
نبود گردش مالی 
مهم ترین مشکل صنایع 

روند فزاینده تخریب 
در عرصه کشاورزی

غالمحســین اله یاری، فوق لیســانس مهندســی 
شــیمی پلیمر از یکی از دانشــگاه های خارج از کشــور 
اســت کــه عشــق بــه وطــن او را راهــی ایــران نمــود. 
وی هــم اکنــون رئیــس هیــأت مدیــره شــرکت پارس 
ســیلیکون، مدیرعامــل شــرکت دارو پوشــش، نائب 
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان و عضــو هیــأت مدیــره 
منطقــه ویــژه ســلفچگان اســت. در گفتگــو بــا وی 

وضعیت صنایع قم را بررسی کرده ایم .
Á  چــه را  قــم  کاران  صنعــت  مشــکل  عمــده 

مسائلی می دانید؟
مشکالت صنعت قم را نمی توان جدا از مشکالت 
صنعت کشور دید . البته یکسری مشکالت وجود دارند 
که باید ابتدا در خود قم و سپس باید در سطح کالن و 
کشــوری حل شوند. ابتدا اجرای قوانین است ، یعنی 

دولت باید قوانینی را که در مجلس به تصویب رسیده 
اجرایی نماید، قوانین  نباید به گونه ای باشند که امروز 
تصمیمی گرفته شود و فردا اجرا شود بلکه باید صنعت 
گر فرصت داشــته باشد تا خود را با شرایط جدید وفق 
دهــد .نمونــه آن تصمیم وزیــر صنعت در مــورد تغییر 
تعرفــه ها بود که به ضرر تعــدادی از صنعت گران تمام 
مــی شــد. در گذشــته و در رژیــم پهلوی واقعًا  به  شــهر 
قــم ظلم شــده و متأســفانه  این کم لطفــی به قم بعد 
از انقالب هم وجود داشــته اســت. هرچنــد با احداث 
شهرک شکوهیه در سال 76 جرقه های توسعه در قم 
نمایان شــد؛ اما اکنــون از دو هزار واحد صنعتی برخی 
بــه دلیل فشــارهایی از جمله مســائل مالــی و غیره به 
تعطیلی کشــیده شــده اند که امیدوارم این مشکالت 
حل شوند .مشکل اصلی کمبود نقدینگی است و این 

یک چرخه است، اگر بگویم 30درصد واحدها مشکل 
دارنــد شــاید فقــط ده درصد این مشــکل به مدیریت 
واحد برگردد، و عمده مشــکالت ناشــی از هزینه های 
بــاال یا شــرکت های وابســته به دولت هســتند. از یک 
طرف صنایــع طلب های عمده ای از دولت و شــرکت 
هــای دولتی دارنــد و از طرفی به بانــک ها بدهکارند ؛ 
بانــک هــا  نیز طلب های خــود را اجرایــی کردند و این 
موضــوع وضعیــت را بدتــر نمــود. واحدی کــه در حال 
فعالیت است و در شرایط جنگ وسازندگی و تحریم ها 
پای کار است، باید حمایت شود نه اینکه سخت ترین 
و ثیقــه هــا را از آنهــا بخواهیــم . نبــود گــردش پولــی در 
جامعــه را بایــد مهمترین مشــکل واحدهای صنعتی 

عنوان کرد...
ادامه در صفحه 3

پیش بینی بازار سرمایه، دالر، طال، مسکن
خدمات، صنعت در سال ۹۶

احداث سه هتل پنج 
ستاره در قم

راه اندازی اپلیکیشن 
»صنِف شهر «

مزایا و روشهای 
سرمایه گذاری

در بورس

بخش خصوصی به 
دنبال جایگاه خود
در اقتصاد ایران 

33 واحد مرغداری
درگیر با آنفلوآنزای 

پرندگان

لزوم تغییر نگاه برخی مدیران استان به سرمایه گذار

یکــی  از  تحلیــل گــران اقتصــاد بیــن الملــل در نشســتی بــا عنــوان چشــم انــداز 
تحــوالت پیــش روی اقتصــاد ایــران در خانــه مدیــران نکاتــی را در مــورد وضعیــت 

اقتصادی ایران در سال 96 اظهار داشت که مهم ترین آنها را می خوانیم:

سیدحســن رضوی،  نامی آشــنا در مدیریت اســتان اســت که هم اکنون ریاســت ســازمان برنامه و بودجه 
اســتان را برعهده دارد. وی پیش از این مدیریت شــرکت آب و فاضالب اســتان را برعهده داشــته اســت .در 

گفتگویی با وی به برخی دغدغه های اقتصادی موجود در استان پرداخته ایم . 
Á  طبــق آمــار بانــک مرکزی مردم اســتان قم در ســال ۹4 کمترین درآمد را درمیان اســتان های کشــور

داشته اند، علت را در چه می دانید؟
بیشترین مهاجرین به قم افرادی هستند که حداقل تمکن مالی را دارند و به اصطالح از چند استانی که 

مهاجرداریم افرادی هستند که بیشتر دنبال مشاغل خدماتی هستند .
ادامه در صفحه 5

دبیرخانــه  اســتانی  نشســت  نخســتین 
مشــترک اتــاق هــای بازرگانی، اصنــاف و تعاون 
با حضور رؤســای اتاق های مذکور و نمایندگان 
مجلــس و دولــت اســتان هــای البــرز ، قزوین ، 
مرکــزی و ســمنان در اتاق بازرگانــی قم درحالی 

برگزار  شد...
ادامه در صفحه 12
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بلندنظر، یکی از صاحب نظران کشاورزی استان:

احمــد بلندنظــر را قریــب به اتفاق فعاالن عرصهء کشــاورزی اســتان و کشــور، از نام آوران ایــن صنعت و به 
خصــوص کشــت انواع زیتــون در عرصه بین الملل می داننــد. مزرعهء پرورش زیتون فــدک حاصل نزدیک به 
سه دهه فعالیت وی در کاشت انواع درختان زیتون است که با بهره گیری از علم و فناوری توانسته تحولی را 
درکشاورزی استان به ارمغان بیاورد. در گفتگویی با وی به بررسی مشکالت و راهکارهای حل آنها در عرصهء 

کشاورزی استان پرداخته ایم .
Á  شــما بــه عنــوان یکــی از موفــق تریــن فعــاالن کشــاورزی قم ســیمای ایــن صنعــت را در قــم چگونه

می بینید؟
بــا توجــه بــه خشکســالی هــای اخیــر وضعیــت موجــود وضعیــت خوبــی نیســت و برعکــس نظــر برخــی 
مســئوالن،این وضعیــت را نگــران کننده می دانم؛ همه چیز بســتگی دارد به اینکه چگونــه آینده را مدیریت 
کنیــم، وقــت زیادی هم نداریم؛ بنده فکر نمی کنم در مجموع بــا روند موجود بتوانیم مدیریت کنیم و نگران 

به وجود آمدن مشکل برای استان و کشور هستم.
Á شما با توجه به تجربه خود چه راهکاری را پیشنهاد می دهید؟

اجرای راهکارها برای برون رفت از بحران ها نیازمند دانش و سرمایه است.وقتی می گوییم آبیاری قطره ای، 
مگر این آبیاری ســرمایه گذار نمی خواهد و این ســرمایه را یا دولت و یا کشــاورز باید بدهد؛ در شرایطی که دولت 
با توجه به مســائل کالن اقتصادی تنگ دســت اســت، آیا می تواند این ســرمایه را در اختیار بگذارد.یک سری 

تغییرات وسیع و مهم باید اتفاق بیافتد تا سیستم آبیاری تحت فشار به نتیجه ای که می خواهیم برسد...

سپهر اقتصاد
سال دوم  شماره دهم  اسفند 1395  12 صفحه  قیمت  2000 تومان

نخستین ماهنامه اقتصادی استان قم

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان:



سپهر اقتصاد اسفند 21395
شماره 10  12 صفحه رکود تورمی

 

 
 

رکود تورمی به وضعیت اقتصادی ای اطالق می گردد که تورم و رکود همزمان با هم روی می دهد 
و اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است .رکود در تعریف اقتصاد به دو دوره سه ماهه گفته می شود 
که اقتصاد با رشد منفی مواجه شده و چهار عامل تولید، درآمد ، اشتغال و تجارت را تحت تأثیر قرار 

می دهد. بدیهی است رشد تولید ناخالص کاهش می یابد.
و اما تورم یعنی روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها.

رکود تورمی،شــرایط ویژه ای اســت که در آن نه رکود و نه تورم به تنهایی عمل نکرده و با همدیگر 
بروز می نمایند .

از رکــود بیــکاری زاده می شــود و از تورم افزایش قیمت هــا ؛ با کاهش نقدینگی تورم می تواند مهار 
شــود ولی بر رکود دامن زده می شــود . از طرفی تزریق منابع مالی و افزایش نقدینگی باعث رفع رکود 
شــده کــه بــه طبــع  تورم را دامن مــی زند. عواملی که موجب رکود می شــود برای تــورم برعکس عمل 
مــی کنــد . حــال این ســؤال پیش می آید که چــرا این دو عامل کــه قاعدتًا ضد یکدیگر هســتند با هم 

ظهور کرده اند.
ریشــه هــای رکــود تورمــی را باید در سیاســت های پولــی و اقتصادی،ســاختار بودجــه ای دولت، 
میــزان نــرخ بهــره ، الگوهــای مصــرف ، میزان نقــش دولــت در اقتصــاد و ... دنبال کــرد. البته عوامل 

سیاسی و اجتماعی و افزایش هزینه تولید هم بر رکود تورمی دامن می زند. 
در شــرایط رکود تورمی اقتصاد با کاهش نرخ رشــد مواجه اســت . دراین شــرایط تقاضا برای کاال و 
خدمات کاهش یافته ، قدرت خرید و درآمد مردم کم می شــود و تعطیلی یا ورشکســتگی بســیاری از 

واحدهای تولیدی بروز می کند.
دالیــل و روش هــای مبــارزه بــا تــورم دقیقا برعکس تدابیری اســت که بــرای مبارزه با رکــود اعمال 

می شود.
اگر رکود تورمی بالفاصله پس از بروز مهار نشــود،راه حل هایی که برای رفع آن پیشــنهاد و اعمال 

می گردد در درازمدت خواهد بود.
از جملــه عوامــل مهــار رکــود تورمــی مــی تــوان بــه شایســته ســاالری ، اصــالح ســاختار دســتوری 

اقتصادی، افزایش بهره وری در تولید و صنعت اشاره کرد . 
مهــار تــورم: ایجــاد سیاســت هــای پولی و مالــی انبســاطی ، افزایش هزینــه های عمرانــی دولت ، 
کاهــش مالیــات ها ، کســر بودجه آگاهانــه ، افزایش تقاضا و افزایش ســرمایه گذاری اســت. یکی دیگر 
از علــل بــروز ایــن پدیــده در ایــران کســری بودجه ، شــوک هــای ارزی حاصــل از کاهش درآمــد نفت ، 
سیاســت انبســاطی پولی ، تحریم ها ، بی انضباطی مالی ، و البته توزیع نامتوازن درآمدها در ســطح 
جامعــه اســت . قشــر کوچکــی از جامعــه درآمــد عمده ای را بــه خود اختصــاص داده و با بــه کارگیری 
این درآمد عمده در فعالیت های غیرتولیدی عالوه بر اینکه ســود سرشــاری را نصیب خود می کنند 

عایدات سایر افراد جامعه را جذب و هزینه های زندگی را افزایش می دهند.

سیمای اقتصادی
محمد فقیهی

مدیرکل اسبق سازمان بازرگانی استان قم و کارشناس مسایل اقتصادی

پیگیری احداث شهرک حمل و نقل و هاب حمل و نقلی استان
        وزارت راه و شــهر ســازی: حمید ســاالری معاون حمل و نقل مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان به کاهش 5 درصدی تلفات 
جاده ای در  استان در هشت ماه ابتدایی امسال اشاره کرد و از پیگیری برای احداث شهرک حمل و نقل و نیز هاب حمل و نقلی استان خبر داد. 

دیباچه

در نشست چشم انداز تحوالت پیش روی اقتصاد ایران مطرح شد:

پیش بینی بازار سرمایه، دالر، طال، مسکن، خدمات، صنعت در سال ۹۶
دکتــر مرتضــی ایمانــی راد، تحلیــل گــر اقتصــاد بین 
الملــل و عضــو هیات علمی ســازمان مدیریت صنعتی 
در نشســتی با عنوان چشــم انداز تحــوالت پیش روی 
مــورد  در  را  نکاتــی  مدیــران  خانــه  در  ایــران  اقتصــاد 
وضعیت اقتصادی ایران در ســال 96 اظهار داشت که 

مهم ترین آنها را می خوانیم:
چالش های اقتصاد ایران در سال 1396 عبارتند از 
1- مواجهــه بــا اقتصــاد جهانــی؛ 2- چالــش هــای 
سیاســی داخلی و خارجی؛ 3- بحران در شبکه بانکی 

کشور؛  و بدهی های دولت.
1- مواجهه با اقتصاد جهانی:

اقتصــاد  بــرای  نوســانی  پــر  ســال    2017 ســال   -
جهــان خواهد بــود. بازار نفــت در این ســال یک روند 
صعــودی مالیــم را طــی مــی کنــد و کــف قیمــت نفــت 
50دالر تــا ســقف 60دالر خواهــد بود.درآمــد نفتــی مــا 
در ایــن ســال 50میلیــارد دالر پیش بینی می شــود که 
ســبب بهتر شــدن وضعیــت ارزی دولت خواهــد بود . 
معادالت اقتصادی نشــان می دهد که دولت در سال 
2017 میالدی 20تا 25 میلیارد دالر مازاد ارزی خواهد 
داشــت منتهی مشــکل در ورود این درآمد به کشور به 

دلیل تحریم ها وجود خواهد داشت.
- در ســال 2017دالر آمریــکا یــک پــول قــوی باقــی 
خواهــد مانــد و نــرخ برابــری آن در برابر ارزهــای عمده 
بین المللی باالتر خواهد بود . بدلیل اوضاع نابسامان 
اقتصــادی اروپــا یــورو همچنان نســبت بــه دالر آمریکا 

ضعیف تر خواهد ماند.
- مدیــران صنایــع بــه دلیــل قــدرت دالر آمریــکا در 
برابر ریال در ســال اینده باید از معامالت و قراردادها با 
دالر آمریکا  خودداری کرده و به طور مثال با چینی ها 

با یوان معامله انجام دهند .
یــک  جهانــی  بازارهــای  در  اولیــه  مــواد  قیمــت   -
افزایش مالیم خواهند داشــت زیرا عمده مواد اولیه با 
دالر در بازار جهانی معامله می شوند. پس خرید مواد 

اولیه بیشتر، مناسب تر است.
- اقتصــاد ایران در ســال 2017 یک اقتصاد کوچک 
و منقبض شــده خواهد بود و حداکثر رشــد اقتصادی 
بــه 4/9 خواهد رســید . تنها راهی که اقتصــاد ایران را 

بزرگتر خواهد کرد تزریق سرمایه گذاری است.
- در ســال 97 رشــد نرخ اقتصادی نســبت به سال 

96 کمتر خواهد بود و در پنج ســال آینده هیچگاه نرخ 
رشد به 8 درصد نمی رسد.

- صادرات نفت خام و مواد مشــتقه در سال آینده 
قابل توجه خواهد بود زیرا تحریم ها ی نفتی برداشته 
شده است و حتی امکان تولید 4 میلیون بشکه در روز 

نیز وجود دارد.
2- چالش های سیاسی

- انتخابات ریاســت جمهوری در ایران بسیار مهم 
اســت و هــر دولتــی که بر ســر کار مــی اید باید سیاســت 
های کنونی را حفظ کند و گرنه اقتصاد ایران دچار یک 

نابسامانی خواهد شد
ایــران  اقتصــاد  بــرای  ترامــپ  ی  پدیــده  ظهــور   -  

خوشــایند نیســت، ترامپ ممکن اســت فشــار هــا را بر 
ایــران زیــاد تر بکنــد ولی نمی تواند وضعیــت را به قبل 

از تحریم ها برگرداند.
- ســال 96 ســال پــر التهابــی بــرای اقتصــاد ایــران 
خواهد بود و می توان گفت اقتصاد ایران در ســال 96 

و 97 برنامه بردار نیست.
3- بحران در شبکه بانکی

- شــبکه بانکی کشــور دارای مشــکالت بزرگی چون 
عــدم وصــول تســهیالت، بدهــی دولــت بــه سیســتم 

بانکی و پول منجمد شده است.
- نرخ بهره در بانک ها ســال آینده کم نخواهد شد 
و حتــی افزایــش نیز می یابد و محبوبیت پول در بانک 

ها افزایش می یابد.
4- بدهی های دولت

- 700هــزار میلیــارد تومــان حجــم بدهــی دولت به 
بانــک مرکزی و شــرکت های دولتی اســت که در تاریخ 
بی ســابقه اســت و این بدهی در ســال آینده نیز باقی 
خواهد ماند و دولت یک خریدار بد حســاب باقی می 
ماند و کار پیمانی با دولت یک ریســک باالیی خواهد 

داشت.
- ســال آینــده بانــک مرکــزی نمــی توانــد یکســان 

سازی نرخ ارز را اجرایی نماید.
- وضعیــت متغیــر هــای اقتصــادی را در ســال آینــده 

می توان این گونه پیش بینی نمود:
نــرخ رشــد  نــرخ رشــد اقتصــادی مســکن : مثبــت؛ 
اقتصادی صنعت 3درصد؛ نرخ رشد اقتصادی خدمات 

6 درصد؛ نرخ رشد اقتصادی کشاورزی 5 درصد .
نرخ رشــد اقتصادی کشــور حداکثر 5 درصد که این 
میــزان در ســال 97 بــه 3/5 درصــد مــی رســد چــون 
عامل تحریک نرخ رشد سرمایه گذاری است که میزان 

سرمایه گذاری در کشور منفی می باشد.
در بــازار ســرمایه کاالهــای پایــه، معدنی هــا، فلزات 
پایــه، شــیمیایی، حمــل و نقــل  و... وضعیــت بهتری 

نسبت به بانک ها خواهند داشت. 
دالر بــر اســاس معــادالت اقتصــادی االن زیر 3800 
تومان می باشد، ولی با توجه به چالش ها و نرخ تورم 
که در ســال آینــده دیگر تک رقمی نبــوده و به 12 تا 14 
درصد می رسد، نرخ دالر در شش ماهه دوم سال 96 
بــاال خواهــد رفت و کف آن 4500 پیش بینی می شــود 
کــه ایجــاد یــک مانیتورینگ قیمــت دالر در شــرکت ها 

ضروری است.
در ســال 96 باید مدیریت محیط بر مدیریت تولید 
غلبــه داشــته باشــد و در شــرکت هــا یــک هوشــمندی 
لحظــه ای مدیــران داشــته باشــند ایــن ســال، ســال 
برنامه ریــزی  تــا  اســت  اســتراتژیک  هوشــمندی 

استراتژیک.
قیمــت طــال در بازارهــای جهانــی بیــن 1100 تا 1300 
دالر متغیــر خواهــد بــود که بــا توجه به قیمــت دالر در 
ایــران پیــش بینــی مــی شــود طــال در ایــران با نوســان 
همــراه بوده و حتی قیمت ســکه به بیــش از یک ونیم 

میلیون تومان نیز برسد.

اخبار کوتاه اقتصادی

کشاورز نمونه استان قم بدون 
ایرنا: انتخاب کشــاورزان نمونه با حضور وزیر و معاونان وزارت جهاد کشــاورزی در حالی برگزار شد 
که اســتان قم هیچ کشــاورز نمونه ای نداشــت. اســتان قم با بیش از 11 هزار بهره بردار و ارســال چهار 
پرونــده بــه دبیرخانــه، هیــچ کشــاورز نمونه ای نداشــته و از ایــن رو می توان قــم را تنها اســتان بدون 

کشاورز نمونه به  شمار آورد.

کوتاه از اقتصاد استان

امسال وضعیت دریاچه حوض سلطان بهتر است

ایســنا - معصومــه ابتکار ، رئیس ســازمان محیط زیســت دربــارهء آخرین وضعیــت دریاچهء حوض 
سلطان گفت: اکنون این دریاچه نسبت به گذشته وضعیت بسیار بهتری دارد.

وی با اشاره به اینکه با اعتباراتی که در سال گذشته تأمین شده عملیات اجرایی احیای دریاچه ها 
و تاالب های اســتان قم آغاز شــده است، اظهار کرد: پس از مطالعهء طرح های دریاچه حوض سلطان، 
طرح هــای پخــش ســیالب را در ایــن دریاچه اجــرا کردیم که موجب شــد، ایــن دریاچه اکنــون وضعیت 
بســیار بهتری داشــته باشد و در حال حاضراز تهدید تبدیل شدن این دریاچه به کانون گرد و غبار عبور 
کرده ایــم. وی افــزود: نگرانی هــا دربــاره دریاچه نمک همچنان وجــود دارد و تأمین حقابــه و مطالعات 

زیست محیطی این دریاچه در حال انجام است.
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گفت و گو

سهم ده میلیون دالری قم از سرمایه گذاری خارجی
     ایسنا: استان قم تنها ده میلیون دالر از مجموع یازده میلیارد و هشتصد میلیون دالر خارجی را به خود اختصاص داده است. در دوره زمانی 
)1/ 10/ 1394 لغایت 1/ 10/ 1395( استان قم تنها یک طرح  با سرمایه گذاری خارجی و با ارزش ده میلیون دالری را به خود اختصاص داده است.

یادداشت

گردش مالی  مهم ترین مشکل صنایع  نبود 
غالمحســین اله یــاری، فوق لیســانس مهندســی 
شــیمی پلیمــر از یکــی از دانشــگاه های خارج از کشــور 
اســت کــه عشــق بــه وطــن او را راهــی ایــران نمــود. 
وی هــم اکنــون رئیــس هیــأت مدیــره شــرکت پــارس 
ســیلیکون، مدیرعامــل شــرکت دارو پوشــش، نائــب 
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان و عضــو هیــأت مدیــره 
وی  بــا  گفتگــو  در  اســت.  ســلفچگان  ویــژه  منطقــه 

وضعیت صنایع قم را بررسی کرده ایم .
Á  چــه را  قــم  کاران  صنعــت  مشــکل  عمــده 

مسائلی می دانید؟
مشــکالت صنعت قم را نمی توان جدا از مشکالت 
صنعت کشور دید . البته یکسری مشکالت وجود دارند 
که باید ابتدا در خود قم و سپس باید در سطح کالن و 
کشــوری حل شــوند. ابتدا اجرای قوانین است، یعنی 
دولت باید قوانینی را که در مجلس به تصویب رسیده 
اجرایی نماید، قوانین  نباید به گونه ای باشند که امروز 
تصمیمی گرفته شود و فردا اجرا شود بلکه باید صنعت 
گر فرصت داشــته باشد تا خود را با شرایط جدید وفق 
دهــد .نمونــه آن تصمیــم وزیــر صنعت در مــورد تغییر 
تعرفــه هــا بود که به ضرر تعــدادی از صنعت گران تمام 
مــی شــد. در گذشــته و در رژیــم پهلوی واقعًا  به  شــهر 
قــم ظلم شــده و متأســفانه  این کم لطفی بــه قم بعد 
از انقالب هم وجود داشــته اســت. هرچنــد با احداث 
شهرک شکوهیه در سال 76 جرقه های توسعه در قم 
نمایــان شــد؛ اما اکنون از دو هــزار واحد صنعتی برخی 
بــه دلیل فشــارهایی از جمله مســائل مالــی و غیره به 
تعطیلی کشــیده شــده اند که امیدوارم این مشــکالت 
حل شوند .مشکل اصلی کمبود نقدینگی است و این 
یک چرخه اســت، اگر بگویم 30درصد واحدها مشکل 
دارنــد شــاید فقط ده درصد این مشــکل بــه مدیریت 
واحــد برگردد، و عمده مشــکالت ناشــی از هزینه های 
باال یا شــرکت های وابســته بــه دولت هســتند. از یک 
طــرف صنایع طلب هــای عمده ای از دولت و شــرکت 
هــای دولتــی دارنــد و از طرفی به بانک هــا بدهکارند؛ 
بانــک هــا  نیز طلب هــای خود را اجرایــی کردند و این 
موضــوع وضعیــت را بدتــر نمــود. واحــدی کــه در حال 
فعالیت اســت و در شــرایط جنگ وســازندگی و تحریم 
ها پای کار اســت، باید حمایت شــود نه اینکه ســخت 
تریــن و ثیقه هــا را از آنها بخواهیم . نبــود گردش پولی 

در جامعه را باید مهمترین مشکل واحدهای صنعتی 
عنوان کرد.
Á  شــما به عنــوان یک صنعت گر با ســابقه چه

پیشنهادی دارید؟
بــا توجــه بــه وضعیت بانــک ها شــاید نتــوان گفت  
کــه دولت وام هایی با ســود کم در اختیــار واحدها قرار 
دهــد، اما قــرار بود دولت از محــل صرفه جویی حامل 
های انرژی، سوبســیدی بــه واحدها بدهد که تاکنون 
محقق نشده است؛ اگر این سوبسید در ازاء سودهای 
بانکــی اختصــاص یابــد کمک بزرگــی خواهد نمــود. با 
وام هــای 18% و باالتــر و هزینه ها و ســپرده گذاری ای 
کــه برخــی بانــک هــا اجبار مــی کننــد، چرخــه صنعت 
حرکــت نخواهــد کــرد. مــا واحدهــای زیــادی داریم که 
آمــاده بهره برداری هســتند و اگر ســرمایه در گردش به 
آنهــا اختصــاص نیابد، همان ســرمایه اولیه هم از بین 
خواهــد رفت و ســرمایه گــذار دیگر نمی تواند ســر بلند 
کند؛ لذا تقاضا می کنیم دولت نگاه دقیق تری به این 
موضوع داشــته باشد. ســرمایه گذار جدید زمانی وارد 
می شود که واحدها فعال باشند، در صورتی که ببیند 
همیــن واحدهــا  هــم بــا مشــکالت عمــده ای مواجــه 

هستند از سرمایه گذاری زده خواهد شد.
Á  اکنــون چــه صنایعــی درقــم قابلیــت رشــد و

پیشرفت دارند؟
صنایــع آب بــر در قــم نمی توانند رشــد کننــد . اما 
صنایــع پتروشــیمی و شــیمیایی بــا توجــه بــه عبــور 
خطــوط گاز و نفــت از اســتان مــی توانند رشــد خوبی 
داشــته باشــند. دریاچــه نمک خــود می توانــد منبع 
درآمد خوبی باشد، اگر سرمایه گذاری مناسبی در آن 
صــورت گیــرد؛ منطقه  ویژه اقتصادی ســلفچگان نیز 

پتانسیل رشد خوبی برای قم است .
Á  آیــا از پتانســیل منطقــه ویــژه ســلفچگان بــه

صورت مناسب استفاده می شود ؟
اکنــون از ایــن منطقــه ویــژه اســتفاده مــی شــود 
ولی این اســتفاده چنان که باید باشــد نیســت، یکی 
از مشــکالت ایــن منطقــه اتصــال خــط آهــن اســت، 
کــه با اتصــال آن مــدل منطقه تغییــر خواهد کــرد؛ که 
امیدواریــم در ســال آینــده با کمک دولــت راه اندازی 
شود.شــرایط ویــژه و مرکزیــت قم و اینکــه نقاط مهم 
اقتصادی کشــور در اطراف قم در یک شــعاع دویست 
و پنجــاه کیلومتــری قــرار دارند، ظرفیت هــای خوبی 
بــرای منطقه ایجاد کرده که با برنامه ریزی باید ازآنها 

استفاده نمود.
Á  بــه تمایلــی  خارجــی  گــذاران  ســرمایه  آیــا 

سرمایه گذاری در قم دارند؟

بله البته، ما جوانان تحصیل کرده و موفقی در داخل 
و خارج از کشور داریم، اگر نگاهی به ایرانیان خارج از کشور 
بیاندازیــم مــی بینیم که قریــب به اکثریت آنها مشــاغل 
باالیی دارند؛ همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند 
ما می توانیم در افق 1404 کشــور اول منطقه باشــیم  و 
این عملی ســت مشــروط بر اینکه زیرســاخت ها آماده 
باشــند و دولــت حمایت کند . بایــد گفته ها به واقعیت 
تبدیل شوند، همســایگان ما برای خود 2020را تعریف 
کرده اند. پس همه در حال تالش هســتند، اما با توجه 
به جایگاه ایران و امنیت کشــور شرایط مناسب تری در 
ایــران وجــود دارد و با برنامه ریــزی هیچ هدفی خارج از 
دسترس نیست.به قول یکی از بزرگان بخش خصوصی 
اگر واحدی در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییر 
نکرده باشــد باید آن را ورشکسته دانســت. در سال 92 
که اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح 
گردید راه  به ما نشان داده شد و ما باید در همین مسیر 

با جدیت حرکت کنیم.
Á االن وضعیت صادرات استان چگونه است؟

شــرایط منطقــه در صــادرات مؤثــر اســت ؛ به طور 
مثال در گذشــته که شــرایط  کشور عراق در ثبات بود، 
صادرات بهتر صورت می گرفت، اما در شرایط بحرانی 
صــادرات کمتر صورت مــی گیرد. مضاف بر این برخی 
صادرکننــدگان متأســفانه محصــوالت بی کیفیتــی را 
داشــتند کــه بــه مــا ضربــه وارد کرد. مــا می توانیــم  در 
آینده بســیار بهتر از امروز باشــیم، کشــورهای شمالی 
ایــران در حــال حاضر اســتقبال خوبــی از محصوالت 

ما دارند .
Á  بــرای بازپــس گیــری بازارهایــی کــه از دســت

داده ایم چه پیشنهادی دارید؟
در ایــن زمینــه بــا چنــد مشــکل مواجــه هســتیم، 
نخســت قیمت های ماســت که مدام در حــال تغییر 
است و  قیمت کاالی ما به دلیل مشکالتی چون بهره 
وری پاییــن تــر نیــروی انســانی، ثابت نبــودن قیمت 
های انرژی ،دســتمزد  و ...گران تمام می شــود .این 
تغییر قیمت باعث دلزدگی مشتری خارجی و ضرر  به 
صنعت گر داخلی می شود. اگر واحد تولیدی و دولت 
هماهنگ باشــند و گران شــدن در یک شیب درست 

باشد، قیمت ها دچار نوسان شدید نخواهند شد.
ادامه در صفحه 4

گذاری در بورس مزایا و روشهای سرمایه 

سرمایه گذاری در بورس دارای مزایا و روشهایی است:
مزایا:

1-کسب درآمد از دو طریق:
اول، از طریــق افزایــش قیمت ســهام و دوم از طریق ســود نقدی که شــرکت در پایان ســال مالی بین 

سهامداران تقسیم می کند.
2-قابلیت نقدشوندگی باال:

از ویژگی یک دارایی خوب، قابلیت نقدشوندگی باالی آن است یعنی بتوان آن را در هر زمان و به سرعت 
به پول نقد تبدیل کرد. یکی از نقدشونده ترین سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری در بورس می باشد.

3-مشارکت در تصمیم گیری برای اداره شرکتها: 
افرادی که ســهام شــرکتهای بورســی را خریداری می کنند مطابق قانون می توانند در مجامع شرکت 
مربوطه، حضور پیدا کنند و با شنیدن گزارش فعالیت ها از چگونگی کار شرکت مطلع شوند و همچنین 
بــا حــق رأی خود نســبت بــه انتخاب هیئــت مدیره، طرح هــای مورد نظر و میزان ســود تقســیمی بین 

سهامداران و ... اظهارنظر نمایند.
4-امنیت در سرمایه گذاری و برخورداری از حمایت قانونی؛

5-حفظ سرمایه در مقابل تورم؛
6-امکان سرمایه گذاری با حداقل نقدینگی؛

روش ها:
1-مراجعه به یک کارگزار و دریافت کد معامالتی:

همانگونه که شــما برای پس انداز و ســرمایه گذاری در بانک، نیازمند دریافت شــماره حساب بانکی 
هســتید، برای ســرمایه گذاری در بورس هم باید در اولین گام، کد معامالتی دریافت کنید. برای دریافت 
کد معامالتی، می توانید با در دســت داشــتن مدارک شناســایی شــامل اصل شناسنامه و کارت ملی به 

یکی از کارگزاران رسمی بورس مراجعه نمایید.
2-خرید و فروش سهام:

خرید و فروش سهام فقط از طریق شرکت های کارگزاری و به یکی از روش های زیر انجام می گیرد:
- مراجعه حضوری به کارگزاری و ارائه سفارش خرید یا فروش؛

- از طریق ارتباط تلفنی با کارگزار و ارائه سفارش خرید یا فروش؛
- سفارش اینترنتی؛

- خرید و فروش توسط خود فرد از طریق سامانه معامالت آنالین )برخط(.
مهم نیســت که شــما کارمند هســتید یا دانشــجو، خانم خانه دار هســتید یا صاحب یک فروشــگاه، 
جوان هستید یا بازنشسته، مهم این است که بیاموزید از پس اندازهای خود به بهترین شکل استفاده 
کنید. بورس یکی از روش های مناسب، قانونی و مطمئن برای سرمایه گذاری است. پس هوشمندانه 

سرمایه گذاری کنید.

محسن موجودی 
مدیر کارگزاری اقتصاد بیدار

کوتاه از اقتصاد استان

کتاب قم کتاب در نمایشگاه  خرید بیش از یک میلیارد تومان 

ایســنا: ســید موســی حســینی کاشــانی ،مدیر کل فرهنگ و ارشاد اســالمی اســتان قم گفت: بیش 
از یــک میلیــارد تومان کتاب در دوازدهمین نمایشــگاه کتاب قم به فروش رســید کــه از این مبلغ 650 

میلیون تومان به صورت بن و مابقی به صورت نقدی خرید شده است.
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گزارش

حضور مهندسان غیربومی جدی ترین آسیب ها در حوزه ساختمانی قم است
ایرنا - امین مقومی رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان قم گفت: حضور مهندســان غیر بومی یکی از جدی ترین آســیب ها در حوزه 

ساختمانی این استان می باشد و این افراد توانسته اند با موارد قانونی و تبصره ای مشکل عضویت را حل کنند. یادداشت
مزایای راه اندازی باشگاه مشتریان

       

در قســمت نخســت این یادداشــت به اهمیت باشگاه مشتریان در کســب و کار دنیای امروز اشاره 
شــد؛اینک در قســمت دوم به مزایای راه اندازی باشگاه مشــتریان می پردازیم. از مزایای راه اندازی 

باشگاه مشتریان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- دستیابی به اطالعات مشتریان جهت بازاریابی با کمترین هزینه و بیشترین اطمینان از صحت آمار؛ 
2- تولید اطالعات کاربردی با توجه به نیاز مشتریان و تحلیل و داده کاوی و طبقه بندی مشتریان؛ 3- مکانی 
مناسب برای مبارزات تجاری با رقبا؛ 4- توسعهء اقدامات و خدمات جنبی برای باالرفتن رضایت مشتریان؛ 
5- بازاریابــی محصــوالت و خدمــات جدیــد و از بیــن بــردن مخاطــرات آن پس از بررســی بازخــورد از اعضاء 
باشگاه؛ 6- امکان واکنش سریع و منطقی به تغییرات بازار و کمک به امنیت سرمایه گذاری؛ 7- کاهش و 
هدفمندسازی هزینه های ترویج، بازاریابی و تبلیغات و همچنین هزینه و تعداد نیروهای فروش و باال بردن 
بهره وری؛ 8- ایجاد محیطی تعاملی بین سازمان و مشتریان وفادار، جهت به اشتراک گذاشتن تجربیات 
و تکرار خرید؛ 9- ایجاد تعلق خاطر و پیوند عاطفی و تسهیل ارتباط تبلیغاتی بین سازمان و مشتریان؛ 10- 
تغییر نگرش و تبدیل غیرمستقیم ترجیحات در رفتار مصرف کنندگان با تدوین و اجرای سناریوی رفتاری؛ 

11- تمرکز بر مشتریان قدیمی برای ایجاد انگیزهء خرید مجدد و نگاه به مشتریان جدید برای توسعه بازار.
سرفصل ها و مراحل اجرایی راه اندازی باشگاه مشتریان

حال به سرفصل های پیشنهادی ایجاد باشگاه مشتریان می پردازیم که متقاضی ایجاد باشگاه 
را قــادر مــی ســازد با برنامه ریزی و داشــتن یا ایجاد زیرســاختی مطمئن و قــوی از تکنولوژی و نیروی 
انســانی آموزش دیده و ماهر، به تأســیس باشگاه مشتریان کاربردی و پویا و جذب مشتری و تبدیل 

آنها به مشتریان وفادار کمک شایانی نماید.
1-تحقیق، تحلیل و تدوین اولیه؛ 

2- طراحی باشگاه و سناریو نویسی رفتاری و ریاضی بر مبنای نتایج تحقیقات و جوابگویی نیازها؛
3- انتخاب ابزار باشگاه؛ 

4- عملیات اجرایی؛ 
5- نظارت، تحلیل و توسعه.

بدیهــی ســت نتیجــه بخشــی این اســتراتژی هــای تدوین شــده و دســتیابی به چشــم اندازهای 
ترسیمی، منوط به دانش نرم افزاری قوی و اختصاصی شده و نیروی انسانی ماهر و پی گیر بوده، و 
بایستی با تقویت مزایای رقابتی خود از طریق یکپارچه سازی اطالعات، شنیدن نقاط ضعف و تالش 
برای رفع آنها و تبدیل تهدیدات به فرصت ها و استفاده از سیستم های مدیریت کیفیت، پشتیبانی 
خدمات و شــریک دانســتن مشــتری در تعیین استراتژی های کســب و کار، موجب ایجاد ارزش برای 
مشتریان باشگاه شویم. باید با باال بردن لذت خرید و دریافت خدمات برای مشتری،فرصت حضور 

مؤثر در بازار را افزایش دهیم و ضمن ایجاد سود پایدار، به توسعه سازمان خود بیاندیشیم.

سال آینده سال توجه به معادن استان

دریاچه نمک؛ فرصت یا بحران
همزمــان بــا روز مهنــدس در همایشــی بــا عنــوان 
معرفــی ظرفیت های معدنی قــم فرصتی پیش آمد تا 
در کنــار دغدغــه های معــدن کاران قــم ،ظرفیت های 

موجود معدنی استان مورد توجه جدی تر قرار گیرد.
احمــد ذاکــری رییــس ســازمان صنعــت ، معــدن و 
تجارت اســتان در این همایش  با بیان این که ســابقه 
فعالیــت معدنــی در قــم به 70 ســال قبل برمــی گردد، 
گفــت: معادن منگنــز، دریاچه نمــک و عقیق از جمله 
معــادن خوب و شــاخص اســتان قم اســت کــه ذخایر 

زیادی در دل خود نهفته دارد.
وی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه ظرفیتــی کــه در بخش 
معــدن اســتان قــم وجــود دارد، توجــه زیادی بــه این 
ذخایــر نشــده اســت و تاکنون نتوانســته ایــم آنطور که 

باید از این معادن بهره برداری کنیم.
ذاکری با اشــاره به این که سال آینده سال ویژه ای 
برای بخش معدن قم اســت، ادامه داد:با اقدام های 
صــورت گرفته اشــتغالزایی خوبی در عرصــه معدن رخ 

دهد و فعالیت ها در این بخش افزایش یابد.
وی بهــره بــرداری از ذخایــر معدنــی دریاچــه نمک 
را از دیگــر برنامــه های ســال آینــده عنوان و بیــان کرد: 
مدیریــت دریاچــه نمــک بــا اســتان قــم اســت، ولــی 
کار خاصــی در ایــن بخــش صــورت نگرفتــه و تاکنــون 
و  صنعتــی  نمــک  زمینــه  در  اســتحصال  بیشــترین 
خوراکی بوده اســت. وی اضافه کرد: بخش گردشگری 
دریاچــه نمــک نیز بــا برگزاری مزایــده به کمیتــه امداد 
امام خمینی)ره( ســپرده شــده است تا با یک سال کار 

مطالعاتی، سرمایه گذاری در این بخش انجام دهد.
وی بــا انتقــاد از معرفــی دریاچــه نمــک بــه عنــوان 
بحران، گفت: دریاچه نمک بحران نیســت، بلکه یک 
فرصت اســت ولی متاســفانه با نگاه بحران به آن نگاه 

می کنند.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت قــم به 
برگزاری همایش »بحران دریاچه نمک« در اردیبهشت 
مــاه ســال آینــده اشــاره کــرد و افــزود: اگــر ایــن دریاچه 
بحران است که با همایش نمی توان مشکل را برطرف 

کرد و نیازمند عملیاتی شدن برنامه هاست.
وی تاکیــد کــرد: بایــد در کنــار تهدیــد، فرصــت را نیز 
ببینیــم و دریاچــه نمــک را نبایــد بــه عنــوان بحــران 
مطالعه کنیم، بلکه این همایش باید به عنوان فرصت 

های دریاچه نمک برگزار شود.

وی تصریــح کرد: دریاچه نمک نمونه ای اســت که 
در منطقه وجود ندارد و تنها نمونه مشابه آن در کشور 
آمریکاست که در کنار آن، شهرک مسکونی نیز احداث 
کره اند یعنی این دریاچه را به عنوان فرصت دیده اند.
نظــام  ســازمان  رئیــس  حســینی  رســول  ســید 

مهندســی معــدن قم  نیــز  افزود: 
معــدن منگنــز ونــارچ بــزرگ ترین 
معدن تولید منگنز در خاورمیانه 
اســت که در محدوده اســتان قم 

قرار دارد.
وی با اشــاره به این که استان 
قم یک درصد از مســاحت کشــور 
را داراســت، گفت: شــاخص های 
قم در منابع معدنی بسیار فراتر از 
یک درصد اســت و در حوزه مواد 
معدنــی غیرفلــزی بعــد از اســتان 
یــزد، آذربایجــان شــرقی و  هــای 
خراســان جنوبــی بــا 8.6 درصــد 

چهارمین رتبه را در کشور دارد.
وی بــا بیــان این که ایران در مجمــوع مواد معدنی 
فلزی و غیرفلــزی با یک میلیارد تن ذخیره جایگاه 15 
را در جهــان دارد، افــزود: در مــواد معدنــی فلزی چهار 
اســتان کرمــان، یــزد، خراســان جنوبــی و آذربایجــان 

شــرقی بیــش از 92 درصــد از ذخایر معدنی کشــور را به 
خود اختصاص داده اند و 27 استان باقی مانده فقط 

هشت درصد را دارا هستند.
حســینی گفــت: الزم اســت از ظرفیــت های بخش 
معــدن در برنامــه ریــزی هــای کالن اســتان اســتفاده 
شــود تــا جایــگاه واقعی معــدن را 

در اقتصاد استان داشته باشیم.
نظــام  ســازمان  رئیــس 
مهندســی معــدن قــم گفــت: بــا 
همــت مدیــران اســتان و تــالش 
کشــور  شناســی  زمیــن  ســازمان 
در اســتحصال معــادن، در چنــد 
ســال آینده، قم به استانی فلزی 

و طالیی تبدیل می شود.
 رئیــس خانــه معــدن قــم نیــز 
در ایــن همایــش گفــت: اگــر نــگاه 
منابــع طبیعــی بــا ســازمان نظام 
مهندســی معدن هم ســو و برون 
گــرا نباشــد، هیــچ وقــت اکتشــاف درســتی نخواهیــم 

داشت.
صابــر عمو رســولی افزود: معــدن کاران باید از صبح 
تــا ظهــر در راهــروی اداره هــا به دنبــال انجــام کارهای 
اداری و دریافت مجوز باشــند و تنها بعدازظهر فرصت 

اشتغال در معادن را دارند.
بخــش  و  گــذاری  ســرمایه  از  اگــر  داد:  ادامــه  وی 
خصوصی در عرصه معدن حمایت نشود، چگونه باید 

به تولید و ثروت برسیم.
وی بــا بیــان ایــن کــه روزگار معــادن خوب نیســت، 
افــزود: ســازمان صنعت، معــدن و تجــارت تمهیداتی 
بیندیشــد تــا معــادن به ایــن راحتــی از دســت معدن 

کاران خارج نشود.
 نادعلی اسماعیلی رئیس سازمان نظام مهندسی 
معــدن کشــور  نیز بــا بیان ایــن که بخش معدن کشــور 
مظلوم اســت، گفت: در چند ســال گذشــته که تحریم 
های ظالمانه ای بر ایران تحمیل شــد، بخش معدن 
از موفق ترین بخش های کشــور در اســتحصال و بهره 

وری از ظرفیت های موجود بود.
اســماعیلی با تاکید بر نقش مهم معدن در اقتصاد 
کشــور، افــزود: در این ســال ها با اکتشــاف و اســتخراج 
مواد اولیه توانســتیم بخش صنعت را پویاتر از گذشته 

پیش ببریم.
وی گفت: معدن جزو نخستین مزیت های توسعه 
کشــور اســت و ذخایر بســیار زیادی از جمله کانی های 

صنعتی، گچ، نمک و آهک در کشور موجود است.
اســماعیلی گفت: کانی های صنعتــی ارزش افزوده 
دارد و قم یکی از اســتان هایی اســت که در این زمینه 

ها ظرفیت زیادی دارد.
وی با اشاره به لزوم توجه به ظرفیت های دریاچه 
نمــک، گفــت: متاســفانه فقــط نمــک از ایــن دریاچــه 
استحصال می شود و هنوز نمی دانیم چه مواد ارزنده 

ای در دریاچه نمک وجود دارد.
وی تاکیــد کــرد: بایــد تا حــد ممکــن در این منطقه 
سرمایه گذاری کالن انجام شود و از مواد معدنی آن به 

بهترین نحو استفاده شود.
اســداهلل کشاورزمدیرکل دفتر امور اکتشافات وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت گفت: اســتان قم بــا وجود 
کوچک بودن از نظر وسعت، تنوع معدنی بسیار خوبی 
دارد و بزرگ ترین معدن منگنز خاورمیانه، بزرگ ترین 
محدوده امالح، انواع ســنگ های شن، ماسه و آهک 

در این استان وجود دارد.
وی افزود: باید همراهی بین دستگاه های اجرایی 
مختلــف اســتان ایجاد تا زمینــه برای کار کــردن فراهم 

شود.

محمدمهدی رضوانی
MBA کارشناس ارشد

نبود گردش مالی  مهم ترین مشکل صنایع 

ادامه از صفحه 3
Á اکنون رقبای ما در بازارهای خارجی چه کشورهایی هستند و چه می کنند؟

ابتــدا چینــی هــا که با توجه به مدل هــای مختلف و خدماتی که به تولید کننــدگان خود ارائه می 
کننــد و همچنیــن صــادرات و واردات آســانی که دارند جای مــارا در بازار گرفته اند؛ کشــور ترکیه نیز به 
راحتــی بــه بازارهای منطقه وارد شــده اســت و دولت آنها از صنعت گران حمایــت می کند که همه بر 
قیمــت کاال تأثیــر مــی گــذارد. صنعت گر ما در  مقابل تمام ســختی ها ایســتاد و امروز نیــاز به حمایت 
دارد تا بتواند قیمت متناسب و متعادلی داشته باشد و اشتغال موجود را حفظ نماید ؛ در ضمن با 

داشتن بازار خود، به فکر گسترش بازار و در دست داشتن صادرات نیز باشد.

مدیریت دریاچه نمک با استان 
قم است، ولی کار خاصی در این 

بخش صورت نگرفته و تاکنون 
بیشترین استحصال در زمینه 
نمک صنعتی و خوراکی بوده 
است. دریاچه نمک بحران 

نیست، بلکه یک فرصت است 
ولی متاسفانه با نگاه بحران به 

آن نگاه می کنند
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گفت و گو

صادرات ۹0درصد فرش های ابریشم استان 
ایرنا - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم بااشاره به اینکه این استان مهمترین مرکز تولید فرش دستباف تمام ابریشم کشور است، 

اخبار کوتاه اقتصادیگفت: 90 درصد فرش دستباف ابریشم قم به کشورهای مختلف صادر می شود.

گذار لزوم تغییر نگاه برخی مدیران استان به سرمایه 
سیدحسن رضوی، نامی آشنا در مدیریت استان 
اســت که هم اکنون ریاست ســازمان برنامه و بودجه 
اســتان را برعهــده دارد. وی پیــش از ایــن مدیریــت 
شــرکت آب و فاضالب اســتان را برعهده داشته است 
.در گفتگویی با وی به برخی دغدغه های اقتصادی 

موجود در استان پرداخته ایم . 
Á  طبــق آمــار بانــک مرکــزی مــردم اســتان قم در

ســال ۹4 کمتریــن درآمــد را درمیان اســتان های 
کشور داشته اند، علت را در چه می دانید؟

بیشــترین مهاجریــن بــه قــم افــرادی هســتند کــه 
حداقــل تمکــن مالــی را دارنــد و بــه اصطــالح از چند 
اســتانی کــه مهاجرداریــم افــرادی هســتند که بیشــتر 

دنبال مشاغل خدماتی هستند .
در تعریفــی که از اقتصاد قم وجود دارد این اســتان 
به عنوان یک اســتان خدماتی شــناخته شــده اســت 
نه یک اســتان صنعتی یا کشــاورزی ؛در شــرایط رکود، 
خدمــات بــا مشــکالت خــاص خــود مواجه اســت، که 
بخــش عمــده آن بــه گــردش مالی واســطه گــری برمی 
گــردد و اتفاقاتــی مــی افتــد کــه کامــاًل ملموس اســت و 
آمار این را نشــان می دهد. ما همچنین شاهد حضور 
قریب به صد هزار طلبه در اســتان هســتیم که بیشــتر 
کار فرهنگــی دارنــد و غالبــًا با حداقل های شــهریه ای 
کــه دارنــد بــه دنبــال فعالیــت هــای فرهنگی هســتند 
. اگــر بــه آمــار چند ســال اخیر نــگاه کنیــم وضعیت قم 
به همین شــکل بوده اســت و قم شــهری غنی از باب 
درآمد سالیانه افراد نیست؛ومهاجرپذیری و خدماتی 

فرهنگی بودن قم باعث این مسأله شده است .
Á  بــا توجــه بــه اینکــه کارشناســان قــم را یــک

اســتان خدماتی عنوان می کننــد، برای افزایش 
ماندگاری زائر در قم چه باید کرد؟

باید زیرســاخت ها و مراکز تفریحی ای ایجاد شــود 
که گردشــگر برای حضور انگیزه داشــته باشــد .کم کم 
در قم این اتفاق در حال روی دادن اســت و ســرمایه 
گذارانــی جهــت ســاخت هتــل هــا و مجموعــه هــای 
فرهنگی و ورزشی و بین راهی حضور پیدا کرده اند؛با 
توجه به این موضوع امیدواریم زمان ماندگاری کمتر 

از نیم روز به بیش از یک روز برسد .
Á  شــما بــه عنــوان متولــی مدیریــت اســتان به

ســرمایه گذاران برای ســرمایه گــذاری درقم چه 
پیشنهادی دارید؟

در منطقه اقتصادی سلفچگان به دلیل معافیت 
ها بسترهایی فراهم است و با استقبال خوبی مواجه 
شــده است. حتی در ســفر اخیر هیأت چینی ، ایجاد 
شــهر نمایشــگاهی چین دراین منطقه مطرح گردید؛ 
و بــرای دیگر کشــورها هم که تمایل بــه حضور در این 
منطقه را دارند تفاهم شد. باید از ظرفیت خوب این 
منطقــه به عنوان یک فرصت برای اســتان اســتفاده 
کــرد . در بخــش گردشــگری بایــد در دوســال آینــده 
ظرفیــت ده هــزار تخت موجــود به بیســت هزارتخت 
برســد، مشــروط به اینکــه بانک ها تســهیالت باالی 
حــدود 100 تــا200 میلیــون تومان بــه ســرمایه گذاران 
پرداخــت کننــد . محــور توســعه اســتان گردشــگری 
زیارتی اســت و اگر زیرســاخت ها تکمیل نشوند و آنها 
را هرچنــد ســال دو برابــر نکنیــم گردشــگری افزایــش 
پیــدا نکــرده بلکه کاهــش می یابد . ظرف چهارســال 
آینده ظرفیت درمانی قم چهار برابر می شود که خود 
جنبهء خوبی برای توریســم درمانی اســت .   2/5 تا 
4 میلیــون عراقــی طی 3 ســال گذشــته درقــم حضور 
پیــدا کرده اند کــه میانگین حضور عراقــی ها چند روز 
است . ما باید از قابلیت های استان استفاده کنیم و 
از جملــه جنبه های زیارتی و درمانی باید مورد توجه 
قرار گیرند . با توجه به مشکالتی از جمله خشکسالی 
هــای اخیــر و تغییرات اقلیمی در صنعت و کشــاورزی 
قــم چاره ای جز ایــن نداریم که در بخش گردشــگری 
بــا اســتفاده از قابلیــت اســتان ســرمایه گــذار داشــته 

باشیم .
Á  مشــکالت و  هــا  خشکســالی  مســأله  بــه 

اقلیمــی اشــاره کردید برای حل ایــن معضل هم 
برنامه ای دارید ؟

در جلســات مختلفی که با مســئوالن مرتبط برگزار 
شــده اســت و بیــان شــد که  بــرای مشــکالت دریاچه 
نمــک بــا توجه بــه اینکه در مرکز کشــور قــراردارد و 30 
درصد جمعیت کشور را تحت تأثیر قرارمی دهد، یک 
تصمیــم عاجــل گرفتــه شــود.درصورت تأمیــن منابع 
مالــی مــی تــوان در یک برنامه 5 ســاله بــدون تبعات 
خاص و آب خاص بسیاری از ریز گردها را مهار کرد؛ ما 
چه بخواهیم و چه نخواهیم طی بیســت سال آینده 
درگیــر خشــک ســالی هســتیم  این واقعیتی ســت که 
بایــد آن را بپذیریــم  و چنانچه برنامه ای برای مبارزه 
با خشــک سالی و مشــکالت اقلیمی نداشــته باشیم 
دچار مشــکالت زیادی خواهیم شد.برای تحقق این 
مهــم نیاز بــه همت  و تغییر فرهنگ و بــاال بردن بهره 
وری اســت، متأســفانه مــا در بهــره وری دچــار افــت 
هســتیم؛ اگــر بهــره وری باشــد در همــه شــرایط رشــد 
خواهیــم داشــت . همــه بایــد بدانیم منابــع طبیعی 
ما تمام شــدنی اســت و باید به فکر استفادهء درست 
باشــیم. رســانه هــای ما باید فرهنگ ســازی داشــته 
باشــند. اگــر نگاهی به کارتون هــای تلویزیونی ژاپن و 
کره در ســی ســال گذشــته داشــته باشــیم  می بینیم 
کــه آنها وطن پرســتی ، تالش و کوشــش را به کودکان 

آمــوزش مــی دادنــد . ما نیــز نباید فقط حــرف بزنیم، 
باید حاصل نســل چهارم ما فرهنگ بهره وری  باشد 

نه فرهنگ مصرف گرایی. 
Á  درگفتگو با آقای اســتاندار ایشان بیان کردند

که مدیران ما فرهنگ حمایت از سرمایه گذار را 
ندارند. در این خصوص چه باید کرد؟

متأســفانه مطلبــی کــه اقــای اســتاندار گفتــه انــد 
صحیح است و ایشان بر روی این مساله در جلسات 
مختلف پیگیر و مطالبه گر هستند.  فرهنگ حمایت 
از ســرمایه گــذار و اینکــه بــدون منابع دولتــی هم می 
تــوان کار بهتــری انجــام داد در اکثــر مدیــران اســتان 
وجود ندارد  در جلســات مختلف  دنبال آن هســتیم 
کــه ایــن خودباوری را بــه مدیران القا کنیــم که  از این 
مانــع فکــری که مگر می شــود با بخــش خصوصی به 
نتیجه رسید؟ باید عبور کرد. افتخار این نیست که در 
جلســات اقتصــاد مقاومتی بگوییم فــالن کار را انجام 
داده ایــم،  وقتی ما یک قدم بــه جلو رفته ایم که فکر 
مدیران را عوض کنیم . در نقاط دیگر کشور  شاهدیم 
که از ســرمایه گذار اســتقبال می شــود . ما در اســتان 
در یــک چهــار راهــی قــرار داریــم کــه ســاالنه جمعیت 
کشــور حداقــل یکبــار از آن عبــور مــی کنــد مــا بایــد از 
ایــن ظرفیــت اســتفاده کنیم. شــما در مکــه و مدینه 
مشــاهده می کنید چگونه از قابلیت گردشگری خود 
اســتفاده کــرده انــد، همه جــا هتــل و مراکز تجــاری و 
تفریحــی وجود دارد، ولی ما در اســتان از این قابلیت 
اســتفاده نمــی کنیــم. البتــه ســرمایه گــذاری هایــی 
انجام شــده کــه آرام آرام نتایج آنها مشــخص خواهد 
شــد. بایــد در کنار اماکن زیاتی شــهرقم نقــاط تجاری 
و تفریحــی هم معرفی شــوند . همه دنیــا روی بخش 
خصوصی حســاب باز می کنند ما تا بخش خصوصی 
را وارد نکنیــم در بهــره بــرداری موفــق نخواهیم بود. 
مدیران فعلی و مدیران آینده باید آموزش ببینند که 
چگونه در کنار بخش خصوصی فعال باشند و رسالت 
مــا ایــن اســت کــه فرهنگــی ایجــاد کنیــم کــه مدیران 
بگویند ســرمایه گذار وارد شــده و ما باید مشــکل وی 
را حــل کنیــم. در بیشــتر  مواقع روحیه مــا به گونه ای 
اســت  است که ســرمایه گذار پای کار آمده اما ما نمی 
گذاریــم کار کنــد چــون فکــر مــی کنیــم اگر دولــت پول 
بدهــد ما مدیر هســتیم و آقایی مــی کنیم و اگر بخش 

خصوصی این پول را بدهد من دیگر مدیر نیستم.

مشکل بازار فروش عمده مشکل واحدهای تولیدی استان

سازمان صنعت،معدن و تجارت: احمد ذاکری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  استان گفت: مشکل بازار 
فروش عمده مشکل واحدهای تولیدی استان است.  وی ادامه داد:این مشکل ناشی از عوامل مختلف فرهنگی و 
اجرایی است چرا که هنوز باور به کاالی خارجی،  استقبال کمرنگ مردم از کاالی داخلی، ضعف شدید واحدهای 

تولیدی در بازاریابی و تبلیغات و... در جامعه به طور محسوس وجود دارد.

کوچک تصویب یک هزار و 700 میلیارد ریال تسهیالت ویژه صنایع 

ایرنا - امیر طیبی نژاد مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم گفت: یک هزارو 706 میلیارد ریال تسهیالت 
طرح رونق اقتصادی به صنایع کوچک ومتوسط مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قم اختصاص یافت.

بافت فرسوده اطراف حرم حضرت معصومه)س( بافت آسیب پذیر

ایسنا- حسن صبوری مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت 
معصومه)س( در زمان بروز زلزله به شدت آسیب پذیر است.

کاالهای خارجی در قم داغ است بورس 

ایسنا - رضا سیار فرماندار قم گفت:   خانواده ها در هنگام ازدواج جوانان با دغدغه هایی همچون تامین جهیزیه 
روبرو هستند.  کارخانجاتی در قم فعالیت دارند که لوازم خانگی را با کیفیت باال تولید می کنند اما متاسفانه بورس 

کاالهای خارجی در قم داغ است.

کشور دارد قم ظرفیت تبدیل شدن به مهمترین قطب زیارتی 

ایسنا- حجت االسالم والمسلمین  محمد حسن رحیمیان تولیت مسجد مقدس جمکران در نشستی مشترک 
با مدیران شهری قم گفت: جاذبه های فراوان شهر قم می تواند آن را به مهمترین قطب زیارتی تبدیل کند.

سال آینده چهار هزار میلیارد تومان در شهر قم هزینه مي شود

شهر نیوز - دکتر سقاییان نژاد شهردار قم گفت: براي سال آینده شهرداری قم دو هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شده است اما به صورت غیر مستقیم چهار هزار میلیارد تومان در شهر قم هزینه می شود و با استفاده از این مبلغ 

۲0 پروژه بزرگ برنامه ریزی شده است  

آغاز مطالعات ساماندهی بصري اطراف حرم حضرت معصومه)س(

شــهر نیوز-علیرضا خاکي مدیرعامل سازمان بهسازی، نوسازی و زیباســازی اطراف حرم مطهر حضرت 
معصومه)س( گفت: اکنون مشکل اصلی در اطراف حرم حضرت معصومه)س( بحث ساماندهي بصری است که 

سال آینده مطالعاتی براي رفع این مشکل آغاز خواهد شد  

آغاز همکاری تجاری قم و استان اولیانوفسک روسیه

اتاق بازرگانی: هیأت تجاری استان اولیانوفسک کشور روسیه و هیأت نمایندگان و فعاالن اقتصادی استان در 
نشستی مشترک بر نحوهء انجام همکاری های اقتصادی دو استان به گفتگو پرداختند.موروزف استاندار استان 
اولیانوفسک روسیه با اشاره به سابقهء تجارت و سرمایه گذاری های مشترک استان اولیانوفسک با ایرانیان؛ تجارت 
با ایران را امن و قابل اعتماد توصیف کرد و سرمایه گذاران و تولیدکنندگان استان قم به ویژه در حوزهء کشاورزی 

را دعوت به همکاری نمود .
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گفت و گو

نقش دام پروری در اقتصاد قم
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان با بیا ن اینکه در اســتان یک هــزار و 400 واحد دامی  وجــود دارد، به  صنعت دام پروری اشــاره کرد و  
گفت: این صنعت با زندگی مردم قم عجین شــده به گونه ای که شــغل بیش از 60 درصد از ســاکنین قمی ســت و مابقی شــغل ها نیز به این امر 

وابسته است.
دانشگاه و صنعت

نام محصول : پوشش ماستیک تک جزئی 
 

 محصول تک جزئی بر پایه پلی یورتان که جهت آب بندی مورد استفاده قرار می گیرد و از چسبندگی 
باال و مقاومت عالی در مقابل اشعه uv برخوردار است. 

موارد مصرف :
  پر نمودن  درزهای انبساط

  سیل نمودن ترک های تصادفی و ترمیم درزهای کنترل
  آب بندی پشت بام ، استخر و مخازن آب

  پر کردن درز اطراف شیشه و درب و ... در وسایل نقلیه 
خصوصیات و مزایا :
خشک شدن سریع

UV مقاومت باال در برابر اشعه  
  دوام عالی

  چسبندگی عالی به بتن ، شیشه ، سرامیک ، سطوح رنگ آمیزی شده و ...
  مقاومت باال در برابر تنش های برشی

  خواص فیزیکی در دمای 24 درجه سانتی گراد
تعداد اجزا  یک جزئی
براقیت:  مات + براق

فام: بدون محدودیت فام
مکانیزم خشک شدن: تبخیر حالل
ضخامت پیشنهادی:  500 میکرون

lit/m2  2.8  :پوشش تئوری
خشک شدن کامل:  24 ساعت

خشک شدن سطحی:  30 دقیقه
خشک شدن عمقی:  3 ساعت

دمای مناسب سطح:  25 درجه سانتی گراد
دوره انبارداری:  12 ماه
زمان ژل شدن:  ندارد

نقطه اشتعال:  27 درجه سانتی گراد
این محصول تولید مرکز رشد واحدهای فن آور دانشگاه آزاد اسالمی استان قم می باشد.

کشاورزی روند فزاینده تخریب در عرصه 
احمــد بلندنظــر را قریــب به اتفاق فعــاالن عرصهء 
کشاورزی استان و کشور، از نام آوران این صنعت و به 
خصوص کشــت انواع زیتــون در عرصه بین الملل می 
داننــد. مزرعهء پــرورش زیتون فــدک حاصل نزدیک 
بــه ســه دهــه فعالیــت وی در کاشــت انــواع درختــان 
زیتون است که با بهره گیری از علم و فناوری توانسته 
تحولــی را درکشــاورزی اســتان بــه ارمغان بیــاورد . در 
گفتگویــی بــا وی بــه بررســی مشــکالت و راهکارهای 

حل آنها در عرصهء کشاورزی استان پرداخته ایم .
Á  شــما بــه عنــوان یکــی از موفــق تریــن فعاالن

قــم  را در  ایــن صنعــت  قــم ســیمای  کشــاورزی 
چگونه می بینید؟

وضعیــت  اخیــر  هــای  خشکســالی  بــه  توجــه  بــا 
موجــود وضعیت خوبی نیســت و برعکس نظر برخی 
مســئوالن،این وضعیــت را نگــران کننــده مــی دانــم؛ 
همــه چیــز بســتگی دارد بــه اینکــه چگونــه آینــده را 
مدیریــت کنیــم، وقت زیــادی هــم نداریم؛ بنــده فکر 
نمی کنم در مجموع با روند موجود بتوانیم مدیریت 
کنیــم و نگران به وجود آمدن مشــکل برای اســتان و 

کشور هستم.
Á  شــما با توجه به تجربه خــود چه راهکاری را

پیشنهاد می دهید؟
اجــرای راهکارهــا بــرای بــرون رفــت از بحــران هــا 

نیازمنــد دانــش و ســرمایه اســت.وقتی مــی گوییــم 
آبیــاری قطــره ای، مگر این آبیاری ســرمایه گذار نمی 
خواهــد و ایــن ســرمایه را یــا دولــت و یــا کشــاورز بایــد 
بدهــد؛ در شــرایطی کــه دولــت بــا توجــه بــه مســائل 
کالن اقتصادی تنگ دســت اســت، آیا مــی تواند این 
سرمایه را در اختیار بگذارد.یک سری تغییرات وسیع 
و مهــم بایــد اتفــاق بیافتــد تا سیســتم آبیــاری تحت 
فشــار به نتیجــه ای که می خواهیم برســد، از تنظیم 
گاوآهــن هنــگام شــخم زدن تــا تنظیم فــن کمباین و 
در نهایــت فرهنــگ کشــاورز بایــد تغییــر کند .ســرمایه 
گــذاری چگونــه قرار اســت انجــام شود؟ســرمایه گذار 
در شــرایطی که دولت پول خرید گندم را با مشــکالت 
پرداخــت مــی کنــد چگونــه می توانــد ده هــا و هزارها 
میلیــارد ســرمایه گذاری در این حوزه داشــته باشــد؛ 
از ایــن جهــات باید گفت که نگران هســتیم و دعا می 
کنیــم کــه خداونــد مــا را یــاری کند،البتــه دعــا بــدون 

همت نمی شود .
Á آیا هنوز می توان اقدامی داشت؟

نسخه ها و راهکارهایی وجود دارند، برنامه ها نیز 
خــوب طراحی می شــوند ولی در اجرا مشــکل داریم. 
بــرای نمونــه آیــا حتــی بــه یــک ســوم اهــداف برنامه 
چشــم انداز رســیده ایم ؟ما برای برون رفت از بحران 
مهیا نیستیم، همه می گویند و همه می خواهند؛اما 

برخی جاها اراده ای نیست و گاهی 
اراده هســت و تــوان انجام نیســت. 
نکتــهء نگــران کننــده ایــن جاســت 
کــه هنــوز در ســال 95 پــس از ســال 
ها رشــد رونــد تخریب بیــش از روند 
بایــد  حالیکــه  در  اســت،  ترمیــم 
وضعیــت برعکــس باشــد و مــا بایــد 
تخریــب ها را جبران کنیم ولی هنوز 

در حال ادامه تخریب هستیم .
Á  اجرایــی و  عملیاتــی  بــرای 

چــه  هــا  برنامــه  شــدن 
پیشنهادی دارید؟

پیشــنهادها زیاد اســت از جمله 
بایــد بهره وری آب را باال ببریم ، به 
کشــاورزان آمــوزش دهیــم و تغییــر 
فرهنــگ کشــاورزی را ایجــاد کنیم؛ 
ولــی مهم آن اســت که چقــدر توان 
بــه  را  راهکارهایــی  بنــده  داریــم. 
مسئوالن عالی رتبه ارائه داده ام . 
مــن اعتقاد به یــک جراحی دارم با 
این اقدامات ســرپایی مشکل حل 
نخواهــد شــد .مــن ســه پیشــنهاد 
کوتــاه  و  فــوری  راهــکار  یــک  دارم 

مدت طرح نکاشــت است یعنی سالی بیست درصد 
کاشــت تمــام محصوالت را کــم کنیم تــا آب زیرزمین 
حفظ شــود، دوم یک برنامه پنج ســاله کشت خارج 
مرزهــا و مفهــوم آب مجــازی که بســیاری از کشــورها 
دنبال می کنند و ســوم در یک یا دو برنامه ده ســاله 
توســعه نظــام ملی کشــت پایــداری را برای مــا ایجاد 
کنــد و پنــج ســؤال اساســی را پاســخ دهــد کــه کجــا 
بکاریــم؟ چه بکاریم ؟چقدر بکاریــم؟ چگونه بکاریم 

و چه کسی بکارد؟
Á  شــما به عنوان یکی از با سابقه ترین فعاالن

کشــاورزی اســتان آیا از فنــاوری هــای نوین هم 
استفاده می کنید؟

در ســال 72 مــا اولیــن مزرعــه داری بودیــم کــه از 
سیســتم آبیاری قطره ای در کشــور اســتفاده کردیم و 
البتــه مورد توجه مســئوالن هم  قــرار گرفت؛ ولی این 
سیســتم  بــرای  گذشــته بــود و امــروز باید از سیســتم 

های جدیدتر استفاده نمود.
Á  چــه کشــاورزی  محصــوالت  صــادرات  بــرای 

مشکالتی وجود دارد؟
بنــده اعتقــاد دارم 80درصد صــادرات محصوالت 
کشــاورزی در راســتای منافــع ملــی نیســت؛ نبایــد در 
شــرایطی کــه با بحــران آب مواجــه هســتیم ، آن را به 
بایــد محصوالتــی  کنیــم.  و صــادر  تبدیــل  محصــول 
مانند زعفران که آب کمی نیاز دارند صادر شــوند.من 
اعتقــادی به صــادرات محصــوالت کشــاورزی ندارم، 
بایــد صــادرات ما محصوالت غیر کشــاورزی باشــد نه 
غیــر نفتی . مــا نمی توانیم بــه طور مثال هــزاران لیتر 
آب را بــرای تولیــد یــک لیتــر شــیر مصرف کنیــم، این 
شاید در راستای منافع بخشی باشد ولی در راستای 

منافع ملی نیست .
Á و نکته پایانی؟

بایــد نظــام ملی بــرای بــرون رفت از بحــران تالش 
کند و این کار یک وزارت یا دو وزارت نیست .

کوتاه از اقتصاد استان

ح تحول سالمت در قم بیش از 40 هزار زایمان طبیعی رایگان در قالب طر

ایرنا- معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی قم گفت: از زمان آغاز اجرای طرح تحول نظام ســالمت 
تاکنون در راستای اجرای  این طرح بیش از 40 هزار و زایمان طبیعی دراستان قم انجام شده است.

محمــد رضــا مظفــری افــزود: ترویــج زایمان طبیعــی بخشــی از طرح تحول نظام ســالمت اســت که 
براساس آن همهء خدماتی که مادردریافت می کند، در بیمارستان های دولتی کاماًل رایگان است.

وی با بیان اینکه از زمان اجرای طرح تحول نظام ســالمت تاکنون، 50 درصد زایمان ها در زایشــگاه 
های استان قم طبیعی انجام می شود، افزود: قبل از اجرای  این طرح به طور میانگین در مراکز درمانی 
دولتــی و خصوصــی 72 درصد زایمان ها ســزارین بود ولی در حال حاضر ایــن عدد بین 49 تا 51 درصد 

است.
به گفته معاون دانشــگاه علوم پزشــکی قم،زایشــگاه های ایزدی و حضرت زهرا)س( ، بیمارســتان 
های ولی عصر)عج(، امام رضا)ع( و شهید بهشتی از جمله مراکز درمانی هستند که زایمان های طبیعی 

به صورت رایگان در آن ها انجام می شود.
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همه فروشــنده ها دوســت دارند افرادی حرفه ای بوده و بتوانند فروش بیشــتری داشــته باشــند. 
عملکــرد یــک فروشــنده با میزان فروش بیشــتر او ســنجیده می شــود؛ لذا فروشــنده ها هرچه بیشــتر 
فروش داشــته باشــند به معنی عملکرد بهترآنهاســت و به تبع آن درآمد بیشتری نیز خواهند داشت. 
به همین خاطر دانستن تکنیک های فروشندگی حرفه ای برای هر فروشنده ای مهم و حیاتی است.

خودتان را بهبود دهید:
اگر می خواهید یک فروشنده حرفه ای باشید، در وهلهء اول باید روی مهارت های توسعه فردی 
خودتان کار کنید. در فروشــندگی حرفه ای الزم اســت شــما فرد کاماًل منظمی باشــید و بتوانید تمام 

کارهایتان را مطابق برنامه پیش ببرید.
از موضوعــات دیگــر بــرای توســعه فردی مطالعه اســت، یک فروشــنده حرفــه ای بایــد زمانی را به 

مطالعــه کتاب های خوب در حوزه فروش و موفقیت اختصاص دهد.
مشتری را بشناسید:

جملــه زیبایــی اســت که می گوید به اندازهء تمام انســان ها راهکارهــای ارتباطی وجود دارد. یک 
فروشــنده حرفه ای باید مشــتری خود و سالیق او را به خوبی بشناسد.

برخی از مشــتری ها منطقی هســتند و ویژگی های محصول برایشــان مهم است، برخی احساسی 
هستند و بیشتر به ظاهر محصول یا رفتار فروشنده توجه دارند و برخی دیگر به دنبال عرف و فرهنگ 

هســتند و می خواهند ببینند که چه افراد دیگری از این محصول اســتفاده کرده اند.
تاثیرگذار باشید:

فروشــندهء حرفــه ای فــردی تأثیرگــذار اســت و این تأثیر گذاری هــم در ظاهر و هــم در کالم نمایان 
اســت. فروشــنده حرفه ای باید با اصول ســخنوری و فن بیان به خوبی آشــنا باشــد و بتواند با کالمی 
رسا و زیبا با مشتری صحبت کند ؛ فروشندهء حرفه ای باید توجه ویژه ای نیز به ظاهر و نوع پوشش 

خود داشــته باشد تا بتواند فروش باالیی را رقم بزند. 
محصولتان را به خوبی بشناسید:

اطالعات فروشنده نسبت به محصولی که می فروشد باید کامل باشد. در صورت امکان فروشنده 
باید حداقل یک بار از آن محصول استفاده کرده باشد تا بتواند آن را به مشتری خود پیشنهاد دهد 

و دربارهء آن حرف بزند.
الزم اســت فروشــنده به محصول خود و کارکرد آن اعتقاد داشــته باشد، زیرا فروشنده ای که خودش 
محصولی را که می فروشــد قبول ندارد و از آن اســتفاده نمی کند،قطعا نمی تواند با تمام وجود آن را به 
مشتری معرفی نماید. این ضرب المثل زیبا را فراموش نکنید، “ آنچه از دل برآید الجرم بر دل نشیند”

به محصولتان اعتقاد داشــته باشــید تا بتوانید از دل و جان آن را معرفی کنید.

هنر، فن آوری اطالعات

فعالیت شش خوشه صنعتی در قم 
علی یزدانی  مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی گفت: از 389 خوشــه صنعتی شناسایی شده کشور 4 خوشه صنعتی 

یادداشتشامل خوشه صنعتی مبلمان، کفش، سنگ و سوهان در قم فعال هستند.

مهندس مجتبی شیخ علی
مدرس ارتباطات و مذاکره

که از قم منتقل شد گنجه« تابلوی نقاشی ای   »نبرد 
ســنتی«  ملــی  »هنرهــای  پژوهشــکده  رئیــس 
پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشــگری اعالم کرد: با 
توجه به پژوهش های انجام شده،محل اولیهء تابلو 
نقاشــی »نبرد گنجــه« یکی از خانه های تخریب شــده 
شــاهزاده های قاجار در قم در جریان ساخت مسجد 
اعظم بوده اســت که توسط معمار آن به موزهء ایران 

باستان منتقل شده است.
علیرضــا بهرمان با بیان این که پیش از این مطرح 
شــده بود مکان اولیهء نقاشــی »نبــرد گنجه« عمارت 
نظامیــه بــوده اســت، بــا ارائــهء مســتنداتی آن را رد 
کرد.او با اشــاره به راه اندازی موزهء ایران باســتان در 
ســال 1316 افــزود: در زمان شــروع فعالیــت این موزه 
“آندره گدار” با کمبود اشیاء برای نمایش مواجه شد 
و بــه همیــن دلیــل دســتور داد برخی از آثار ارزشــمند 
که امکان تخریب و ســرقت آنها وجود داشــت از بدنه 

بناها جدا و به موزه ایران باستان منتقل شود.
وی با اشــاره بــه وجود آثار حجیم در مــوزهء ایران 
باســتان و دوران اســالمی از آن زمــان بــه بعــد، بیــان 
کرد: به دلیل نبود امکانات و دانش کافی در آن زمان 
ایــن آثار به صورت قطعات کوچک تــر به موزه منتقل 
و بــا اســتفاده از مصالح ســاختمانی دوباره به شــکل 

یکپارچه درآمده و به نمایش گذاشته می شد.
بهرمــان بــا اشــاره بــه مــدارک و پژوهش هــا محل 
اولیــهء تابلو را یکی از خانه های شــاهزاده های قاجار 
در قم دانست و بیان کرد: با ساخت مسجد اعظم قم 
به دستور آیت اهلل بروجردی در نزدیکی حرم حضرت 
از  تعــدادی  لــرزاده  اســتاد  توســط  و  معصومــه )س( 

خانه هــای قدیمــی کــه متعلق بــه شــاهزادگان قاجار 
بود خریداری و تخریب شده بود.

وی بــا اشــاره بــه اینکه لــرزاده با توجه به داشــتن 
شــناخت از تابلــو و اهمیــت آن، از تخریــب و آســیب 
بــه تابلــو جلوگیــری کــرد؛ افــزود: وی احتمــاال بــرای 
محافظــت بیشــتر و نمایــش، آن را بــه مــوزهء ایــران 

باستان تحویل داده است.
وی اعالم کرد: این تابلو از قم و به شکل قطعه قطعه 
وارد مــوزه ایــران باســتان شــده، ولی متأســفانه تا کنون 
سندی مبنی بر سال جابجایی آن مشاهده نشده است. 
با توجه به اینکه درجریان انتقال مرکز اسناد به شیراز در 
دولت قبل، بســیاری از اســناد آســیب دیده انــد؛ ولی اگر 
ثابت شــود که بین ســال های 1331تا 1333 این نقاشی 
منتقل شــده اســت بــا قاطعیت می تــوان گفت کــه این 

نقاشی از شهر قم به موزهء ایران باستان آمده است.
بهرمان اضافه کرد: این تابلو که روی دیوار کشیده 
شــده بود پس از انتقال به موزه ایران باستان توسط 
مرمت گــران ایتالیایــی روی پارچــه منتقل شــده و به 

شکل کنونی درآمده است.
او بــا اشــاره بــه مراحــل مرمــت، امکانــات و تــوان 
آســیب پذیری ایــن تابلو گفت: بــرای انتقال این تابلو 
بــه روش ســیلندری متوســل شــدیم ولــی مشــکالتی  
از جملــه اینکــه ایــن تابلــو چنــد دهــه آویزان بــوده و 
احتمال شــکنندگی اش زیاد اســت، باعث شــد که در 
نهایــت به روش لوله ای منتقل شــود و خوشــبختانه 
در جایی کــه امروز قرار دارد به بهترین نحو و با در نظر 

گرفتن شرایط محیطی نصب شده است.

عضو هیات رییسه اتاق اصناف قم خبر داد:

راه اندازی اپلیکیشن »صنِف شهر «
با هدف معرفی واحد های صنفی قم اپلیکیشن” 

صنِف شهر “ بزودی راه اندازی می شود .
بــه  قــم  صنفــی  هــای  واحــد  معرفــی  هــدف  بــا 
شــهروندان و ســهولت در تهیــه نیازهــای مشــتریان 
انــدازی  راه  بــزودی  قــم  شــهر  صنــف  اپلیکیشــن 

می شود.
رئیســه  هیــات  عضــو  صحفــی،  ابراهیــم  ســید 
اتــاق اصنــاف قــم با بیــان اینکــه بــا توجه بــه تغییر 
رویکــرد بازار و فضای کســب و کار و لــزوم بهره گیری 
رفــت  امکانــات و فضــای مجــازی و ســهولت در  از 
آمــد شــهروندان و امــکان جســتجوی ســریع انــواع 
کاال و خدمــات ایــن اپلیکیشــن تهیــه شــده اســت، 

صنفــی  واحدهــای  تمــام  گفــت: 
پروانــه دار ، بــا “صنِف شــهر “ در 
خواهنــد  شــهروندان  دســترس 
آدرس  نیســت  الزم  دیگــر  و  بــود 
جایی را در قم، از کســی بپرسید. 
:صاحبــان  داد  ادامــه  وی 
مشــاغل نیز به راحتی می توانند با 
ثبــت کســب و کار خود، بــه ارتقای 
و  ســازی  برنــد  و  شــغلی  ســطح 
افزایــش شــانس دیــده شدنشــان 

کمــک کننــد و بــا مدیریــت صفحه کســب و کارشــان، 
تبلیغات خود را به شیوه ای امروزی مدیریت کنند.

صحفی همچنیــن از ارتقاء این 
ســایت  طراحــی  امــکان  و  برنامــه 
اینترنتی جهت صاحبان مشــاغل 
و اصنــاف و امــکان لینــک شــدن 
و  داد  خبــر  ســایت  بــه  همزمــان 
گفــت جهت معرفی کامل هر واحد 
ســایت  طراحــی  امــکان  صنفــی 
اینترنتی اختصاصی  وجود دارد . 

وی خاطــر نشــان کــرد: صنــِف 
اصنــاف  اتــاق  همــکاری  بــا  شــهر 
اتحادیــه هــا  بــا پشــتوانه  و  قــم تهیــه شــده  اســتان 
رونــد  بــه  خــود،  گســترده  مخاطبــان  و  اصنــاف   ،

ارتقــاء برنامــه و خدمــت رســانی بــه زائــران محتــرم و 
همشــهریان گرامی در راســتای بهبود فضای کســب و 
کار و ترویــج کاالهای تولید اســتان قــم  ادامه خواهد 

داد.
صحفــی همچنیــن از طراحی سررســید هوشــمند 
سال 1396 اتاق اصناف خبر داد و گفت این سررسید 
بــا قابلیــت نصــب روی تلفن همــراه ، شــامل قوانین 
نظــام صنفــی ، مالیاتی ، مالیات بــرارزش افزوده ، کار 
و ... بــا قابلیت یاداشــت و یــادآوری موارد مورد نیاز و 
اوقات شرعی و پخش اذان بصورت رایگان در اختیار 
 @qomasnaf اصناف و همشــهریان محتــرم در کانال

می باشد  .

کوتاه از اقتصاد استان

تسهیالت دولت و شهرداري براي نوسازي بافت فرسوده قم

حضــرت  مطهــر  حــرم  اطــراف  زیباســازي  و  نوســازي  بهســازي،  ســازمان  مدیرعامــل  شــهرنیوز: 
معصومــه)س( گفــت: شــهرداري یك ســري مشــوق ها را در زمینه نوســازي بافت فرســوده پیش بیني 
کرده اســت، دولت هم یك ســري مشــوق هاي بانکي در این زمینه دارد. علیرضا خاکي ادامه داد: در 
راســتاي سیاســت ها و مصوبات شوراي شــهر قم براي احیاء بافت فرسوده شهر  بسته هاي تشویقي 
در نظر گرفته شــد؛ که براســاس آن در اراضي با کاربري مســکوني، براي نوســازي تخفیف صددرصدي 

کلیه عوارض در حد تراکم پایه اعمال خواهد شد. 
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عمران  و صنعت

۹3 درصد سازه های منطقه نیروگاه قم استحکام در برابر زلزله ندارد
ایســنا - هادی خانی کارشــناس ارشــد جغرافیا و برنامه ریزی شــهری در جلســۀ بنیاد قم پژوهی گفت: 93 درصد از ســازه های منطقه نیروگاه 

استحکام الزم در برابر زلزله را ندارد و این امر تاب آوری در برابر بحران را کاهش می دهد.

شهردار قم :

احداث سه هتل پنج ستاره در قم
زمانی که ســید مرتضی ســقائیان نژاد ســکانداری 
شــهرداری قــم را برعهده گرفــت، با توجه به ســابقهء 
موفــق وی در شــهرداری اصفهــان امیــد هایی در قم 
بــه وجود آمد، تا ســیمای شــهری قم دچــار تحوالت 
جــدی تــری گــردد. در حاشــیه آئیــن افتتــاح و بهــره 
برداری از پروژه های مصوب سفر رهبر معظم انقالب 
بــه قــم گفتگویی کوتــاه بــا وی در خصوص اســتقبال 

سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام داده ایم :
Á  در حــال حاضــر چــه پــروژه هــای مهمــی  از

ســوی بخــش خصوصی  به خصــوص در زمینهء 
گردشگری در شهر در حال انجام است؟

در حــال حاضرتوافــق هــای نهایــی بــرای احداث 
ســه هتــل پنج ســتاره انجــام پذیرفته که بســیار مهم 
اســت.حمایت شهرداری برای سرمایه گذاری بخش 
خصوصــی در زمینــهء هتــل بــه صــورت زمیــن هایی 

اســت کــه بــرای احــداث هتــل هــا 
شــود،  مــی  داده  قــرار  اختیــار  در 
بــه این شــکل کــه در ابتــدا قیمت 
زمیــن مشــخص مــی شــود و پــس 
از بهــره بــرداری، قیمــت زمیــن به 
صورت اقســاط دریافت می گردد؛ 
در حالی که هیچ نوع عوارضی هم 
از ســرمایه گــذاری در احداث هتل 

دریافت نخواهیم کرد.
Á  اماکــن خصــوص  در  آیــا 

تفریحــی و تجــاری هــم اقداماتی داشــته اید؟به 
خصــوص اینکه این مجتمع ها در افزایش زمان 

ماندگاری زائر مهم هستند؟
بزرگتریــن آکواریوم جهــان و پارک آبی و پارک بازی 
بــزرگ قم از ایــن نوع پروژه ها هســتند که با همکاری  

خصوصــی  بخــش  مشــترک 
شــهرداری دنبــال شــده و جایــگاه 
بخــش خصوصــی در این قســمت 
کامــاًل محفــوظ اســت.در خصوص 
احــداث نمایشــگاه دائمی قــم نیز 
مشــکالتی وجــود دارد، در حالیکه 
ایــن نمایشــگاه مطمئنــًا  احــداث 
بــه معرفــی بهتــر ظرفیت هــای قم 

کمک خواهد کرد.
Á  ایــن در  شــهرداری  آیــا 

خصوص نیز مساعدتی داشته است؟
در  بازرگانــی  اتــاق  اعضــای  بــا  اخیــر  جلســه  در 
خصوصــی  بخــش  کــه  هایــی  ظرفیــت  خصــوص 
مخصوصــًا در زمینــه احــداث نمایشــگاه مــی توانــد 
ارائــه دهــد و امتیازاتــی که ما مــی توانیم مســاعدت 

داشــته باشــیم، صحبــت شــد؛ مــا در بحــث زمین و 
در چارچــوب هایــی قانونــی مانند عــوارض و حذف 
بســیاری از بروکراســی های اداری مــی توانیم کمک 
چارچــوب  یــک  در  آنهــا  گــذاری  ســرمایه  تــا  کنیــم 

منطقی به بهره برداری برســد.
Á  ســوی از  اعظــم  پیامبــر  بلــوار  خصــوص  در 

وزارت راه و شهرســازی مســائلی مطــرح شــده 
و شــما نیز عمده پروژه های ســرمایه گذاری قم 
را در ایــن بلــوار تعریــف کــرده ایــد؛ آیا مشــکالت 

مرتبط با این پروژه حل شده است؟
آقــای الریجانــی در صحبت های اخیــر خود تأکید 
داشــتند کــه بایــد فاز به فــاز مباحث آن حتمــًا  انجام 
شــود و با مذاکراتی که با وزیر راه و شــهر سازی داشته 
ایم مســئله در شرف اتمام و حل است و هیچ نگرانی 

در مورد آن وجود ندارد.

کارخانه های قطعه سازی در قم  کید الریجانی بر توسعه  تأ
دکتــر علــی الریجانــی در دیــدار بــا اعضــای هیــأت 
مدیــره شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان قــم با 
اشــاره بــه اهمیــت حمایــت از صنایــع گفــت: بــه طور 
حتــم توجه به مقولهء صادرات نقــش تأثیرگذاری در 

توسعه صنایع کشور دارد.
نماینــده مــردم قــم در مجلــس شــورای اســالمی 
ادامــه داد: در شــرایط کنونی یکــی از موضوعات مهم 
در اســتان قــم ایجــاد و توســعه کارخانــه هــای قطعه 
ســازی اســت کــه قطعــًا تحقــق ایــن مســئله موجــب 

اشتغال زایی در استان می شود.
وی بــا اشــاره به ظرفیــت کشــورهای منطقه برای 
صــادرات محصوالت صنعتی از ســوی ایــران تصریح 
کــرد: کشــور عــراق بــازار خوبــی بــرای ارائــه و فــروش 

محصوالت تولیدکنندگان داخلی است.
بــه  اشــاره  بــا  اســالمی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
وضعیــت حــوزه صنعــت چــاپ و نشــر در اســتان قــم 
گفــت: چاپخانه داران در شــرایط کنونی با مشــکالتی 
مواجه هســتند که باید در جهت حمایت از این افراد 

اقدامــات الزم صــورت بگیــرد. البتــه چاپخانــه داران 
بایــد وارد عرصــهء چــاپ نویــن شــوند تــا بخشــی از 

مشکالت اقتصادی آنها رفع شود.
 همچنین دکتر الریجانی در دیدار با اعضای انجمن 

صنفی کشــاورزان استان قم با اشاره به جایگاه حوزهء 
کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور و استان قم گفت: 
حوزه کشــاورزی اســتان دارای ظرفیت های بســیاری 

است که باید به آن پرداخته شود.

رئیــس مجلس شــورای اســالمی بر لزوم توســعه و 
اجــرای طرح های آبیــاری نوین در حوزهء کشــاورزی 
تأکیــد کرد و افزود: قطعًا بایــد از ظرفیت های موجود 
زیــرا در  اســتفاده شــود،  ایــن حــوزه  بــرای توســعهء 
شــرایط کنونی کشــور با معضــل کمبود آب روبروســت 
که توسعه این تجهیزات می تواند در بهبود وضعیت 
کشــاورزی مؤثر باشــد؛ ما نیز از به کارگیــری تکنولوژی 

آبیاری تحت فشار حمایت می کنیم.
وی ادامــه داد: یکــی از مهمتریــن مســائل حــوزه 
کشاورزی الگوی کشت است، به طوری که باید نحوه 
کشــت براســاس نــوع و ظرفیت هــای مناطق صورت 
بگیــرد؛ از ایــن رو بــا توجه به ظرفیت اســتان قم بهتر 
اســت که محصوالتی مانند پســته و زیتون که مصرف 
آب کمتری دارند، کشــت شــوند. امروز مشــاهده می 
کنیم اســتان هایی مانند ســمنان و کرمان نیز الگوی 
کشت خود را تغییر داده اند، بنابراین اگر در قم نیز به 
دنبال پایدار ماندن فعالیت ها در این حوزه هســتیم 

باید الگوی کشت را تغییر دهیم.

یادداشت
 کریدور تجارت بین الملل

 

در ادامه بحث های گذشــته تجارت بین الملل،اینک نوبت بررســی یکی از مهمترین عوامل مؤثر 
در سیســتم کاری و شــغلی اســت کــه ازآن تحت عنــوان» سیســتم مدیریت« یاد می شــود.)مدیریت 
برنامــه ریــزی، مدیریــت بهــره بری، مدیریت کیفیــت، مدیریت زمان و مدیریت سیســتم هــا( برنامه 
ریزی یکی از ارکان اساســی و بنیادی در هر کاری، بخصوص بیزنس می باشــد. بیایید در گام اول کار 
را سیســتماتیک شــروع و از روش های منســوخ ســنتی پرهیز کنید. مدیریت برنامه ریزی،کار شــما را 
کانالیزه کرده و به شما این فرصت را می دهد که چگونه و چطور درسطح استاندارد عملکردی قابل 
قبــول داشــته باشــید.در ایــن رهگــذر نمی خواهم بحث زیاد فنی شــود، بلکه ســعی بر این اســت که 
بحــث خیلــی آســان و روان ارائــه گردد. با توجه به موارد مشــروحه قبل، اینک که به پتانســیل فکری 
خود پی بردید، مترصد فرصتی هســتید، که شــغلی را برای خود رقم بزنید؛ پس درست برنامه ریزی 
کنید. ســرفصل برنامه ریزی اولیه شــما موارد ذیل می باشــند: چه وقت کار را شــروع کنم؟ کجا باید 
کار را شــروع کنــم؟ روزی چنــد ســاعت کار کنــم؟ در چنــد شــیفت کارم را ارائــه دهــم؟ بــرای شــروع کار 
بــه چــه تجهیزاتــی نیــاز دارم؟ مکان کارمن باید چه مشــخصاتی را داشــته باشــد؟به چنــد نیروی کار 
نیــازدارم؟ مجــوز های الزم برای شــروع کار چیســت؟ آیا خدمات کاری من منــع قانونی ندارد؟ اگر کار 
تولیدی اســت، عالوه بر رفع نیاز بازار داخل به چه کشــورهایی می توانم صادرات داشــته باشــم؟؛به 
صــورت خالصــه اینطــور مــی تــوان گفت که بــرای کار خود یــک پالن اولیــه و یک طرح توجیهــی اولیه 
داشــته باشید،این طرح باید به صورت ذیل باشــد:نام پروژهء کاری شما،میزان سرمایه گذای اولیه 
شــما،اطالعات در خصــوص مــواد اولیــه، ظرفیــت خــط تولید بــه ازاء هر ســاعت و هر شــیفت کاری، 
قیمت تمام شده محصول تولید شده، بازار فروش مواد تولید شده، میزان سرمایه ثابت و در گردش 
طرح،تعــداد نیــروی کار در خــط تولید)اگــر کار تولیدی می باشــد(، مــدت زمان ســفارش و راه اندازی 
خــط) اگــر کار شــما تولیــد اســت (،توجیه اقتصادی خط:شــیب اقتصادی طرح شــما چقد ر اســت؟، 
وضعیــت صــادرات کاالی تولید شــده: مشــاورات الزم جهت بازاریابی و برندینگ ، طــرح ، لوگو و ...) 
بــه صــورت حضوری(، فضای مورد نیاز بر پایی شــغل مورد نظر،آالیندگی و عدم آالیندگی: مشــکالت 
زیســت محیطــی دارد یــا خیر؟، مدت زمان برگشــت اصل ســرمایه: معمواًل چقدر زمان مــی برد؟نیاز 
و یا عدم نیاز به مجوز تأســیس: نیاز و یا عدم نیاز به مجوز بهداشــت. پس، توجه داشــته باشــید که 
مدیریت برنامه ریزی در شروع کار از چه اهمیتی برخوردار است؛ هیچ وقت بی حساب و کتاب کاری 
را شروع نکنید. چرا  که برگشت در هر مرحله از کار عالوه بر فرصت سوزی ، کلی از سرمایه شما را نیز از 
بین می برد، پس حساب شده عمل کنید.پاسخ شما به سؤاالت فوق ، 50 درصد از راه را برای شما 
هموار خواهد کرد؛ در این صورت اســت که شــما یک کار را به صورت کاماًل سیســتماتیک و مطابق با 

استاندارد های جهانی شروع می کنید و قطعًا آینده خوبی در انتظار شماست.

دکتر امیر کاظمیان 
مشاور ارشد کانون مشاوران شغلی و سرمایه گذاری ایران

اخبار کوتاه اقتصادی

کشاورزی بخشودگی سود و جرایم تسهیالت مشتریان دربانک 

بانــک کشــاورزی - در اجــرای تبصــره 35 قانون بودجه ســال1395و دســتور العمــل ابالغی بانک 
مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران ،جزئیات بخشــودگی ســود و جرایم مشــتریان بانک کشــاورزی که 
بدهی آنان کمتر از یک میلیارد ریال )یکصد میلیون تومان( اســت اعالم شــد. مشــتریانی که تا پایان 
ســال جــاری برابــر بــا دســتور العمل ابالغــی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران نســبت به تســویه 

نقدی اصل بدهی خود اقدام کنند ، سود و جریمه بدهی آنان بخشوده خواهد شد.
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در منطقه ای گسترده، جایی در دل کویر مرکزی ایران، عظمت خاکی به چشم می آید که انتهای 
آن سجده بر قدرت پرودگار است. نگینی زیبا و پهناور که اگرچه تهی از سبزینگی طبیعت شده است 

اما برکتی در نهان دارد که این روزها دل بســیاری از عاشــقان کویر برای آن به تپش در آمده اســت!
خاطرات مســیله را که می خوانیم رنگ زندگی در آن بدین ســان بوده اســت : آب و نان و آسمان 

عظمــت آب زیــر و زبر آن، گندم زار طالیی اش و ســتارگان شــب راهگشــای آن از یــاد هیچ کویرزاده 
ای نخواهــد رفــت!!! متانــت اشــتران، جســت و خیز جبیــران، طنازی هوبــره زیبایــش و همه و همه 
این نقطه از گیتی را بســان دشــتی پر رمز و راز نموده اســت.کویر مســیله قم روزگاری بســتر خروشــان 
ترین رودخانه و ذخیره گاه عظیم ترین آب منطقه بوده اســت. نه آن زمان مســیله را شــناختیم و نه 

در این زمان!
کویر مســیله نمایانگر زیبائی طبیعت اســت. ســفره ایســت بخشــنده و ســخاوتمند که از یک ســو 
آرامش تاالب مره و حوض سلطان و از سوی دیگر درخشش بزرگترین دریاچه نمک ایران را در آغوش 
کشــیده اســت. مســیله کویری اســت که غنی ترین ذخیره آب را در دل داشته است ولی امروزه از این 

نقصان مبتال به بیماری گشــته که فغان آن به آســمان رفته و دست یاری به باد سپرده است!!!
چگونه شد که این چنین شد؟! با دست بی مهر در گذر زمان زیبائی این جوان رعنا را ربودیم؟؟!!

اقتصاد و هنر

  قم داراي تلسیژ و بولینگ مي شود
شــهر نیوز- ســقائیان نژاد شــهردار قم با بیان اینکه قم به زودی داراي تلســیژ و بولینگ مي شود، گفت: این پروژه ها در سه ماهه نخست سال 

یادداشتآینده با مشارکت بخش خصوصی به بهره برداری مي رسد. 

دکتر رؤیا اکبری
مدیر آژانس گردشگری طبیعت رؤیایی

خط مقدم تئاتر ایران، نیازمند حمایت بخش خصوصی
بــا بررســی تاریــخ ســه دهــه گذشــته تئاتــر ایــران، 
شــهر قــم یکی از مراکز فعــال تئاتر ایران بوده اســت که 
هنرمندان متعددی در عرصهء تئاتر دینی، تئاتر دفاع 
مقــدس و تئاتــر کــودک و نوجــوان در ایــن  شــهر فعال 
بوده اند. شهر قم در دهه های 60 و 70 دوران طالیی 
خــود را در عرصــه هنــر ســپری مــی کــرد و هنرمندان و 
مدیــران متعــدد و شــناخته شــده ای در تئاتــر ایــران 
داشــت کــه هــر کدام تأثیــرات به ســزایی در رونــد تئاتر 
ایــران گذاشــته اند.هنرمنــدان تئاتــر قــم کــه طــی 2 
دهــه در حوزه هــای مختلف هنرهای نمایشــی نظیر 
نمایشــنامه نویســی، کارگردانی، بازیگــری و همچنین 
مدیریــت تئاتــر فعــال بودنــد، طــی یــک دهــه اخیر با 
فــراز و نشــیب هــای متعــددی مواجــه شــدند. برخی 
از چهــره هــای تئاتــری و مدیریتی تئاتر قم، یــا دیگر از 
فعالیــت کنــار کشــیده انــد و یــا بــه پایتخــت مهاجرت 
کــرده و تمرکــز فعالیت هــای خود را در کالنشــهر تهران 
قــرار داده اند. از ســوی دیگــر هنرمندانی که همچنان 
در تئاتــر قــم فعالیــت می کننــد با شــرایط نابســامانی 
بــه لحــاظ ســخت افــزازی و همچنیــن حمایــت های 
الزم بــرای تولیــد و اجــرای تئاتر، مواجه هســتند.این 
در حالــی اســت که همه ســاله نیروهای تازه نفســی از 
فــارغ التحصیالن دانشــگاهی تئاتر بــه تئاتر قم افزوده 
می شوند ولی امکان ظهور و بروز برایشان فراهم نمی 
شــود. برای بررسی بخشــی از شــرایط موجود در تئاتر 
قــم، نشســتی در حــوزه هنــری اســتان قم و بــا حضور 
مجدالدیــن معلمی رئیس ایــن مرکز و همچنین علی 
فرحناک، محمدرضا آزاد و احمد ســلیمانی به عنوان 

چند هنرمند با سابقه و فعال تئاتر قم برگزار شد.
مجدالدیــن معلمــی به عنوان رییــس حوزه هنری 
اســتان قــم معتقد اســت کــه مهمتریــن اتفاقــی که در 
وضعیت فرهنگی به معنای عام آن و همچنین هنر قم 
افتاده است، توسعه یک نوع محافظه کاری مدیریتی 
اســت یعنی بخش اعظمی از معضــالت فرهنگ و هنر 

قم محافظه کاری و ترس مدیریتی است.
وی در ایــن بــاره می گویــد: اکثــر مدیرانــی کــه وارد 
عرصه مدیریت فرهنگی و هنری در اســتان قم شــده 
انــد کارآمــدی و جــرأت کافی نداشــته انــد. مهمترین 
معضلی که ما در قم دچار آن هســتیم و هر چه جلوتر 
آمدیم تشــدید هم شــده اســت، ترس است. معلمی 

با بیان اینکه مدیریت عالی اســتان هم همیشــه این 
مشــکل را داشــته اند که می خواســتند بی سر و صدا 
کار کننــد، ادامه می دهد: وقتی فرهنگ، اولویت اول 
مدیریــت عالــی اســتان نشــود؛ فعالیــت ها نیز شــکل 
نمــی گیرنــد. مشــکل دیگــری هــم کــه در قــم داریم و 
فرافرهنگــی اســت، تعدد مراکــز فرهنگی فعــال در قم 
اســت. مؤسســات فرهنگــی متعــددی در قــم وجــود 
دارد و همین امر باعث شده که امکانات و بودجه در 
این مؤسسات صرف شود، ولی خدماتی که ارائه می 

گردد، فرهنگی به معنای عام است.
فعــال  و  ســابقه  بــا  هنرمنــدان  از  فرحنــاک  علــی 
تئاتــر قــم نیــز معتقد اســت: در قم طی 15 ســال اخیر 
هــر مدیرکل ارشــادی که آمــده، در مراســم اختتامیه 
جشــنواره هــا اعــالم کرده که ســالنی در حال ســاخت 
در فــالن جــا، متعلــق بــه تئاتــری هــا اســت و ســال 
دیگــر در اختیــار تئاتــری ها قــرار می گیرد. حــاال اینکه 
ســال دیگر به 7 ســال بعد ختم شــده اســت به کنار، 
هــر وقــت هــم خواســتیم مــکان را تحویــل بگیریم به 
مــا گفتــه می شــود که این مکان برای شــما نیســت و 
قــرار اســت اداره ارشــاد در آنجــا مســتقر شــود و بــرای 
شــما مکانــی جدیــد خواهیم ســاخت.وی به ســالن 
شــهید آوینی که اداره کل ارشــاد اســتان قم آنجاست 
اشــاره می کند و می گوید: این ســالن مکانی است که 
بــه انجمــن های هنری شــهر قــم قول اســتقرار در آن 
داده شده بود؛به محض اینکه این مکان افتتاح شد 

اداره کل ارشاد در آن مستقرگردید. اگر قرار باشد گروه 
تئاتری در آن سالن اجرا داشته باشد باید شبی فالن 
مبلــغ را پرداخــت کنــد؛ در حالیکه این ســالن متعلق 
بــه هنرمنــدان تئاتر اســت، اگر اداره کل ارشــاد از گروه 
هــای تئاتر هم بابت ســالن اجاره بگیــرد، چه تفاوتی 
با ســایر مراکز و نهادها دارد؟فرحناک معتقد است که 
این وضعیت خوبی نیســت،اداره کل ارشــاد با وجود 
اینکــه متولــی اســت و بایــد حمایــت کنــد، از هنرمند 
پول اجاره ســالن می گیرد یــا با گروه قرارداد می بندد 
و اعالم می کند که از مبلغ قرارداد بســته شــده، فالن 
مبلــغ برای اجاره ســالن اســت و آن را از مبلغ قرارداد 
کســر مــی کند، ایــن در حالی اســت که آن ســالن را به 

مراکز و نهادهای دیگر اجاره می دهند.
وی یــادآور مــی شــود: در ســال 69 آقــای حســین 
پارســایی جشــنوارهء تئاتر سوره را  در قم برگزار کرد که 
ســال اول یک هفته، ســال بعد 15 روز، ســال بعد 90 
روز و سال بعد آن یک سال نمایش داشتیم. یعنی در 
این شهر هر روز تئاتر اجرا می شد و تماشاگران خیلی 
خوبی هم جذب شده و به این وضعیت عادت کرده 
بودند. در آن زمان ســالن قدس را داشــتیم که در آن 
اجــرا می کردیم و چند پالتویی هم که داشــت تبدیل 
بــه ســالن کــرده بودیــم. بعــد از آن یک ســال صاحب 
آن ســالن اعــالم کرد که به دلیــل زحماتی که طی یک 
سال گذشته متحمل شده اید مسافرتی را به مشهد 
مقــدس برایتان تدارک دیده ایم. ما از این پیشــنهاد 

اســتقبال کردیــم و وقتــی از ســفر برگشــتیم، دیدیــم 
ســالنی را کــه برای آن زحمت کشــیده بودیــم، تخلیه 
کــرده بودنــد و تبدیــل بــه انبــار تعاونــی آن ســازمان 
شــده بــود. تــاالر هنر قــم نیز که بــا حضــور هنرمندان 
تئاتــر رونق گرفت و خانــواده ها از مناطق مختلف قم 
برای تماشــای آثار کودک و نوجوان به این مکان می 

آمدند، بعد از یک سال تعطیل شد.
فرحنــاک در ادامــه با بیــان اینکه در قــم وقتی قرار 
اســت ســالنی ســاخته شــود از تئاتــری هــا نظــر مــی 
خواهند ولی وقتی آماده می شود تنها چیزی که نمی 
تــوان در آن اجرا کرد تئاتر اســت، اشــاره مــی کند: این 
اتفــاق بــرای فرهنگســرای کلهــری کــه حدود 10 ســال 
طــول کشــید تــا تحویــل اش دهنــد، رخ داد. اتاق نور 
پشت سن و صحنه است و وسط صحنه ستون دارد.
فرحناک ســپس بــه تاالر شــهر یا همان تئاتر شــهر 
قــم اشــاره مــی کنــد و توضیح می دهــد: برای ســالن 
تئاتر شهر افتتاحیه گرفتند ولی بعد از آن اعالم کردند 
کــه تنهــا 50 درصد از ســالن اصلی اش ســاخته شــده 
اســت. اکنون معلوم نیســت قصدشــان این است که 
بــه بخــش خصوصی واگذار شــود یا کاربــری دیگری از 

آن داشته باشند.
رئیــس حــوزه هنری اســتان قم با اشــاره بــه اینکه 
ســالن تئاتر شــهر قم 11 ماه اســت که با حضور معاون 
رئیــس جمهور و ســه وزیر افتتاح شــده اســت، اظهار 
مــی کند: این ســالن بعــد از افتتاح به دلیل نداشــتن 
دیوار آتش بســته شــد،دیوار آتش یعنی اگر سن آتش 
گرفــت؛ دیــواری آهنی پایین می آید تــا بین مخاطب 
و ســن قــرار گیــرد. من نمی دانــم در چند ســالن تئاتر 

ایران دیوار آتش وجود دارد.
سلیمانی ادامه داد: این تاالر دارای 2 سالن است 
کــه قــرار بــود در ســالن کوچکتــر آن تئاترهــای کــودک 
و نوجــوان اجــرا شــود و ســالن اصلی آن نیــز به لحاظ 

مهندسی، خوب ساخته شده است.
فرحنــاک در ادامــه ایــن ســخنان، تاالر شــهر قم را 
تنها سالن در این شهر دانست که مهندسی آن قابل 
قبول اســت، سن و صحنه جایگاه خوبی دارد، البته 
ســن نســبت به ســالن زاویه دارد ولی با ایــن حال اگر 
آنجا راه اندازی شــود و مورد اســتفاده قرار گیرد اتفاق 

خوبی است.

رئیــس حــوزه هنــری می گوید مشــکل اینجاســت 
که قرار اســت تاالر شــهر را به بخش خصوصی تحویل 
بدهنــد، اگــر این اتفاق بیافتد هر کســی می خواهد از 
آنجا درآمدزایی داشــته باشــد. معلمی می گویدکدام 
گــروه تئاتر و هنرمند تئاتر می تواند چنین درآمدزایی 
داشــته باشــد و اگــر ایــن ســالن بخواهــد شــبی 1 تا 2 
میلیــون تومــان اجاره بهــا بگیرد گروه هــا نمی توانند 

از پس آن بربیایند.
فرحناک از شــنیده های خود درباره واگذاری تاالر 
شــهر به بخش خصوصی می گوید: شــنیده ام کســی 
که خواســته آنجا را در اختیار بگیرد گفته که با تئاتری 
ها مشــکلی ندارم به این شرط که پول آب، برق و گاز 

مجتمع را پرداخت کنند.
ایــن هنرمنــد با ســابقه تئاتر قم با اشــاره به شــکل 
گیری ســالن های خصوصی تئاتر در تهران این ســؤال 
را مطــرح می کنــد که چرا در قم ایــن اتفاق نمی افتد؟ 
وی ادامــه مــی دهد: ما چندین بار تصمیم گرفتیم که 
با هزینه شخصی خود فضایی را در اختیار گرفته و آن را 
برای اجرای تئاتر آماده کنیم؛ اما هیچ تضمینی وجود 
نــدارد که بدون دردســر فعالیت کنیم و ســالن تعطیل 
نشــود. بــه همین دلیل کســی جــرأت ســرمایه گذاری 
شــخصی نــدارد. اگر این امــکان فراهم شــود،با برنامه 
ریــزی و نیرویی که داریم می توانیم با گروه های فعال 
تئاتر قم در طول یک سال اجرای تئاتر داشته باشیم.
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راه اندازی نمایشگاه دائمی فرش در استان قم
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان: اولین نمایشــگاه دائمی شــرکت ســهامی فرش ایران در قم راه اندازی شــد.طاهرنژاد مدیر شــرکت 

سهامی فرش استان گفت: در این نمایشگاه تمام فرش های دستباف با 30 درصد تخفیف به فروش می رسد و خرید برای عموم آزاد است. 

کشاورزی و دام پروری

33 واحد مرغداری در قم، درگیر با آنفلوآنزای پرندگان
تاالب های قم هر ســاله در فصول پاییز و زمستان 
پذیــرای تعداد زیادی از پرندگانی هســتند که ممکن 
اســت مبتــال بــه بیمــاری خطرنــاک آنفلوانــزای طیور 
باشــند کــه بــه راحتــی قابــل انتقال بــه طیــور بومی و 

انسان است.
اخیــرا تلفــات زیــادی در واحدهای پــرورش طیور 
صنعتــی و ســنتی در اســتان قــم همزمــان بــا وقــوع 
بیمــاری در برخــی کشــورهای اروپایــی و هنــد گزارش 
و نتایــج نمونــه گیــری بیمــاری آنفلوانزای فــوق حاد 
پرنــدگان تحــت تیــپ آن H5N8 و مشــابه ویــروس 

گردشی در اروپا تشخیص داده شد.
ســازمان دامپزشــکی کشــور ضمن اعمــال ضوابط 
قرنطینــه ای بــه منظور جلوگیــری از گســترش آلودگی 
بــه ســایر مناطــق، عملیات معــدوم ســازی گله های 
شــکل  بــه  واحدهــا  ضدعفونــی  و  پاکســازی  آلــوده، 
بهداشــتی و در حداقــل زمان ممکــن را انجام داده و 
به مدیریت واحدهای پرورش طیور صنعتی هشــدار 
داد بــا تشــدید ضوابــط امنیت زیســتی اقدامات الزم 
را در خصــوص جلوگیــری از ورود آلودگــی بــه مزرعــه 
پرنــدگان  کــه  آنجایــی  از  باشــند. همچنیــن  داشــته 
مهاجــر بــه عنــوان مهمتریــن عامــل ورود آلودگــی به 
کشــورها می توانند طیور روســتایی را نیز آلوده کنند، 
از مردم درخواســت شــد ضمن گزارش هرگونه تلفات 
غیرعادی پرندگان، از خرید طیور روستایی از بازارچه 
هــا قبــل از اطمینــان از ســالمت آن جــدا خــودداری 

کنند.
آنفلوانزای پرندگان ، یک بیماری ویروســی اســت 
که دســتگاههای تنفــس ، گوارش یا عصبی بســیاری 
از انــواع طیــور و ســایر پرنــدگان را مبتــال مــی ســازد. 
شــدیدترین نــوع بیمــاری بــه صــورت حــاد و عمومی 
است که در طیور با یک دوره کوتاه و مرگ و میر بسیار 
باال مشــخص می شود. آنفلوانزای پرندگان می تواند 

در بیشتر گونه های پرندگان بروز کند.
پرنــدگان آبــزی ) اعــم از وحشــی و اهلــی( مخــازن 
عمــده طبیعــی بــرای ویروســهای آنفلوانــزا هســتند؛ 
گاهــی پرندگان آبزی وحشــی که معمواًل نشــانه های 
بیماری را بروز نمی دهند، ممکن اســت ویروس را به 

مدت طوالنی دفع نمایند .
مدیرکل دامپزشــکی اســتان قــم در این خصوص 

گفــت: آنفلوآنــزای فوق حــاد پرندگان که بیش از ســه 
مــاه اســت در ایــن اســتان شــیوع یافتــه و 33 واحــد 

مرغداری را درگیر کرده است.
مهــدی رفیعــی محمــدی  با بیــان اینکه قــم جزو 
پرنــدگان  آنفلوآنــزای  بیمــاری  درگیــر  هــای  اســتان 
اســت، افــزود: 33 واحــد مرغــداری شــامل 27 واحد 
صنعتــی، 2 روســتا در منطقــه قمــرود، 2 روســتا در 
منطقــه قنــوات، یک روســتا در منطقه تــاج خاتون و 
یک واحد پرورش غاز وحشــی بیشــترین درگیری را با 
ایــن بیمــاری دارند، ولــی در عین حــال روند بیماری 

کنترل شده است.
بــه گفتــه وی؛ مجموعــا یــک میلیــون و 993 هــزار 
قطعه طیور در اســتان قم از ایــن 33 واحد مرغداری 
درگیر آنفلوآنزای پرندگان، معدوم سازی شده است.
مدیرکل دامپزشــکی اســتان قــم، ارزیابی نهایی از 
میــزان خســارت وارد شــده مربوط به معدوم ســازی 
تخــم مــرغ و نهــاده هــا را یــک میلیــارد و 400 میلیون 
تومــان عنوان کــرد و گفت: 60 درصد خســارت طیور، 
بیمــه و نهــاده هــا اداره کل دامپزشــکی بــه مرغداران 
نیزطــی  مابقــی  درصــد   40 و  اســت  شــده  پرداخــت 

روزهای آینده پرداخت خواهد شد.
رفیعی اظهار کرد: در مجموع برآوردی که شده 50 
میلیارد تومان به مرغداران استان خسارت مستقیم 

وارد شده است.
مدیرکل دامپزشــکی قم گفت: بیماری آنفلوانزای 
تمامــی  و  اســت  شــده  کنتــرل  اســتان  در  پرنــدگان 
مرغــداری هــای گوشــتی و تخــم گــذار بــه طــور مرتب 
بالفاصلــه  شــود.  مــی  پایــش  کارشناســان  توســط 
پایــش، قرنطینــه و معــدوم  عملیــات ضــد عفونــی، 
ســازی در ایــن واحدهــا انجام شــده اســت و در حال 

حاضر مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
آنفلوآنــزای  از  پیشــگیری  منظــور  بــه  گفــت:  وی 
پرنــدگان، آمــوزش هــای الزم جهــت مراقبــت هــای 
ویــژه بــه مرغــداری ها ارائه شــده اســت؛ بیمــاری در 
قم در حال کنترل اســت اما با توجه به اینکه اســتان 
هــای کشــور درگیــر ایــن بیمــاری هســتند و پرنــدگان 
حد واســط ماننــد کالغ و گنجشــک می توانــد انتقال 
دهنده باشند از این رو مرغداران باید هوشیار باشند 

و مسائل قرنطینه را رعایت کنند.
وی بیــان کــرد: در صورتــی کــه پرنــدگان اهلــی در 
بــا پرنــدگان وحشــی  بــاز در معــرض تمــاس  فضــای 
باشند و یا منبع آب آنها مشترک باشد امکان انتقال 
بیمــاری بــه حداکثر خود مــی رســد. بازارهای فروش 
متراکــم و غیــر بهداشــتی و بازارهــای ســنتی خریــد و 
فــروش پرنــدگان زنده مــی توانند عامل دیگــر انتقال 

بیماری باشند.

رفیعــی ادامه داد: بیماری به ســادگی از مزرعه ای 
به مزرعه دیگر قابل انتقال اســت، حتی ذرات بســیار 
کوچــک مدفوع پرندگان مقدار زیــادی از ویروس را با 
خــود حمــل می کند و ایــن ذرات آلوده ممکن اســت 
بــه همــراه غــذای پرنــدگان یــا تجهیــزات آلــوده نظیر 
قفســها، لبــاس و کفش کارگران مزرعه منتقل شــوند. 
مرغهــا یا پرندگان آلوده می توانند انســان را نیز آلوده 
کنند و در صورتیکه انسان با مدفوع مرغ بیمار یا مو ، 
پر ، دیگر اجزای آلوده با ویروس تماس داشــته باشد 
و ذرات آنهــا را استنشــاق کند، ممکن اســت مبتال به 

بیماری شود.
وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد: از مراکــز معتبری 
که مورد تایید دامپزشــکی اســت، فــرآورده های خام 
طیــور را خریــدار کنند و از خرید مرغ و پرنده از بازارچه 

ها و مراکز غیرمجاز خودداری کنند.
مدیرکل دامپزشــکی قم با اشــاره به این که خطر 
انتقــال در هــر نقطــه از اســتان بــا توجــه بــه حضــور 
پرنــدگان مهاجــر وجــود دارد، بــه مرغــداران توصیه 
کرد تا دان مرغ ها را به دور از پرندگان نگه دارند و از 
ورود هر نوع پرنده ای به ســالن مرغداری جلوگیری 

کنند.
وی بــا بیان این که شــهروندان نســبت به مصرف 
فــرآورده هــای طیــور نگرانــی نداشــته باشــند، گفت: 
نظــارت بر رونــد ذبح و تهیه فرآورده هــای خام دامی 

از جمله مرغ و تخم مرغ با جدیت صورت می گیرد.
صــورت  در  کــرد:  درخواســت  شــهروندان  از  وی 
مشــاهده خریــد و فروش طیور و مــرغ و خروس رنگی 

مراتب را به شماره 1512 دامپزشکی اطالع دهند.
رفیعی محمدی گفت: کارشناســان دامپزشکی به 
محض دریافت گزارش بیمــاری آنفلوآنزا، برای نمونه 
بــرداری در محل حاضر می شــوند و همزمان نســبت 
به قرنطینه و رعایت اصول بهداشــتی اقدام می کنند 
و ممنوعیــت ورود و خــروج طیــور بــه مرغــداری نیــز 

اعمال می شود.
بــه گفته وی، نمونــه برداری های انجام شــده به 
مرکز تشــخیص ســازمان دامپزشکی ارســال و در کمتر 
از هشــت ســاعت جــواب آن دریافــت می شــود که اگر 
جــواب مثبــت باشــد، کارشناســان الشــه هــا و نهاده 

های مربوط به مرغداری را جمع آوری می کنند.

یادداشت
 پست ، همگام و همراه بنگاه های اقتصادی

 
 

پست، به عنوان یکی از ابرشرکت های تاثیرگذار در تمام جوامع و دولتها در سراسر جهان شناخته 
می شــود. جایگاه پســت همواره همراه و در مســیر رشــد جوامع ، ارتقاء یافته و شاهد پوست اندازی 
های متعدد، به جا و کارسازی بوده که با این حرکت رو به جلو ، هیچگاه از گردونه ی پیشرفت های 

صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و دنیای سریع اینترنتی عقب نمانده است.
پســت ایران در ســال های اخیر کمک شــایانی در بخــش اقتصادی به صاحبــان و برنامه ریزان این 
حوزه داشــته و توانســته درســطح باالیی همراهی مطمئن برای شان باشــد . به عنوان مثال استفاده  
صاحبان بنگاه های خرد و کالن از سیستم “پست مستقیم” بوده است، به گونه ای که هر تولیدکننده 
ای می تواند تبلیغات کاالی خود را مستقیما به دست جامعه ی هدف مدنظر رسانده و شاهد کاهش 
هزینه های تبلیغاتی و همچنین اثر بخشی بیشتر آن باشد. پست مستقیم به گونه ای حلقه ی اتصال 
تولیدکننــدگان و فروشــندگان کاال و خدمــات بــه مشــتریان خــود اســت که توانســته با ایجاد شــبکه ی 
مویرگی دقیق وهمچنین کدآدرس های متنوعی این ســرویس را ارائه دهد. از دیگر برنامه های پســت 
بــرای تولیدکننــده گان ، راه انــدازی بازارالکترونیکی اســت که با خرید و فروش اینترنتی ، مشــتریان می 
توانند بدون واســطه و تنها از طریق اینترنت کاالی مورد نظر خود را ســفارش دهند و در کمترین زمان 
از طریــق پســت آن را دریافت نمایند . اســتفاده از بــازار الکترونیک یکی از اصلی ترین اهداف پســت در 

کاهش سفرها و تردد های غیرضروری شهری ست که در اختیار صاحبان کاال و مشتریان می باشد . 
شــرکت ملی پســت جمهوری اســالمی ایران در سه ســال اخیر با ایجاد زیرســاخت های عظیم در 
بحث راه اندازی سیستم پست لجستیک ، گامی بلند در ارائه خدمات برداشته است که با این مهم 
و دیگر برنامه های خود می تواند به اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری مطرح 
نمودند، کمک کند و موجبات رشــد و توســعه بیشــتر اقتصاد کشور، تولیدکننده ها و سازمان ها شود 
که این امر با توجه و اهتمام بیشــتر دولت وهمچنین با تقویت نقش و جایگاه پســت در جامعه و در 

بین تولیدکنندگان و ارگان ها از طریق واگذاری امورات پستی خود به پست قابل دستیابی است.

محمدباقر  نصیری جهرودی
کارشناس بازاریابی اداره کل پست استان قم

اخبار کوتاه اقتصادی

کید معاون استاندار قم بر نظارت جدي بر بازار شب عید تا

اســتانداری : ســید صدرالدیــن موســوي معاون امــور اقتصادي و توســعه منابع اســتاندار قم ،در 
جلسه ي فوق العاده تنظیم بازار قم بر ضرورت نظارت جدي بر بازار شب عید تاکید نمود.

وي با اشــاره به اهمیت بحث نظارت بر قیمت کاالها، جدیت مســئوالن در انجام این کار در ایام 
پیش رو را در راستاي جلوگیري از کم فروشي و گران فروشي برخي افراد مورد تاکید قرار داد.

کند کشور را تضمین می  قانون پیش فروش ساختمان امنیت اقتصادی 

ایرنا : مهدی کاهه، دادستان عمومی و انقالب قم با خوب توصیف کردن قانون پیش فروش ساختمان 
گفت: عملیاتی شدن این قانون مصداق بارز تامین امنیت در حوزه اقتصادی و بخش های دیگر جامعه 
اســت. وی  تبیین اهمیت این قانون و تشــریح وظایف هر یک از نهادهای مرتبط را ضروری عنوان کرد و 
اظهار داشت: هر یک از دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی که به نوعی با 

مقوله ساخت و ساز در ارتباط هستند، در مورد اجرای این قانون نقشی مهمی را بر عهده دارند.
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تفاهم علمی پژوهشی قم و استان گنسو چین
اتاق بازرگانی: ابوالفضل خاکی رئیس اتاق بازرگانی اســتان از امضای تفاهم نامهء مشــترک همکاری های علمی و پژوهشــی بین بیمارســتان 

طب سنتی استان گنسو چین و سالمتکده طب سنتی بوعلی قم خبر داد.

گفت و گو

راه های ارتباط نزدیک تر دانشگاه و صنعت
روابــط عمومِی گروه بازرگانی آســرون، در راســتای 
اطالع رسانی حرفه ای و ایجاد ارتباط مطمئن، میان 
صنعِت ساختمان و دست اندر کاران عرصهء ساخت 
و ســاز، نسبت به فعالیت های مختلفی اقدام نموده 
اســت. از جمله  این اقدامــات، جمع آوری اطالعات، 
مقــاالت و اخبــار مرتبــط بــا صنعت ســاختمان، آهن 
www.( و فوالد اســت که در ســایت اینترنتی آســرون
asroon.ir( درج شــده  است. همچنین به روز رسانی 
کانــال تلگــرام )@asroon( و صفحــه اینســتاگرام )@
asroon.ir(، بــا ارائــه آخرین اطالعات و دســتاوردها، 
صــورت پذیرفتــه اســت. از دیگــر برنامه هــای روابــط 
بــا صاحب نظــران عرصــهء  عمومــی آســرون، گفتگــو 

ساخت و ساز کشور است.
مصاحبــه بــا جنــاب آقــای دکتــر آرزومنــدی، یکی 
از صاحــب نظــران حــوزهء مصالــح نوین ســاختمانی 
و دارای کلکســیونی از جوایــز و افتخــارات، از جملــه 
برنــدهء جایــزهء بهتریــن دانشــجوی ســازه انجمــن 
عمــران در آمریــکا، دانشــجوی برتــر عمــران دانشــگاه 
میــزوری آمریــکا و کســب رتبه نخســت و برنــده مدال 

طالی جهانی نوادا، در همین راستا می باشد.
Á  از مختصــری  آرزومنــدی  دکتــر  آقــای  جنــاب 

شرح حال خودتان را بفرمایید.
بنــده متولــد تهــران هســتم و بــه خاطــر مذهبــی 
بــودن خانــواده ام بــه قم نقــل مــکان کردیــم. دوران 
ابتدایی تا دبیرســتان را در قم گذارنده و ســال 74 در 
رشته عمران دانشــگاه امیر کبیر پذیرفته شدم. دوره 
کارشناســی ارشد را نیز در همین دانشگاه طی نموده 
و در ســال 81 در رشــته عمــران مهندســی زلزله، فارغ 
التحصیــل شــدم. بعــد از دوران ســربازی در شــرکت 
شــهرکهای صنعتی مشغول شده و کار طراحی انجام 
می دادم و همزمان پروژه های محاســباِت مربوط به 
ســازه های فوالدی و بتنی را انجــام داده و همچنین 
عضو گروه کنترل محاســباِت سازمان نظام مهندسی 
اســتان قــم نیز بــودم. از آنجــا که نمی خواســتم فقط 
پیگیــری  نیــز  را  اجــرا  کار  چندیــن  باشــم،  محاســب 
می نمودم. حدود 7 الی 8 ســال مشــغول به فعالیت 
آمریــکا  از دانشــگاه میــزوری  کــه در ســال 88  بــودم 
بورســیه گرفته و برای ادامه تحصیل در دوره دکترای 
ســازه بــه آمریکا نقــل مکان کــردم. حدود 4 ســال در 

مقطــع دکتــرا تحصیل نمودم و دوره فــوق دکترا را نیز 
در دانشگاه اوکلوهامای آمریکا به پایان رساندم.

Á  راجــع به طرح تحقیقاتی که منجر به دریافت
جایزه بهترین دانشــجوی سازه انجمن عمران 

در آمریکا شد، شرح مختصری بفرمایید.
بنــده در مقطــع دکترا بر روی یک نــوع بتن جدید 
بــا نــام بتــن ســبز )بتــن دوســت دار محیــط زیســت( 
فعالیــت نمــودم که در آن بــرای اولین بــار در دنیا، به 
جــای 70 درصــد ســیمان بــه کار رفتــه) کــه هــم آلوده 
کننده محیط زیســت است  و هم هزینه باالیی دارد(
خاکســتر بــادی را جایگزیــن کــردم؛ کــه هــم از لحــاظ 
اقتصــادی بــه صرفــه و ارزان تــر خواهــد بــود و هــم با 
توجه به کاربرد بازیافت های زباله، به محیط زیســت 
کمــک می کند و از طرفی مقاومت باالتری نســبت به 

بتن معمولی نیز داراست.
در نتیجــهء ارائــهء ایــن پــروژه، جوایــز و افتخارات 
بهتریــن  افتخــار  جملــه  از  شــد  حاصــل  متعــددی 
دانشــجوی دانشــگاه میــزوری نصیب بنده شــد. دو 
ســال پیاپــی بــه عنــوان بهتریــن دانشــجوی انجمن 
بتن پس تنیده آمریکا و جایزه بهترین پوستر انجمن 
بتــن آمریــکا و همچنیــن بهترین پوســتر انجمن بتن 

پیــش ســاخته آمریــکا را کســب نمــودم. دو مــورد از 
جوایز و افتخاراتی که نصیب بنده شــده، برای اولین 
بــار اســت کــه بــه یــک ایرانــی تعلق مــی گیرد کــه یکی 
کســب مدال طالی نــوادا یا بهترین مقاله مهندســی 
پل جهان و دیگری که در ســال 2013 توســط انجمن 
مهندســین عمران آمریکا  به عنوان بهترین دانشجو 

سازه انتخاب شدم. 
Á  نظر جنابعالی در رابطه با نقاط قوت و ضعف

آمریــکا  بــا  مقایســه  در  ایــران  در  اســتانداردها 
چیست؟

تــا آنجــا که بنــده اطــالع دارم، اکثــر آئیــن نامه ها و 
ایــران، همــان  اســتاندارد های ساختمان ســازی در 
آئیــن نامه هــا و اســتاندارد های آمریــکا یــا کانــادا و یــا 
کشــورهای اروپایی است که ترجمه شده و یک سری 
ضرایــب ایمنــی بــه آنها اضافه شــده و مورد اســتفاده 

قرار می گیرد! 
از آنجــا کــه بــرای ایــن آئیــن نامه هــا، مــی بایســت 
هزینه های زیادی صرف نمود و تســت های بسیاری 
انجــام داد و بــرای هــر مبحثــی، مقیاس واقعــی از آن 
المــان را ســاخت و مــورد آزمایش قــرار داد و به دلیل 
اینکــه از نظــر اقتصــادی توانایــی انجــام ایــن امــور را 

نداریم؛معمــوال بــه ســمت آن آئیــن نامه هــا رفتــه و 
بــا اضافــه کــردن یکســری ضرایــب و اصطالحــات بــا 

بومی سازی، آن را  مورد استفاده قرار می دهیم.
باالیــی  اجرایــی  دقــِت  بنده،متأســفانه  نظــر  بــه 
دقت نظــر  اجرایــی  امــور  روی  بــر  بایســتی  و  نداریــم 
بیشــتری داشــته باشــیم. به عنوان مثــال در آخرین 
پــروژهء بنده که ســرای ایرانی و هم اکنون شــهر پرده 
می باشــد، به وضوح مشــاهده می شــود که در بخش 
محاســباتی )به علت وجود مهندسین زبده( مشکل 
خاصــی نداریم؛ اما در بخش های اجرایی، بتن ریزی 
و ... متأسفانه مشکالتی وجود دارد.به دلیل همین 
کم دقتی هاســت کــه از ســطح اســتاندارهای جهانــی 

پایین تر هستیم.
Á  با توجه به پروژه های تحقیقاتی دانشگاه ها

و رابطــه ء آن بــا صنعــت ســاختمان در ایــران و 
آمریــکا، چــه تفاوت هــا و نقــاط مشــترکی وجود 

دارد؟
زمانی که در آمریکا بر روی این بتن جدید فعالیت 
می کردیــم، از طــرف مرکز حمل و نقــل آمریکا در ایالت 
بــه پــروژه تحقیقاتــِی مــا  میــزوری، بودجــه ء کاملــی 
اختصاص داده شد که این نشان از اهمیتی است که 
آنها به فعالیت های پژوهشی و علمی می دهند. آنجا 
ارتباط نزدیکی بین صنعت و دانشــگاه وجود دارد در 
حالیکه در ایران متأسفانه این ارتباط بسیار کم رنگ 
اســت. مثاًل زمانی که بنده در مقطع کارشناسی ارشد 
یــک  بایســت  مــی  کــردم،  مــی   تحصیــل  ایــران  در 
پدیــده ای را کــه تمامــی آن وجــود خارجی نداشــته و 
فرضیات بود، بررســی مــی کردیم در حالیکه امکانات 
آزمایشــی زیــادی در اختیارمــان نبــود! امــا همانطــور 
کــه عرض کــردم در آمریــکا تمامــی جوانب یــک پروژه 
بــه صــورت کامــل در نظر گرفته می شــد مثــال اینکه از 
چه شــن و ماســه ای و به چه میزان استفاده گردد یا 
خاکســتر بادی به چه میزان نیاز اســت و تمامی اینها 
در اختیــار فرد قرار می گرفت. تمــام این عوامل باعث 
می شــد که انگیزه و شــوق کاری زیادی ایجاد شــود و 
دانشــجو می دانســت کــه در انتهــا، فعالیت هایش به 

یک اختراع و یا یک ابداع منجر خواهد شد. 
تعــداد  و  دانشــگاه  چندیــن  قــم  در  اکنــون  هــم 
زیــادی دانشــجوی کارشناسی ارشــد و دکتــرا در حال 

تحصیــل هســتند کــه بــا یــک برنامه ریــزی می تــوان 
همــهء پایان نامه هــای آنها را به صــورت عملی مورد 
بهره برداری قرار داد. به عنوان مثال دانشجویان می 
تواننــد بــا کمــک تمامی ســازمان هایی که با بتن ســر 
و کار دارنــد، بتنــی را تهیــه کنند که مختِص قم باشــد 
و بــا توجه به معــادن موجود و بر اســاس درصدهای 
هــای  کاربــری  بــرای  را  بتــن  ایــن  اختــالط مختلــف 
مختلــف تهیــه و دوام آن را تعییــن نماینــد. در واقــع 
چند دانشجو که قصد ساخِت یک پروژه را به صورت 
عملــی دارند، از طرف آن ســازمان تأمین مالی شــده 
و بودجــه بــه آنها اختصــاص دهند تا آنهــا پایان نامه 
خود را به صورت واقعی )و نه فرضی و تخیلی( انجام 
دهند و از نتایج آن کار اســتفاده ء عملی شود که این 
باعــث ایجاد انگیــزهء مضاعــف در آن دانشــجوها نیز 

خواهد شد.
Á  و کارشــناس  یــک  عنــوان  بــه  جنابعالــی 

صاحــب نظــر در حــوزه علمــی ســاختمان، چه 
پیشــنهادی بــه عالقــه منــدان و همراهان این 

حوزه دارید؟

در حال حاضر بسیاری از افراد گله دارند که صنعت 
ســاختمان در دوره رکــود بــه ســر می برد و بســیاری از 
مهندســین بیکار هســتند که اگر ایــن موضوع صحت 
داشــته باشــد، بهتریــن فرصــت بــرای آموزش هــای 
عملی می باشــد. به عنــوان مثال عملیــات خم کاری 
میلگــرد را بــه صورت عملی انجــام داده و یا بتن ها را 
داخــل قالــب ریخته و ... تــا زمانی که بــازار رونق پیدا 
کند و بتوان از تمامی تجریبات عملِی خود بهره برد.
ای  حرفــه  و  فنــی  آمــوزش  ســازمان  اکنــون  هــم 
دوره هــای رایگانی در رشــته های عمران، تأسیســات 
برق و مکانیک برگزار می کند و در این بازار به اصطالح 
کساد، بهترین فرصت است که در این دوره ها شرکت 
عملــی  صــورت  بــه  را  مطالــب  از  بســیاری  و  نمــوده 
آمــوزش دیــد. به هیچ عنــوان به جــزوه وکتابی که در 
دانشــگاه هــا مطالعــه کردیــد اکتفــا نکنید و هــر روز بر 
اطالعــات علمــی و عملی خودتان بیفزاییــد و بدانید 
که برگ برنده ء شــما، اطالعاِت شماســت و خودتان، 

راِه پیشرفت خود را می سازید.  

بانك اطالعات صاحبان مشاغل خودرویي در قم ایجاد مي شود

شهر نیوز - علیرضا مظفري مدیرعامل سازمان میادین شهرداري قم از اهتمام ویژه این سازمان 
جهت جمع آوري و ثبت بانك اطالعات صاحبان مشــاغل خودرویي خبر داد  

باغ های فراموش شده در قم

ایســنا:  ســید علــی ملکوتــی) قم پــژوه ( در جلســه بنیاد قــم  پژوهی بــا موضوع آب  هــای قم گفت: 
بســیاری از باغات و قنات های قم در بیش از نیم قرن گذشــته تاکنون با توســعهء شــهری و ساخت و 

ســازها از میان رفته و به جای آن تأسیســات و خانه ها جایگزین شده است.

۳0 غرفه توزیع میوه در قم برپا می شود

مهــر: مدیر تنظیم بازار محصوالت و نهاده های کشــاورزی جهاد کشــاورزی قــم گفت: برای تنظیم 
بازار میوه شــب عید 30 غرفه در ســطح شهر قم همزمان با ایام پایانی سال فعال می شود.

علــی اصغــر همت با اشــاره به ســهمیه کاالهای توزیع برای شــب عید بــا بیان اینکه ســهیمه برنج 
برای اســتان نامحمدود اســت، گفت:  در حال حاضر نزدیک به 750 تن برنج در اســتان توزیع شــده 

است.

گمرکات قم صادر شد کاال از  ۱۳7 میلیون دالر 

مهر: مدیرکل گمرک استان قم گفت: طی 10 ماه نخست سال 442 میلیون دالر کاال از گمرکات قم 
وارد و 137 میلیون دالر کاال صادر شــد.

احمد هاشم زاده به واردات و صادرات استان قم طی 10 ماهه نخست سال از گمرکات استان قم 
اشــاره کــرد و گفت: کمرگ ســلفچگان، گمرک اســتان قم و گمرک امانات پســتی از جملــه گمرکات این 

اســتان هســتند که واردات و صادرات محصول از این سه محل انجام می شود.

اخبار کوتاه اقتصادی



یادداشت

کار کسب و  بوم 

همانطور که قباًل اشاره شد با پاسخ دادن به 9 سؤال و یا 9 چالش دوم کسب و کار، شما می توانید 
قدم های بزرگ و اســتواری را در جهت شــناخت هرچه بیشــتر کســب و کارتان قبل و یا حتی در حین 

انجام آن بردارید. 
سؤال اول

 1- بخش های مشتری در کسب و کارتان است : 
از آنجا که مشــتری قلب ســازمان اســت، شــما باید با دقت به این ســؤال پاســخ دهید و به کمک 
ماتریــس بخــش بندی ، هدف گذاری و جایگاه یابی مخاطب موردهدف را شناســایی کنید و بیابید؛ 
در نتیجــه شــما هــم مشــتری را خواهیــد شــناخت و هــم نیــازش را تحلیــل مــی کنیــد . امــروز در بــازار 
فقــط حرفــه ای هــا خواهنــد ماند چون کیک اقتصادی بســیار کوچک شــده و بــه زودی جزحرفه ای 
هــا و آنهــا کــه نــکات ریز مدیریت را می شناســند و بــه کار می بندند، فــرد دیگری باقــی نخواهد ماند. 
پــس بایــد حرفــه ای عمــل کنیم و با تغییر رفتار مشــتری ما نیــز خودمان را با آن وفــق دهیم . امروز در 
جدیدترین تحلیل ها ازشــناخت مشــتری،فروش را این گونه تعریف می کنند :جایگاه شــما در ذهن 
مشــتری بــه اضافــهء خــود کاال، خودشــان را ارائــه خواهند کــرد و خود را می فروشــندو مشــتری آن را 
انتخاب و خریداری خواهد کرد؛شــما باید در این مســیر  فقط به مشــتری کمک کنید،چون دیگرشما 
کاال و یــا محصــول را نخواهیــد فروخت. دوران فروش دکه ای به پایان رســیده اســت وامروز مردم ما و 

محصوالتمان را از قبل و از بین ده ها و یا صدها رقیب انتخاب می کنند .
درجدیدترین روش های مدیریتی لفظی به نام ) کلیک و آجر( وجود دارد؛ یعنی شــما هم باید در 
ســبک کالســیک شامل تبلیغات ، مکان ، دکوراسیون و ... عمل کنید و هم در فروش آنالین وفضای 
مجــازی یعنــی تلفیقــی از فروش ســنتی و آنالین ... این ما هســتیم که  باید خود را با مشــتری ســازگار 

کنیم. 
پس یکی از مهمترین و چالشــی ترین شــناخت ها و ســؤاالت الزم جهت پاســخ، شــناخت بســیار 
دقیق از مشــتری شــما ســت چه کســب و کارتان را شروع کرده باشــید و چه اینکار را نکرده باشید باید 

هدف گذاری کنید. 
از نظر جغرافیایی ) جمعیت ،کشور ، شهر متراکم جغرافیایی ، آب و هوا (

از نظر دموگرافیک ) سن ، جنسیت ، خانواده ، شغل ، مذهب ، نژاد و قومیت ، نسل ها (
از نظر مدل زندگی ) فعالیت ها به اضافهء عالیق و عقاید(

از نظر طبقه اجتماعی ) درآمد ، تحصیالت ، اشتغال ، ثروت (
از نظــر بخــش بندی رفتاری ) مناســبت های خرید ، نرخ مصرف ، وفــا داری ، نگاه به برند ، مزیت 
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نخستین ماهنامه اقتصادی استان قم

نخســتین نشســت اســتانی دبیرخانــه مشــترک 
اتــاق هــای بازرگانــی، اصنــاف و تعــاون بــا حضــور 
و  تعــاون   ، اصنــاف  بازرگانــی،  اتاق هــای  رؤســای 
نماینــدگان مجلــس و دولــت اســتان هــای البــرز ، 
قزویــن ، مرکــزی و ســمنان در اتــاق بازرگانــی قــم 
درحالی برگزار شــد که غالمحســین شــافعی، رئیس 
اتــاق ایــران، با اشــاره به نقــش تأثیرگــذار دبیرخانه 
سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون درایجاد صدای 
واحــد بخــش غیردولتــی تاکیــد کــرد: امــروز بخــش 
خصوصــی نیازمنــد اعتالف و تشــریک قوا در جهت 

ایجاد جایگاه واقعی خود است.
وی افــزود: متأســفانه در گذشــته بــه دلیل عدم 
اعتالف و تضاد منافع بخش خصوصی و غیردولتی 
و  مجلــس  در  سیاســت گذاران  کشــور،  اقتصــاد  در 

دولت دچار سردرگمی بوده اند.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از ســخنانش 
توســعه،  بــرای  کشــور  برنامه ریــزی  در  کــرد:  تأکیــد 
خــالء وجــود دارد و آن هــم عدم توجه به توســعهء 
منطقــه ای و اســتانی اســت. ایــن مســئله موجــب 
بی توجهی به امکانات مناطق کشــور می شود. این 
که در تهران نســخه ای برای توسعه تمام استان ها 
بدون توجه به ظرفیت های منطقه ای آنها نوشته 

شود اشتباهی است که دائمًا تکرار می شود.
کشــور  توســعه  دنبــال  بــه  اگــر  کــرد:  تأکیــد  وی 
هســتیم بایــد از تمرکزگرایــی به ســمت تمرکززدایی 

حرکت کنیم.
غالمحســین شــافعی با اشــاره به عــدم توجه به 
برنامه هــا و سیاســت های توســعه ای کشــور گفــت: 
بــه ظرفیت هــای  بــر بی توجهــی  متأســفانه عــالوه 
منطقــه ای در توســعه کشــور، مســئلهء بی توجهــی 
بــه محیط زیســت و زندگی مردم نیز مطرح اســت. 
مثــال آن هم توســعه طرح هــای فــوالدی و نادیده 

گرفتن شرایط کمبود آب در آن مناطق است.
رئیــس اتــاق ایــران گفــت: ایجــاد صندوق هــای 
توسعه منطقه ای با حضور و نظارت دولت از جمله 
پیشــنهاداتی اســت که دبیرخانه ســه اتــاق تدوین 
کــرده و برای توســعه منطقه ای در کشــور پیشــنهاد 

داده است.

وی همچنین ایجاد هولدینگ های صادراتی با 
مشــارکت دولت در جهت به کارگیری ســرمایه های 
راکــد مردمــی در مناطــق اســتانی را به عنــوان یکی 
منطقــه ای  توســعه  در  تحــول  طرح هــای  از  دیگــر 

مطرح کرد.
شــافعی خاطرنشــان کــرد: از جملــه موضوعاتــی 
توســعهء  جهــت  در  اتــاق  ســه  دبیرخانــه  در  کــه 
منطقه ای کشور مورد بررسی قرار گرفته، استفاده از 
سرمایه گذاری های مشــترک با کشورهای همسایه 
اســت؛ موضوعی که زمینه ســاز ایجاد نوار امنیتی و 

توسعه ای در مرزهای کشور خواهد شد.
رئیــس اتاق ایــران ایجاد دبیرخانه های اســتانی 
ســه اتــاق را گام بعــدی در توســعه کشــور بــا هــدف 
بهره برداری از ظرفیت های استانی و توان منطقه ای 

در راستای منافع بخش غیردولتی عنوان کرد.
توســعه و  اســتاندارها در  نقــش  پایــان،  وی در 
فرماندهــی در توســعه مناطق را بی بدیل دانســت 
و گفت متأســفانه نگاه به استاندارهای کشور صرفًا 
نــگاه هزینــه ای و توزیــع بودجــه اســتان اســت کــه 
ضرورت دارد برای توسعه مناطق استانی نگاه این 

چنینی به استاندارها تغییر کند.
ابوالفضــل خاکــی رئیس اتــاق بازرگانــی صنایع، 
معــادن و کشــاورزی قــم  نیــز طــی ســخنانی اظهــار 

داشــت: مالیــات بــر ارزش افــزوده، بخــش تولیــد را 
اذیــت می کنــد و اکنــون بیشــترین فشــار دریافــت 
مالیــات بر ارزش افزوده توســط ســازمان مالیاتی بر 

بخش تولید کشور است.
کشــورمان  اقتصــادی  فعــاالن  داد:  ادامــه  وی 
تســهیالت را بــا بهره هــای ســنگین و بــه ســختی از 
بانک هــای داخلی دریافــت می کنند، این در حالی 
اســت که بانک های خارجی تسهیالت خرید کاالها 
را بــا بهــره 4 درصد بــه فعاالن اقتصــادی می دهند 
و اکنــون مــواد اولیــه را از خــارج از کشــور بــا زمــان 

بازپرداخت یک ساله به ایران وارد می کنیم.
رئیــس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشــاورزی 
استان قم افزود: اکنون کم کم یخ ها در عرصه روابط 
اقتصــادی بــا کشــورمان در حــال آب شــدن اســت و 

شرایط را در این زمینه رو به بهبود می بینیم.
خاکی با اشــاره به ضرورت توجه به بخش تولید 
اظهــار کــرد: باید تدبیری بیاندیشــیم کــه پول های 
بلوکه شــده مــردم در بانک ها به بخــش تولید وارد 
شــود تا بتوانیم از این طریق میزان اشــتغال خوبی 

را در کشورمان به وجود بیاوریم.
وی بــا بیان اینکه اکنون بخش تولید ایران نیمه 
جــان اســت ادامــه داد: نــگاه بخــش خصوصــی بــه 
بخشنامه های بانک مرکزی است و دولت می تواند  

به بخش تولید کمک زیادی داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی 
اســتان قم با اشــاره بــه اینکه باید مالیــات بر ارزش 
افزوده از مصرف کننده نهایی دریافت شــود افزود: 
اذیــت  را  تولیــد  افــزوده، بخــش  بــر ارزش  مالیــات 
می کنــد، اکنــون بیشــترین فشــار دریافــت مالیــات 
بــر ارزش افزوده توســط ســازمان مالیاتــی بر بخش 
تولید کشــور اســت و حتــی برخــی از واحدها به این 

خاطر در حال تعطیل شدن هستند.
اکنــون  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
تولیدکننــدگان هزینه هــای ســنگینی را بابت بیمه 
کارگران می دهند و این در حالی است که 20 درصد 
و  اســت  خصوصــی  بخــش  دســت  ایــران  اقتصــاد 
فعاالن این بخش دلســوز هســتند و با دلسوزی در 

کشورمان اشتغال زایی می کنند.
بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون کشور نیز در این 
جلســه، فلســفه اصلی تشــکیل دبیرخانه مشترک را 
بهره مندی و استفاده بیشتر از ظرفیت های سه اتاق 
بــرای تأثیرگــذاری در فضــای اقتصادی کشــور عنوان 
کــرد و گفت: پیگیری مطالبه هــای بخش غیر دولتی 
و همچنین به ثمر رساندن قوانینی که در این زمینه 
تصویــب شــده نیز از اهــداف اصلــی ایجــاد دبیرخانه 
مذکور است؛ چراکه هر یک از این سه حوزه بخشی از 

فعاالن اقتصادی کشور را تشکیل می دهند.
وی همچنیــن بــا تأکیــد بــر ایــن که حــل معضل 
بیکاری و خروج از وضعیت رکود اقتصادی در کشور 
تنهــا از طریــق مردمــی کردن اقتصــاد و حضور آحاد 
جامعه تحقق می یابد، افزود: امســال ما توانستیم 
کارشناســان  نظــر  طبــق  و  برســیم   7.2 رشــد  بــه 
اقتصــادی هــر یــک درصــد رشــد اقتصــادی در هــر 
کشوری باید به ایجاد 100 هزار شغل منجر شود، که 

این امر در ایران کمتر اتفاق افتاده است.
علــی فاضلــی رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران نیــز با 
بیــان ایــن کــه امــروز کشــور در یــک جنــگ نــا برابــر 
اقتصادی قرار گرفته است، افزود: بخش خصوصی 
و بنــگاه هــای اقتصادی کشــور افســران این جنگ 
محســوب مــی شــوند و در صــف نخســت مبــارزه با 

استکبار جهانی قرار دارند.

بخش خصوصی به دنبال جایگاه خود در اقتصاد ایران 
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