشــر زحمتکش 
اســت کــه امســال نیــز ایــن رونــد ادامه داشــت.

در  روغنــی  دانــه  تــن   1750  
زنجان برداشت شد

ــتان  ــاورزی اس ــازمان جهادکش ــس س رئی
زنجــان اعــالم کــرد: تولیــد دانــه روغنــی 
ســال  طــی  اســتان  ایــن  در  گلرنــگ 
زراعــی جــاری بــا 350 تــن، 15 برابــر 
ــت  ــش یاف ــابه افزای ــدت مش ــه م ــبت ب نس
ــر  ــا 2 براب ــز ب ــزا نی ــول کل ــزان محص و می
ــید. ــن رس ــزار و 400 ت ــک ه ــه ی ــد ب رش

ــال  ــرد: امس ــان ک ــری خاطرنش ــین جعف حس
وضعیــت کشــت گلرنــگ و کلــزا در اســتان 
ــت آن از  ــود و کش ــوب ب ــیار مطل ــان بس زنج
ســوی کشــاورزان مورد اســتقبال قــرار گرفت.

وی یــادآوری کــرد: در ســال زراعــی 97 - 
ــن هــای  ــار از زمی 96 حــدود یکهــزار هکت
کشــاورزی اســتان زیــر کشــت دانــه روغنی 
ــزان در  ــن می ــه ای ــت ک ــم رف ــگ دی گلرن
مــدت مشــابه ســال قبــل 140 هکتــار بــود.

ــتان  ــاورزی اس ــازمان جهادکش ــس س رئی
ــر کشــت  ــن هــای زی زنجــان گفــت: زمی
کلــزا در ســال زراعــی 97 - 96 حــدود 2 
هــزار هکتــار و در مــدت مشــابه ســال قبــل 

ــود. ــار ب آن 450 هکت
جعفــری اضافــه کــرد: کشــاورزان عالقــه 
ــی اعــم  ــه هــای روغن ــه کشــت دان ــد ب من
از آفتابگــردان، کنجــد، کلــزا و گلرنــگ 
در اســتان زنجــان از آمــوزش هــای مــورد 

نیــاز بهــره منــد مــی شــوند.

از  روغنــی  دانــه  تــن   1575  
زنجــان بــه کارخانــه هــای روغــن 

کشی کشور ارسال شد
خدمــات  و  غلــه  شــرکت  مدیــرکل 
بازرگانــی منطقــه 14 زنجــان اعــالم کــرد: 

ــه  ــن دان ــاری 102 ت ــی ج ــال زراع در س
روغنــی گلرنــگ و یــک هــزار و 473 تــن 
ــه  ــتان ب ــن اس ــاورزان ای ــزا از کش ــز کل نی

ــد. ــداری ش ــی خری ــورت تضمین ص
محمد ایزدی اظهارداشــت: دانه هــای روغنی، 
ــا  ــه آن ه ــن از دان ــتخراج روغ ــور اس ــه منظ ب
پــرورش می یابــد و از طرفــی دیگــر به عنــوان 
منبــع بــا ارزش پروتئیــن محســوب مــی شــود 
ــه  ــد از روغن کشــی ب ــای محصــول بع و بقای

همیــن منظــور اســتفاده مــی شــود.
همــه  مطالبــه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــروش  ــت ف کشــاورزان اســتان زنجــان باب
آنهــا  حســاب  بــه  محصــول  تضمینــی 
ــچ  ــون هی ــم اکن ــت و ه ــده اس ــز ش واری

نــدارد. مطالبــه ای وجــود 

بــه  روغنــی  هــای  دانــه  کشــت   
مدیریت نیاز دارد

مســئول زراعــت کشــت و صنعــت دشــت 
خرمــدره تاکیــد کــرد: امســال در 120 
ــن  ــاورزی ای ــای کش ــن ه ــار از زمی هکت
دشــت اقــدام بــه کشــت دانــه روغنــی 
بــه طــور متوســط  کلــزا کردیــم کــه 

ــود. ــن ب ــج ت ــرد آن پن عملک
ــن  ــه از ای ــان اینک ــا بی ــلیمانی ب ــعید س س

میــزان برداشــت دانــه روغنــی راضــی 
هســتیم، افــزود: از ســال 80 بــه کشــت 

ــم. ــی کنی ــدام م ــزا اق کل
وی تاکیــد کــرد: کلــزا از جملــه گیاهانــی 
ــت  ــیار مدیری ــه بس ــی رود ک ــمار م ــه ش ب
ــرایط  ــه و ش ــر منطق ــت و در ه ــر اس پذی
آب و هوایــی کشــت آن ممکــن نیســت.

مســئول زراعــت کشــت و صنعــت دشــت 
ــاز  ــا نی ــی ب ــزا محصول خرمــدره گفــت: کل
آبــی کــم نیســت، بلکــه مقــدار آبــی کــه به 
آن داده مــی شــود حداکثر اســتفاده را دارد.

ســلیمانی تاکیــد کــرد: کشــاورزانی که عالقه 
منــد به کشــت دانــه هــای روغنی هســتند باید 
نســبت بــه کشــت آن اطالعات کارشناســی و 
علمــی دقیــق تری داشــته باشــند تا بهــره وری 

باالتــری نیــز عایــد آنها شــود.

جــزو  روغنــی  هــای  دانــه   
محصوالت راهبردی است

حســن آرام بیــن از کشــاورزان شهرســتان 
ابهــر اضافــه کــرد: گلرنــگ و کلــزا از 
ــه شــمار مــی رود  ــران ب گیاهــان بومــی ای
ــی  ــرایط اقلیم ــا ش ــت آن ب ــه کش ــرا ک چ

ــازگاری دارد. ــور س کش
ــاری  ــی ج ــال زراع ــه داد: در س وی ادام
اقــدام بــه کشــت دانــه هــای روغنــی کلــزا 
و گلرنــگ کــردم بــا توجــه بــه اینکــه 
ــت. ــری داش ــی کمت ــاز آب ــود نی ــی ب دیم

کــرد:  تاکیــد  ابهــری  کشــاورز  ایــن 
وری  بهــره  در  هوایــی  و  آب  شــرایط 
بیشــتر محصــول تاثیــر قابــل توجهــی دارد.

آرام بیــن گفــت: کشــاورزان عالقــه منــد بــه 
کشــت دانــه هــای روغنــی در اســتان زنجــان 
ــد دقــت بیشــتری داشــته  در کشــت و آن بای
ــی در  ــرایط آب و هوای ــه ش ــند و چنانچ باش
ســالی موجــب کاهــش تولیــد محصول شــد، 
ناامیــد نشــوند و برای کشــت آن مصر باشــند.

ایرنــا – مدیــرکل راه آهــن منطقــه شــمالغرب کشــور از راه انــدازی 2 رام قطــار 
زنجــان – مشــهد و برعکــس خبــرداد و گفــت: ایــن قطارهــا از روز دوشــنبه / 14 

آبــان/ فعــال مــی شــود.
علــی خدایــی افــزود: بــا توجــه بــه درخواســت هیــات هــای مذهبــی و شــهروندان 
اســتان زنجــان قطارهــای فــوق العــاده بــه مناســبت آخــر صفــر و اعــزام عــزاداران 

بــه مشــهد مقــدس راه انــدازی مــی شــود.
وی، ظرفیــت قطارهــای فــوق العــاده زنجــان – مشــهد را یــک هــزار و 700 نفــر 
بیــان کــرد و یادآورشــد: نخســتین رام از ایــن قطارهــا از 14 آبــان ســاعت 22:40 از 

زنجــان بــه مقصــد مشــهد مقــدس راه مــی افتــد.
ــر  ــالوه ب ــا ع ــن قطاره ــت: ای ــور گف ــمالغرب کش ــه ش ــن منطق ــرکل راه آه مدی

ــت. ــس اس ــهد و برعک ــان – مش ــه ای زنج ــادی و برنام ــای ع قطاره
خدایــی تاکیــد کــرد: روزانــه 2 رام قطــار زنجــان بــه مقصــد مشــهد و برعکــس 

مســافران را جابجــا مــی کنــد.
وی اظهارداشــت: بــا احتســاب همــه قطارهــای مســیر زنجــان بــه مشــهد و برعکس 

تــا 19 آبــان امســال 11 هــزار و 200 مســافر از طریــق ریلــی جابجــا خواهندشــد.
بــه گــزارش ایرنــا، راه آهــن منطقــه شــمالغرب کشــور مســافران مســیرهای قزوین، 
تاکســتان، ابهــر، خرمــدره، زنجــان، میانــه را پوشــش مــی دهــد و روزانــه 28 رام 

قطــار در ایــن مســیرها در تــردد اســت.
ــت  ــی تبعی ــوری جغرافیای ــیمات کش ــور از تقس ــمالغرب کش ــه ش ــن منطق راه آه
ــل  ــا حداق ــی ب ــه در حــوزه کاری و شــبکه ریل ــن منطق ــد و راه آهــن ای نمــی کن

ــت. ــاط اس ــتان در ارتب 6 اس

2رام قطار فوق العاده زنجان – مشهد 
راه اندازی می شود

اســالمی  شــورای  رئیــس  نائــب  زنجــان-  همدلــی 
ــه  ــه اقدامــات صــورت گرفت ــا اشــاره ب شــهر زنجــان ب
گفــت:  پــادگان،  داخــل  معابــر  بازگشــایی  بــرای 
ــئوالن  ــردم و مس ــه م ــه دغدغ ــی ک ــی از موضوعات یک
داخلــی  محــور  بازگشــایی  بــوده  زنجــان  شــهر  در 
ــه و  ــورت گرفت ــری الزم ص ــه پیگی ــت ک ــادگان اس پ
ــاز  ــی آن آغ ــات اجرای ــات الزم عملی ــا انجــام توافق ب

ــود. ــی ش م
هــای  پــروژه  فعلــی  وضعیــت  بــه  خدایــی  ســجاد 
عمرانــی شــهر زنجــان،  اشــاره و اظهــار کــرد: تفاهــم 
ــه ای از  ــده و الیح ــد ش ــتا منعق ــن راس ــه ای در ای نام
ــهر  ــورای ش ــم و ش ــت کردی ــهرداری دریاف ــرف ش ط
تاکیــد دارد کــه ایــن پــروژه نیــز همچــون پــروژه 
ــدی انجــام شــود. اجــرای  ــان بن ــه زم ــا برنام گلشــهر ب
ــون  ــا 340 میلی ــاه ب ــت م ــدت هف ــی م ــروژه ط ــن پ ای
اســالمی  انقــالب  مســکن  بنیــاد  بــه  اعتبــار  تومــان 

ــود. ــی ش ــذار م واگ
ــرد و  ــاره ک ــدان اش ــبزه می ــزرگ س ــروژه ب ــه پ وی ب
ــا  ــت 30 ت ــدان قدم ــبزه می ــزرگ س ــروژه ب ــزود: پ اف
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــی ه ــرآورد قبل ــاله دارد، ب 40 س
بودجــه شــهرداری  بــود.  اجرایــی  فــاز  بــرای ســه 
بایــد ســال هــا هزینــه  زنجــان در حــوزه عمرانــی 
ــن  ــی در ای ــود نقدینگ ــکالت کمب ــد و مش ــی ش آن م
ــود کــه  ــن ب راســتا وجــود داشــت. سیاســت شــورا ای
ــا  ــتند ی ــاکن هس ــهر س ــز ش ــردم در مرک ــام م ــر تم مگ
ــا عقالنیــت تصمیــم بــر اصــالح طــرح  تــردد دارنــد. ب
توســط مشــاور اولیــه گرفتــه شــد. طــرح اولیــه را 
ــن  ــد از ای ــاور بع ــود و مش ــی ب ــاور فعل ــود مش ــم خ ه
اصالحــات عنــوان کــرد کــه االن طــرح در مســیر 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــت ق درس
ــان  ــا بی ــان ب ــهر زنج ــالمی ش ــورای اس ــخنگوی ش س
ــده  ــیم ش ــا ترس ــت ه ــر واقعی ــق ب ــروژه منطب ــه پ اینک
ــم  ــروژه را ســعی مــی کنی اســت، خاطرنشــان کــرد: پ
شــورای  نــگاه  کنیــم.  آغــاز  ســال  پایــان  از  قبــل 
ــرای  ــتان ب ــی اس ــای داخل ــت ه ــه ظرفی ــر تکی ــم ب پنج

ــت. ــهر اس ــل گلش ــون پ ــرای آن همچ اج
وی بــا بیــان اینکــه پــروژه پیــاده راه  زنجــان نیــز 
ــرا  ــال اج ــرض در ح ــر ع ــول و 22 مت ــر ط ــا350 مت ب
اســت، افــزود: ایــن پــروژه از پــروژه هــای مهــم 
اهمیــت  کــه  شــود  مــی  محســوب  زنجــان  شــهر 
آن نــه بــه خاطــر حجــم بلکــه بــه خاطــر اهمیــت 
جدیــد  رویکــرد  و  اقــدام  و  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
ــر  ــق ب ــروژه منطب ــن پ ــت. ای ــهری اس ــت ش در مدیری
زمان بنــدی صــورت گرفتــه در حــال انجــام اســت 
و  شــده  خریــداری  نیــز  آن  وتجهیــزات  مبلمــان  و 
ــون  ــم اکن ــود. ه ــب می ش ــاز نص ــورد نی ــان م در زم
عملیــات اجرایــی آن بیــش از 75 درصــد پیشــرفت 

دارد. فیزیکــی 
ــرب  ــوان غ ــارک بان ــی پ ــت اجرای ــه وضعی ــی ب خدای
ــوان  ــارک بان ــرای پ ــرای اج ــت: ب ــرد و گف ــاره ک اش
ــم  ــه و ه ــورت گرفت ــتمر ص ــای مس ــری ه ــرب پیگی غ
پیشــرفت  درصــد   70 تــا   65 پــروژه  ایــن  اکنــون 

دارد. فیزیکــی 
بــه  زنجــان  شــهر  اســالمی  شــورای  رئیــس  نائــب 
ــز اشــاره کــرد  تقاطــع غیرهمســطح گلشــهر زنجــان نی
ــرفت  ــد پیش ــروژه گلشــهر 40 درص ــادآور شــد: پ و ی
ــی  ــز کم ــدی نی ــان بن ــا از زم ــته و تقریب ــی داش فیزیک
عمــده  هــای  پــروژه  خصــوص  در  اســت.  جلوتــر 
خوشــحالی  داریــم.  خوبــی  رضایتمنــدی  کالن  و 
بــا اعتمــاد بــه پیمانــکاران بومــی و داخلــی اولیــن 
قــدم در صــرف خواســتن و توانســتن را برداشــتیم. 
ــز ایــن موضــوع را  ــروژه هــا نی ــم در ســایر پ امیدواری

کنیــم. عملیاتــی 
فزیکــی  پیشــرفت  میانگیــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
پــروژه هــا بــه تفکیــک در مناطــق ســه گانــه و مرکــز 
ــهرداری  ــرد: در ش ــار ک ــت، اظه ــده اس ــخص ش مش
درصــد،   88 هــا  پــروژه  فیزیکــی  پیشــرفت  مرکــز 
و  60 درصــد  دو  منطقــه  70 درصــد،  یــک  منطقــه 
منطقــه ســه 70 درصــد بــرآورد پیشــرفت فیزیکــی 

اســت. بــوده  پروژه هــا 
خدایــی از پیگیــری بازگشــایی محورهــای زینبیــه غربــی 
در فــاز دوم خبــر داد و گفــت: محــور زینبیــه غربــی فــاز 
ــاز دوم تملــک و  ــرداری رســیده و ف ــه بهــره ب نخســت ب
تخریــب امــالک در مســیر بیــش از 30 درصــد پیشــرفت 

داشــته و ادامــه آن در حــال انجــام اســت.

 اقتصاد استاندوشـنبه 28  آبان 1397/ سال23 /شماره 90/ دوره جدید

ــی عصــر  ــق اقتصــادی در شــرایط رقابت ــه رشــد و رون دســتیابی ب
ــب وکارهای  ــد کس ــور و رش ــرای ظه ــاعد ب ــط مس ــاد محی ــدون ایج ــر، ب حاض
کارآفرینانــه و نــوآور امکان پذیــر نیســت. مطالعــات درباره کشــورها نشــان می دهد 
کــه آمــوزش افــراد و فرهنگ ســازی و ایجــاد وجهــه مناســب بــرای کارآفرینــان در 
جامعــه، کافــی نبــوده بلکــه بــروز کارآفرینــی نیازمنــد محیطــی مســاعد نیز هســت. 
ایــن یعنــی، کارآفرینــی پدیــده ای فرابخشــی و چندوجهــی اســت به نحوی کــه از 
یکســو متاثــر از همــه ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی اســت و از 
ســوی دیگــر بــر تمــام ایــن ابعــاد تاثیرگــذار اســت. ازایــن رو توســعه کارآفرینــی 

درگــرو توجــه بــه موضوعــات مختلــف از زوایــا و جنبه هــای متعــددی اســت.
ــران حکایــت دارد، رشــد  ــی در ای آنچــه کــه گــزارش هــا از وضعیــت کارآفرین
ــعه  ــر توس ــه  دفت ــه ای ک ــه گون ــت. ب ــوده اس ــال 2018 ب ــت در س ــود وضعی و بهب
کارآفرینــی و بهــره وری نیــروی کار وزارت کار در گزارشــی شــاخص های 
جهانــی کارآفرینــی در ســال 2018 را منتشــر کــرد کــه بــر اســاس آن رتبــه جهانــی 

ــت. ــا یاف ــال 2018 ارتق ــه 72 در س ــال 2017 ب ــران از 85 در س ای
در ایــن بیــن وضعیت شــاخص های کارآفرینی در اســتان زنجان مشــخص نیســت، اما 
اگــر رتبه اســتان را در شــاخص کســب و کار مــالک قرار دهیم شــاید بتوانیم وضعیت 
شــاخص هــای کارآفرینــی اســتان را مثبــت توصیــف کنیــم. زنجــان طــی ســال هــای 
اخیــر عالوه بر رشــد مناســبی کــه در حوزه ســرمایه گذاری صنعتی در کشــور کســب 
کــرده توانســته در شــاخص هــای مهمــی همچــون نــرخ بیــکاری و وضعیت شــاخص 
کســب وکار نیــز جــزو اســتان هــای برتــر کشــور باشــد. ایــن برتــری بــه گــواه و تاییــد 

گــزارش هایــی بــوده کــه مرکــز آمــار ایــران و اتــاق ایــران عنــوان کرده انــد.
در ســال هــای اخیــر مســئوالن اقتصــادی کشــور و اســتان همــواره تاکیــد کــرده اند 
کــه بایــد روحیــه و فرهنــگ کارآفرینــی را در ســطح جامعــه افزایــش داد و تــالش 
کنیــم کــه افــراد را کارآفریــن تربیــت کنیــم. برخــی بــه ایــن رویکــرد انتقــاد دارنــد 
و معتقــد نمــی تــوان کل افــراد جامعــه را کارآفریــن کــرد و جامعــه نیازمنــد شــغل 
هــای و مهــارت هــای مختلــف اســت. امــا باید افــرادی کــه توانایــی و اســتعداد الزم 

را دارنــد بــرای ایجــاد کســب و کارهــای جدیــد و رقابت پذیــر پــرورش داد.
امــا آنچــه کــه مســلم اســت اینکــه بروکراســی اداری در کشــور و اســتان همــواره 
ــن  ــوده و همی ــف ب ــای مختل ــم در ایجــاد کســب و کاره یکــی از مشــکالت مه
ــود.  ــی ش ــوب م ــز محس ــی نی ــوزه کارآفرین ــای ح ــش ه ــی از چال ــوع یک موض
ــی  ــای جهان ــی شــاخص ه ــی توســعه کارآفرین ــی موسســه جهان در ســطح جهان
کارآفرینــی و ســالمت اکوسیســتم کارآفرینــی در یــک کشــور را ارائــه مــی کنــد. 
ــه  آنچــه ایــن موسســه در ایــن خصــوص عنــوان کــرده بررســی مــوارد مربــوط ب
ــه شــده بیــن گرایــش، توانایــی و اشــتیاق کارآفرینــی در  ــا و نهادین تعامــالت پوی

ــردی و نهــادی اســت. ســطح ف
 فرض بنیــادی در تهیــه ایــن شــاخص ایــن اســت کــه کارآفرینــی هرچنــد ماهیــت 
رفتــاری و فــردی دارد امــا تقریبــا در صورتــی امــکان بــروز می یابــد کــه محیــط بــه 
فــرد اجــازه بــروز آن را بدهــد. حــال بایــد ســوال کــرد در جامعــه شــهری زنجــان 
محیــط بــه چــه میــزان امــکان ایجــاد کارآفرینــی را بــه جــوان زنجانــی مــی دهــد؟ 
آیــا شــرایط محیطــی جامعــه بــرای ریســک کــردن جوانــان وکارآفرینــان فراهــم 
اســت؟ پویایــی کارآفرینــی در هــر کشــور عــالوه بــر خصلت هــا و ویژگی هــای 

افــراد جامعــه، درگــرو محیــط نهــادی نیــز اســت.
در ســال جــاری کــه بــا رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری به نــام حمایــت از کاالی 
ایرانــی نامگــذاری شــده، شایســته اســت کــه مســیر توســعه کارآفرینــی در ســطح 
کشــور و اســتان زنجــان بیــش از پیــش همــوار شــود. ایــن همــواری نیازمنــد تعامــل 
نزدیــک قــوای ســه گانــه بــرای شناســایی مشــکالت و برطــرف کــردن آن اســت. 
بایــد شــرایط بــرای ایجــاد یــک کســب و کار در اســتان تســهیل شــده و از افــراد 
مســتعد بــرای تولیــد کاالهــای مــورد نیــاز کشــور و همچنیــن مــورد نیــاز بازارهــای 

هــدف بــرای صــادرات حمایــت کــرد.
ــال  ــکا در قب ــه آمری ــرد خصمان ــی و رویک ــن الملل ــت بی ــی وضعی ــرایط فعل در ش
کشــورمان متناســب بــا سیاســت هــای ابالغــی رهبــری بایــد بــرای مقــاوم ســازی 
ــاوم ســازی در یــک بخــش مهــم توســعه  ــن مق ــالش کــرد. ای اقتصــاد کشــور ت
کارآفرینــی اســت. اینکــه از جوانــان تحصیــل کــرده و بــا انگیــزه کشــور و اســتان 
بــرای راه انــدازی کســب و کارهــای جدیــد و فناورانــه حمایــت کــرد. حــوزه آی 
تــی امــروز متناســب بــا شــرایط روز دنیــا یکــی از بخــش هــای مهــم در کســب و 

کارهــای فناورانــه بــوده کــه بایــد بیــش از گذشــته بــه آن اهمیــت داد.

کار+آفرینی
احمد اسدی- سردبیر

ادامه صفحه 1:

کشاورزان، کشور را از واردات روغن بی نیاز می کنند

حقیقــی  فتــح هللا 
؟ کیســت

ــان  ــد زنج ــتاندار جدی ــی اس ــح اهلل حقیق فت
53 ســاله متولــد شــهر ســاوه در اســتان 
مرکــزی بــوده و دارای مــدرک تحصیلــی 
لیســانس ریاضــی، فوق لیســانس صنایــع 
و  بهــره وری  و  سیســتم  مدیریــت   -
جهانــی  اقتصــاد  دکتــرای  دانشــجوی 
و  اقتصــادی  سیســتم های  مدیریــت   -

اجتماعــی اســت.
ــدار قــم و  وی در دولــت اصالحــات فرمان
معــاون سیاســی اســتانداری ایــن اســتان بــود 
و لیســانس ریاضــی و فوق لیســانس صنایــع 

و مدیریــت سیســتم و بهــره وری دارد.
معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری بوشــهر 
و اخیــرا البــرز، معــاون سیاســی امنیتــی 
ــال های 1384 ــــ1381،  ــم س ــتانداری ق اس
فرمانــدار قــم در ســال های 1380 ــــ1378، 
انتخابــات  امــور اجتماعــی و  مدیــرکل 
ــــ   1377 ســال های  در  قــم  اســتانداری 
1376، عضویــت در هیئــت امنــای منطقــه 
هیــأت  در  عضویــت  ســلفچگان،  آزاد 
مدیــره توســعه اطــراف حــرم حضــرت 
ــار  ــر آم ــاق فک ــس ات ــه)س(، رئی معصوم
وزارت کشــور از جملــه ســوابق شــغلی 

ــت. ــی اس حقیق
نماینــده وزارت در شــورا و کمیته هــای 
 ،16 تبصــره   ،Gis آمــار،  تخصصــی 
رئیــس اتــاق فکــر Gis وزارت کشــور 

راهبــری  کارگــروه  در  عضویــت  و 
ــار و Gis وزارت  ــات، آم ــاوری اطالع فن
ــور،  ــام ن ــگاه پی ــور در دانش ــور، حض کش
ــگاه آزاد  ــی، دانش ــی مهندس ــکده فن دانش
اســالمی، مرکــز آمــوزش عالــی ضمــن 
خدمــت فرهنگیــان، دانشــگاه مفیــد، مرکــز 
ــع علمــی  ــی، دانشــگاه جام ــت دولت مدیری
ــاهد  ــع ش ــم، مجتم ــت معل ــردی، تربی کارب
علــی اکبــر)ع( و مجتمــع رزمنــدگان نیــز از 
ــه شــمار مــی رود. دیگــر ســوابق حقیقــی ب

راه دشــوار حقیقــی در ســال هــای 
پایانــی دولــت دوازدهــم...!

ســکان  شــرایطی  در  الــه حقیقــی  فتــح 
اجرایــی اســتان زنجــان را بــه دســت خواهــد 
ــرایط  ــا ش ــب ب ــان متناس ــه زنج ــت ک گرف
کشــور وضعیــت اقتصــادی مناســبی نــدارد. 
ــم اســتان در  ــام و مه ــه تم ــای نیم ــروژه ه پ

بخــش های مختلــف همچــون راه، ســد و... 
بــرای تکمیــل بــر دوش تفکــرات اســتاندار 

ــود. ــد  زنجــان خواهــد ب جدی
انتظــارات مــردم بــرای بهبــود شــرایط 
اقتصــادی، تحقــق شــعار ســال، بهبــود 
ــت  ــود وضعی ــب وکار، بهب ــت کس وضعی
بــر  درآمــد  وضعیــت  بهبــود  اشــتغال، 
هزینــه و ســرانه درآمــدی خانوارهــای 
ــود وضعیــت صنعتــی،  اســتان زنجــان، بهب
توجــه بــه مشــکالت زیســت محیطــی، 
ــر ســند  ــی ب ــدار مبتن ــه توســعه پای توجــه ب
مســائلی  جــزو  و...  ســرزمینی  آمایــش 
هســتند کــه اســتاندار جدیــد زنجــان بایــد 

ــد. ــته باش ــژه داش ــه وی ــه آن توج ب
حقیقــی در روز معارفــه خــود گفــت کــه 
بــرای تقویــت اقتصــاد اســتان نیازمنــد 
چابــک ســازی تیــم اقتصــادی هســتیم. 
تیــم اقتصــادی فتــح الــه حقیقــی بــا چالــش 

هــای مهمــی پیــش رو اســت. چالــش 
هایــی کــه بخــش عمــده آن نیــز متاثــر از 

ــت. ــور اس ــاد کش ــرایط کالن اقتص ش
امــروز شــاخص هــای مهــم اقتصــادی 
بیکاری)گــروه  نــرخ  همچــون  زنجــان 
اساســی  تورم)اقــالم  نــرخ  جوانــان(، 
مــردم(، رتبــه صنعتــی اســتان، کاهــش 
تاثیــر  تولیــدی،  واحدهــای  مشــکالت 
ــت  ــر معیش ــتانی ب ــای اس ــق درآمده تحق
درآمــدی  ســرانه  و  زنجــان  مــردم 
از  تصویــر  آخریــن  ارائــه  شــهروندان، 
ــهم  ــتان و س ــی اس ــص داخل ــد ناخال تولی
از کشــور، وضعیــت شــبکه بانکــی اســتان 
ــت شــاخص  ــع و مصــارف، وضعی در مناب
هــای کســب و کار، وضعیــت تعاملــی 
ــون  ــادی همچ ــم اقتص ــای مه ــتگاه ه دس
امــور مالیاتــی و بیمــه تامیــن اجتماعــی بــا 
ــتارت  ــان و اس ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
آپ هــا، وضعیــت شــاخص بهــره وری در 
بخــش هــای مختلــف اقتصــادی، وضعیــت 
تجــارت خارجــی اســتان و.... بایــد مــورد 

ــرد. ــدد قــرار گی ــری مج بازنگ
شــاید فرصــت بــرای توجــه بــه ایــن میــزان 
ــرای  ــادی ب ــم اقتص ــای مه ــاخص ه از ش
ــدت  ــا م ــد، ام ــم باش ــان ک ــتاندار زنج اس
زمــان کوتــاه پیــش رو آزمــون مهمــی 
ــا  ــود ت ــد ب ــم خواه ــت دوازده ــرای دول ب
ــتان  ــادی اس ــت اقتص ــود وضعی ــرای بهب ب
ــد. ــی کن ــود را عملیات ــر خ ــن تدابی آحری

مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
ــی،  ــی کارآفرین ــه جهان زنجــان گفــت: هفت
ــرای شناســایی و معرفــی  بهتریــن فرصــت ب
تــوان علمــی و فنــی کنش گــران عرصــه 

ــی در اســتان اســت.  کارآفرین
ــه  ــار کــرد: از هم محمدرضــا یوســفی  اظه
فعاالن عرصه کارآفرینی اســتان درخواســت 

کارآفرینــی،  جهانــی  هفتــه  در  داریــم 
ظرفیت هــا و توانایی هــای خــود را بــه جامعه، 
به ویــژه بــرای جوانــان اســتان معرفــی کننــد. 
ــق  ــا راه تحق ــه تنه ــه اینک ــاره ب ــا اش   وی ب
ــر  ــه ام ــه ب ــوازن، توج ــدار و مت ــعه پای توس
کارآفرینــی و اقتصــاد دانش بنیــان اســت، 
تصریــح کــرد: طــی ســال 96 و 97 مجمــوع 
تعــداد مراکــز مشــاوره کارآفرینــی اســتان به 
11 مرکــز رســیده کــه ایــن مراکــز می تواننــد 
ایده هــای  راهبــری  در  اصلــی  نقــش 

ــند.    ــته باش ــان را داش ــه جوان کارآفرینان
ایــن مســئول همچنیــن بــه فعالیت چشــم گیر 
ــرد و  ــاره ک ــتان اش ــی اس ــون کارآفرین کان
ــش  ــتان نق ــی اس ــون کارآفرین ــت: کان گف
ــی  ــر هم افزای ــعه ای در ام ــی و توس هماهنگ

کارآفرینــان موفــق اســتان را عهده دار اســت. 
  یوســفی از اجــرای بیــش از 50 برنامه در هفته 
جهانــی کارآفرینــی خبــر داد و بــا یــادآوری 
رویدادهــا،  شــامل  برنامه هــا  ایــن  اینکــه 
انجــام  نرم افــزار،  و  کتــاب  از  رونمایــی 
ــی  ــای کارآفرین ــگان، توره مشــاوره های رای
و .... خواهــد بــود، ادامــه داد: ایــن برنامه هــا از 
طریــق مراکــز مشــاوره کارآفرینــی و کانــون 

ــی اســتان اجــرا مــی شــود.   کارآفرین
مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
زنجــان بــا بیــان اینکــه همــه برنامه هــای 
ــش  ــط بخ ــی توس ــی کارآفرین ــه جهان هفت
غیردولتــی انجــام می شــود، اظهــار کــرد: 
ــه  ــده، هم ــل آم ــای به عم ــق هماهنگی ه طب
ــه  ــی ک ــی کارآفرین ــه جهان ــای هفت برنامه ه

ــز  ــط مراک ــت، توس ــوان اس ــش از 50 عن بی
ــی  ــون کارآفرین ــی و کان ــاوره کارآفرین مش

ــد شــد.  اســتان اجــرا خواه
ــه مشــاوره های رایــگان  وی همچنیــن از ارائ
در طــول هفتــه جهانــی کارآفرینــی از ســوی 
مراکــز خبــر داد و گفــت: مشــخصات ایــن 
مراکــز از طریق ســایت اداره کل تعــاون، کار 

و رفاه اجتماعــی قابــل مشــاهده اســت. 
مراکــز  مســئول خاطرنشــان کــرد:  ایــن 
مجــوز  بــا  اســتان  کارآفرینــی  مشــاوره 
رفاه اجتماعــی  و  کار  تعــاون،  اداره کل 
اســتان زنجــان تأســیس و در زمینــه ارائــه 
مشــاوره های کســب و کار، تهیــه طرح هــای 
ــان  ــای کارآفرین ــری ایده ه توجیهــی و راهب

می کننــد. فعالیــت 

تغییر در مقام عالی اجرایی استان زنجان؛

تکیه فتح اله حقیقی بر صندلی استانداری زنجان
راه دشوار حقیقی در سال های پایانی دولت در زنجان

هفته جهانی کارآفرینی؛ فرصتی برای شناسایی کنش گران عرصه کار 

ادامه صفحه 1:

بازگشایی معابر داخل پادگان زنجان 

عملیاتی می شود

تالش برای آغاز عملیات اجرایی 
پروژه سبزه میدان تا پایان سال



ــوده  ــز ب ــاروارد نی ــگاه ه ــاراِت دانش ــر انتش ــی مدی ــه زمان ــن ک ــوارد استینوس  ه
اســت، کارآفرینــی را بــه صــورت زیــر تعریــف می کنــد:

ــتند  ــی هس ــر از منابع ــه فرات ــی ک ــت. فرصت های ــب فرصت هاس ــی تعقی کارآفرین
کــه امــروز در دســترس داریــم.

در تعریــف استیونســن دو کلمــه کلیــدی وجــود دارد. یکــی فرصــت جــو بــودن و 
جســتجوی فرصت هــای جدیــد و دیگــری محــدود نشــدن بــه منابــع در دســترس. 
شــاید بتــوان گفــت در تعریــف کارآفرینــی از نگاه استیونســن، ســاختن مســیرهای 

جدیــد در اقتصــاد و محیــط کســب و کار اهمیــت ویــژه ای پیــدا می کنــد.
اریــک شــورنبرگ در مقالــه خــود در نشــریه ی Inc، بــه شــوخی نقــل می گویــد: 
ــار  ــا صــد ب ــل پنجــاه ت ــد حداق ــه روایــت استیونســن را بای ــی ب تعریــف کارآفرین

بلنــد بخوانــی تــا مفهــوم آن را متوجــه شــوی.
ــی  ــف کارآفرین ــن تعری ــف، بهتری ــن تعری ــد کــه ای ــد می کن ــه تاکی ــه در ادام البت

اســت کــه تــا کنــون ارائــه شــده اســت!
استیونســن در توضیــح آنچــه بــه عنــوان تعریــف کارآفرینــی ارائــه کــرده اســت 
می گویــد: فرامــوش نکنیــد کــه مــن در چــه زمانــی ایــن تعریــف را ارائــه کــردم.

آن زمــان کارآفرینــی چیــزی شــبیه اختــالل شــخصیتی و ریســک پذیــری 
ــه آن  ــی را ب ــا ســازندگی و فرصــت جوی ــد داشــتم ت ــود و مــن تاکی ــه ب بیمارگون
مفهــوم اضافــه کنــم تــا هــر کســی می خواهــد بتوانــد آینــده خــودش را در دایــره 

ــد. ــان ببین کارآفرین

تعریف کارآفرینی از نگاه ریچارد کانتیلون

میــالدی،  قــرن 17 و 18  فرانســوی-ایرلندی  اقتصــاددان   ریچــارد کانتیلــون 
را در ریســک کــردن می دانــد. اصلــی کارآفرینــی  عصــاره ی 

او کارآفرینی را چنین تعریف می کند  )منبع(:
کســی کــه کســب و کاری را ســامان می دهــد و ریســک ایــن کار را می پذیــرد. 

بــه ایــن امیــد کــه از ایــن ریســک کــردن، ســودی بــه دســت آورد.

تعریف کارآفرینی از نگاه وسپر

 New Venture Strategies وســپس در کتــاب خــود تحــت عنــوان 
ــه یــک نکتــه ی مهــم اشــاره  در توصیــف و تحلیــل کســب و کارهــای جدیــد، ب

می کنــد و آن ارزش آفرینــی اســت.
وســپر توضیــح می دهــد کــه کارآفریــن کســی اســت کــه توانســته باشــد ارزش 

ایجــاد کنــد.
ــر شــغل  ــج نف ــرای پن ــط ب ــن شــرکت کوچکــی کــه فق ــی، وســپر از بی ــه عبارت ب
ــب و  ــد و کس ــاد می کن ــادی ایج ــاالی اقتص ــیار ب ــا ارزش بس ــد ام ــاد می کن ایج
ــن نیســت،  ــا ارزش آفری ــد، ام ــرای هــزاران نفــر شــغل ایجــاد می کن کاری کــه ب

ــد. ــی می دان ــار کارآفرین ــت را معی ــورد نخس م
او بین کارآفرینی و شغل آفرینی تفاوت و تمایز قائل است.

تعریف کارآفرینی از نگاه ریچارد گوردون بتی

 گــوردون بتــی )Baty( در اوایــل دهــه هشــتاد میــالدی کتابــی بــه عنــوان 
 Entrepreneurship for the( هشــتاد  دهــه ی  در  کارآفرینــی 
ــادی از دهــه ی  ــا وجــودی کــه مــدت زمــان زی ــه ب eighties( نوشــت کــه البت

هشــتاد میــالدی گذشــته، هنــوز آموزنــده و خواندنــی اســت.
بتی در کتاب خود بر یک واژه تاکید دارد: تمرکز بر اقدام.

او تفــاوت کارآفرینــان بــا ســایر افــراد جامعــه را در ایــن می دانــد کــه آنهــا قصــد 
اقــدام دارنــد. آنهــا بــه اقــدام کــردن و عمــل کــردن فکــر می کننــد.

آنهــا اگــر جایــی حرفــی بشــنوند، شــکایتی داشــته باشــند، فرصتــی ببیننــد، 
تهدیــدی حــس کننــد، راهــکار را در اقــدام کــردن می بیننــد و بــا خلــق کســب و 
ــل  ــد، عکس العم ــاس کرده ان ــد و احس ــه دیده ان ــه آنچ ــبت ب ــند نس کار، می کوش

ــد. نشــان دهن

تشکیل خوشه های صنعتی نقش مهمی در رونق 
اقتصادی دارد

همدلی زنجــان- مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان زنجــان از شناســایی 
شــش بخــش صنعتــی و گردشــگری در اســتان زنجــان بــرای تشــکیل خوشــه خبــر داد 
و گفــت: تشــکیل خوشــه و توســعه آن هــا می توانــد نقــش مهمــی در رونــق اقتصــادی و 

برطــرف کــردن مشــکالت ایفــا کنــد.
 ایــرج احمــدی بــا اشــاره بــه ایجــاد مرکــز طراحــی کفــش اظهــار داشــت: بــا همکاری 
ــدج  ــدج، ســایت تخصصــی طراحــی و مدلســازی کفــش در هی خوشــه کفــش هی
راه انــدازی شــده اســت کــه عــالوه بــر برگــزاری دوره هــای تخصصــی مدلســازی، 

خدمــات مشــاوره بــه متقاضیــان ارایــه مــی گــردد.
ــامل  ــان ش ــتان زنج ــده در اس ــایی ش ــه های شناس ــه خوش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
فــرش دســتباف، کفــش، روی، چاقــو، مســگری و گردشــگری اســت ابــراز کــرد: 
حمایــت از تشــکیل خوشــه هــای صنعتــی جــزو اولویــت هــای شــرکت شــهرکهای 
صنعتــی اســتان اســت و در ایــن راســتا تــا کنــون 3 خوشــه روی، فــرش دســتباف 
و کفــش هیــدج تشــکیل گردیــده انــد کــه دو خوشــه روی و فــرش دســتباف بــه 
ســرانجام رســیده اســت و خوشــه کفــش هیــدج نیــز ســال آخــر فعالیــت خــود را 

ســپری مــی کنــد.
ــام  ــه اتم ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان زنج ــی اس ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش مدیرعام
مهلــت قــرارداد خوشــه فــرش دســتباف بیــان کــرد: خوشــه فــرش دســتباف زنجــان 
ــه  ــک ب ــن صنعــت در اســتان انجــام داده و هــم این کارهــای مهمــی در تحــول ای

ــل داده شــده اســت. ــان تحوی ذی نفع
وی بــه تشــکیل کنسرســیوم صادراتــی فــرش بــا همــکاری نهادهــای مربــوط اشــاره 
ــط  ــتند و خ ــیوم هس ــن کنسرس ــو ای ــده عض ــر و تولیدکنن ــت: 15 تاج ــرد و گف ک

ــود. ــه می ش ــادارت در آن ارائ ــعه ص ــرای توس ــی هایی ب مش
احمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از واگــذاری خوشــه فــرش بــه ذی نفعــان، اتــاق 
ــود  ــای خ ــد حمایت ه ــز می توانن ــی نی ــهرک های صنعت ــرکت ش ــی و ش بازرگان
را بــرای توســعه بازارهــای هــدف ادامــه دهنــد بیــان کــرد: بــا ایــن کار بــه نوعــی 

ســفارش پذیری افزایــش می یابــد.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان زنجــان در مــورد خوشــه کفــش ابــراز 
کــرد: ایــن خوشــه ســال ســوم فعالیــت خــود را پشــت ســر می گــذارد و در طــول ایــن مــدت 

دســتاوردهای مهمــی بــرای صنعــت کفــش در اســتان داشــته اســت.
ــش  ــه کف ــداف خوش ــر از اه ــی دیگ ــگاهی را یک ــای نمایش ــزاری توره وی برگ
ــا فنــاوری  عنــوان و تصریــح کــرد: بــه منظــور آشــنایی تولیــد کننــدگان کفــش ب
هــای جدیــد و تبــادل تجربیــات بــا ســایر تولیــد کننــدگان؛ خوشــه کفــش هیــدج با 
حمایــت شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان زنجــان اقــدام بــه برگــزاری تورهــای 

بازدیــد از نمایشــگاههای مرتبــط خارجــی و داخلــی نمــوده اســت.
احمــدی در پایــان اظهــار داشــت: وب ســایت خوشــه کفــش هیــدج نیــز در دســت 
طراحــی اســت کــه بــا راه انــدازی آن، امــکان ســفارش آنالیــن محصــوالت فراهــم 

خواهــد شــد.
احمــدی بــه وضعیــت شــهرک صنعتــی ســلطانیه اشــاره کــرد و گفت: خــط انتقــال برق 
شــهرک صنعتــی ســلطانیه در حــال اجرایــی شــدن اســت و آســفالت آن نیــز بــه صورت 
کامــل انجــام شــده اســت. در شــرایط فعلــی بر روی ســردرب شــهرک صنعتــی کار می 
کنیــم و زیرســازی هــای الزم در شــهرک در حــال انجــام اســت. آمــاده واگــذاری زمیــن 

در شــهرک ســلطانیه هســتیم و ایــن شــهرک آماده افتتاح رســمی اســت.

امــروز واژه کارآفرینــی 
رســانه  محافــل  نقــل 
اداری  جلســات  و  ای 
ــراق  ــی اســت و اگــر اغ ــی و غیردولت دولت
نکنیــم خــوب می شــود بــا ایــن واژه در 
غیرعلمــی کالس  و  علمــی  هــای  جمــع 
ــه  ــدر ک ــر چق ــع ه ــه واق ــا ب ــت! ام گذاش
امــا توجــه  ایــن واژه در مفهــوم عمیــق 

برخــی بــه آن بســیار ســطحی اســت.
ــل،  ــفی اص ــد یوس ــه صم ــطحی ک ــگاه س ن
رئیــس کانــون کارآفرینــان اســتان زنجــان 
نیــز بــه آن اشــاره مــی کنــد. در ســالی 
ــی  ــت از کاالی ایران ــه حمای ــن ب ــه مزی ک
توســط رهبــری اســت، توجــه بــه حمایــت 
ــد  ــت از تولی ــی حمای ــی یعن از کاالی ایران
ــه  ــور ک ــدی کش ــای تولی ــل و واحده داخ
در  کار  و  کســب  و  اشــتغال  موجبــات 

ــد. ــده ان ــه ش ــطح جامع س
ــدی  ــه ج ــدون توج ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــای  ــب و کاره ــوزه کس ــه ح ــی ب و عملیات
کارآفرینانــه نمــی تــوان شــعار ســال را 
ــری  ــدات رهب ــال تاکی ــرد و عم ــق ک محق
منصــه  بــه  اقتصــادی  موضوعــات  در  را 
اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  رســاند.  ظهــور 
ــای  ــب و کاره ــاد کس ــی در ایج کارآفرین
ــادی  ــداف اقتص ــق اه ــت تحق ــد جه جدی
همچنیــن  و  زنجــان  اســتان  و  کشــور 
آغــاز هفتــه جهانــی کارآفرینــی گفــت 
ــا  صمــد یوســفی اصــل،  ــاه ب وگویــی کوت
رئیــس کانــون کارآفرینــان اســتان زنجــان 

صــورت گرفتــه اســت.
یــک  کــه خــود  اصــل  یوســفی  صمــد 
کارآفریــن و یــک فعــال موفــق اقتصــادی 
بــوده، معتقــد  اســتان زنجــان  در ســطح 
اســت کــه هرچنــد رویکردهــای مثبتــی 
ــاد  ــور ایج ــی در کش ــوزه کارآفرین ــه ح ب
شــده امــا نــگاه هــا در ایــن حــوزه ســطحی 
بــوده و افــرادی کــه در ایــن حــوزه بیشــتر 
کم تریــن  عمــل  در  می گوینــد،  ســخن 

می دهنــد! انجــام  را  اقــدام 
رئیــس کانــون کارآفرینــان اســتان زنجــان 
بــا بیــان اینکــه موضــوع کارآفرینــی در 
ســطح دنیــا بــه شــدت احســاس نیــاز شــده 
بــا  متناســب  نیــز  ایــران  اســت، گفــت: 
ــاز را در  ــاس نی ــن احس ــی ای ــرایط جهان ش
ــه موضــوع کارآفرینــی  حــوزه اقتصــادی ب

ــت. ــه اس ــه آن پرداخت ــته و ب داش
ــه در  ــت ک ــال اس ــه 12 س ــان اینک ــا بی وی ب
کشــور اقداماتــی در ایــن راســتا صــورت 
انتخــاب  شــد:  یــادآور  اســت،  گرفتــه 
کارآفرینــان برتــر، برگــزاری ســیمنارها و 
برنامــه هــای آموزشــی در حــوزه کارآفرینــی 
ــئوالن  ــه مس ــای توج ــر گوی ــات دیگ و اقدام
ــوده،  ــور ب ــی در کش ــوع کارآفرین ــه موض ب
کــه در ســطوح مختلــف همچــون مــدارس، 
و  دولتــی  هــای  دســتگاه  و  هــا  دانشــگاه 

خصوصــی بــه آن پرداختــه شــده اســت.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اصــل  یوســفی 
کارآفرینــی  خصــوص  در  رویکردهــا 
ــد:  ــادآور ش ــت، ی ــب اس ــور مناس در کش
حــوزه  بــه  ســطحی  نگاه هــای  متاســفانه 
ــی  ــدام عمل ــود دارد و اق ــی وج کارآفرین
و موثــری کــه هــدف منــد باشــد، در ایــن 
ــع  ــت. در واق ــه اس ــورت نگرفت ــوزه ص ح
فعالیــت هــا و اقدامــات در ایــن حــوزه 
ــه صــورت ســطحی  ــا ب ــدارد و غالب عمــق ن

پیگیــری شــده اســت.
رئیــس کانــون کارآفرینــان اســتان زنجان در 
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه حمایــت دســتگاه 
ــی  ــوزه کارآفرین ــتان از ح ــی اس ــای دولت ه
اســت، خاطرنشــان کــرد:  بــوده  چگونــه 
ــی  ــوزه کارآفرین ــت از ح ــتای حمای در راس
قــدم نخســت وزارت کار، تعــاون و رفــاه 
اجتماعــی بــه عنــوان متولــی ایــن حــوزه 
ــاه  ــاون و رف ــه اداره کل کار، تع ــته ک برداش
اجتماعــی اســتان زنجــان نیــز متولــی اســتانی 

ــت.  ــوده اس ــوع ب موض
ــل کار  ــرا و عم ــه در اج ــان اینک ــا بی وی ب
انجــام  شــاخصی در حــوزه کارآفرینــی 
ــن  ــه بی ــد: فاصل ــادآور ش ــت، ی ــده اس نش
در حــوزه کارآفرینــی  تــا عمــل  شــعار 
ــه و  ــرای موج ــردی ب ــر ف ــت و ه ــاد اس زی
مناســب کــردن ســخنرانی خــود از ایــن 
واژه مکــرر اســتفاده مــی کنــد، امــا در 
اجــرا و میــدان عمــل شــاهد اقــدام خاصــی 
متولــی و غیرمتولــی  نهادهــای  از ســوی 

نمی گیــرد. صــورت 
ــرار  ــد و تک ــرد تاکی ــل رویک ــفی اص یوس
بُعــد  دو  داری  را  کارآفرینــی  واژه 
اول  بُعــد  در  گفــت:  و  کــرد  توصیــف 
مــی تــوان بــه آن رویکــرد ترویجــی و 
فرهنگــی ســازی در نظــر گرفــت کــه ایــن 
موضــوع مثبــت بــوده و بــا آن موافقــم، امــا 

ــی  ــدام عملیات ــود اق ــطحی و نب ــگاه س ــا ن ب
ایــن  عمــال  و  مخالفــم  حــوزه  ایــن  در 

نخواهــد داشــت. رویکــرد خروجــی 
رئیــس کانــون کارآفرینــان اســتان زنجــان 
ــه  ــد ب ــه بای ــوع ک ــن موض ــر ای ــد ب ــا تاکی ب
تخصصــی  نــگاه  کارآفرینــی  موضــوع 
ــت  ــزود: دول ــود، اف ــم ش ــه حاک در جامع
بایــد رویکــرد تخصصــی بــه ایــن موضــوع 
ــتعد  ــه مس ــرادی ک ــد اف ــد، بای ــته باش داش
هســتند  کارآفرینــی  روحیــه  دارای  و 
حمایــت شــوند و نمــی تــوان تمــام جامعــه 
را کارآفریــن کــرد. امــروز تمــام افــراد 
احســاس کارآفریــن بــودن دارنــد و در 
ــی  ــار نظرهــای ســطحی م ــن حــوزه اظه ای
ــی اســت کــه مفهــوم و  ــد، ایــن درحال کنن
محتــوای واقعــی حــوزه کارآفرینــی بســیار 

ــت. ــاوت اس متف
حــوزه  وضعیــت  خصــوص  در  وی 
کارآفرینــی و عملکــرد کانــون در ایــن 
حــوزه نیــز اظهــار کــرد: ایــن ســازمان 
ــوده  ــا ب ــتان نوپ ــور و اس ــون در کش و کان
ــد  ــوب بای ــاط مطل ــه نق ــیدن ب ــرای رس و ب
ــون  بیشــتر تــالش کــرد. اقداماتــی کــه کان
ــورت داده  ــان ص ــتان زنج ــان اس کارآفرین
ــج  ــزو پن ــان ج ــتان زنج ــده اس ــب ش موج
اســتان برتــر کشــور و عضــو اصلــی در 

ســازمان مرکــزی باشــد.
ــای  ــن چالش ه ــه مهم تری ــل ب ــفی اص یوس
و  کــرد  اشــاره  کارآفرینــی  حــوزه 
ــوزه  ــه ح ــراد ب ــه اف ــن هم ــت: پرداخت گف
بیــن شــعار  زیــاد  فاصلــه  و  کارآفرینــی 
تــا عمــل در ایــن حــوزه بــه عنــوان دو 
ــتند.   ــی هس ــوزه کارآفرین ــم ح ــش مه چال
بــه  ویترینــی  رویکــرد  و  شــرایط  بایــد 
ــی  ــی و عملیات ــاز اجرای ــه ف ــی ب کارآفرین
وارد شــود کــه ایــن شــرایط بایــد در تمــام 
افــرادی کــه  باشــد.  بخــش هــا حاکــم 
ــد  ــی گوین ــخن م ــوزه س ــن ح ــتر در ای بیش
ــد. ــی دهن ــام م ــدام را انج ــن اق ــم تری ک

رئیس کانون کارآفرینان استان زنجان؛

فاصله بین شعار تا عمل در حوزه کارآفرینی زیاد است
کارآفرینی باید تخصصی شود
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تعریف کارآفرینی از نگاه هوارد استیونسن

کارآفرینــی یــا Entrepreneurship واژه ای نســبتاً 
قدیمــی اســت کــه ریشــه فرانســوی دارد.

کلمــه کارآفریــن حــدود ســیصد ســال قدمــت دارد 
و نخســتین کســانی کــه واژه ی کارآفریــن و مفهــوم 
ــا  ــد، اقتصاددان ه ــرار دادن ــورد توجــه ق ــی را م کارآفرین

ــد. بودن
ــت  ــمیت لغ ــون و آدام اس ــارد کانتیل ــد ریچ ــانی مانن کس
ــن را در قرن هــای هفدهــم و هجدهــم میــالدی  کارآفری

ــد. ــه کار برده ان ب

قبــل  قــرن  یــک  بــه  کارآفرینــی  تاریخچــه   
بازمی گردد

بــا وجــودی کــه حــدود ســیصد ســال اســت کــه برخــی 
افــراد کارآفریــن نامیــده می شــوند، امــا کارآفرینــی 
ــرن  ــک ق ــدود ی ــا ح ــم، تنه ــا می فهمی ــه م ــکلی ک ــه ش ب

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــت ک اس
ــم و  ــم بدانی ــک عل ــی را ی ــه کارآفرین ــی، اینک ــه عبارت ب
اینکــه عــده ای در دانشــگاه ها متخصــص کارآفرینــی 
ــدی و  ــن کارمن ــد بی ــانی بخواهن ــه کس ــا اینک ــند و ی باش
کارآفرینــی یــک راه را انتخــاب کننــد و ایــن انتخــاب، 
بــه عنــوان یــک ســوال جــدی در مســیر شــغلی بــه 
ــد و  ــبتاً جدی ــاق نس ــک اتف ــود، ی ــناخته بش ــمیت ش رس

ــت. ــر اس ــرن اخی ــک ق ــه ی ــق ب متعل

ژوزف  دیــدگاه  از  کارآفرینــی  تعریــف   
شومپیتر

از  برخــی  فعالیتــی،  هــر  در  کــه  اســت  رایــج 
پیش کســوت ها و افــراد قدیمــی آن حــوزه را بــه عنــوان 

می کننــد. اعــالم  حــوزه  آن  مــادر  یــا  پــدر 
ــا  ــد ی ــن می دانن ــت نوی ــدر مدیری ــر را پ ــر دراک ــاًل پیت مث

ــد. ــی می دانن ــت علم ــدر مدیری ــور را پ ــک تیل فردری
ــرای کارآفرینــی هــم  ــر همیــن ســبک بخواهیــم ب اگــر ب
پــدری انتخــاب کنیــم، تقریبــاً بــر ســر آقــای ژوزف 

ــود دارد. ــی وج ــق عموم ــومپیتر تواف ش
ــات گســترده ای در  او در ســالهای 1930 و 1940، مطالع
زمینــه کارآفرینــی انجــام داد و مطالــب بســیاری در ایــن 

حــوزه منتشــر کــرد.
بــه  را  کارآفرینــی  تعریــف   1928 ســال  در  شــومپیتر 

صــورت زیــر مطــرح کــرد:
از  بــرداری  بهــره  و  درک  در  کارآفرینــی  عصــاره 

. ســت صتها فر
ــدا  ــم ورود پی ــت ه ــج در سیاس ــه تدری ــومپیتر ب ــه ش البت
کمــی  بعــدی اش  تعریف هــای  آن،  از  بعــد  و  کــرد 
جنبــه ی کالن تــر بــه خــود گرفــت. بــه عنــوان مثــال 
ــه  ــتند ک ــانی هس ــان کس ــه کارآفرین ــرد ک ــد می ک تاکی

می کننــد. زنــده  را  ســازمان ها  و  اقتصــاد 
ایــن  بــه کارآفرینــی صرفــاً در  البتــه نــگاه شــومپیتر 
تعریــف خالصــه نمی شــد. او ابعــاد کارآفرینــی را فراتــر 
ــد.  ــروری می دی ــت پ ــی و فرص ــت جوی ــوِم فرص از مفه
ــه  ــوآوری توج ــی و ن ــن کارآفرین ــه بی ــه رابط ــومپیتر ب ش
ویــژه داشــت. او پنــج شــیوه نــوآوری را مــد نظر داشــت:

 معرفی یک کاالی جدید
 بــه کار گیــری یــک شــیوه ی جدیــد بــرای تولیــد یــک 

محصــول قدیمــی
 ایجــاد یک بازار جدید برای یک محصول موجود

 کشــف و بــه کار گیــری یــک منبــع جدیــد بــرای تامیــن 
مــواد اولیــه

 ایجاد یک ســاختار جدید برای یک صنعت موجود

ــان و شــیوه های  ــه ویژگیهــای کارآفرین ــق ب ــان دقی او چن
ــته های  ــروزه در نوش ــه ام ــردازد ک ــا می پ ــرد آنه عملک
تعریــف  اصطــالح  جــای  بــه  گاهــی  آکادمیــک، 
کلی تــِر  اصطــالح  از  شــومپیتر  توســط  کارآفرینــی 
کارآفریــن شــومپیتری اســتفاده می کننــد تــا تمــام آنچــه 
ــع( ــد )منب ــم نیفت ــظ شــود و از قل ــد نظــر داشــته حف او م

  کارآفرین کیســت؟
بــا وجــودی کــه کلمــه کارآفریــن و مفهــوم کارآفرینــی 
ســاده و قابــل درک بــه نظــر می رســد، امــا می تــوان 
گفــت کــه تعریــف دقیقــی از کارآفریــن و کارآفرینــی 

ــدارد. ــاق نظــر همــگان باشــد وجــود ن ــورد اتف کــه م
از جملــه  زیــر،  می رســد صفت هــای  نظــر  بــه  البتــه 
ــبت داده  ــا نس ــه کارآفرین ه ــه ب ــتند ک ــی هس صفت های

می شــوند:
 خالقیــت- پیشــرو بــودن- آینــده نــگاری )ســاختن آینده(- 
آینــده نگــری )پیــش بینــی آینــده(- جــرات ریســک 

ــروت ــق ث ــتغال- خل ــاد اش ــی- ایج ــردن- ارزش آفرین ک

فــرد  کارآفرینــی  مقــاالت  در  دانشــگاهیان   
کارآفریــن را چگونــه تعریف می کنند؟

ــی  ــت و کارآفرین ــن کیس ــوال های کارآفری ــی از س وقت
تعریــف آکادمیــک کارآفرینــی  بــه ســوال  چیســت 

اســت. مــا مشــخص تر  تکلیــف  می رســیم، 
مــا دیگــر بــه تصویــر ذهنــی مــردم و جامعــه از کارآفریــن 
می خواهیــم  و مشــخصاً  نداریــم  و کارآفرینــی کاری 
ــای  ــف ه ــرده و تعری ــرور ک ــی را م ــاالت کارآفرین مق

ــم. ــتجو کنی ــا جس ــی را در آنه ــف کارآفرین مختل

کارآفرینی چیست؟ 

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان؛

رویکرد کارآفرینانه مستلزم تولید ثروت است
بــه مناســبت فرارســیدن 
ــی کارآفرینی  ــه جهان هفت
گفــت و گویــی کوتــاه 
و  اشــتغال  مدیــرکل  جعفــری،  طیــب  بــا 
تعــاون و رفــاه  اداره کل کار،  کارآفرینــی 
اجتماعــی صــورت گرفتــه اســت کــه در ادامه 

آن را مــی خوانیــد.

اقتصــاد  در  كارآفرينــی  حــوزه 
اهميتــی  چــه  كشــور  و  اســتان 

دارد؟
افــزوده در فعالیــت هــاي  ایجــاد ارزش 
ارزیابــي  در  اساســي  معیــار  اقتصــادي 
موفقیــت یــا عــدم موفقیــت آن فعالیــت 
قلمــداد مــي شــود بــه بیــان دیگــر چنانچــه 
از  اعــم  اقتصــادي  فعالیــت  هرگونــه 
ــا  ــاورزي ی ــت ،کش ــش صنع ــه در بخ آنک
ــد  ــه تولی ــرد چنانچ ــورت پذی ــات ص خدم
آن  محــل  از  افــزوده  ارزش  و  ثــروت 
فعالیــت بــه نحــو مطلــوب اتفــاق نیفتــد 
ــادي  ــت اقتص ــت آن فعالی ــاي رقاب در فض
محکــوم بــه شکســت اســت . اهمیــت نــگاه 
ــب و کار  ــه کس ــه ب ــرد کارآفرینان و رویک
از ایــن بعــد داراي اهمیــت مــي باشــد . 
مســتلزم  کارآفرینانــه  نــگاه  و  رویکــرد 
تضمیــن تولیــد ثــروت و ارزش افــزوده 
اینــرو  از   . اســت  اقتصــادي  فعالیــت  در 
ــزان و کنشــگران اقتصــادي چــه  برنامــه ری
ــر  ــش غی ــه در بخ ــي و چ ــش دولت در بخ
ــه دنبــال حفــظ و ارتقــاء  دولتــي چنانچــه ب
جایــگاه اقتصــادي خــود بازارهــاي داخلــي 
ــر  و بیــن المللــي هســتند ناگزیــر از تکیــه ب
رویکــرد هــاي کارآفرینانــه خواهنــد بــود . 

اهميــت كارآفرينــی بــرای ايجــاد 
مــی  كــه  ارتباطــی  و  اشــتغال 
داشــته  ســال  شــعار  بــا  توانــد 

چیســت؟  باشــد، 
رشــد  و  اشــتغال  نــرخ  بیــن  ارتبــاط 
و  مثبــت  مــوارد  اغلــب  در  اقتصــادي 
از  برخــي  لیکــن  اســت  بــوده  مســتقیم 
امــري  را  اشــتغال  مقولــه   ، صاحبنظــران 
مســتقل و نیازمنــد برنامــه ریــزي جداگانــه 
عیــن  در   . داننــد  مــي  کالن  ســطح  در 

ــوط  ــوزه مرب ــن ح ــب در ای ــر غال ــال نظ ح
ــي  ــتغال را تابع ــه اش ــت ک ــاني اس ــه کس ب
از فرآینــد رو بــه رشــد کلیــت اقتصــاد 
ــان  ــه نگاهم ــر از اینک ــد . صرفنظ ــي دانن م
شــده  یــاد  مبنــاي  دو  از  کدامیــک  بــه 
ــه  ــرد کارآفرینان ــد رویک ــر باش ــک ت نزدی
ــو  ــه ایــده هــاي ن ای کــه متضمــن توجــه ب
، خطــر پذیــري و اقتصــاد مبتنــي بــر دانــش 
ــود .  ــر خواهــد ب ــاب ناپذی ــي باشــد اجتن م
ــه ایــن موضــوع  چــه آنکــه بــدون توجــه ب
هــم  فعلــي  اشــتغال  از  صیانــت  امــکان 
دشــوار خواهــد بــود .نگاهــي بــه وضعیــت 
کــه  کشــاورزي  و  تولیــدي  واحدهــاي 
ــي  ــاي علم ــرفت ه ــام پیش ــم تم ــي رغ عل
کمــاکان بــه صــورت ســنتي اداره مــي 
ــازار  ــانات ب ــن نواس ــا کوچکتری ــوند و ب ش
ــد و  ــي دهن ــت م ــود را از دس ــتریان خ مش
بــه تبــع آن فرصــت هــاي شــغلي خــود 
نماینــد  مــي  حــذف  کار  بــازار  از  را 
. بدیــن  باشــد  ایــن مطلــب مــي  مؤیــد 
جهــت مــي تــوان گفــت کــه نــه تنهــا 
رشــد اقتصــادي فزاینــده نیازمنــد نــگاه 
ــن اشــتغال  ــه اســت بلکــه تضمی کارآفرینان
ناشــي از اقتصــاد فعلــي هــم جــزء در ســایه 
ــر نیســت . یکــي از  ــکان پذی ــگاه ام ــن ن ای
مصادیــق اصلــي در مفهــوم حمایــت از 
ــه  ــه متوج ــي ک ــد مل ــي و تولی کاالي ایران
و  کارآفرینــي  باشــد  مــي  تولیدگــران 
تکیــه بــر اقتصــاد دانــش بنیــان بــوده و 
کاالهایــي کــه طــي فرآینــدي پــر هزینــه و 
احیانــاً بــا کیفیــت پاییــن تولیــد مــي شــوند 
ــي  ــگاه حمایت ــتفاده از ن ــت اس ــاًل فرص عم

دولــت و مــردم را از دســت خواهنــد داد . 

از  حمايــت هــای بخــش دولتــی 
فعلــی  وضعيــت  و  كارآفرينــی 
كارآفرينــی در اســتان چــه بــوده 

اســت؟

ــگاه  ــه مدیریتــي و کارشناســي دولــت ن بدن
عنــوان  بــه  را  اقتصــاد  بــه  گــرا  توســعه 
اتخــاذ کــرده اســت  رویکــرد محــوري 
کــه قطعــاً بخــش قابــل توجهــي از ایــن 
فعالیــت  از  حمایــت  منظــر  از  رویکــرد 
هــاي کارآفرینــي تعریــف شــده اســت . 
تشــکیل معاونــت علمــي و فنــاوري زیــر 
ســاختار ریاســت جمهــوري ، توســعه کمــي 
و کیفــي پــارک هــاي علــم و فنــاوري ، 
مراکــز رشــد ایجــاد ســاختارهاي برنامــه اي 
ــه هــا تحــت  و اجرایــي در اغلــب وزارتخان
ــورت  ــه ص ــي ، و ب ــر کارآفرین ــوان دفات عن
ویــژه ایجــاد معاونــت کارآفرینــي و اشــتغال 
ــي  ــاه اجتماع ــاون ، کار و رف در وزارت تع
نشــانه هایــي از اراده دولــت در ایــن راســتا 
ــا در  ــه و اعتن ــل توج ــال قاب ــد .مث ــي باش م
ایــن زمینــه فعالیــت هــاي ویــژه وزارت 
مراکــز  کیفــي  و  کمــي  توســعه  در  کار 
مشــاوره کارآفرینــي در ســطح اســتانها و 
ــتاني  ــي اس ــاي کارآفرین ــاد کانونه ــز ایج نی
ــون در ســطح  ــن کان و شــوراي مرکــزي ای
ــن پیــش نویــس  کشــور مــي باشــد .همچنی
الیحــه ایجــاد ســازمان کارآفرینــي کشــور 
توســعه  در  اساســي  اقدامــات  جملــه  از 

کارآفرینــي مــي باشــد کــه امیــد اســت در 
صــورت تصویــب در کمیســیون اجتماعــي 
دولــت شــاهد آغــاز فعالیــت ایــن نهــاد 
کشــوري باشــیم .خوشــبختانه کنشــگران 
اســتاني عرصــه کارآفرینــي داراي ظرفیــت 
 . نــگاه توســعه گــرا هســتند  مطلــوب و 
ــتقر  ــاور مس ــاي فن ــوس واحده ــد محس رش
ــد  ــتان ، رش ــاوري اس ــم و فن ــارک عل در پ
کمــي و کیفــي مراکــز مشــاوره کارآفرینــي 
، فعالیــت هــاي گســترده کانــون کارآفریني 
اســتان ، فعالیــت مســتمر کارگــروه اقتصــاد 
ــک  ــاد کلینی ــب ایج ــان و تصوی ــش بنی دان
صنعــت همگــي نشــانه هــاي مثبتــي از رونــد 
ــه رشــد کارآفرینــي مــي باشــند .امیــد  رو ب
اســت برآینــد ایــن فعالیــت هــا در افزایــش 
ــد ســرانه اســتان کــه در حــال  ــزان درآم می
حاضــر وضعیــت مطلوبــي نــدارد بــروز 

ــد . یاب
حــوزه  هــاي  چالــش  عمــده 
اســتان  و  كشــور  در  كارآفرينــی 

چیســت؟ زنجــان 

موجــود  ســنتي  ســاختار  بیــن  همــواره 
ایــن ســاختار در حــوزه  از آنکــه  اعــم 
فرهنــگ، سیاســت یــا اقتصــاد باشــد بــا 
رویکردهــاي نویــن مواجــه هــاي پایــان 
ناپذیــر وجــود داشــته و خواهــد داشــت 
. عرصــه اقتصــاد و مشــخصاً کارآفرینــي 
از ایــن قاعــده مســتثني نیســت . بعنــوان 
از  بســیاري  اخیــر  ســالهاي  طــي  مثــال 
نهادهــا و مؤسســات فنــي تــالش کــرده 
را  توســعه  و  تحقیــق  ســاختار  تــا  انــد 
بعنــوان بخــش ثابــت و ضــروري بنــگاه 
هــاي اقتصــادي تعریــف نماینــد لیکــن 
ســاختار ســنتي بنــگاه در اغلــب مــوارد در 
ــل  ــي و در مقاب ــي علم ــه یاب ــل عارض مقاب
مقاومــت  گرایانــه  اصــالح  پیشــنهادات 
ــوب  ــت نامطل ــن مزی نمــوده اســت  همچنی
بازارهــاي مالــي و ســفته بــازي نوعــي مانــع 
ــاي  ــذاري در طرحه ــرمایه گ ــیر س ــر مس ب
نــو و ریســک پذیــر مــي باشــد . حــل ایــن 
چالــش و رفــع مشــکل جــزء از طریــق 

فرهنــگ ســازي میســر نخواهــد بــود . 
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1-1-  معرفی بخش فنی و مهندسی 
1-1-1  شــرکت تدبیرســازان هوشــمند فرتــاک از مــرداد مــاه ســال 
ــا اخــذ مجــوز واحــد فنــی و مهندســی از ســازمان صنعــت  1396  ب
ــه هــای   ــت خــود را در زمین معــدن و تجــارت اســتان زنجــان  فعالی
سیســتم هــای مدیریــت و بهبــود کیفیــت ، اتوماســیون ، و  صنعــت 
نــرم افــزار  آغــاز نموده اســت، این شــرکت در نظــر دارد در راســتای 
ــر ســاخت  ــوم و زی رســالت خــود کــه ایجــاد و گســترش زیســت ب
ــای  ــب و کاره ــعه کس ــی، و توس ــش ،کارآفرین ــعه دان ــای توس ه
ــا  ــیر ب ــن مس ــردارد؛ در ای ــدم ب ــت ، ق ــان اس ــش بنی ــه و دان فناوران
تشــکیل کار گــروه هــای مختلــف بــه ارائــه خدمــات تخصصــی بــا 

ــم . ــدام نمــوده ای ــات متخصصــان خــود اق اســتفاده از تجربی
1-1-2  گروه مشاوره های سیستمی

ــل  ــی و تحلی ــه یاب ــی ، عارض ــاوره مدیریت ــات مش 1-1-2-1 خدم
ــروژه ــت پ ــد ، مدیری ــی فرآین ــتم ، مهندس سیس

هــای  سیســتم  اســتقرار  و  ســازی  پیــاده   ، طراحــی   2-2-1-1
 IMS  ، کیفیــت  مدیریــت 

1-1-2-3 مشــاوره خــود ارزیابــی و تدویــن اظهارنامــه بــر اســاس 
EFQM مــدل تعالــی ســازمانی

1-1-2-4 طراحی، اجرا و مشاوره سیستم های بهبود و بهره وری
ــی )دارای  ــات کارآفرین ــه خدم ــازار و ارائ ــن ب ــروه ف 1-1-3  گ

ــتابدهنده  ــی، ش ــات کارافرین مجــوز مرکــز اطــالع رســانی و خدم
ــتراکی( ــای کار اش ــات فض ــه خدم و ارای

1-1-3-1 ارائه خدمات مشاوره کارآفرینی
1-1-3-2 ایجــاد شــرایط پیشــرفت ســریع و درســت بــرای کســب 

و کارهــای نوپــا )شــتابدهی(
1-1-3-3 برگزاری رویداد های استارتاپی

1-1-3-4 ارائه خدمات سرمایه گذاری ) فن بازار(
1-1-4  گروه هوشمند سازی ، مدیریت انرژی و انرژی های نو

یکپارچــه  جامــع  سیســتم  ســازی  پیــاده  و  طراحــی   1-4-1-1
انــرژی مدیریــت 

)BMS(1-1-4-2 هوشمند سازی اماکن و تاسیسات
1-1-4-3 طراحــی و اجــرای پــروژه هــای مبتنــی بــر انــرژی هــای 

نــو و تجدیدپذیــر
1-1-4-4 ممیزی فنی انرژی

50015 Iso 1-1-4-5 اندازه گیری و عملکرد انرژی
1-1-4-6  راهنمــای اجــرا و نگهــداری بهینــه سیســتم هــای انــرژی 

Iso50004
1-2- معرفی بخش فناوری اطالعات و ارتباطات 

       1-2-1 طراحی و پشتیبانی وب سایت
       1-2-2 طراحی و تولید اپلیکیشن های موبایل

مرکــز مشــاوره، اطــالع رســانی و خدمــات کارآفرینی 
الغدیــر، اولیــن مرکــز مشــاوره بــا مجــوز رســمی اداره 
ــاه اجتماعــی در اســتان زنجــان  کل تعــاون ، کار و رف
ــاز  ــال 93 آغ ــود را از س ــت خ ــه فعالی ــد ک ــی باش م
نمــوده و در ســال 97 توانســته اســت کــه مجــوز 

ــد. ــذ نمای ــز اخ ــترک را نی ــای کاری مش ــتاب¬دهندگی و فض ش
مختصــری از فعالیــت هــای ایــن مرکــز در راســتای مشــاوره شــغلی و خدمــات 

کارآفرینــی در آیتــم هــای 9گانــه معرفــی مــی شــوند:
1-  طراحی و مهندسی انواع کسب و کارهای انفرادی، شریکی و شرکتی.

2- مشاوره و راه اندازی انواع مشاغل.
3- معماری و مهندسی مجدد سازمانی.

4- آموزش و پژوهش سازمانی.
5- توسعه کسب و کار و شناسایی نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی.

6- مشاوره و برنامه ریزی مالی.
7- طرح توجیهی برای ارائه به بانک های عامل جهت اخذ وام اشتغال.

8- مشاوره در زمینه های تجاری سازی.
9- عارضه یابی و رفع موانع تولید واحدهای صنعتی.

ایــن مرکــز در تــالش اســت تا بســتری مناســب بــرای کارآفرینــان اســتان فراهم 
نمایــد و در ایــن زمینــه آمــاده ارائــه هرگونــه خدمــات و کمــک رســانی هــای 

الزم بــه آن هــا مــی باشــد. 

شــهرک  دو:  شــعبه  آدرس 
صنعتــی علــی آبــاد - ســاختمان 
ــر  ــهرک- دفت ــب و کار ش کس
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ستایشگر معلمی هستیم که اندیشیدن آموخت نه اندیشه ها را

ــا  ــزا ب ــم اف ــان عل ــم اندیش ــی ه ــات کارآفرین ــاوره وخدم ــز مش مرک
رویکــرد کارآفرینانــه پــس از چهارده ســال بررســی و مطالعــه در حوزه 
کســب وکار و کارآفرینــی در ســال 1395 اولیــن مرکــز مشــاوره با بهره 
منــدی از تیــم مجــرب و فرهیختــگان عرصــه کســب وکار خــود را بــا 

مدیریــت ســر کار خانــم مهــری حســنی تاســیس کــرده اســت.
ــر  ــرورش پذی ــر و پ ــت پذی ــر، تقوی ــوزش پذی ــری آم ــی ام کارآفرین
اســت. امــروزه آمــوزش کارآفرینــی بــه یکــی از مهمتریــن و گســترده 
ــالهای  ــی س ــت. ط ــده اس ــل ش ــی تبدی ــای آموزش ــت ه ــن فعالی تری
اخیــر ، مرکــز مشــاوره وخدمــات کارآفرینــی هــم اندیشــان علــم افــزا 
بــر حســب ویژگــی گــروه هــای تحــت آمــوزش و نیازهــای محلــی، 
منطقــه ای و ملــی، برنامــه های آموزشــی متعــددی را برای ســازمانهای 
ــه  ــت ک ــت.این درحالیس ــوده اس ــی نم ــی طراح ــی و عموم خصوص
دولــت نیــز حمایــت هــای ویــژه ای را از فعالیــت هایــی کــه جهــت 
تشــویق کارآفرینــی بیــن جوانــان می شــود، بســتر ســازی کــرده اســت.

دوره هــای آمــوزش کارآفرینــی نــه تنهــا جای خــود را در بســتر دروس 
دانشــگاهی و در رشــته هــای مختلــف بــاز نمــوده، بلکــه در دوره هــای 
مختلــف تحصیلــی از ابتدایــی تــا دبیرســتان نیز مــورد توجه قــرار گرفته 
اســت. گرچــه امــروزه تنــوع ایــن دوره هــا، شــرکتهای موجــود را نیــز 
تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد و دوره هــای متعــددی جهــت رشــد، 
بقــا و کارآفریــن نمــودن ســازمانهای بــزرگ طراحــی شــده، امــا هــدف 
اولیــه از توســعه کارافرینــی همانــا تربیــت نمــودن افــراد متکــی بــه نفس 
و آگاه بــه فرصتهــا و بــه طــور کلــی افــرادی اســت کــه تمایــل بیشــتری 

بــه راه انــدازی کســب و کارهــای مســتقل دارنــد.
ازدیگــر اهــداف مرکــز هــم اندیشــان علــم افــزا بهبــود ورشــد 
کســب وکار وتــالش در جهــت ایجاداشــتغال پایــدار بــوده و قطعــا 
کارآفرینــی و راه انــدازی کســب کار یــا تجــارت کار مســتلزم 
ــتا  ــن راس ــه در ای ــت ک ــش روس ــای پی ــش ه ــی چال ــی اصول بررس
برآنیــم بــا مشــاوره اصولــی و مبتنــی بــر علــم و شــرایط پیــش روی 
کشــور و نیــز بررســی فرصــت هــا ، تهدیدهــا و نقــاط ضعــف و قوت 
نســبت بــه مشــاوره اصولــی و مبتنــی بــر علــم و شــرایط پیــش روی 

ــم . ــدام کنی کشــور اق
ــکان  ــب وکار-ام ــدل کس ــی ارزش- م ــاز آفرین ــی وب ارزش آفرین
Business plan ــب وکار ــدل کس ــنجی-خلق م سنجی-نیازس

ــنجی- راه  ــکان س ــی وام ــای مطالعات ــرح ه ــی ط ــت- بررس مدیری
اســتارتاپ-رهبری-مذاکره انــدازی 

ــی از 21  ــی کارآفرین ــه جهان ــبت هفت ــه مناس ــت ب ــر اس ــایان ذک ش
ــان مــاه مرکــز هــم اندیشــان علــم افــزا مشــاوره رایــگان  الــی 27 آب

ــد داد. ــام خواه ــب و کار انج ــدازی کس ــوری راه ان حض
ــط  ــان را در خ ــی، کارآفرین ــوالت جهان ــیر تح ــر س ــال حاض  در ح
مقــدم توســعه فنــآوری و توســعه اقتصــادی قــرار داده اســت . تجربــه 
موفقیت آمیــز اغلــب کشــورهای پیشــرفته و نیــز برخی از کشــورهای 
در حــال توســعه در عبــور از بحرانهــای اقتصــادی بــه واســطه توســعه 
ــا ســایر کشــورها  ــده ت ــی در آن کشــورها، موجــب گردی کارآفرین
نیــز بــرای کارآفرینــی، کارآفرینــان و شــکل گیــری کســب و 
ــه  ــت ب ــا عنای ــد. ب ــل گردن ــی قائ ــت خاص ــه اهمی ــای نوآوران کاره
پدیــده جهانــی شــدن اقتصــاد، برخــی عقیــده دارنــد کــه » بازارهــای 
جهانــی فــردا در اختیــار شــرکت هایــی اســت کــه بــه ریســک پذیری 
ــری  ــرمایه های فک ــترش س ــرای گس ــد و ب ــا می دهن ــه به کارآفرینان
ــردی  ــد، در بالندگــی ف خــود در حــد کالن ســرمایه گذاری می کنن
پرتالشــند و در تعییــن اســتراتژیها، شــرایط محیطــی را مــد نظــر قــرار 
می دهنــد «. بــر همیــن اســاس، توســعه  کارآفرینــی از جنبه هــای 
گوناگــون مدنظــر قــرار گرفتــه اســت. آمــوزش، یکــی از جنبه هــای 
مهــم در گســترش کارآفرینــی اســت کــه مــورد توجــه ویــژه ای واقع 
شــده اســت. بــا توجــه بــه مطالعــات مختلــف، ثابــت شــده اســت کــه 
ویژگی هــای کارآفرینــان اغلــب اکتســابی اســت، نــه وراثتــی. از ایــن 
رو مرکــز مشــاوره وخدمــات کارآفرینــی هــم اندیشــان علــم افــزا در 
حــال حاضــر آمــوزش کارآفرینــی را بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن و 

ــل کــرده اســت. ــود تبدی ــای خ گســترده ترین فعالیت ه
مرکــز هــم اندیشــان در کنــار مباحــث مشــاوره ای ، بــه طــور میانگین 
در هفتــه ســه جلســه آموزشــی مرتبــط بــا کارآفرینــی در محــل ایــن 

مرکــز برگــزار مــی نمایــد .

شــرکت ارکان صنعــت پــارس از ســال 1388 
متخصــص،  ازکارشناســان  گیــری  بهــره  بــا 
مجــرب و توانمنــد، دارنــده پروانــه خدمــات فنــی 
ــرمایه  ــاری و س ــاوران اعتب ــون مش ــه از کان ــی و دارای رتب ومهندس
ــوز  ــذ مج ــه ISO 2008-9001 و اخ ــی و گواهینام ــذاری بانک گ
ــی از اداره  ــات کارآفرین ــانی و خدم ــالع رس ــاوره و اط ــز مش مرک
کل تعــاون, کار و رفــاه اجتماعــی اســتان و مجــوز فعالیــت از 
ســازمان نظــام رایانــه ای اســتان، در زمینــه ارائــه خدمــات مشــاوره 
ــی و  ــی، معدن ــف صنعت ــای مختل ــروژه ه ــرل پ ــارت و کنت ای، نظ

ــد.  ــی نمای ــت م ــی فعالی ــاورزی و خدمات کش
ــا  ــا اخــذ نمایندگــی و همــکاری ب ــن شــرکت ب از ســوی دیگــر ای
ــای  ــه مشــاوره سیســتم ه ــر کشــور، در زمین ــن شــرکت معتب چندی
مدیریتــی، سیســتم هــای کنتــرل و بهبــود فراینــد و عملکــرد، 
عارضــه یابــی و بهــره وری، اســتقرار اســتانداردهای بیــن المللــی و 
ملــی، اخــذ گواهــی حــالل، پیــاده ســازی سیســتم هــای یکپارچــه 

ــد. ــات میباش ــه خدم ــاده ارائ ــازمانی )ERP( آم ــازی س س
ــک و  ــع کوچ ــازمان صنای ــه از س ــذ گواهینام ــا اخ ــن ب    در ضم
شــهرکهای صنعتــی ایــران هــم اکنــون بــه عنــوان مشــاور منتخــب 
ــه در  ــای فناوران ــایی نیازه ــه و شناس ــع عارض ــی و رف ــه یاب عارض
ــت  ــد اس ــط دارد.  امی ــا ارگان ذیرب ــک ب ــکاری نزدی ــع، هم صنای

بــا عنایــت بــه اینکــه شــرکتهای مشــاوره ای و خدمــات فنــی 
ــد  ــتان دارن ــعه اس ــتغالزایی و توس ــهمی در اش ــز س ــی نی و مهندس
بــا حمایــت و ارزش گــذاری بــه جایــگاه شــرکتهای خدمــات 
ــت  ــانی در سیاس ــالع رس ــاوره و اط ــز مش ــی و مراک ــی ومهندس فن
گذاریهــای اســتانی بتوانیــم نقــش بســزایی در شــکوفایی اقتصــاد و 

ــم.  ــا نمائی ــتان ایف ــادی اس ــف اقتص ــهای مختل ــالی بخش اعت
ایــن شــرکت تــا کنــون توانســته اســت طــرح توجیهــی بیــش از 400 
ــتانهای  ــرا در اس ــت اج ــک جه ــط و کوچ ــزرگ و متوس ــروژه ب پ
ــان،  ــتان اصفه ــرقی، اس ــی و ش ــان غرب ــران، آذربایج ــان، ته زنج
اســتان مرکــزی، البــرز، کرمانشــاه، همــدان و بوشــهر و هرمــزگان، 
گیــالن و... تهیــه نمــوده و بعنــوان ناظــر بــر اجــرای دههــا پــروژه در 

اســتان نظــارت مســتقیم داشــته باشــد.  
ایــن شــرکت بــا توجــه بــه داشــتن رتبــه از کانــون مشــاوران 
ــد  ــورد تایی ــاور م ــوان مش ــی بعن ــذاری بانک ــرمایه گ ــاری و س اعتب
ــا کلیــه بانکهــای کشــور و ســازمانها و شــرکتهای ذیربــط بخــش  ب
ــگری و  ــات، گردش ــاورزی، خدم ــارت، کش ــدن، تج ــت، مع صنع

ــت. ــته اس ــک داش ــکاری نزدی ــل و ... هم ــل ونق حم
ضمــن گرامیداشــت هفتــه جهانــی کارآفرینــی در راســتای فعالیــت 
خــود، ایــن مرکــز در نظــر دارد در طــول ایــن هفتــه خدمــات 

ــد.  ــه نمای ــن ارائ ــه مراجعی ــه کلی ــگان ب مشــاوره ای رای

معرفی شرکت تدبیرسازان هوشمند فرتاک زنجان
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