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اقتصاد کیش - پرورش قارچ در 
جزیره شغلی اســت که او این روزها 
مشــغول به آن اســت و توانسته برای 
اولین بار کارگاه پرورش و تولید قارچ 
با نــام " قارچ آداک کیش " راه اندازی 
کند. به گفته نصرتی ظرفیت تولید قارچ 
در جزیره بیش  از  ١٠٠  تن   درســال 
اســت. اگر مصرف  سرانه  قارچ  براي  
هــر نفر  را ٢ کیلوگرم  محاســبه  کنیم  
مصرف جزیــره ٨٠  تن  خواهد بود و 
اگر گردشگران  هم   به  این  آمار  اضافه   
شــوند  ظرفیت تولید بیش  از ١٠٠ تن  
درســال  را خواهیم داشــت. ظرفیت  
ســالن قارچ آداک بیــن١٠ تا  ١٥  تن  
درســال مي باشد که امیدواریم  بتوانیم  
با ایجاد سالنهاي بیشتر ظرفیت  تولید  

قارچ جزیره  را  باالتر ببریم.
مقدمه

کارآفرینــی یکــی از واژه های 
پررنگ در روزگار ما اســت. با وجود 
آنکه ۳٠٠ ســال از قدمــت این واژه و 
مفهوم پنهان در ورای آن می گذرد، هنوز 
هم تازه  نفس است و مسیری طوالنی 
در پیش رو دارد. تبدیل شــدن به یک 
کارآفرین موفق، به معنای تغییر ماهیت 
دادن از یک تماشاگر به یک پرسشگر 
اســت. تنها در این صــورت می توان 
راه های نرفته را پیدا کرد یا حتی راه های 

جدیدی برای رفتن ساخت.  
کارآفرینی چیست؟

در نگاه اول می توان کارآفرینی را 

این گونه تعریف کــرد: »تالش برای 
راه اندازی یک کســب و کار که در آن 
کارآفرین با هدف به دست آوردن سود 
از نهایــت امکانات پیرامون خود مانند 
تخصص، ایده یا هنر استفاده می کند.« 
در تعریف تخصصی تر نه  فقط کارهای 
فیزیکی بلکه راه اندازی کسب وکارهای 
آنالین را نیز می توان در زمره  کارآفرینی 
گنجاند. اگر نظر اندیشــمندان را روی 
هم بگذاریم شــاید بتوان کارآفرینی را 
ارزش آفرینی برای یک کســب و کار 
تعریف کرد که پشــتکار و ایده پردازی 
در آن نقش بسیار بزرگی بازی می کنند.

بــه چــه کســی کارآفرین 
می گویند؟

به شــخصی کــه شــروع یک 
کسب وکار جدید را به عهده می گیرد، 
کارآفرین گفته می شــود. در واقع، فرد 
کارآفرین بنگاهی را ایجاد می کند که در 
آن سرمایه و نیروی کار برای رسیدن به 
یک منبع درآمد از طریق تولید یا ارائه  یک 
خدمت با هم ترکیب می شوند.استفاده 
از ایده های نو برای کســب وکارهای 
نــو، اجرایی کردن مشــاغل معمول با 
یک ایــده  جدید و بــه روز، ارائه  یک 
خدمت با اســتفاده از فناوری های روز 
و تکنولوژی هــای مــدرن، تولید یک 
محصول در جایــی که تقاضا برای آن 
بیشتر از سایر مناطق است و مواردی از 

این دست، یک کارآفرین را می سازند.
چالش های پیش روی تبدیل 

شدن به کارآفرین موفق
برخالف کسب وکارهای سنتی، 
کارآفرین شــدن با ریسک های زیادی 
همراه است. در واقع کارآفرین هایی که 
از آن ها به  عنوان محرک اقتصادی یک 
کشور یا منطقه یاد می شود ریسک های 
زیــادی را به جــان خریده اند و حتی 
شکســت های بزرگی را از ســر 
نشــان  آمارها  گذرانده اند. 
می دهند که درصد باالیی 
از کارآفرینان در مسیر 
رسیدن به اهداف خود 
دچار بحران می شوند. 
موضــوع  ایــن 
بــه دلیــل کافی 
مهارت ها،  نبودن 
ی  هــا و نیر
درونی  انگیزه بخش 
و مواردی اســت که در 
کنــار هم قرار گرفتن آنها 
از یک فرد معمولی یک 
کارآفریــن می ســازد.

کارآفریــن  مدیــران 
کــه متولیــان به حق 
توسعه هستند منتظر 

تغییــرات محیط نمی نشــینند، بلکه 
خود تغییر و دگرگونی ایجاد می کنند، 
انجماد رفتارهای موجود را می شکنند، 
نگرش ها را تغییر می دهند و با اندیشه 
خود تغییرات را در افراد تثبیت می کنند. 
هــدف آن ها ایجاد تحول و نوآوری در 
راســتای منافع و اهداف اســت. مدیر 
کارآفرین نایابی و گرانی را با ابتکارات 
در فناوری تولید، جایگزینی مواد اولیه 
و سایر اقدامات بی اثر یا کم اثر ساخته و 
حتی از آن برای پیشبرد اهداف استفاده 

می کند.
مدیران کارآفرین تســلیم محیط 
نیســت، با پیش فعالی زمام امور را در 
دست می گیرد و سوار بر موج تغییرات 
محیط، به مقاصدش دســت می یابد.  

َشــهرخ لواسانی که بیشــتراو را به نام 
خانوادگی )نصرتی( می شناسند یکی 
از کارآفرینان موفق جزیره کیش است. 
پرورش قارچ در جزیره شــغلی است 
که او این روزها مشــغول به آن اســت 
و توانســته برای اولین بار کارگاهی در 
پــرورش و تولید قارچ بــا نام " قارچ 
آداک کیــش " راه اندازی کند. نصرتی 
تحصیلکرده انگســتان و از سال ١۳66 
ساکن جزیره کیش است و پیش  از اقدام 
به کارآفرینی به عنوان فعال اقتصادی در 
جزیره مشغول به فعالیت بوده است. به 
گفته خودش این کار با ریســک باالیی 
همراه بــود و در واقع توجیه اقتصادی 
نداشت اما  در جهت کارآفرینی و ایجاد 
اشتغال برای جوانان اقدام به راه اندازی 

این کار تولیدی کرد.
گفت و گوی ما بــا این بانوی 
کارآفرین جزیره کیش را در ادامه می 

خوانید:
بیــکاری جوانــان؛ موتور 

محرکی در جهت کار آفرینی
شهرخ نصرتی در ابتدای سخنان 
خود در پاســخ به این سوال که جرقه 
خالقیت و کارآفرینی در جزیره از چه 
زمانی در ذهن شما زده شد، گفت: انگیزه  
من  فقط    ایجاد  کار آفرینی  بود و جرقه 
ایــن  کارآفریني  براي تولید وپرورش 
قــارچ  در جزیره  زیباي  کیش از زماني  
زده  شد  که  مي دیدم  فرزندانم با داشتن  
لیسانس  منابع  طبیعي  و فوق لیسانس 
مدیریت  تکنولوژي  از دانشگاه  تهران  

بیکار هســتند و این  مســئله  به شدت  
مــرا ناراحت  میکرد. امثال فرزندان من 
کم نیستند؛ سالها تالش  میکنند، رزومه 
میفرســتند که بتواند شغل مورد عالقه 
شــان را دنبال کنند اما متاسفانه دري به 
رویشان باز  نمی شود. دلم مي  سوخت 
نه فقــط برای فرزندانم بلکه برای همه 
جوانهای تحصیلکرده و بزرگ شــده 
جزیره کیش که از وجودشــان  استفاده  
نمی شــود و جایگاه شــغلی مناسبی  
ندارند. به همین خاطر مصمم شدم که  
کاری انجام دهم تا باعث  ایجاد  شــوق 
و انگیزه وامید باشم  که به لطف و یاري  
خدا موفق شدم کارگاه پرورش قارچ را 

راه اندازی کنم.
وی دربــاره نحوه آموزش نیروی 
انسانی در پرورش و تولید قارچ گفت: 
گذراندن یک دوره آموزشي بصورت  
تئوري کافی اســت اما تا  کار  بصورت  
عملي انجــام  نگیرد آمــوزش  کامل  
نخواهد شــد. چون  این  اولین  تجربه  
مــا بود  از ابتــدای  تولید   قدم  به  قدم  
از  تجربه  یکي  بهترین  مشاوران تولید 
قارج در ایــران؛ جناب  اقاي  مهندس  
یوسفي اســتفاده  کردیم. ایشان  هربار  
ازاصفهان   به  کیش  مي  آمدند، ازنزدیک  
سالن  را  بازدید  مي کردند و راهنمایی 
و مشاوره های الزم را انجام می دانند و 
ماحصل کار هم ارائه محصول باکیفیت 

به بازار بود.  
 قارچ آداک با ظرفیت تولید 

ده تن در سال
این بانوی کارآفرین در خصوص 
راه انــدازی کارگاه تولیــدی قارچ و 
ظرفیت تولید آن در جزیره کیش گفت: 
سالن تولید  قارچ آداک در فاز 6  صنعتي  
واقع  شــده  و درحال  حاضر  توانایي 
تولیــد قــارچ  در  6  دوره  از ســال  را 
داراست. وی با بیان اینکه ظرفیت  تولید 
این  ســالن   در هر دوره حدود  یک  و 
نیم تن )١٠ تن در سال ( مي باشد، گفت: 
امیدوارم با ایجاد ســالنهاي  بیشتر  این  
ظرفیت  را   از ١٠  به  ١٠٠ تن  برسانیم.

نصرتی از میزان اشتغال ایجاد شده 
در کارگاه تولیدی قارچ آداک گفت: در 
حال حاضــر ٤  نفر  بطور ثابت ، ٤ نفر  
بصورت   اشــتغال  روزانه  یا فصلي و 
حدود ٤  نفر  هم بصورت غیر مستقیم 

در مجموعه مشغول به کار هستند.
امکاناتی که دســت به دست 
هــم منجر بــه ارائــه محصول 

باکیفیت می شود
وی در پاســخ به این ســوال که 
چه شرایطی برای پرورش تولید قارچ 
به صورت صنعتی و ســنتی باید فراهم 
باشــد؛ گفت: به طور کلی براي  تولید 

وپرورش  قارچ  باید  امکانات  وشرایط 
رشــد قارچ فراهم  باشد  و  این  اتفاق  
بصورت  طبیعي  رخ  نمي دهد. ما باید 
تمام  امکانات  رشــد  شامل: رطوبت 
سالن، رطوبت کمپوست، دماي محیط، 
دماي کمپوســت، خاک و  اکسیژن را 
براي رشد  قارچ فراهم  کنیم. سالن باید 
کامال  ایزوله ، بهداشتي و  مجهز  به  برق  
و از آ ب  کافي    برخوردار  باشد.     تمام 
وسایل و تجهیزات  قابل  شستشو  وطبقه  
بندي  شده  باشده و در مناطق گرم باید از  
کولرها و چیلر هاي  قوي  خنک  کننده 
استفاده  شود تا  شرایط  رشد  یک  قارچ  
خوب  فراهم  شــود. وی در خصوص 
هزینه های ایجاد این گارگاه گفت: براي  
ساخت  این  سالن  بیش  از  آنچه  فکر  
میکردم  متحمل  هزینه  شــدم   قیمت 
همه  اقالم  طي  ســالهاي  اخیر  چندین  
برابر  شد  اما با دریافت تسهیالت بانکی 
توانستم  پروژه  را  تکمیل،  راه  اندازي  

و به  بهره  برداري  برسانم. 
قارچ تازه ای که 4 ساعت پس 
از تولید، به دست مصرف کننده 

می رسد
نصرتی در پاســخ به سوالی که آیا 
برای فروش محصول خودتان در جزیره 
کیش با مشکل مواجه شدید؟ ادامه داد: 
مشکل آنچناني  نداشتیم  به غیر از اینکه 
متاسفانه دوستاني  که از سرزمین اصلی 
قارج وارد مي کنند ســنگ اندازیهای 
کوچکی کردند اما الزم است همین جا 
اشاره کنم که ما هیچ تضاد منافعی با آنها  
نداریم و می توانند باخیال  راحت اقدام 
به فروش قارچ  وارداتي  خودشان  کنند 
و  ماهــم  قارچ تازه تولیدی خودمان را  
پس  از ٤  ساعت  بدست  مصرف  کننده  

میرسانیم.
این بانوی کار آفرین میزان ظرفیت 
تولیــد قارچ در جزیره را   بیش  از  ١٠٠  
تن   درســال  عنــوان کرد و گفت: اگر 
مصرف  ســرانه  قارچ  بــراي  هر نفر  
را ٢ کیلوگرم  محاســبه  کنیم  مصرف 
جزیــره   ٨٠  تــن  خواهد بــود و   اگر 
گردشگران  هم   به  این  آمار اضافه شوند 
ظرفیت تولید بیش  از ١٠٠ تن  درسال  
را خواهیم داشت. ظرفیت  سالن قارچ 
آداک بین  ١٠ تا  ١٥  تن  درسال مي باشد 
که امیدواریم  بتوانیم  با ایجاد  سالنهاي   
بیشــتر، ظرفیت  تولید  قارچ  جزیره  را  

باالتر  ببریم.
وی مزایای پرورش قارچ نسبت 
به تولید دیگر محصوالت کشاورزی را 
اینگونه عنوان کرد: در تمام  طول  سال  
امکان تولید این  محصول  وجود دارد  و  
اشتغال زایي باالیي  خواهد داشت بدین 
معنا  که در ١٠٠ متر  فضا ١٠ تا ١٢  نفر  

مشــغول به کار خواهند شد و از لحاظ 
ارزش غذایی نیز  جایگزین  خوبي  برای 
فرآورده های  گوشــتی خواهد بود. از 
مزیت هــای دیگر تولید این محصول 
می توان به اســتفاده بهینه از  ضایعات  

کشاورزي آن اشاره کرد.
تامین آب کافی؛ مشکل عمده 

تولید قارچ در کیش
شهرخ نصرتی مشکل عمده واحد 
تولیــدی خود را تامین منابع آب عنوان 
کــرد و گفت: مســئوالن فکري  براي 
تامیــن  آب   این  منطقه  کنند. کاربري  
واحد تولیــدی ما  در فــاز 6 صنعتي  
کشاورزي  است  و براي  اینکه  شرایط  
رشد  قارج  فراهم باشد  نیاز  شدید  به  
اب  دهــي   محصــول  داریم  وگرنه با 
خشکی بستر مواجه خواهیم شد و همه 
زحمات به هدر می رود. وی با بیان اینکه 
خوشبختانه مدیر عامل جدید سازمان 
منطقــه آزاد کیش حامــي کارآفرینان 
هســتند و چنــدي  پیــش  از واحد ما 
بازدید داشــتند و دستور حمایت را هم 
صادر کردند اما متاسفانه هنوز  مشکل 
کم آبي داریم و  دائما نگران  تمام  شدن 

آب تانکر هستیم.
سخن پایانی

ایــن بانوی کار آفریــن در پایان 
ضمن تقدیر از مسئوالن سازمان منطقه 
آزاد کیــش توجه به اشــتغال و آینده 
جوانان کیش را مهم و ضروری دانست 
و افزود: داشتن  سرمایه  امري  ضروري 
اســت  اما  اگر کمک و یاري  مسئولین  
نباشــد   نیرو و اســتعداد  جوانان ما  به 

هدر  میرود. 
باید جوانان تحصیلکرده  کیش  را  
دریابیم؛ حیف اســت از نیروی جوانان 
توانمنــد و خالقی که در جزیره  بزرگ  
شــده  اند استفاده نشــود این  جوانها  
سرمایه  هاي  کیش  هستند و باید راه  را  
با ایجاد  کار آفریني  برای آنها هموار  کرد  
تا  با امید  و انگیزه  بیشتري  به  زندگي  

و آینده خود نگاه  کنند.

گروه گردشگری - گردشگری 
ورزشــی به معنای ســفر از یک محل 
به محلی دیگر با هدف درگیر شــدن با 
یک فعالیت یا رویداد ورزشی تعریف 
می شــود. این نوع از گردشگری دارای 
انواع مختلفی اســت. بــه عنوان مثال 
گردشــگری رویدادهای ورزشــی، 
گردشگری ورزشی فعال و گردشگری 
ورزشی نوستالژی از جمله آن  به شمار 
می رود. گردشــگری ورزشــی ابتدا 
محبوب نبود و مورد استقبال گردشگران 
قــرار نمی گرفت اما در دهه اخیر تعداد 
کســانی که در رویدادهای ورزشــی 
خارج از منطقه زندگی خویش شرکت 

می کنند، به شدت افزایش یافته است.
با اینکه گردشگری ورزشی مدت 
زیادی وجود داشــته اما می توان گفت 
مفهومی نسبتا جدید به حساب می آید و 
چند دهه بیشتر نیست که مورد استقبال 

گردشگران قرار گرفته است. 
مطالعات آکادمیک زیادی وجود 
دارد که به مفهوم گردشــگری ورزشی 
مــی پردازد؛ به طور کلی گردشــگری 
ورزشی را در قالب سفر به دور از محل 
ســکونت اصلی خود برای شرکت در 
فعالیت های ورزشی، اهداف تفریحی 
یا مسابقه، ســفر برای مشاهده ورزش 
در سطح مردمی یا نخبگان و سفر برای 
بازدید از یک جاذبه ورزشی مانند موزه 
ورزشــی تعریف می کننــد. عالوه بر 

این ها تعاریــف دیگری در خصوص 
گردشگری ورزشی بیان شده است.

به عنوان مثال گامون و رابینسون، 
محققان حوزه گردشگری، بیان می کنند 
گردشگری ورزشی عالوه بر مدیریت و 
بهره برداری از رویدادهای بزرگ به ارائه 
خدمــات و تجارب مرتبط با ورزش و 
گردشــگری ویژه گردشــگر ورزشی 
می پردازد. گامون و رابینسون همچنین 
اســتدالل می کنند صنعت گردشگری 
ورزشی را نمی توان به راحتی تعریف 
کــرد و بــا توجه به نوع گردشــگری 
ورزشی که مورد بحث است، تعاریف 

متفاوتی وجود دارد. 
بر اســاس بیانیه های رســانه ای 
 )WTO(گردشگری سازمان جهانی 
 )IOC(و کمیته بین المللــی المپیک
که در ســال ٢٠٠٤ اعالم شد، اهمیت 
گردشگری ورزشــی مورد تأکید قرار 
گرفته اســت. در این بیانیه عنوان شده 
گردشگری و ورزش با یکدیگر مرتبط 
بوده و مکمل است و هر ٢ نیز نیروهای 
قدرتمندی برای توسعه به شمار می آید. 
به عنــوان مثــال ســرمایه گذاری در 
پروژه هــای زیربنایی مانند فرودگاه ها، 
جاده هــا، اســتادیوم ها، مجتمع های 
ورزشی و پروژه های رستوران ها برای 
مردم محلی و همچنین گردشــگران 
تأثیر به سزایی در توسعه ایجاد می کنند. 
این موضوع نشــان دهنده فرصت های 

اجتماعــی و اقتصــادی اســت کــه 
گردشگری ورزشی برای مردم محلی 
و همچنین بازدیدکنندگان یک منطقه 

فراهم می سازد.
رویدادهــای  گردشــگری 

ورزشی
این بخش از گردشگری ورزشی 
شامل رویدادهای ورزشی بزرگ مثل 
بازی هــای المپیک یا مســابقات جام 
جهانی فوتبال می شــود. این ٢ رویداد 
هر چهار سال یک  بار برگزار می شود و 
از مشهورترین و پرطرفدارترین مقاصد 
گردشگری ورزشــی در دنیا به شمار 

می رود. 
هر دوره این رویدادها در شــهر و 
کشور متفاوتی برگزار می شود و همواره 
حضور گردشگران فراوانی را به همراه 
دارد. عالوه بر این ها گردشگری مرتبط 
با تیم های مطرح ورزشی نیز بخشی از 
گردشگری ورزشی محسوب می شود؛ 
به عنوان مثال می توان سفر برای تماشای 
مسابقه  یکی از تیم های محبوب در یک 
لیگ داخلی را یکی از انواع گردشگری 

ورزشی نام برد.
گردشگری ورزشی فعال

کسانی که برای ورزش و در واقع 
شرکت در یک رویداد ورزشی به جایی 
سفر می کنند، گردشگران گردشگری 
ورزشــی فعال به حساب می آیند. این 
نوع از گردشــگری شامل تورنمنت ها 

و رویدادهــای مختلــف ورزشــی 
می شــود. به عنوان مثــال ورزش های 
گلف، قایق رانــی، تنیس، ماهی گیری، 
موج سواری، شــنا و غواصی از جمله 
ورزش هایی اســت که گردشــگران 
زیادی برای شرکت و حضور در آن  به 
سفر می پردازند. بر این اساس برخی از 
کارشناسان این زیرمجموعه را نیز به ٢ 
دسته  دیگر شرکت کنندگان در رویداد 
و عالقه مندان به رویداد تقسیم می کنند.

ورزشــی  گردشــگری 
نوستالژیک و مشاهیر

این زیرمجموعه از گردشــگری 
ورزشی به ســفرهایی اطالق می شود 
کــه بازدید از جاذبه های گردشــگری 
ورزشــی را در بر می گیرد که از جمله 
آن  می توان به تاالر مشــاهیر ورزشی، 
موزه های ورزشــی و ورزشــگاه های 
بزرگ و مشهور دنیا اشــاره کرد؛ البته 
می توان مالقات با مشــاهیر ورزشی را 
نیز در این بخش قــرار دارد. همچنین 
دســته بندی دیگــری نیز بــرای این 
شــاخه از گردشــگری وجود دارد که 
شــامل گردشــگری ورزشی سخت 
و گردشــگری ورزشــی نرم می شود. 
گردشگری ورزشی سخت رویدادهای 
رقابتی ورزشی را شامل می شود. در این 
نوع سفرها رویداهای ورزشی به عنوان 
انگیزه  سفر به مقصدی خاص قرار دارد. 
بازی های المپیــک، جام جهانی 
فوتبال، مسابقات جایزه بزرگ فرمول 
یک و رویدادهای ورزشــی منطقه ای 
ماننــد بازی های آســیایی جــزو این 
دسته است. گردشــگری ورزشی نرم 
نیز شــرکت در فعالیت های ورزشــی 
تفریحــی یــا ســرگرمی هایی مانند 
پیاده روی، اسکی و قایق رانی تفریحی 
را در بر می گیرد. گردشــگری ورزشی 
مزیت های اجتماعی و اقتصادی مثبتی 

به همراه دارد. 
البته نباید از یاد برد که گردشگری 
ورزشی اثرات زیست محیطی نیز ایجاد 
می کند و از آنجایی که شــاید این نوع 
از گردشگری اثرات مخرب و منفی به 
دنبال داشــته باشد، از این رو الزم است 
با مدیریت دقیق اثرات منفی آن کنترل و 

مدیریت شود.

نصرتی؛ بانوی کارآفرین جزیره کیش مطرح کرد:

پرورش و تولید قارچ در کیش؛ 
اشتغالزایی برای جوانان

ســالن تولید  قارچ آداک در 
فاز ٦  صنعتي  واقع  شــده  
و درحال  حاضــر  توانایي 
تولید قــارچ  در  ٦  دوره  از 
سال  را داراست. وی با بیان 
اینکــه ظرفیــت  تولید این  
سالن   در هر دوره حدود  یک  
و نیم تن )١٠ تن در سال ( مي 
باشد، گفت: امیدوارم با ایجاد 
سالنهاي  بیشتر  این  ظرفیت  
را   از ١٠  به  ١٠٠ تن  برسانیم.

َشهرخ لواسانی که بیشتر او را به نام خانوادگی )نصرتی( می شناسند یکی از کارآفرینان موفق جزیره کیش است.


