گزارش
علی ذوالقدر

دستیار عامل توسعه خوشه کفش هیدج

روند شکلگیری خوشه کفش هیدج
و فعالیتهای آن در سال اول توسعه

«خوشه» به مجموعه ای از بنگاهها که در یک
مکان جغرافیایی تمرکز دارند و دارای چالش

ها و فرصتهای یکسان ،محصوالت تولیدی

همگن و روابط تکمیلکننده هســتند ،اطالق
می شود .طرح امکانسنجی خوشه کفش هیدج

طی سال های  1394-1393صورت گرفت.
مزیــت های تمرکــز مکانی بیــش از 140

واحــد تولیــدی و خدماتــی کفــش ،تولید

مصرف کاالی ایرانی ضامن اشــتغال فرزندانمان

محصــوالت متنوع(کفش های ورزشــی از
ســایز  20تــا  ،45صندل ،نیــم بوت ،کفش

های کار ،کفشهــای دخترانه) ،ســرمایهگذاری قابل مالحظه

توسعه بازار محصوالت خوشه:

سطح کشور با توســعه خوشهای ،قیمت مناســب ،اشتغال باال

کشــور و داشــتن مزیتهایی مثل نیروی کار ارزان و نزدیکی

بخش خصوصی در این حوزه ،مناســب بودن بــازار فروش در

و پایــدار در واحدهای تولیــدی کفش هیــدج معاونت صنایع

کوچک شرکت شــهرکهای صنعتی اســتان زنجان را مجاب
به انجام مطالعه توســعهای خوشــهای برای ایــن صنعت کرد.
این خوشــه بعد از خوشه فرش دستباف به عنوان دومین خوشه

دارای قابلیت برای رشد و توســعه مدنظر شرکت شهرک های
صنعتی اســتان در نظر گرفته شــد .در این راستا ،مطالعه توسعه

خوشــهای این خوشــه از اردیبهشــت ماه  1395شروع شد .بر

اســاس فرآیند مطالعه توســعه خوشــهای  4ماهه اول ،مطالعه

شــناختی خوشــه تدوین و در شــهریور ماه  1395برنامه عمل
خوشــه برای سال اول توســعه در کمیته راهبری تصویب شد.

مهمترین نقاط فشــار خوشــه کفش هیدج با توجــه به تحلیل
 SWOTشــامل عــدم توســعه بــازار محصوالت خوشــه،

عدم توســعه مهارتهای منابع انســانی خوشــه بوده اســت.
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خوشــه کفش هیدج بهرغم تولید محصوالت ویژه در ســطح

واحدهای تولیدی و اســتقرار در کنار جاده ترانزیت تهران اروپا
و نزدیکی به تهران ،هنوز نتوانســته است جایگاه اصلی خود را
در بــازار پیدا کند .این موضوع میتواند نشــأت گرفته از چندین

مســاله یا نقطه فشار خوشه باشد .مهمترین آن باال بودن هزینه

تولید و مواد اولیه توان رقابت با رقبای خارجی به خصوص چین
را از خوشــه گرفته است و مســائل دیگر عدم توجه به طراحی

و ســایق و عالیــق مصرفکنندگان و کپی بــودن طرحهای
تولیدی توســط تولیدکنندگان ،نداشــتن بســتهبندی مناسب و

نبود عامل تخصصی فروش خوشــه اســت .حــال جهت برون
رفت از مســاله ،باید روی چندین برنامه و راهبرد توســعه بازار

متمرکز شــد که شامل توجه به طراحی در تولید و تولید هدفمند
بر اســاس نیاز بازار ،حضــور تولیدکنندگان در نمایشــگاههای
تخصصی و تبلیغات و اطالعرســانی توانمندیهای خوشــه از

طریق رسانههای جمعی(دیداری ،شنیداری و نوشتاری) و ایجاد
BDSهای تخصصی بازاریابی در ســطح بازار داخلی و خارجی.

توسعه مهارتهای منابع انسانی:

طرف تولیدکنندگان صنعت کفش هیدج به خاطر سالها تالش

ســهم قابل توجه نیروی انســانی در زنجیره خوشه و دستدوز

و مقاومت در مقابل مشــکالت توانســته بودند خود را به عنوان

تولید به منابع انســانی ،موضوع توسعه منابع انسانی را به یکی از

کشور داشته باشــند .از طرف دیگر استقبال گرم جامعه صنعت

بودن خیلی از واحدهای تولیدی و وابستگی آنها در تمامیمراحل
مسائل استراتژیک خوشه تبدیل کرده است .توسعه منابع انسانی

در تمامیحوزهها را شــامل میشــود ،به طوری که از مدیریت

یــک صنعت مطرح کنند و نامیدر بین بزرگان صنعت کفش در

کفش و افراد برگزارکننده نمایشــگاه بود که بسیار این همدلی و
کنار هم بودن ،حائز اهمیت بود .چون مســئوالن ستاد و جامعه

کارگاهها ،تا چگونگی حضور در بازار ،نبود نیرویهای متخصص

صنعت کفش ،شــاهد تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی بودند که

نبود نیروی انســانی متخصص در حوزه طراحــی و عدم توجه

یک مکان نه چندان مطرح ،در یک رشــته خاص تولیدی ایجاد

در تعمیر و نگهداری ماشینآالت ،تجهیزات صنعت تولید کفش،
گواهینامههای آموزشی تخصصی کفش موجب شده هزینههای
تولید افزایش یافته و مشــکالت مدیــران کارگاههای تولیدی

با نیروهای اســتخدامی به مسالهای حل نشــدنی تبدیل شود.

براســاس نقاط فشار خوشه ،دو اســتراتژی برای
توسعه خوشه کفش هیدج طراحی شد؛

الف) مدیریت و توسعه بازار محصوالت خوشه

ب) توسعه مهارتهای منابع انســــانی خوشه در
طراحی ،تولید کیفی و بازار

برنامــه عملهــای خوشــه طــی  21برنامه بــا ماهیتهای

توســعه منابع انســانی ،شبکهســازی ،توســعه بازار ،توســعه
فــنآوری و اعتمادســازی و حساسســازی تدویــن شــد.

صرفا با توانایی خود و با ســرمایه شــخصی بــدون حمایت ،در

مزیــت کرده بودند .در ادامه بازدید بــا حضور مهندس احمدی،
معــاون صنایع کوچک زنجان  ،عامل توســعه و نماینده تعاونی
تالشگران شرکت دکاموند جلســهای برگزار شد و سپس برای
خرید مشــترک مــواد اولیه(پارچه ضدآب بــرای رویه کفش) و

ایجاد همکاری تاکید شــد .امید است با همکاری بیشتر با جامعه

صنعت کفش ایران از توانمندی آنها و دورههای آموزشی جامعه

صنعت کفش ایران (که اخیرا تولیدکنندگان کفش هیدج در دوره
طراحــی جامعه صنعت کفش حضور داشــتند) به نفع ذینفعان

خوشه بیشتر استفاده شود و با گرفتن غرفه مختص صنعت کفش
هیدج برای ســال آتی حضور پرباری در نمایشگاه داشته باشیم.

با گذشــت  5مــاه از تصویــب برنامه عمل توســعه خوشــه

در ســال اول؛ برنامههــای ذیــل اجرایــی شــده اســت:

بازدید از خوشه کفش و دمپایی قم:

بازدید ذینفعان خوشــه کفش هیــدج از تولید کفش و دمپایی

قم در تاریــخ  4و  5آبان  1395انجام شــد .در این تور از بازار

عالیبافــان قم و برنــد پیگمای کفش و دمپایی قــم و کارخانه

تولیــد مــواد اولیه پیویســی و گرانول بازدید بــه عمل آمد.

بازدید از نمایشگاه بینالمللی کیف ،کفش ،چرم و

صنایع وابسته تهران:

در ابتدای بازدید از نمایشــگاه ،جلسهای با جامعه صنعت کفش
ایران در محل ســتاد برگزاری نمایشــگاه دایر شد که بیشک

برای همه افراد بســیار خوشــحال کننده بود؛ چــرا که از یک

اگر شــاخصه قرن بیســتم ،تحــوالت اجتماعی بــود ،قرن
بیستویکم باید قرن نوآوریهای اجتماعی و سیاسی باشد.
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بازدید از شرکت الییساز:

شــرکت الییســاز با توجه به تولید مواد اولیه مورد نیاز خوشه

این دوره آموزشــی در قالب سه دوره آموزشی مجزای مدیریت

هیــدج ،تولیدکننده مــواد اولیه بــا کیفیت که مورد اســتفاده

انگیزه ،بهبود وضعیت کارگاههای تولیدی ،افزایش راندمان تولید

کفش هیــدج و قرارگیــری در فاصله کمتــر از  60کیلومتری
بخش عظیمیاز واحدهای تولیدی هیدج اســت ،میباشد .تیم

توســعه خوشــه تصمیم به برگزاری تور بازدید ذینفعان خوشه

از شــرکت الییســاز و رایزنی جهت تامین مواد اولیه خوشه با
قیمت مناســب در قالب یک تفاهمنامه چهارجانبه بین شــرکت

شــهرکهای صنعتی اســتان ،خوشــه کفش هیدج ،شــرکت

تعاونی تالشــگران هیدج و شــرکت الییســاز شــد که این
تفاهمنامــه در دی ماه نهایی شــد و فرآیند خریــد مواد اولیه با

مصرف کاالی ایرانی ضامن اشــتغال فرزندانمان

کیفیت و مطمئن از شــرکت معتبر الییســاز شروع شده است.
برگزاری دوره آموزشی تکنیکهای نوین بازاریابی و
فروش در صنعت کفش:

این دوره اولین دوره رســمیآموزش برای ذینفعان خوشــه

بــود که ســوم آذر ماه در ســالن اجتماعــات کتابخانه عمومی

هیــدج برگزار شــد .در این دوره عامل توســعه خوشــه ضمن
اعالم برنامههای آموزشــی به تبیین اهمیت آموزش در توسعه
صنعت کفش پرداخت و سپس توســط مدرس دوره جدیدترین
روشهــای بازاریابــی کفش به شــرکتکنندگان ارائه شــد.

مشارکت خوشــه کفش هیدج در نمایشــگاه مهر مادر زنجان:

برای اولیــن بار محصوالت خوشــه در یک نمایشــگاه معتبر
در ســطح اســتان جهت فروش عرضه شــد .در این نمایشگاه
اســتقبال خوبــی از محصوالت تولیدی خوشــه بــه عمل آمد
بــه طوری که همیشــه غرفه خوشــه مملــو از خریــدار بود.
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برگزاری دورههای آموزشی تعالی مدیریت کارگاهی:
تولید ،مدیریت مالی و اخالق حرفهای کسب و کار با اهداف افزایش

و بهرهوری در کارگاه های تولید با کاهش اتالف منابع و مدیریت

تولید ،افزایش انگیزه برای برون سپاری و تقسیم کار در فعالیت

تولیدی ،آشنا شــدن کارفرمایان با چگونگی مدیریت مالی واحد
تولیدی و بهبود مدیریت مالی واحدها توسط مدیران برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی

حقوق کار و روابط کارفرما و کارگر و بیمه:

برگزاری دورههای آموزشی طراحی
(پیشنیاز ایجاد شبکه طراحی):

ایــن دوره در قالب دو دوره مجزا با حضور و مشــارکت بیش از

یکی از مشکالت خوشــه کفش هیدج نبود طراحی مناسب در

دایر شدن کارگزاری بیمه تامین اجتماعی در شهر هیدج با هدف

بررســیهای صورت گرفته تصمیم بر شناســایی افراد توانمند

 40واحد تولیدی برگزار شد .از مهمترین دستاوردهای این دوره؛
خدمترسانی به ذینفعان خوشه و تدوین قرارداد استاندارد حقوقی

برای مدیران جهت بســتن قرارداد با نیروی کار خود بوده است.

محصوالت تولیدی اســت .برای رفع این مساله طی جلسات و

در حوزه طراحی کفش در بین ذینفعان خوشــه کفش هیدج با

برگزاری دوره عمومی طراحی شد .این دوره با مشارکت بیش از
 35نفر با تدریس استاد اعزازی طراح برجسته کفش برگزار شد.

همچنین برنامههای دیگری همانند مشــارکت خوشــه کفش
در نمایشــگاه توانمندیهــای روســتاییان کشــور ،تالش در

جهت جلب حمایت مســئوالن دولتی از خوشــه و حل مسائل و
مشکالت آن ،تشکیل شبکه فروش خوشه و عرضه محصوالت

خوشه در فروشــگاه و نمایشگاه مشــترک خوشههای کسب و

کار کشــور در ایالم و ...انجام شــده اســت .از اولویتهای تیم

توسعه خوشــه حمایت از شرکت تعاونی تالشگران کفش هیدج

جهت تکمیل پروژه شــهرک تخصصی کفش هیدج است که با
حمایت ســازمان صنایع کوچک این امر دور از دسترس نیست.

شــایان ذکر است برای سه ماهه پایانی برنامه عمل سال خوشه
به دنبال ایجاد سایت جامع خوشــه ،چاپ نشریه داخلی خوشه،
مشــارکت در نمایشگاه بهاره در سطح اســتان ،بازدید از خوشه

کفش اصفهان و تشــکیل شبکه زیرهسازان در جهت تامین مواد
اولیه خوشــه در قالب یک شــرکت واحد در دســتور کار است.

کار تیمی ســطح باالتر ،مشــارکت ،مســئولیت و تعهد را
جایگزین منفعت فردی ،وابستگی و کنترل میکند.
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