چهارشنبه

 17آذر 1400
 3جمادیاالول1442
 8دسامبر 2021
شماره 1950
پیاپی 3268

طرحهای پررنگ و
حضور بیرمق

رشد آموزش عالی
به مدد آمایش سرزمین

حل مشکالت واحدهای
تولیدی و صنعتی

7

رویکرد بازار و اصناف به علم و آموزش چگونه است؟

افقهای بازار بر بستر دانش

وضعیت بهتر از گذشته است
رسول جهانگیری ،عضو هیاترئیسه اتاق اصناف
درب��اره نقش دانش در
ای��ران در گفتوگو با
حوزه اصناف در زندگ��ی آمیخته با تکنولوژی امروز
عنوان ک��رد :امروز نمیتوان گفت اصناف و صاحبان
کسبوکار کشور امروز همچنان بر مسیر تجربههای
سینهبهس��ینه حرکت میکنن��د و دانش آکادمیک
در ای��ن موضوع نقش��ی ندارد .جهانگیری با اش��اره
به همهگیری ویروس کرونا طی دو س��ال گذش��ته
در کش��ور ،خاطرنش��ان کرد :متکی بودن صاحبان
بس��یاری از کس��بوکارها بر دانش روز توانست این
واحده��ا را از ورشکس��تگی نج��ات ده��د .در عین
حال در ش��رایط عادی کس��بوکار نیز بهطور قطع
واحدهای��ی که فعالیتهای خود را براس��اس دانش
ش��کلمیدهند ،عملکرد موفقتری نسبت به سایر
بوکارها خواهند داشت .وی در اینباره افزود:
کس�� 
افرادی که به س��مت علم و دان��ش رفتهاند در زمان
نوس��انات اقتص��ادی و رکود مش��کل کمتری دارند
و برمبن��ای کیفیت کار و علم و دانش��ی که پیشتر
آموختهاند ،پی��ش میروند .به عب��ارت دیگر ،تکیه
بر دانش از ش��رایط ش��کلگیری رقابت سالم میان
واحده��ای صنفی اس��ت .جهانگیری درب��اره اصل
رقاب��ت واحدهای صنفی با یکدیگر ،بیان کرد :رقابت
واحدهای صنفی با هم یک اصل اس��ت اما این رقابت
باید ویژگیهایی داش��ته باش��د و در چارچوبی قرار

بگی��رد .قط��ار رش��د و
توسعه بهسرعت در حال
حرکت اس��ت و کس��به
باید خود را با س��رعت آن
منطبقکنندتاازمسیرجا
بوکارهای
نمانند .اکنون شاهد هستیم بعضی از کس 
بوکارهای سنتی پیشی گرفتهاند؛
اینترنتی از کس�� 
بنابراین کس��به باید خودش��ان را به علم روز تجهیز
کنن��د و ای��ن یک اولوی��ت اس��ت .وی تصریح کرد:
جامعه صنف��ی امروز ،مزیتی نس��بت به  ۵۰س��ال
قبل و حتی دو دهه گذش��ته دارد و آن این اس��تکه
قالب جامعه صنفی ،افراد تحصیلکرد ه هس��تند .یک
روزی قالب افراد تحصیلکرده در منصبهای دولتی
وارد میشدند و پش��ت میز مینشستند و حاال افراد
جدیدی که وارد اصناف ش��دهاند ،فارغالتحصیالن
دانشگاهی هستند .جهانگیری افزود :فضای اصناف
دیگر بومی و س��نتی نیست و بسترهای آموزشی در
اصناف فراهم اس��ت .نکته حائ��ز اهمیت اینکه ،این
ویژگی منحصر به تهران نیس��ت .فراوانی دانشگاهها
اگر هزار عیب دارد ،یک حس��ن نی��ز دارد؛ جامعه ما
تحصیلکرده شد و سواد شهروندان که روزی در سطح
ی ارشد شده
ابتدایی بود حاال کارشناسی و کارشناس 
اس��ت .در این فضای رقابت��ی آن واحد صنفی موفق
میشود از ظرفیت علم و دانش بهره ببرد.

عکس:

پیمان صفردوس�ت :یکی از مواردی که همواره درباره اصناف و کس�بوکارهای کشور مطرح
بوده ،فضای س�نتی حاکم بر این حوزه است .بسیاری از کارشناسان اقتصاد معتقدند اگر به این
نیاز اشراف داریم که پیشرفت اقتصاد باید از کسبوکارها و اصناف شروع شود ،باید به این باور
نیز برسیم که رشد اصناف نیاز به بسترهای دانش دارد؛ بنابراین پیش از حرکت در مسیر توسعه
باید کسبوکارهای کشور را مبتنیبر دانش شکل دهیم.

البته در این زمینه دستاندرکاران اصناف و کسبوکارها بر این باورند که اصناف امروز نسبت
به ش�کل قدیمی آن در دهههای گذش�ته س�هم بیش�تری از دانش و علم روز دارند و در مسیر
پیشرفت قرار گرفتهاند.
در این راس�تا،
نقش دانش در حوزه اصناف را در گفتوگو با دس�تاندرکاران و فعاالن
حوزه یادشده مطرح کرد ه و دیدگاه آنها را در این زمینه جویا شد ه است.

اصناف حاصل تلفیق دانش و تجربه است
اصغ��ر طاهریپ��ور ،رئیس ات��اق اصناف ارومی��ه درباره نق��ش دانش در
ش��کلگیری اصناف در گفتوگو با
عنوان ک��رد :اصناف و واحدهای
صنفی یکی از قدیمیترین تش��کلها در نظام اقتصادی کشور هستند .برخی
صنوف در کش��ور دهها س��ال پیش از آشنایی نظام کسبوکار با عرصه مدرن
ل گرفتهاند .در حالحاضر برخی اصناف با سابقه چندده ساله همچنان
ش��ک 
مشغول فعالیت هستند و حتی این شکل از کسبوکار بهصورت خانوادگی از
پدر به پس��ر منتقل شده است .طاهریپور در اینباره خاطرنشان کرد :البته
نمیتوان از این نکته غافل بود که تجارت و کسبوکار در دوره معاصر با توجه

به رقابتی ش��دن آن شرایطی متفاوت نسبت به گذشته دارد ،به همین دلیل
نمیتوان انتظار داش��ت کسبوکارها با تکیه بر تجربههای محدود این حوزه
بتوانن��د در عرصه رقابت موفق حاضر باش��ند .وی در این زمینه تصریح کرد:
فضای امروز کسبوکار به گونهای است که فعاالن این بخش باید با در اختیار
داش��تن دانش روز و اس��تفاده از فناوریهایی که در چارچوبهای اقتصادی
دنیا تعریف شده به ادامه فعالیت بپردازند .نماینده اتاق اصناف ایران با اشاره به
سهم صنوف کشور در بهرهگیری از دانش روز در این حوزه ،بیان کرد :اگرچه
امروز کل نظام اصناف و کس��بوکارها در کش��ور همچنان در بسیاری موارد

به صورت س��نتی عمل میکنند اما ش��اهد ورود
افراد تحصیلک��رده و متخصص نیز در بخشهای
مختلف تولی��د و خدمات اصناف هس��تیم .ورود
دانش��گاهیان ب��ه عرص��ه اصناف باعث ش��ده در
سالهای اخیر ش��اهد دگرگونیهای فراوانی در
این حوزه باش��یم .رئی��س اتاق اصناف ارومیه تاکید ک��رد :اختالفنظرهایی
در ای��ن زمین��ه وجود دارد اما تلفی��ق تجربه و دانش در این بخش توانس��ته
راهکارهای مفیدی را در حوزه اصناف ایجاد کند.

دانش نباید فقط خودجوش باشد
علی فاضلی ،رئیس پیش��ین اتاق اصناف تهران و عضو کنونی هیاترئیسه
این اتاق در گفتوگو با
درباره نقش دانش در توسعه کسبوکارهای
امروز اظهار کرد :بر کس��ی پوشیده نیست که بخشهای مختلف اقتصادی و
اجتماعی در جوامع مختلف با پشتوانه دانش و آگاهیهای روزآمد میتوانند
تاثیرگذاریهای بیش��تری در حوزه اقتصاد داش��ته باش��ند .وی در اینباره
اف��زود :اینکه ما در کش��ور تا چه حد توانس��تهایم برای ش��کلگیری چنین
س��اختارهایی در حوزه اصناف برنامهریزی کنیم جای سوال دارد .اگرچه در
بوکارهای
سالهای گذشته اقداماتی برای ایجاد چنین قابلیتهایی در کس 
کشور انجام شده اما به نظر میرسد این برنامهریزیها همچنان برای جامعه
بزرگ ایران کافی نیس��ت .همچنان در کش��ور در ح��وزه بنگاههای صنفی
دانش همگام با پیش��رفتهای جهانی ایجاد نش��ده که این موضوع عالوهبر
برنامههای ناموفق دولت به دلیل فعالیتهای ناکافی دستاندرکاران حوزه
اصناف نیز بوده است .رئیس پیشین اتاق اصناف تهران در ادامه خاطرنشان
کرد :برخی اتحادیهها در این بخش فعالیتهای مطلوبی در س��الهای اخیر

داش��تهاند و حتی این کار را تا تاس��یس دانش��گاه و دانشکدههای تخصصی
پی��ش بردند اما نمیتوان در این حوزه به حرکتهای خودجوش و بخش��ی
اکتفا کرد و نهادهای باالدس��تی مانند وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی و
همچنین مجموعه اصناف در این زمینه برنامهریزیهای مدون و متناس��بی
داش��ته باش��ند؛ به عالوه حوزه دانش امروز حوزهای است که در فاصلههای
زمانی کوتاه با تغییر و پیش��رفت روبهرو میش��ود و به همین دلیل نیاز است

آموزشهای مداوم و تکمیلی نیز به فعاالن اصناف
ارائه ش��ود .فاضلی در پایان گفت :با توجه به آنچه
از فضای اصناف و کس��بوکار کش��ور مش��اهده
میش��ود میتوان گفت آموزش و گسترش دانش
در این بخش تا امروز متناس��ب ب��ا ظرفیتهای
کشور انجام نشده است.

سخن پایانی
اصناف امروز با بیش از  3میلیون واحد در حال فعالیت هس��تند که در
زیرمجموع��ه خود افراد زیادی را ب��ا تجربه و تخصصهای مختلف به کار
گرفتهاند .این مجموعه عظیم اگرچه سالها است فعالیت میکند اما این
وضعی��ت نمیتواند با تکیه بر اندوختهه��ای تجربی و نظام بازار و اصناف
گذشته همچنان ادامه یابد .نگاه تخصصی به بازار و فعالیتهای اقتصادی

در ای��ن بخش در س��الهای اخیر موضوعاتی مث��ل بازاریابی ،برندینگ،
خدم��ات پس از فروش ،فروشها و فروش��گاههای مج��ازی و تبلیغات را
مطرح میکند؛ موضوعاتی که عالوهبر دانش تخصصی در کس��بوکار در
بازارهای رقابتی به آن نیاز اس��ت و باید برنامهریزیهای درس��تی درباره
آن انجام شود.

