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بهشت سرمایه گذاری ایران
در انتظار تعامل 

شــاید اگر همان روز ها کــه تبلیغات مطبوعاتی و 
تلویزیونی وعده می داد کــه فرودگاه قم و منطقه 
گردشــگری آن، بهشت سرمایه گذاری ایران است، 
سرمایه گذاران دقت بیشتری می کردند، امروز این 
چنین نگران ســرمایه خود و بالتکلیفی موجود در 
ادامه راه فرودگاه قم نبودند و بازگشت سرمایه آنها 

در هاله ای از ابهام نبود.
نیمه مرداد ماه امســال بار دیگر بحث فرودگاه قم 
در فضای رســانه ای کشور مورد توجه قرار گرفت . 
آنجایی که عباسی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان 
جنــگل ها، مراتع و آبخیــزداری طی اظهار نظری 
گفت : یک پرونده زمین خواری بزرگ در اســتان 
قم مربوط به فرودگاه این استان در جریان است که 
ســازمان به طور جدی پیگیر این موضوع است که 
یک شرکت خصوصی به طور غیرقانونی اراضی ملی 
را تصرف کرده و به بهانه ساخت فرودگاه بدون مجوز 
وارد عرصه منابع طبیعی شده است. وی ادامه داد: 
بیش از 2 هزار و 500 نفر از شــهروندان در ساخت 
این فرودگاه شریک شده اند ولی سازمان جنگل ها 
اعالم جرم کرده و پرونده در دادگستری قم، سازمان 
بازرسی، مراجع نظارتی و امنیتی و سازمان جنگل ها 

در حال رسیدگی است. 
وی خاطر نشان کرد: هم اینک این طرح متوقف شده 
است. این اظهار نظر در برخی روزنامه های سراسری 
به تیترهای صفحه یک تبدیل شــد و بالفاصله در 
ســفر یک روزه عباس آخوندی به قــم ، وزیر راه و 
شهر سازی نیز در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت 
فــرودگاه قم گفت: فرودگاه قم از ابتدا مجوز قانونی 
نداشت و اکنون با همکاری مسئوالن استان؛ دنبال 
تشکیل کارگروهی برای دفاع از حقوق مردم هستیم. 
احمد امیر آبادی، نماینده مردم قم در مجلس شورای 
اسالمی، مرداد ماه امسال و در جمع خبرنگاران گفت: 
ابتدا بنده پرونده را به کمیســیون اصل 90 بردم و 
مجوز فرودگاه را گرفتم، ولی متاسفانه در فرآیند کار 
سرمایه گذار به مشکالتی برخورد کرده و عده ای از 

معارضین شکایت کردند. 
وی ادامه داد: واگذاری زمین از طرف ســرمایه گذار 
انجام نشــده بود، در حال حاضر ، یک هزار و 200 
نفر در فرودگاه قم سهام خریدند که خود این فروش 
سهام نیز فرآیند درســت خود را طی نکرده است. 
امیرآبادی با ارائه پیشــنهادی در این زمینه گفت: 
باید سهام داران از طریق اداره کل تعاون، یک هیات 
مدیره ای را تعیین و اگر معلوم شود بخش خصوصی 
اهلیت ندارد آن را خلع ید کنند و فرودگاه به منطقه 
ویژه اقتصادی سلفچگان واگذار شود که پاسخگوی 

مردم باشند. 
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سپهر اقتصاد
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نخستین نشریه اقتصادی استان قم

محصول با کیفیت هم بدون تبلیغات 
شکست خواهد خورد

محمد ساعدی نیا را بیشتر به عنوان برندی در سوهان 
می شناسیم؛ اما محمد ساعدی نیا، فعال و پیشکسوت 
اقتصادی است که با تالش و همت و ایده های خالقانه 
خود از 12 سالگی و شاگردی کردن و شرایطی که خود 
از آن به عنوان شرایط سخت یاد می کند، توانسته امروز 

در تولید و فعالیت اقتصادی موفق باشد و برندهایی را 
در عرصه اقتصادی معرفی کند که در صنعت شیرینی 
و گردشگری در زمره نام های برتر کشور به شمــــار 
می روند. سوهان محمد ساعدی نیا، شکالت مرداس، 
مجتمع گردشگری مهر و ماه و مجتمع تفــــریحی 

رنگین کمان، نمونه هایی از این فعالیت ها می باشند. 
در گفتگوی ســپهر اقتصاد با محمد ساعدی نیا،   وی به 
چگونگی شکل گیری کسب و کار و رمز و راز موفقیتش 
پـــرداخته است. حــاصل این گفت و گو را درادامه 

می خوانید ...

رکود در بخش مسکن استان؛

سوهان زرند کرمان، در زمره آثار ملی ناملموس ثبت شد

یک کارشناس با سابقه گردشگری:

مدیر عامل شرکت بین المللی  افیتکو:

سیمای نامناسب شهری قم 

رکود در خرید و فروش،  افزایش در اجاره ها

ضرورت معرفی سوهان قم

نبود برخورد مناسب با سرمایه گذاران در قم

استقبال قمی ها از تورهای ارزان قیمت

مشاوره و نیاز سنجی، نیاز تولید داخلی

 چند محور مانند گذرخان، بیوت مراجع تقلید، بقاع امام زادگان استخوان بندی 
تاریخی شهر را تشکیل می دهند که ما به دنبال ارتقای کیفی آنها هستیم. 

در جدیدترین آماری که مرکز آمار ایران در شهریورماه امسال، با عنوان اطالعات 
قیمت مســکن و اجاره در نقاط شهری کشــور در نیمه دوم سال 1394منتشر 

نموده است...

ســوهان، نوعی حلوا اســت که از جوانه گندم تهیه می شــود و بیشــترین و 
متنوع ترین نمونه آن در قم تهیه و تولید شــده و مشــهورترین سوغات قم به 

شمار می رود. 

علی رغم اینکه مســووالن استان بارها بر ضرورت جذب سرمایه گذار در استان تاکید 
داشــته اند، ولی نبود برخورد مناسب با سرمایه گذاران نیز به گالیه آنها تبدیل شده 

است .

 یکی از این فرآیند های تولید نیاز سنجی بازار است که باید مورد توجه تولید کنندگان باشد. تا تولید کننده، 
نیاز بازار را به خوبی نشناســد نمی تواند در بازار رقابت کند و به ســرعت کاالی وی از گردونه رقابت خارج و 

به شکست می انجامد.
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سیمای اقتصادی استان

شش اتفاقی که نشان می دهد شما رئیس خوبی نیستید...
1- کسی با شما شوخی نمی کند: اینکه کارمندان حاضر نیستند با شما شوخی کنند، به هیچ وجه رویداد مثبتی به شمار نمی رود؛ زیرا بیانگر 
این موضوع اســت که کارمندان از شــما وحشــت دارند و گمان می برند در صورت مزاح، شما آن ها را نقره داغ خواهید کرد. طبیعتا در محیطی که 

بین کارفرما و کارمندان فضای وحشت حاکم باشد، بخشی از ظرفیت های نیروی کار فلج خواهد شد.

سیمای نامناسب شهری قم 

تاکید الریجانی بر تشریح ظرفیت های سرمایه گذاری  استان

دیباچه

کوتاه از اقتصاد استان

تاکید بر اولویت اقتصاد 
مقـــام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت تاکیدی مجدد بر اولویت اقتصاد در مسایل کشور داشتند و 
رییس جمهور نیز در سخنان خود بر این مساله صحه گذاشته و تاکید کرد که تمام هم و غم دولت بر خروج 

از رکود و حرکت چرخه اقتصادی است. 
هرچند اقتصاد مقاومتی سال هاست که از سوی مقام معظم رهبری مورد توجه بوده و ایشان بر آن تاکید 
دارند، اما در عرصه عمل همچنان شاهدیم فعاالن اقتصادی معتقدند حرکت های موجود نتوانسته آنچنان که 
شایسته است در مسیر اقتصاد مقاومتی موثر باشد. دولت بیش از هر زمانی باید توجه داشته باشد که حمایت 
از صنعت نباید فقط در کالم باشد و این حمایت باید عینی و محسوس گردد. حمایت در خصوص قوانین، 

وام های بانکی و معافیت های مالیاتی گام نخست و اساسی در این مسیر است.
مدیر مسئول

دستور رئیس جمهور برای اختصاص اعتبار مصوبات سفر استانی
استانداری - رئیس جمهور، در دیدار استاندار قم دستورات الزم را برای اختصاص اعتبارات و تکمیل 

طرح های نیمه تمام و پروژه های آغاز به کار شده در سفر استانی صادر کرد.

افتتاح ۱۵ پروژه از مصوبات سفر رئیس جمهور در سال جاری
تسنیم - سید مهدی صادقی، استاندار گفت: از مجموع 2۷ پروژه سفر رئیس جمهور به قم، 15 پروژه 

آن امسال افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

مهیا بودن ظرفیت توسعه صنعت در استان 
ایرنــا - محمد رضــا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اســتان قم دارای چند ویژگی 
مثبت از جمله نزدیکی به پایتخت است. به همین خاطر ظرفیت و بستر توسعه صنعت و واحدهای 
تولیدی در آن فراهم می باشــد. وی ادامه داد: قم دارای چند شــهرک صنعتی پیشرفته است و روز 
به روز اســتقبال ســرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی و خارجی برای فعالیت در بخش صنعت 

استان قم بیشتر می شود.

قم پیشرو در سامانه پرونده الکترونیک سالمت
ایسنا - سیاری، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی گفت: استان فارس با ثبت 
اطالعات 93 درصد از جمعیت خود در سامانه پرونده الکترونیک سالمت، استان قم با 91.4 و استان 

اردبیل با ۸۷ درصد ورود اطالعات در این پرونده پیشرو هستند.

تعیین جانشین رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان
ایســنا - اســحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در ابالغیه ای، ســلطانی فر، رییس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور را بعنوان جانشین رییس ستاد فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی در استان تعیین کرد.

رصد مستمرفرآیند پرداخت تسهیالت رونق تولید 
سازمان صنعت، معدن و تجارت - وحید کریمی، دبیر کمیته نظارت بر طرح رونق تولید استان گفت: 
کمیته نظارت بر پرداخت تســهیالت رونق تولید توسط ســازمان صنعت، معدن و تجارت تشکیل 
گردیده که در این کمیته برای هر بانک عامل کارشــناس تخصصی تعیین شــده است تا کارشناس 

مربوطه با حضور در بانک عامل از نزدیک فرآیند پرداخت تسهیالت را پیگیری نماید. 

 چند محور مانند گذرخان، بیوت مراجع تقلید، 
بقاع امام زادگان استخوان بندی تاریخی شهر را 
تشکیل می دهند که ما به دنبال ارتقای کیفی آنها 

هستیم. 
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرســازی، که اصالتا اهل 
قم است؛ در ســفر یک روزه به استان و پس از بازدید 
سه ســاعته از ضلع شرقی حرم مطهر حضرت فاطمه 
معصومه )س(، طرح هــای عمرانی نیمه تمام، برخی 
اماکن مقدس و بقاع امام زادگان وبافت های فرسوده، 
بر ارتقای کیفی بافت فرســوده قم تاکید کرد و گفت: 
در این راستا برای خرید و ساخت در بافت های فرسوده 
با اســتفاده از صندوق پس انداز مسکن برای یک نفر 
متقاضی مبلغ ۶00 میلیون ریال و برای هر زوج 120 
میلیون تسهیالت در نظر گرفته شده است. بالفاصله 
پیروزحناچی، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و 
شهرســازی در نشست مشترک مسئوالن وزارت راه و 
شهرسازی با معاون اول رئیس جمهور، از وضعیت شهر 
نشینی قم انتقاد و میزان شهرنشینی درقم را وضعیتی 
خاص عنوان کرد و افزود: قم وضعیت خاصی دارد چون 
یک اســتان و عمال یک شهر عمده دارد . وی در ادامه 
با اشاره به وضعیت هشت کالن شهر کشور افزود: هم 
اکنون، هشت شهر تهران، مشهد، کرج، اصفهان، تبریز، 
شیراز، اهواز و قم بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند 
که باید تمهیدات خاصی برای آنها اندیشید. حناچی با 
بیان اینکه تراکم جمعیت کشور در سال 35، 21 نفر 

در کیلومتر مربع بود و این مقدار در حال حاضر به 4۶ 
نفر افزایش پیدا کرده است گفت: میزان شهرنشینی در 
ســال های پس از انقالب و به ویژه در سال های ۸5 تا 
90 قابل مالحظه است که این میزان در شهرهای البرز، 

تهران و قم بیش از سایر شهرهای کشور است.
سید مرتضی ســقاییان نژاد ، شهردار قم هم در اظهار 
نظری در جلســه شــورای اداری اســتان با اشاره به 
مشکالتی که بافت فرسوده برای شهر قم به وجود آورده 

است، اظهار داشت: ما نزدیک به هزار و ۷4 هکتار بافت 
فرسوده داریم که نزدیک به ۷00 هکتار قرار است اضافه 

شود. 
وی با اشاره به اینکه جمعیتی نزدیک به 350 هزار نفر در 
بافت فرسوده شهر قم زندگی می کنندگفت: این دقیقا 
همان میزان جمعیتی اســت که برای پردیسان پیش 
بینی شده است. وی ادامه داد: حرم مطهر در مرکز این 
بافت فرسوده قرار دارد و مقابر امامزادگان، بیوت مراجع 

تقلید، بازار و تیمچه ها، مدارس علمیه، حضور سالیانه 
20 میلیون زائر و تعدد پروژه های عظیم شهری هم در 
این بافت قرار دارد. سقائیان نژاد گفت: بافت فرسوده قم 
زنده است و هنوز مردم در حال استفاده از آن هستند 
که می توان آنها را احیا کرد. اما اگر غفلتی صورت بگیرد 
و این بافت ها از سکنه خالی شود، مشکالت اجتماعی 
متعدد در نزدیکی حرم مطهر و مدارس علمیه به وجود 
خواهد آمد. وی با اشــاره به احیای سازمان بهسازی و 
نوسازی شهرداری اظهار داشت: نزدیک به ۶00 میلیارد 
تومان پروژه در این بافت ها تعریف شده که 13 میلیارد 
تومان را در دســتور کار قــرار دادیم که احیای محوز 
تاریخی میان بیت امام و شاه حمزه، ساماندهی چهل 
اختران، بیت النور، ساماندهی بازار کهنه و ساماندهی 
محور تاریخی تکیه سیدآقا حسن تا حرم مطهر از جمله 

این پروژه ها است. 
شــهردار قم با بیان اینکه با این اعداد و ارقام داریم در 
ارتباط با مباحث بافت فرســوده قطره چکانی حرکت 
می کنیــم، افزود: تا زمانی که بخــش خصوصی را به 
بافت فرسوده نیاوریم و وحدتی میان بازیگرانی که در 
آن دخیل هســتند به وجود نیاوریم نمی توانیم موفق 
باشیم. وی با اشاره به مشکالت منطقه پردیسان گفت: 
با بازســازی و احیای این بافت ها و با ظرفیت ســازی 
می توانستیم همان جمعیت پردیسان را در بافت فرسوده 
اسکان دهیم اما امروز با مشکالت فرهنگی، حمل و نقلی 

و کمبود زیر ساخت ها در این منطقه روبه رو هستیم.

کرد:  تاکید  اســامی  مجلس شورای  رییس 
خوبی  به  باید  قم  سرمایه گذاری  ظرفیت های 

احصاء شود. 
دکتر علی الریجانی، بــا حضوردر گفت وگوی ویژه 

خبری شــبکه استانی نور به موضوع آبادانی استان 
قم اشــاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم در این 
حوزه مســئله متروی قم است که از خط یک آن، 
حدود ۶ الی ۷ کیلومتر پیشرفت داشته است. البته 
در صحبت هایی که با رییس ســازمان برنامه ریزی 
داشــتم، مطرح کردم که خط این پروژه هم انجام 
شــود و همچنین از وزیر اقتصاد خواستم در سفر 
بــه چین بحــث فاینانس این کشــور را برای خط   
متــرو قم جذب کند. دکتر الریجانی افزود: خطوط 
آبرسانی شرب به روســتاها در حال انجام است اما 

مهم، چرخه اقتصادی است و با استاندار ستادی را 
تشکیل دادیم تا برای هر روستا شناسنامه ای تهیه 
شــود تا از ظرفیت ها و پتانسیل شان جهت اشتغال 
زایی شناسایی شود. رییس مجلس شورای اسالمی 
عنــوان کرد: برای آبادانی قــم باید کارهای زیادی 
انجام شــود و من پیگیر هســتم. مردم ایده هایی 
می دهند که برخی از این ایده ها در سطح ملی قابل 
طرح و پیگیری اســت. دکتر الریجانی تصریح کرد: 
ظرفیت های سرمایه گذاری قم باید به خوبی احصاء 
شود و نقشه جامعی برای قم دیده شده که از قبل 

روی آن کار شــده و شهردار قم اعالم کرد اقدامات 
جدی انجام داده تا به عنوان سند پایه تبیین شود. 
رییس مجلس شــورای اســالمی در پایان به بحث 
اختصاص اعتبــار برای ایجاد واحدهــای تولیدی 
اشــاره کرد و گفــت: منابع ما با شــرایط جدیدی 
که در کشــورمان به وجود آمده، محدود اســت و 
در حال تحقیق هســتیم که چــه پروژه هایی برای 
قم الزم اســت که باعث ایجاد اشتغال شود؛ ضمن 
آنکه تالش دولت این است که واحدهای صنعتی و 

تولیدی را سرپا کند.
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گفت و گو

شش اتفاقی که نشان می دهد شما رئیس خوبی نیستید...
2-پس از ورود شما به اتاق کارمندان، سکوت حکمفرما می شود: اگر پس از ورود شما به اتاق کارمندان، همگی به ناگاه سکوت اختیار 
کردند، این لزومًا بدین معنا نیست که آنها در حال بدگویی از رئیس شان بودند؛ سکوت کارمندان ممکن است بیانگر این موضوع باشد که 
آنها با شما احساس راحتی نمی کنند و این فضا به شدت برای محیط های کسب و کاری مضر است.

کوتاه از اقتصاد استان
قم دارای کمترین تعاونی در کشور

ایسنا - وحیده نگین، مشاور وزیر تعاون در امور زنان و خانواده گفت: استان قم با 514 تعاونی، حائز 
کمترین میزان تعاونی در بین اســتانهای کشور است و زنان قمی کم ترین مدیر عاملی یک شرکت 

تعاونی در کشور را دارند.

ایمن سازی راه های قم، دغدغه مسئوالن 
مهر- عبدالهاشــم حسن نیا، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، راه های 
ارتباطــی قم را از راه های پرتردد کشــور عنوان کــرد و گفت: همواره ایمن ســازی و ارتقاء آن از 

دغدغه های مسئوالن است.

انتخاب ناظر کمیته هماهنگی اشتغال استان
خانه ملت - احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر در 

کمیته هماهنگی اشتغال استان انتخاب شد.

حضور دولت در اقتصاد،  مشکل اصلی اقتصاد کشور 
تســنیم - حجت االسالم  والمســلمین مجتبی ذوالنور،  نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 

گفت: قفل اصلی اقتصاد کشور حضور پررنگ دولت در اقتصاد است.

غیرقانونی بودن بلوکه کردن پرداختی متقاضیان وام قرض الحسنه 
 فارس - ســید مهدی صادقی، اســتاندار گفت: بلوکه کردن پرداختی متقاضیان وام قرض الحسنه با 
هر عنوانی بر اســاس بخشــنامه بانک مرکزی غیرقانونی بوده و به همین علت قابل پیگیری است و 

توجیه این امر قابل قبول نیست.
 

بهره برداری ازنخستین جایگاه برند منطقه قم 
شــانا - جایگاه تک منظوره مهر و ماه به عنوان نخستین جایگاه تحت پوشش برند در منطقه قم به 
بهره برداری رســید. این جایگاه با جانمایی ســه سکو، ۶ تلنبه و 12 نازل، توانایی سوخت  رسانی به 

بیش از 2 هزار ۸00 خودرو و مسافران کریمه اهل بیت را فراهم کرده است.

تالش شبانه روزی در احداث تقاطع شهیدان محمودنژاد
شــهر نیوز - محمدتقي نادعلي، مدیر عامل سازمان توســعه و عمران شهرداري قم گفت: عملیات 
احداث پروژه تقاطع غیرهمســطح شــهیدان محمودنژاد و بلوار جمهوري به صورت شبانه روزي در 
حال انجام اســت. وی ادامه داد: بلوار جمهوري اســالمي، پس از تکمیل از پردیسان شروع مي شود 
و تا کمربندي امام علي)ع( در منطقه دو ادامه پیدا مي کند که یکي از شــریان هاي اصلي شــرق به 

غرب قم را تشکیل مي دهد.

رسیدگی به پرونده های قاچاق 
ایســنا- مهدی ریاضی، مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان از رســیدگی به دو پرونده محموله 
قاچاق لوازم آرایشــی و عرضه خارج از شــبکه 2۸000 لیتر نفت کوره و پرونده مربوط به یک 
فروشــگاه عرضه ســموم و بذر گیاه به علت ارتکاب تقلب در فروش در شعبه تعزیرات حکومتی 

قم، خبر داد.

پرداخت 30 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال زایی در استان 
ایرنا - وهب مختاران، مدیرصندوق کارآفرینی امید استان گفت: 30 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال 
زایی و کارآفرینی در سال جاری در استان پرداخت شده است. وی ادامه داد: این رقم تسهیالت به 

110 تن با پیش بینی ایجاد فرصت اشتغال برای 200 تن در نظر گرفته شده است.

محمد ساعدی نیا: 

محصول با کیفیت هم بدون تبلیغات شکست خواهد خورد
محمد ساعدی نیا را بیشتر به عنوان برندی در 
سوهان می شناسیم؛ اما محمد ساعدی نیا، فعال 
و پیشکسوت اقتصادی است که با تاش و همت 
و ایده های خاقانه خود از 12 سالگی و شاگردی 
کردن و شرایطی که خود از آن به عنوان شرایط 
ســخت یاد می کند، توانسته امروز در تولید و 
فعالیت اقتصادی موفق باشد و برندهایی را در 
عرصه اقتصادی معرفی کند که در صنعت شیرینی 
و گردشگری در زمره نام های برتر کشور به شمار 
می روند. ســوهان محمد ساعدی نیا، شکات 
مرداس، مجتمع گردشگری مهر و ماه و مجتمع 
تفریحی رنگین کمان، نمونه هایی از این فعالیت ها 

می باشند. 
Á  سوهان محمد در ابتدا چگونه شکل گرفت 

و چه شد که به عنوان یک برند مطرح شدید؟
نام من محمد اســت. به همین دلیل در ابتدا اقدام به 
تولید سوهانی با نام محمد کردم و از ابتدا قصد داشتم 
که ایــن نام به عنوان یک برند در محصول ســوهان 
شــناخته شود. عده ای از دوســتان معتقد بودند که 
چنین امکانی با توجه به سابقه ۸0 ساله نام هایی چون 
حاج حســین وجود ندارد. اما من به یاری خدا تالش 
کــردم و معتقد بودم این کار امکان پذیر اســت و راه 
۸0 ســاله، در طی 5 الی ۶ سال طی شد و مردم هم 
محصول تولیدی ما را پســندیدند و امروز کاری که از 
یک کارگاه کوچک شروع شده بود، روزبه روز به سمت 

جلو حرکت می کند و موفق بوده است.
Á  چرا نام ســوهان محمد به محمد ســاعدی

نیا تغییر پیدا کرد؟
متوجه شدیم عده ای محصوالتی را با نام محمد تولید 
می کنند، به همین دلیل ما نام ســوهان محمد را به 

محمد ساعدی نیا تغییر دادیم .
Á رمز موفقیت محمد ساعدی نیا در چیست؟

نخست باید گفت از همان ابتدا که روزانه 5 یا ۶ کیلو 
سوهان تهیه می کردیم، از موادی استفاده می شد که 
امروز نیز در حال استفاده از آن هستیم و هیچ گاه کیفیت 
محصول را از باالترین کیفیت و مرغوب ترین مواد اولیه 
تنزل ندادیم. دوم اینکه با مشتری رفتار سخاوتمندانه 

داشتم و تا مشــتری از محصول ما تست نمی کرد و 
راضی نبود، خرید نمی کرد. هدف ما رضایت مشتری 
است و امروز هم به فرزندان خود می گویم اگر یک روز 
فکر کنید مردم متوجه نمی شوند که محصول کیفیت 
گذشته خود را ندارد و از مواد درجه یک استفاده نشده، 

آن روز، روز شکست خواهد بود .
Á  بســته بنــدی محصــول در صنایــع غذایــی به

عنوان یک نکته کلیدی مورد توجه می باشد، شما 
چقدر به بسته بندی محصوالت خود توجه دارید؟

یک محصول خــوب، باید در بســته بندی خوب به 
مشتری ارایه شود. ما همیشه انواع محصول سوهان را 
در بسته بندی های متنوع و به صورت زیبایی عرضه 

کردیم که مورد توجه مردم بوده است. 
Á  افــراد از  خــود  تولیــدات  و  محصــول  ارایــه  در 

متخصص در طراحی و بازاریابی استفاده می کنید؟
از ابتدا هدف من تولید محصول با کیفیت بود، چه در 
گذشــته و چه امروز، االن با توجه تنوع سوهان و لزوم 
ارایه در بسته بندی-های متنوع از افراد خوش ذوق و 

حرفه ای استفاده می کنیم.
Á  آن بنــدی محصــوالت و طراحــی  در بســته 

الگوی خاصی را دنبال می کنید؟ 
نظر من این بود که در بسته بندی های خود به نوعی 
میراث فرهنگی کشور را معرفی کنم. به همین جهت 
در طراحی قوطی ها از میراث فرهنگی کشــور مانند 
تخت جمشید و یا تصویر فردوسی استفاده می کنیم 

که در ادامه نیز همین روند را دنبال می کنیم.
Á  تبلیغــات در معرفی محصوالت نقش مهمی

دارنــد، بــرای معرفــی برنــد خــود چــه اقداماتی 
داشته اید؟

تبلیغات نقش مهمی در فروش محصول دارد، و ما با 
تبلیغ خوب و مناسب توانستیم سوهان محمد ساعدی نیا 
را به عنوان یک سوهان باکیفیت در میان سوهان های که 
هم نام با سوهان محمد مشغول فعالیت بوده اند معرفی 
کنیم. باید بگویم بدون تبلیغ هیچ برندی موفق نخواهد 
بود. در گذشــته سوهان های باکیفیت و خوبی در قم 
وجود داشتند که به علت اینکه فعالیت خود را محدود 

کردند نتوانستند پیشرفت کند.
Á  در حال حاضر ســوهان ســاعدی نیا به چه

کشورهایی صادر می شود؟
در ســفرهای خود به آمریکا، انگلستان، آلمان و کانادا 

محصوالت خودمان را دیده ام و به زودی به اســترالیا 
هم صادرات خواهیم داشت. البته ما به صورت مستقیم 
صادرات نداریم، چون شرایط نگه داری سوهان شرایط 
سختی است اما بازرگانان متعددی هستند که محصول 
ما را با توجه به شرایط نگه داری به کشورهای مختلف 

صادر می کنند.
Á  میــراث عنــوان  بــه  کرمــان،  زرنــد  ســوهان 

ناملمــوس ملــی به ثبت رســیده، چــرا در مورد 
سوهان قم اقدامی نشده است؟

قدم هایی برداشته شده و حتی اخیرا هم جشنواره ای 
برگزار شد، و از پیشکسوتان سوهان قم تجلیل شد. اما 
باید گفت در مورد سوهان قم واقعا ظلم شده و االن هم 
آنگونه که باید در مورد سوهان قم پبگیری وجود ندارد. 
باید تالش شود که سوهان خوب و با کیفیت به مردم 
ارایه شــود و جلو فعالیت عده ای که به صورت بدون 
پروانه و در محیط های نامناسب اقدام به تولید سوهان 

می کنند گرفته شود.
Á  بــرای حضــور ســوهان قــم بــه عنــوان یــک

شیرینی در عرصه های جهانی چه باید کرد؟
تاکید من بر کیفیت محصول است. باید با بهترین مواد 
سوهان قم در عرصه داخل و خارج کشور مطرح باشد.

Á  در گــذاران  ســرمایه  بــه  ای  توصیــه  چــه 
خصوص سرمایه گذاری دارید؟

سرمایه گذاران باید همواره به فکر تولید و اشتغال زایی 
باشند. به جای اینکه پول خود را در بانک بلوکه کنند با 
ایجاد کارگاه و کارخانه هم اشتغال زایی داشته باشند و 
هم به رونق کسب و کار و توسعه اقتصادی فعالیتشان 
کمک کنند. امروز در مجموعه های ما حدود 1000نفر 
فعالیت دارند و امیدوارم روزی بتوانم این تعداد را به دو 

برابر افزایش دهم .
Á  به عنوان یک کارآفرین و پیشکسوت، االن

که پیشرفت های بزرگی در کار خود داشته اید، 
چه احساسی دارید؟

االن از اینکه عده بسیاری در کسب و کاری که شروع 
کرده ام مشغول هستند و امورات زندگی خود را با کار 
در مجموعه های ما می گذرانند، لذت زیادی می برم 

که همه را ناشی از لطف خداوند می دانم.
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گزارش تحلیلی

شش اتفاقی که نشان می دهد شما رئیس خوبی نیستید...
3-کارمندان با تمامی نظرات شما موافق هستند: اگر در هنگام سخنرانی های شما، کارمندان تنها لبخند می زنند و به نشانه ی موافقت 

سر تکان می دهند، این احتمااًل به این معنا است که لبخند زدن و سکوت را به عواقب احتمالی ناشی از مخالفت کردن با نظرات شما ترجیح 
می دهند. در این شرایط بایستی احساس خطر کنید و حتمًا راهی برای از بین بردن این لبخند های تصنعی و موافقت های نمایشی بیابید.

رکود دربخش مسکن استان؛ 

گران بودن زمین، رکود در خرید و فروش، افزایش اجاره ها

کوتاه از اقتصاد استان
معرفی 388 پرونده به بانک های استان

ســازمان صنعت، معدن و تجارت - عبدالرضا شاملی، رئیس اداره صنایع غیر فلزی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان گفت: بعد از بررسی تســهیالت متقاضیان که در سایت بهین یاب ثبت نام 
نموده اند، 3۸۸ پرونده در بخش های کشــاورزی، صنعت و معدن به بانک های عامل استان معرفی 
شــده اند که از این تعداد 2۶9 پرونده با مجموع 3۷۷3۷10 میلیون ریال مربوط به بخش صنعت 

بوده است.

پیوست اقتصادي و زیست محیطي پروژه هاي شهري
شــهر نیوز- محسن رنجبر، معاون برنامه ریزي و ســرمایه انساني شهرداري قم گفت: در نظر داریم 

براي تمام پروژه ها پیوست اقتصادي، اجتماعي و زیست محیطي آماده کنیم.  

تصویب دو حریم تاریخی در قم 
 ایرنا - حریم دو اثر تاریخی مدرسه حجتیه و بقعه شاهزاده اسماعیل، با تایید کارشناسان در جلسه 

کمیته حرایم در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تصویب رسید.

افتتاح صندوق قرض الحسنه امداد والیت 
مهر- همزمان با پنج اســتان کشور، صندوق قرض الحســنه امداد والیت استان در خیابان امامزاده 
ابراهیم افتتاح شــد. ارائه تسهیالت قرض الحسنه به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و اقشار 

نیازمند، از اهداف صندوق قرض الحسنه امداد والیت است.

شناسایی ۲30 خانه مسافر بدون مجوز 
مهر - رضا سیار، فرماندار از شناسایی 230 خانه مسافر بدون مجوز در قم خبر داد و گفت: مراکزی 

که شرایط پذیرش مسافر را نداشته باشند، پلمب خواهند شد.

تشکیل کانون گردشگری در شهرداری 
 شهرنیوز- سیدرسول موســوی نژادیان، سرپرست سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم 
گفت: مجوزهای مرتبط با تشکیل کانون گردشگری سازمان در مراحل نهایی است و مکانی نیز برای 

استقرار این کانون در نظر گرفته شده است.

مبلمان قم رتبه برتر خوشه کسب وکار کشور
شرکت شهرک های صنعتی - امیر طیبی نژاد، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان از کسب 

مقام نخست خوشه کسب وکار مبلمان قم در کشور خبر داد.

کاهش زمان سفر از تهران به اصفهان 
وزارت راه و شهرســازی - علی نورزاد، معاون وزیر راه و شهرســازی در بازدید از راه آهن دو خطه 
ســریع الســیر تهران- قم- اصفهان گفت: این مسیر ریلی با سرعت 300 کیلومتر در ساعت موجب 
کاهش زمان ســفر از تهران به اصفهان از پنج به دو ســاعت می شــود و در حال حاضر زیرســازی 
مســیر قم- اصفهان ۶۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی گفت: این خط ریلی موجب کاهش 13۸ 
کیلومتری طول مسیر می شود و زمان سفر را 40 میلیون ساعت در سال کاهش می دهد و موجب 

کاهش 2هزار و ۸00 میلیارد ریال هزینه سفر در سال می شود. 

اجرای طرح کشت گیاهان مقاوم با شوری آب 
جهاد کشــاورزی - رضا وکیل، معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی استان از 
برنــــامه این سازمان جهت ترغیب کشاورزان به کشــت گیاهان مقاوم با شوری آب در قم خبر 

داد.

مسکن به عنوان یکی از نیاز های اصلی بشر 
ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و  از  همواره 

اقتصادی مورد توجه بوده است.
در جدیدتریــن آماری کــه مرکز آمــار ایران در 
شهریورماه امسال، با عنوان اطالعات قیمت مسکن 
و اجاره در نقاط شهری کشــور در نیمه دوم سال 
1394منتشــر نموده اســت، متوسط قیمت خرید 
و فــروش یک مترمربع زمین یا زمین ســاختمان 
هاي مســکونی کلنگی، استان قم، پس از تهران در 
جایگاه دوم کشور قرار دارد. این آمار همچنین نشان 
می دهد، باالترین متوســط قیمت خرید و فروش 
یک مترمربع زیربناي مســکونی، پــس از تهران و 
اصفهان، به اســتان قم اختصــاص دارد. آمار مرکز 
آمار ایران بیان می کند، متوسط مبلغ اجاره ماهانه 
به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی براي اجاره یک 
مترمربع زیربناي مســکونی، در اســتان در جایگاه 
ششــم کشور است که اگر پارامترهای مذکور را در 
شهر قم مورد بررسی قرار دهیم، قم به ترتیب رتبه 
سوم ، ششم و دوازدهم شهر های منتخب کشور را 

به خود اختصاص داده است.
بر طبق آمار منتشــر شده، متوسط قیمت خرید و 
فروش هر مترمربع زمین یا زمین ســاختمان هاي 
مســکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه هاي 
معامالت ملکی در نیمه دوم سال 94 درکل کشور 
1045۸ هزار ریال بوده است که نسبت به نیمه اول 
همان ســال، 0/۶ درصد افزایش و نسبت به نیمه 
دوم ســال93، 1/3 کاهش داشته است. همچنین 
تعــداد معامالت فروش زمین یا زمین ســاختمان 
هاي مســکونی کلنگی انجام شــده از طریق بنگاه 
هــاي معامــالت ملکی در کل کشــور نســبت به 
نیمه اول ســال94، ۸/4 درصد و نســبت به دوره 
مشابه ســال قبل 2۷/۶درصد کاهش داشته است. 
متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربناي 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه هاي معامالت 
ملکی در سطح کل کشــور در نیمه دوم سال94، 
142۷۷هزار ریال بوده است که نسبت به نیمه اول 
سال 94، 0/9درصد و نسبت به نیمه دوم سال93، 

1/5درصدکاهش داشــته اســت. همچنین تعداد 
معامالت فــروش هر مترمربع زیربناي مســکونی 
معامله شــده ازطریق بنگاه هــاي معامالت ملکی 
در سطح کل کشور نســبت به نیمه اول سال 94، 
4/2 درصد افزایش و نســبت به مدت مشابه سال 
قبل،11/۶کاهش داشته است. متوسط اجاره ماهانه 
به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی براي اجاره یک 
مترمربع زیربناي مســکونی از طریــق بنگاه هاي 
معامالت ملکی در نیمه دوم سال94،در سطح کل 
کشــور ۷2432 ریال بوده است که نسبت به نیمه 
اول همان ســال،1/3 درصد و نسبت به نیمه دوم 

سال93، ۸/4 درصد افزایش داشته است. 
همچنین تعداد معامالت اجاره ماهانه به عالوه سه 
درصــد ودیعه پرداختی براي اجــاره یک مترمربع 
زیربناي مســکونی از طریق بنــگاه هاي معامالت 
ملکی در ســطح کل کشــور نســبت به نیمه اول 
سال94، 2۶/۷ درصد و نســبت به نیمه دوم سال 
93، 10/9درصد کاهش داشــته است. در این آمار 
اگر به وضعیت اســتان قم بنگریم متوســط قیمت 
خریــد و فــروش یک متــر مربع زمیــن یا زمین 
ســاختمان های مســکونی کلنگــی در نیمه دوم 
سال 94، ۶۶02 هزار ریال بوده که نسبت به نیمه 
اول ســال 94، 0/4و نسبت به نیمه دوم سال 93، 

0/9درصد کاهش داشته است.
قیمــت خریــد و فروش یــک مترمربــع زیربناي 
مســکونی در استان در نیمه دوم سال 94، به طور 
متوســط12۷5۸هزار ریال بوده که نسبت به نیمه 
اول ســال 1/1 و نســبت به مدت مشابه سال قبل 
3/1 درصد کاهش داشــته است. مبلغ اجاره ماهانه 
به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی براي اجاره یک 
مترمربع زیربناي مســکونی نیز دراستان در نیمه 
دوم ســال 94، 51۸5۷ هزار ریال بوده که نسبت 
به نیمه اول ســال 1/3 و مدت مشــابه سال قبل 
۷/9درصد رشــد داشته است. متوسط قیمت خرید 
و فــروش یک مترمربع زمین یا زمین ســاختمان 
هاي مســکونی کلنگی در شهر قم نیز در نیمه دوم 
94، ۶۷04 هزار ریال بوده که نســبت به نیمه اول 
سال 0/2 و نسبت به مدت مشابه در سال 93، 0/۸ 
کاهش داشته است. متو سط قیمت خرید و فروش 
یک مترمربع زیربناي مسکونی در شهر قم در نیمه 
دوم سال 94 ،12۸9۶ هزار ریال بوده که نسبت به 
نیمه اول سال 1/3 و نسبت به مدت مشابه در سال 

93، 3/۶ کاهش داشته است. 
متوســط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه ســه در صد 
ودیعه پرداختی بــراي اجاره یک مترمربع زیربناي 
مســکونی در شــهر قــم در نیمه دوم ســال 94، 

52525هــزار ریال بوده که نســبت بــه نیمه اول 
سال، 1/4 و نسبت به مدت مشابه در سال93، ۸/2 
درصد افزایش داشته اســت. متوسط قیمت خرید 
و فــروش یک مترمربع زمین یا زمین ســاختمان 
هاي مســکونی کلنگی در استان از نیمه اول سال 
91 تــا نیمه اول ســال 94 ، از 45۷0هزار ریال به 

۶۶31هزارریال افزایش داشته است. 
قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربناي مسکونی 
نیز در این دوره از ۸322هزار ریال به 12۸99هزار 
ریال و مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه 
پرداختی براي اجاره یک مترمربع زیربناي مسکونی 
از 34250هزارریال بــه 5119۷هزار ریال افزایش 
داشته اســت. وضعیت رو به رشد اجاره بها در قم 
امســال نیز روند رو به رشــد داشته است، چنانچه 
رئیس اتحادیه معامالت امالک استان گفت: امسال 
مالــکان اکثــرا ترجیح دادند که به جــای رهن از 
مســتاجرین اجــاره بگیرند و این مســأله موجب 

افزایش اجاره ها شده است. 
مهدی رهنما، با اشــاره بــه افزایش قیمت اجاره و 
رهن ادامه داد: مالکان در شــهر قم تا حدی قیمت 
رهــن و اجاره را باال برده انــد، البته زمانی رهن و 
اجــاره افزایش زیادی پیدا می کند که قیمت خرید 
و فــروش خانه هم بــاال برود، امــا قیمت فروش 
واحدهای مسکونی در شهر قم افزایش پیدا نکرده 
است. رئیس اتحادیه معامالت امالک استان گفت: 
کاهش ســود بانکی کار حسنه ای بود، اما به دلیل 
این اتفاق مالــکان به جای گرفتن رهن به دریافت 
اجاره روی آوردند که این مســأله به مســتاجرین 

فشار آورده است. 
غالمرضا جانقربان، سرپرســت امور شهرســازي و 
معماري شهرداري قم نیز با بیان اینکه سال گذشته 
یک میلیون و 400 هــزار متر مربع پروانه احداث، 
توســعه و تجیهز بنا صادر شــده است،عنوان کرد: 
این میزان نســبت به سال 93 در حدود 30 درصد 
کاهش صدور پروانه ســاختماني را نشان مي دهد، 
ســال 93 نیز نسبت به ســال قبل خود 30 درصد 

صدور پروانه کاهش پیدا کرده است.
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گزارش

شش اتفاقی که نشان می دهد شما رئیس خوبی نیستید...
4-بهترین کارمندان شما استعفا می دهند: هر گاه استعداد های واقعی دریابند که مجالی برای بروز و ظهور ندارند، فرار را بر قرار ترجیح 
خواهند داد. نرخ خروج کارکنان مستعد هنگامی سرعت می یابد که رئیس شرکت، بستری برای بروز خالقیت های آن ها فراهم نیاورد. به یاد 
داشته باشیم که خریدن ستاره ها هنر نیست بلکه، پرورش ستاره ها است که نشان دهنده ی بالندگی یک سازمان است.

اقتصاد قم در آئینه خبر
نبود برخورد مناسب با سرمایه گذاران در قم

علی رغم اینکه مسووالن استان بارها بر ضرورت جذب سرمایه گذار در استان تاکید داشته اند، 
ولی نبود برخورد مناسب با سرمایه گذاران نیز به گایه آنها تبدیل شده است .

ولی اهلل بیاتی، در حالی در آئین افتتاح و بهره برداری از پروژه های شــهرداری، از عدم اســتقبال از سرمایه 
گذاران در استان سخن گفت که بارها مسووالن از فراهم بودن شرایط و استقبال از سرمایه گذاران گفته اند. 
رئیس شورای اسالمی شهر قم گفت: اگر بخواهیم مشکالت شهری، عمرانی و خدماتی شهر برطرف شود 
چاره ای جز جذب سرمایه گذاران نداریم که متأسفانه در این زمینه برخورد مناسبی با سرمایه گذاران در قم 
نمی شود. وی در ادامه گفت:برای شهری که  ام القرای جهان اسالم و پذیرای بیش از 20 میلیون زائر است، 
امروز چاره ای جزء استفاده از توان سرمایه گذاران نیست، که متأسفانه از دوره چهارم شورا، موفقیتی درزمینه 
جذب سرمایه گذاران نداشته ایم. بیاتی گفت: اگر بخواهیم مشکالت شهری، عمرانی و خدماتی شهر مرتفع 
شود چاره ای جز جذب سرمایه گذاران نداریم و این فرهنگ باید ایجاد شود که زمانی که سرمایه گذار ورود 
پیدا می کند، همه احترام بگذاریم و با تعامل سازنده برای رفع مشکالت از ظرفیت آن ها استفاده کنیم. رئیس 
شورای اسالمی شهر قم اظهار داشت: یکی از مشکالت و گله مندی های سرمایه گذاران در قم، عدم تحویل 
گرفتن آن هاست که باید در این زمینه آموزش هایی بدهیم تا اگر قرار است درخواستی بیاید، اولویت همه، 
راه اندازی کار سرمایه گذاران باشد. وی با انتقاد از عدم چابک بودن در جذب سرمایه گذاران افزود: باید همه 
توجیه شوند که مجوزهای سرمایه گذاری در سریع ترین زمان ممکن صادر شود و این ما هستیم که باید به 

دنبال سرمایه گذار برویم.
سید مرتضی سقائیان نژاد، شهردار قم نیزگفت: سرمایه گذاری در قم دارای مشکالت زیر بنایی و گره هایی 
در تســهیل ورود سرمایه گذاران اســت. وی ادامه داد: استان قم نیازهایی در جهت ارتقای مراکز فرهنگی، 
ورزشی، تفریحی و غیره دارد که نه دولت و نه شهرداری در شرایطی نیستند که بتوانند کمکی در زمینه 
سرمایه گذاری ها داشته باشند و تنها راه برون رفت از مشکالت فقط ورود بخش خصوصی است. شهردار قم 
خاطرنشان کرد:  قم با پذیرش ساالنه 20 میلیون زائر و مرکزیت در کشور، گره هایی در تسهیل سرمایه گذاری 
دارد که استانداری، کمیسیون ماده 5 و شورای شهر می توانند گام های خوبی در جهت جذب سرمایه گذاری 
بردارند. وی عدم هماهنگی بین دستگاه ها را از جمله موانع جذب سرمایه گذاری در قم برشمرد و گفت: باید 
همه دست به دست هم دهیم تا مشکالت سرمایه گذاری در قم ریشه ای حل شود. ابوالفضل خاکی ، رئیس اتاق 
بازرگانی صنعت، معدن و کشاورزی استان هم با اشاره به کم لطفی نسبت به سرمایه گذاران افزود: در دیگر 
کشورها حمایت زیادی از سرمایه گذاران صورت می گیرد اما در استان قم سرمایه گذاران به سختی جذب 
می شوند. سید مهدی صادقی، استاندار نیز با بیان اینکه به  لحاظ ساختاری و فکری برای جذب سرمایه گذاران 
مشکالتی در کشور وجود دارد، گفت: تغییر نگرش مسئوالن درباره جذب سرمایه گذاران، زمان بر است. وی 
افزود: سرمایه گذاران باید اطمینان داشته باشند که اگر قدمی برمی دارند، مدیران هم تالش می کنند تا آن ها 
را همراهی کنند. علی رغم این گالیه ها استاندار، در دیدار با الحاج، وزیر صنعت لبنان با اشاره به ویژگی های 
اقتصادی و زیرساخت های عمرانی قم، گفت: از سرمایه گذاری خارجی در این استان حمایت می کنیم. وی 
به رونق چاپ و نشر در کشور لبنان اشاره کرد و اظهار داشت: شهرک چاپ و نشر قم، زیرساخت های الزم 
برای حضور ناشران لبنانی را دارد. سید صدرالدین موسوی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استاندار نیز با اشاره به بازدید هیات تجاری چینی از شهرک های صنعتی و پروژه های مهم عمرانی استان 
گفت: در بخش های مختلف از جمله صنایع فوالد، گردشگری و گسترش راه های مواصالتی استان، آماده 

همکاری با سرمایه گذاران هستیم. 

ســوهان، نوعی حلوا است که از جوانه گندم 
تهیه می شود و بیشترین و متنوع ترین نمونه 
آن در قم تهیه و تولید شــده و مشهورترین 
ســوغات قم به شــمار می رود. سوهان به 
شکل ها و انواع مختلفی نظیر: عسلی، کنجدی، 
حلوایی، بادامی، گزی، لقمه، کره ای، پشمکی، 
دســر و غیره تولید و عرضه می شود. اعام 
سوهان زرند کرمان در میان مصوبات آثار ملی 
ناملموس و برگزاری نخستین همایش خوشه 
کسب و کار سوهان استان بار دیگر لزوم توجه 
به وضعیت کنونی این ســوغات اصیل قم و 

مشکات آن را یاد آور شد.
امیر طیبي نژاد، مدیرعامل شــرکت شــهرک های 
صنعتی اســتان در نخستین همایش خوشه کسب 
و کار ســوهان استان گفت: این شرکت با همکاري 
اتحادیه سوهان و فعاالن خوشه سوهان رایزنی هاي 
خوبي داشته است تا شهرکی را برای صنعت سوهان 
در استان ایجاد کند. وي ادامه داد: صنعت سوهان 
قم در کنار گز اصفهان، یکی از بخش های برجسته 
صنعت شیرینی در کشور است که می تواند گام های 
توسعه را در داخل و خارج از کشور برداشته و درآمد 
تولیدکنندگان سوهان را افزایش بدهد. مدیرعامل 
شــرکت شــهرک هاي صنعتي اســتان افزود: در 
صنعت سوهان باید به دنبال ایجاد زیرساخت هایی 
برای تهیه مواد اولیه موردنیاز برای ســوهان باشیم. 
همچنین باید برای بســته بندی مناسبت سوهان، 
تولیــد این محصول با ماندگاری بــاال و پیداکردن 
بازارهای جدید برای ســوهان در داخل و خارج از 
کشــور تالش کنیم. مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان ادامه داد: بازارهای ناشناخته ای هنوز 
وجود دارد که ســوهان اســتان به این بازارها وارد 
نشده اســت. ایجاد بازارهای جدید برای سوهان در 
عرصه جهانی با شرکت در نمایشگاه های بین المللی 

ممکن است. 
طیبی نژاد با اشــاره به نکات ضــروری در خصوص 
تولید سوهان اظهار کرد: باید تولیدکنندگان سوهان 
برای تولید ســوهان در یک عرصــه رقابتی آماده 
شــوند. هر چه کیفیت ســوهان باالتر برود، تقاضا 

برای آن هم بیشــتر خواهد شد. مشتریان اکنون از 
هوش باالیی برخوردار هستند و اگر تولیدکنندگان 
ســوهان نتوانند خودشان را به روز کنند، مشتریان 

خود را از دست می دهند. 
احمد ذاکری، رییس سازمان صنعت و معدن استان 
نیز در این مراسم طي سخناني اظهارداشت: یکی از 
دغدغه های ما در حوزه ســوهان، واحدهای زیرپله 
ای و بدون پروانه تولید کننده سوهان هستند. وي 
ادامــه داد: واحدهای بدون پروانــه با مواد اولیه بد 
و با کیفیت پایین ســوهان تولید می کنند که این 
مسأله برند سوهان استان قم را تضعیف کرده است. 
وی با اشــاره به بحث فروش سوهان در استان قم 
افزود: یکــی از دغدغه های ما واحدهایی هســتند 
که در ورودی ها و خروجی های شــهر قم، سوهان 
عرضه می کنند. در این واحدها سوهان بی کیفیت به 
فروش می رســد و ادامه چنین روندی، برند سوهان 

قم را تضعیف می کند.
امیــر پوریزدی، رئیس اتحادیه ســوهانی و حلوایی 
استان نیز در ابتدای این همایش با اشاره به سابقه 
تولید سوهان در قم اظهار کرد: سوهان قدمتی بیش 
از 100 سال دارد و یکی از اصیل ترین شیرینی های 
کشور اســت که به عنوان نماد استان قم شناخته 
می شود. وي افزود: بیش از ۶0 درصد تولید سوهان 
قم در داخل استان مصرف می شود و بقیه تولیدات 

به استان های دیگر کشور همچون تهران، اصفهان و 
خراسان عرضه می شود. 

پوریزدی با اشاره به مشکالت صنعت سوهان استان 
گفت: نخســتین مشــکل تولیدکنندگان ســوهان 
اســتان، عدم ثبات بازار است که این مسأله دغدغه 
اصلی تولیدکنندگان ســوهان است. نوسان بازار و 
مواد اولیه جلوی برنامه ریزی تولیدکنندگان سوهان 

استان قم را گرفته است. 

رئیس اتحادیه ســوهان و حلوایی استان ادامه داد: 
مشــکل دیگر صنعت سوهان اســتان روند نزولی 
نیروهای انســانی ماهر و عدم تمایل جوانان استان 
به اشتغال در صنعت ســوهان است که این مسأله 
موجب شــده ما در استان با کمبود نیروی ماهر در 

صنعت ســوهان مواجه شــویم. وی افزود: سومین 
مشکل بزرگ صنعت ســوهان عدم برنامه ریزی در 
عرصه صادرات این شــیرینی است. با وجود تولید 
ســوهان با کیفیت مناسب و اســتقبال کشورهای 
دیگر از این شــیرینی، این ظرفیت وجود دارد که 
تولیدکننــدگان ســوهان وارد بازارهــای صادراتی 
شوند و رســیدن به این هدف با ارسال هیأت های 
تخصصــی و بازاریابی به کشــورهای دیگر ممکن 
است. پوریزدی با اشاره به مشکالت صنعت سوهان 
اظهار کرد: با وجود رکود در صنعت و ضرورت توجه 
به صنایع کوچک، ما در عمل شــاهد عدم همکاری 
اداره مالیات با صنف سوهانی هستیم و مالیات این 
صنف به صورت بی رویه افزایش پیدا کرده اســت. 
همچنین شهرداری هم مبالغ باالیی را از فروشگاه ها 
و واحدهای تولید سوهان به عنوان عوارض دریافت 

می کند.
مصطفي قمی، عامل توســعه خوشه سوهان استان 
جای خالی ســوهان در سبد صادراتی استان یادآور 
شد و افزود: این محصول با وجود پسند در بسیاری 
از بازارهــا به ویــژه در بازارهــای منطقه، صادرات 
محدودی داشــته و تقریبا هیچ برنامه منســجمی 
جهت صادرات این ســوغات ارزشمند نشده است. 
درحالــي که مي توان ده درصد از ســهم صادرات 
شــیریني و شکالت کشــور را به این محصول قرار 
دهیم. وي همچنیــن در خصوص الزامات صادرات 
این محصول گفت: البته مسائلی مانند بسته بندی 
مناسب و دقت در شرایط ماندگاری سوهان باید مد 

نظر قرار گیرد و بر روی آن مطالعه شود. 
در این همایش همچنین از حاج علی کوشافر، حاج 
محمد جهانگیری، حاج رضا خودکار، حاج حســین 
علیزاده، حــاج رحمت اهلل حمــزه ای، حاج محمد 
عــارف زاده، حاج رضا مقامی، حاج حســین برزو، 
حسین کشاورز، اکبر علی اکبری قمی، محمدعلی 
ساعدی نیا نیز به عنوان پیشکسوتان صنعت سوهان 
و حلوای استان تجلیل به عمل آمد. همچنین احمد 
آقا جان به عنوان کارآفرین برتر صنعت ســوهان و 
عباس نادعلیان به عنوان صادرکننده برتر ســوهان 

استان معرفی و تقدیر شدند.

سوهان زرند کرمان، در زمره آثار ملی ناملموس ثبت شد

ضرݤݤݤوݤݤݤرݤݤݤتݤݤݤ معرݤݤݤفیݤݤݤ سوݤݤݤهاݤݤݤنݤݤݤ قمݤݤݤ دݤݤݤرݤݤݤ باݤݤݤزݤݤݤاݤݤݤرݤݤݤهاݤݤݤیݤݤݤ منطقهݤݤݤ اݤݤݤیݤݤݤ وݤݤݤ جهاݤݤݤنیݤݤݤ

سوهان 
قدمتی بیش از 100 سال دارد و یکی از 

اصیل ترین شیرینی های کشور است 
که به عنوان نماد استان قم 

شناخته می شود.
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گزارش

شش اتفاقی که نشان می دهد شما رئیس خوبی نیستید...
5- در مورد اجرای جزء به جزء فعالیت ها به کارمندان خود دستور می دهید: طبیعی است که رئیس شرکت، کاری را به کارمندان خود محول 
کند و از او بخواهد این کار را تا تاریخ مشــخصی تحویل دهد. اما اگر رئیس شــرکت بخواهد در نحوه ی انجام جزء به جزء پروژه دخالت کند و نظر 

خود را به کارمندان تحویل دهد، آنجا است که زنگ خطر به صدا در می آید.
کوتاه از اقتصاد استان

بهشت سرمایه گذاری ایران
در انتظار تعامل 

،

سطح پایین تحصیالت کشاورزان
ایانا - استان قم با 11 هزار کشاورز، جزو مناطقی است که کمترین بهره بردارکشاورز در آن زندگی 

می کند، اما با این حال دوهزار و 500 کشاورز بی سواد دارد. 

تولید کشت پوست برای اولین بار در ایران
ایسنا- محمد ناصر برقانی، مدیر کارخانه معین پژوهی از تولید کشت پوست برای اولین بار در ایران توسط 

متخصصان بومی استان خبر داد.

تزریق بیش از یک میلیارد متر مکعب گاز به مخزن سراجه 
شــانا- تزریق گاز به مخزن ذخیره ســازی سراجه از 20 فروردین ماه تاکنون به یک میلیارد و 1۷ میلیون 

مترمکعب رسیده است.

حمایت بسیج سازندگی از صنایع کوچک استان 
ایسنا- سردار نعمان غالمی، مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: بسیج سازندگی از صنایع کوچک 

استان قم حمایت می کند.

موافق طرح شهید کاظمی نیستم
مهر - سید مرتضی سقائیان نژاد، شهردار قم گفت: اگر تغییری در طرح پروژه شهید کاظمی که 
مصوبه شــورا و کمیسیون ماده پنج را دارد، شکل بگیرد طرح تا 10 یا 20 سال دیگر بالتکلیف 
خواهد بود. وی ادامه داد: این ها غیر از این اســت که من موافق باشــم یا مخالف. شاید اگر من 
امروز می خواســتم تصمیم بگیرم موافقت نمی کردم اما این طفل ناقص الخلقه ای است که روی 
دست شــهر مانده است. وی با بیان اینکه معتقدم نباید در مرکز شــهر چنین تراکمی گذاشته 
شــودافزود: ما در این موضوع نفع و ضرری نداریم، بلکه جنازه ای روی دســت شــهر مانده که 

باید جمع شود.

احداث جایگاه هاي سوخت کوچك در شهر قم
شــهر نیوز- محمدرضا معرفت، قائم مقام شــهردار قم در امور سرمایه گذاري و تأمین منابع مالي، از 

احداث جایگاه هاي سوخت کوچک در شهر خبر داد.  

ادغام اتحادیه های صنفی استان 
تســنیم - احمد ذاکری، رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان از اجــرای طرح ادغام و 
چابک سازی اتحادیه های صنفی استان خبر داد. وی با بیان اینکه ۶2 اتحادیه صنفی در استان داریم 

گفت: با این اقدام مسئله تداخل صنفی رفع می شود. 

روند نگران کننده واحد های صنفی غیر مجاز
تسنیم - سیدمهدی صادقی، استاندار روند فعلی درزمینه فعالیت ۶200 واحد بدون پروانه در استان 

را نگران کننده، نامعقول و غیرقابل قبول دانست.

انتقال صنایع سنگ کوبی و  کفش و دمپایی
ســازمان صنعت، معدن و تجارت - جواد ناطق، رئیس اداره بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی 
این ســازمان با تاکید بر اینکه زیباسازی ورودی های شهر قم با انتقال صنایع سنگ کوبی و صنعت 
کفش و دمپایی امکان پذیر شد، گفت: در این راستا مقرر گردید صنایع سنگ کوبی به مجاورت کوه 
یزدان واقع در جاده اراک و صنایع کفش و دمپایی به شــهرک تخصصی کفش و دمپایی در شهرک 

صنعتی شکوهیه منتقل شوند.

ادامه از صفحه 1
فرودگاه قم که موضوع راه اندازی آن مورد توجه مسووالن 
استان مرکزی نیز قرار گرفته تا آنجا جلو رفت که تعطیلی 
فرودگاه اراک در اردیبهشــت ماه نیز بــا آن گره خورد و 
ســبب شد محمود زمانی قمی، استاندار مرکزی بگوید: تا 
آنجاکه من اطالع دارم فرودگاه قم تا 10 ســال آینده به 
جایی نمی رسد و اینکه گفته می شود تعطیلی فرودگاه اراک 
به دلیل راه اندازی فــرودگاه قم و متمرکز کردن خدمات 
حمل ونقل هوایی اســتان مرکزی در اســتان قم است، 
چنین چیزی نیســت و صحت ندارد. وی افزود: اینگونه 
نیست که تعطیلی هر از چندگاه فرودگاه اراک برنامه ای 
از پیش تعیین شده برای رونق دادن به فرودگاه قم باشد. 
بنا بر اطالعاتی که اینجانب دارم اتفاق خاصی برای احداث 

فرودگاه قم رخ نداده است. 
محسن بهشــتی معاون عمرانی اســتاندار قم که پیش 
از این مدیریت راه و شهرســازی استان را برعهده داشته 
می گوید: در مورد پروژه فرودگاه، ســه قسمت فرودگاه، 
سایت گردشگری و شهرک فرودگاهی مطرح می باشد که 
سایت گردشگری دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری اســت. وی ادامه می دهد: در مورد شهرک 
فرودگاهــی مصوبه ای وجود نــدارد و اقدامی هم در این 
خصوص صورت نگرفته اما در مورد فرودگاه به اســتناد 
یک تفاهم نامه بین استانداری و سرمایه گذار پروژه شروع 
بکار کرده اســت. وی ادامه می دهــد: به نظر ما فرودگاه 
قم نه زمین خواری اســت و نه کالهبــرداری و االن هم 
بسیاری از افرادی که ســرمایه گذاری کرده اند به دنبال 
تکمیل فرودگاه هســتند و کمتر کسی از سرمایه گذاران 
خواستار استرداد سرمایه خود می باشد . بهشتی با تاکید 
بر ضرورت وجود فرودگاه برای قم ادامه داد: فرودگاه قم که 
بعنوان فرودگاه بین المللی تعریف شده می تواند در بحث 
پدافند غیرعامل بعنوان پشتیبان فرودگاه امام خمینی و 
مهرآباد عمل کند. معاون استاندار قم تصریح می کند: نمی 
توان صورت مســاله فرودگاه را پاک کرد؛ زیرا تفاهم نامه 
حاکمیتی در این خصوص وجود دارد. هر چند ممکن است 
این تفاهم نامه، ایرادات شکلی و حقوقی داشته باشد ولی 

وقتی سرمایه گذار بخش خصوصی، سرمایه خود را وارد 
می کند، مسووالن استانی را فصل الخطاب می داند. وی 
گفت: از ســال 92 که موضوع فرودگاه به کمسیون اصل 
90رفته همه در سیستم دولتی بدنبال حل مشکل بوده 
اند، ولی مقوالت حقوقی فرودگاه پیچیده است و حل این 

مشکل نیازمند همراهی سرمایه گذار نیز می باشد.
اما آخرین آظهار نظر سید مهدی صادقی، استاندار قم در 
مورد وضعیت فرودگاه نیز قابل توجه اســت. به خصوص 
اینکه وی از صدور حکم تخریب فرودگاه قم خبر می دهد و 
می گوید: دستگاه قضا بر اساس شکایت معارضین، دستور 
تخریب فرودگاه قم را داده است، ولی از مسئوالن قضایی 
خواسته ایم در این زمینه فرصت دهند و حکم را اجرایی 
نکنند. وی ادامه می دهد: 1200 نفر از مردم در بخش های 
مختلف این پروژه ســرمایه گذاری کرده اند که متأسفانه 
امروز با مشــکالت متعددی مواجه شده اند. وی افزود: از 
سال ۸9 زمینی از سوی استانداری به سرمایه گذار پروژه 
واگذار و قرار شد کار شروع شود و پس از آن سرمایه گذار 
برای انجــام اقدامات قانونی، پیگیری های الزم را به عمل 
آورد که متأسفانه در این زمینه اقدامی انجام نشد. صادقی 
به این نکته تاکید دارد که به عنوان نماینده دولت بر خود 
الزم می دانیــم که در جهت حل مشــکل قدم برداریم و 
اگر ســرمایه گذار مشکالت خود را با منابع طبیعی، سایر 
ســرمایه گذاران و معارضین حل کند، ما جهت دریافت 
مجوزهــای الزم کمک می کنیم. وی با بیان اینکه بخش 
خصوصی و بخشی از مردم در این پروژه با مشکالت زیادی 
مواجه شده اند، افزود: چاره ای نداریم که موضوع را پیگیری 
کنیم و سرمایه گذار را متقاعد کنیم بر سر کار برگردد و کار 

را آن گونه که قانونی است به درستی انجام دهد. 
علی الریجانی، رییس مجلس شــورای اســالمی نیز در 
آخرین اظهار نظــر در مورد فرودگاه گفت: پروژه هایی در 
قم مانند فرودگاه شــروع شده که من هم حامی آن بودم. 
چــرا که قم به آن احتیاج دارد اما متأســفانه دچار فراز و 
فرودهایی شد که این عیب است؛ اما با این حال کمیته ای 
برای پیگیری و حل مشکل این فرودگاه تشکیل شده که 

اقدامات خوبی را نیز انجام داده است. 

سید حسن رضوی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان با اشاره به اینکه باید راهکاری در مورد ادامه روند 
ساخت فرودگاه قم انتخاب شــود که کمترین تبعات را 

داشته باشــد، گفت: بحث های فنی، مجوز ها، عملیات 
اجرایی و مشارکت و سرمایه گذاری مردمی، در وضعیت 
فرودگاه دخیل می باشند و باید راهکاری انتخاب شود تا 
کمترین تبعات را داشته باشد. وی ادامه داد: یکی از گزینه 
ها این است که ســرمایه گذاری وارد شود که قایل باشد 
تمامی مجوز های الزم را دریافت کرده و بتواند مجموعه 
را به پایان برســاند و گزینه دیگر هم مطرح شده که جدا 
کردن فرودگاه از منطقه گردشگری است و به سرمایه گذار 
قبلی کمک شــود تا سرمایه ای که از مردم گرفته تبدیل 
به احسن شده و وضعیت بهتری برای منطقه رقم بخورد. 
رضوی گفت :در مورد فرودگاه پیشنهادی وجود دارد که 
به منطقه اقتصادی سلفچگان واگذار گردد و به عنوان مرز 
هوایی بکار گرفته شده و منطقه ویژه به منطقه آزاد تبدیل 

شود، یا اینکه سرمایه گذارانی که تمایل به احداث فرودگاه 
باری مشابه فرودگاه پیام دارند وارد شوند و با توجه به وجود 
راه آهن و جاده های ترانزیتی، تلفیقی از بار و مســافر در 

فرودگاه استفاده شود. 
وی ضمن خبر از آمادگی سرمایه گذار چینی برای ادامه 
روند ســاخت فرودگاه قم گفت: الزمه آن هم پیدا شدن 
نقطه اتصال داخلی برای این سرمایه گذار است زیرا سرمایه 
گذار چینی خواســتار تضمین اصل و سود سرمایه خود 
است. وی در خصوص سرمایه گذار این فرودگاه نیز گفت: 
سرمایه گذار باید مجوز های الزم را کسب می کرد که اقدام 
نکرده، لذا االن همه باید کمک کنند تا مشکل حل شود. 

اما سید مهدی طباطبایی، مدیر منطقه اقتصادی سلفچگان، 
در مورد تبدیل این منطقه به منطقه آزاد تجاری، با تکذیب 
آن گفت : الزمــه وجود منطقه آزاد تجــاری وجود مرز 
خارجی چه از طریق زمینی ، چه دریایی و چه هوایی می 
باشد که این شرایط در منطقه سلفچگان وجود ندارد. وی 
در مورد اینکه منطقه اقتصادی سلفچگان در نظر دارد تا 
به عنوان ســرمایه گذار فرودگاه قم وارد شده و این پروژه 
را به پایان برســاند نیز گفت: این بحث مطرح بوده است 
و ما هم اعالم آمادگی کرده ایم، منتهی مشروط بر اینکه 
وضعیت سرمایه گذاران و مجوز ها و کلیه مسایل مطرح 
در مورد فرودگاه حل شود، ما آماده ایم و از این مساله نیز 

استقبال می کنیم . 
حــال باید دید در میان این همه اظهــار نظر و وعده ها، 
سرانجام این فرودگاه چه خواهد شد و آیا سرمایه گذاران 

شاهد سوددهی سرمایه خود خواهند بود؟

مدیر عامل منطقه اقتصادی سلفچگان: 
در صورتی که وضعیت سرمایه گذاران و 

مجوز ها و کلیه مسائل مطرح
 در مورد فرودگاه حل شود، 

منطقه آمادگی دارد ادامه روند احداث 
فرودگاه را پیگیری کند.
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گفت و گو

شش اتفاقی که نشان می دهد شما رئیس خوبی نیستید...
6- به طور پیاپی عذرخواهی می کنید: اگر به طور مداوم دست به اقداماتی می زنید که برای جبران آن ها مجبور هستید عذرخواهی کنید، 
شایسته است به جای مقصر دانستن عوامل محیطی و بیرونی، خود را سرزنش کنید و به فکر تغییر الگو های رفتاری خود باشید.

استقبال قمی ها از تورهای ارزان قیمت

جاذبه های طبیعت گردی استان

کوتاه از اقتصاد استان

طبیعت خاموش قم

این روزها صحبت از طبیعت و طبیعت گردی در گوشه و کنار محافل گردشی شهرم به گوش، و بوی خوش 
آن به مشام می رسد!

چه زیباست طبیعت قم را به گوش آنانی برسانم که شهرم را جز با کویر کم نظیرش نمی شناسند! 
حیرت آور است که خداوندگار من آبینه آبهایش را در دل خشمینه کویری به تصویر می کشاند که هراز چند 

فصلی چشم را دلتنگ آرامشش می کند.
قم، مأمن گاهی در دل کویر است که هر فصلش تابلوییست از قلم زنی پروردگارم! در بهار و پاییز، دلربایی 
تاالب هایش را به نظاره می نشــینیم و در تابستان شهرم کویری می بینیم که جرقه های آتش گرمایش 
سوسوی ستارگان شامگاهش می باشد و آسمان شب کویر شهرم، آرام جان خستگان عاشق طبیعت است. 
پاکی زمستان آنگونه است که شرم گرمای قلب کویر را دارد و بر قله های شهرم می بارد که حرمت عظمت 

کویر را به رخ ایرانیان کشد و حال آنکه آنان جفا را آموخته اند!!!
اینجا بهشت خاموش قم است. چشمه های کویری بهشت معصومه

رویا اکبری -کارشناس گردشگری

وجود 28۰۰ واحد مسکن مهر نیمه کاره در قم
مهر- حســن صبوری، مدیرکل راه و شهرسازی اســتان از وجود 2۸00 واحد مسکن مهر نیمه کاره 

در قم خبر داد.

توسعه شرکت های دانش بنیان در استان
 ایرنا - ســید حسن اخوان علوی، رئیس پارک علم و فناوری استان با اشاره به تاسیس 20 شرکت 
دانش بنیان از ســال گذشــته تاکنون دراستان، گفت:  با تالش های صورت گرفته این تعداد به 43 

مورد افزایش پیدا کرده، و رتبه استان از هفدهم به سیزدهم رسیده است.

احداث  دریاچه مصنوعي غدیر 
    شهر نیوز- سیدعبداهلل سلیماني، شهردار منطقه هشت با اشاره به احداث دریاچه مصنوعي غدیر 
گفت: اکنون این پروژه در مرحله طراحي قرار دارد که  مساحت 2/5 هکتاري در ضلع شمال غربي 

بوستان غدیر، براي این دریاچه در نظر گرفته شده است.

نزول رتبه قم در تولید کتاب دینی
 مهر- ســید محمود حسینی،  مدیرعامل تعاونی ناشران قم با اشاره به اینکه قم بعد از تهران، رتبه 
دوم چاپ و نشر کشور را دارد گفت: استان قم در زمینه چاپ و نشر کتاب های دینی رتبه اول را در 

کشور داشت که این رتبه اخیرا نزول پیدا کرده و تولیدات قم کاهش یافته است.

سید زهیر رضوی کشمیری، یکی از کارشناسان با 
سابقه صنعت گردشگری است که قریب به سه دهه 
در این صنعـــت فعالیت داشتـــه است. وی 
مدیر عامل و مدیر فني شرکت خدمات مسافرتي 
هدیه تور را بر عهده دارد که به علت عملکرد نمونه 
این شرکت ریاســت عاملیت مرکزي هواپیمایي 
جمهوري اسامی ایران “هما” در استان قم  نیز به 
این شرکت اعطا گردید. در گفتگویی با وی به بررسی 

وضعیت گردشگری در استان پرداخته ایم.
Á  مســافرین ورودی و خروجــی اســتان بــرای

ســفرهای خود تا چه میــزان از خدمات آژانس 
های گردشگری و مسافرتی استفاده میکنند؟

بخش گردشــگری اســتان را می تــوان به دو بخش 
مســافرین ورودی و خروجی تقسیم نمود. مسافرین 
خروجی که ساکنین استان هستند، بیشتر با مقاصد 
سفرهای زیارتی از خدمات آژانس ها استفاده می کنند 
که در تورهای داخلی، عمده ســفرها به مشهد و پس 
از آن کیش می باشــد و در سفر های خارجی اغلب، 
کشــورهای ترکیه و آسیای میانه را به دلیل پایین تر 
بودن هزینه سفر انتخاب می کنند و کمتر از تورهای 
اروپا استقبال می شود. هر چند که بسیاری از بازرگانان 
اســتان به صورت انفرادی و یا حتی تــور نیز به اروپا 
ســفر دارند، ولی به طور کلی درصد کمی از تورها در 
قم به مقصد کشور های اروپایی است. بیشتر مسافرین 
خارجــی ورودی به استان نیز در حال حاضر از عراق 
می باشد. البته قبل از تنش به وجود آمده در روابط ایران 
و عربستان از کشورهای حاشیه خلیج فارس مسافران 
زیادی به قم سفر می کردند که به دلیل مشکالتی که 
بعد از سفر از سوی عربستان برای آنها ایجاد شد، کاهش 

چشمگیر سفر آنها به قم را شاهد هستیم.
Á  اغلب افرادی که از خارج از کشور به قم سفر می

کنند و از خدمات آژانس ها استفاده می کنند، کدام 
وسیله حمل و نقلی را انتخاب می کنند؟

بیشتـــر مسافرینی که از اروپـــا و امریکا به قم سفر 
می کنند از خطوط هواپیمایی داخلی استفاده می کنند، 
البته مسافرین عراقی از طریق مرزهاي هوایي و زمیني 

به کشور وارد مي شوند.
Á  با توجه به ظرفیت حمل و نقل هوایی که اشاره

کردیــد ایجــاد فــرودگاه قم چــه میزان به گســترش 

حضور مسافرین دراستان کمک خواهد کرد؟
باید دقت کرد که فرودگاه بین الملی امام خمینی در 
نزدیکــی قم قرار دارد، مطمنا احداث فرودگاه ســبب 
پیشرفت یک منطقه و سبب اشتغال زایی خواهد شد. 
اما از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. بخصوص 
اینکه پتانسیل آن از نظر ناوگان هوایی درکشور وجود 
ندارد که قم به عنوان یک فــرودگاه به صورت جدی 
پذیرای مسافر باشد. حتی با مدیران یک ایرالین داخلی 
نیز که صحبت می کردم تاکید داشــتند احداث این 

فرودگاه جهت حمل و نقل مسافر توجیه ندارد. 
Á  بــا توجــه بــه حضــور طــالب از ملیــت هــای

مختلف در قم که مشــغول به تحصیل هســتند 
چه مقدار از خدمات آژانس های گردشگری در 

قم استفاده می کنند؟
عده بسیاری از طالب و افراد غیر ایرانی که در قم ساکن 
هستند برای سفر به کشورهای خود از خدمات آژانس ها 
به خصوص بلیط هواپیما استفاده می کنند ولی اینکه 
این افراد بخواهند از تورهای گردشگری استفاده کنند، 
اینچنین نیست و معمول تنها به تهیه بلیط اکتفا می کنند.

Á  آیــا تحریــم هــا بــر روی صنعــت گردشــگری و
میزان مسافر موثر بوده است؟

ناوگان حمل و نقل هوایی داخلی کشور ضعیف است و 
تحریم ها هم بر روی آن موثر بوده که سبب شده تحریم 

ها بر روی گردشگری تاثیر گذاشته باشد.
Á  حمــل و نقــل ریلی چطور؟ آیا بــر روی آن نیز

موثر بوده است؟

هرچند وزیر راه اخیرا بر روی گسترش حمل نقل ریلی 
در کشور تاکید داشته اند، اما اگر االن شاهدیم که بلیط 
قطارها راحت تر به دست می آید به علت قیمت به نسبت 
گران بلیط قطار و استفاده مردم از وسایل نقلیه شخصی 
است. مطمنا اگر قیمت بلیط های قطار معقول باشد، مردم 
از سفر با قطار استقبال خواهند کرد چنانچه االن شاهد 

استقبال نسبتا خوب قطار روزانه قم - تهران هستیم .
Á  قــم، بــه عنــوان یــک اســتان گردشــگر پذیــر

حضــرت  مطهــر  حــرم  وجــود  بــه  توجــه  بــا 
آیــا  بــوده  معصومــه)س( همــواره مــورد توجــه 

بستر ها هم در استان فراهم می باشد؟
قم، محرومیت های دراز مدتی داشــته است و یکی از 
این محرومیت ها نبود هتل و اماکن مناســب اقامتی 
اســت. هر چند در طول ده سال اخیر پیشرفت های 
خوبی صورت گرفته و هتل هایی احداث شده که مورد 
استقبال هم بوده اند، اما همچنان این یک نقص بزرگ 
در حوزه گردشگری قم است. البته باید به این نکته هم 
توجه کرد که بیشتر مسافرانی که به قم سفر می کنند 
با هدف زیارت و از اقشار متوسط جامعه هستند و باید 

امکانات مناسب با آنها هم مورد توجه باشد.
Á  شــما به محرومیت قم در حوزه زیر ساخت ها

اشاره کردید، در خصوص حمایت از سرمایه گذران 
بخش گردشگری حمایت های الزم وجود دارد؟ 

متاسفانه این حمایت ها آنچنان که باید وجود ندارد که 
اشــکال در قوانین و پروسه های  اداری است. مسوالن 
از سرمایه گذاران استقبال می کنند ولی باید مشکالت 

بر طرف شود. یکی از این مشکالت نبود حمایت الزم 
از ســرمایه گذار خارجی است که وقتی برای سرمایه 
گذاری در قم با توجه به عالقه های مذهبی خود وارد 
می شود با مشکالت زیادی مواجه می شود و حتی سند 

مالکیت نیز به نام وی صادر نمی شود.
Á  در استان مدتی است که بر روی سایر جنبه

هــای گردشــگری همچــون طبیعــت گــردی هــم 
فعالیت هایی آغاز شــده، آیا پتانســل این نوع 

گردشگری در قم وجود دارد؟
در سطح استان ما شــاهد پتانسیل های زیاد طبیعی 
هستیم که تا کنون مورد توجه نبوده اند که ما با هدف 
معرفی این ظرفیت های طبیعی و تاریخی برای نخستین 
بار تورهایی را برگزار کردیم که مورد توجه نیز قرار گرفت 
و ادامه این نوع تورها نیازمند حمایت اســت که مطمنا 
برگزاری آنها به رونق بیشــتر توریسم چه داخلی و چه 
خارجی کمک خواهد کرد. گردشــگری به همراه خود 
مشاغل بسیاری را به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد 
می کند و با گسترش آن مطمنا اشتغال زایی بسیاری 
ایجاد خواهد شد. پس باید این صنعت که پتانسیل آن در 
قم وجود دارد بیشتر مورد توجه قرار گیرد و قوانین در این 

خصوص تسهیل گری داشته باشند. 
Á  بــرای ورود گردشــگران خارجــی مشــکالتی

هم وجود دارد ؟
ایجاد محدویت ها مانع حضور توریســت خواهد بود. 
مطمنا توریســتی که سفر به ایران را انتخاب می کند 
قوانین موجود در کشور را می داند و ایران را برای سفر 
انتخاب می کند. درســت است که ما در دنیا دشمنان 
بسیاری داریم و این دشــمنی ها تمام نشدنی است، 
اما می توان با تســهیل در صدور روادید، زمینه حضور 
گردشگران را بیشتر فراهم کرد. مالزی و ترکیه با حذف 
روادید امکان حضور بیشتر گردشگران را در کشورخود 
ایجاد کردند و ما نیز می توانیم با تسهیل صدور روادید، 

زمینه ساز حضور بیشتر گردشگر خارجی باشیم.
Á  رمز موفقیت آژانس های موفق گردشــگری و

مسافرتی در دنیا در چیست؟
ارایه خدمات مناسب و خوب به مشتری، اخالق مداری و 
حرفه ای عمل کردن از اصول اساسی در موفقیت آژانس 
های گردشگری دنیاست که ما همواره سعی کردیم این 

اصول را رعایت کنیم.



کوتاه از اقتصاد استان

همراه با خورشید انقالب

غفلت مسووالن استان از صنعت موتورسیکلت 
فارس- ابولفضل حجازی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران با بیان اینکه 50 درصد صنعت 
موتورسیکلت کشور در قم است، اذعان کرد: با وجود اشتغال زایی و شرایط مطلوب اقتصادی این صنعت؛ 

مسؤوالن استان از آن غافل هستند.

اشتغال، ازدواج و مسکن دغدغه های جوانان
استانداری - سید مهدی صادقی، استاندار قم وظیفه مسئولین در آماده سازی همه جوانب زندگی برای 

جوانان را مورد توجه قرار داد و گفت: اشتغال، ازدواج و مسکن از جمله دغدغه های جوانان است.

توزیع روزانه ۱00 تن شیر 
ایرنا - حســین علی بیگی، معاون بهبود تولید های دامی ســازمان جهاد کشاورزی استان از توزیع 

روزانه یکصد تن شیر سنتی به صورت خام و یا تبدیلی در قم خبر داد.

فعالیت واحدهای غیرمجاز مهمترین چالش تولید خوراک دام 
 ایرنا - محمد رضا طالیی، رئیس جهاد کشــاورزی استان با تاکید بر ضرورت ساماندهی واحدهای 
تولیدی غیر مجاز گفت: فعالیت واحدهای صنفی غیر مجاز، رقابت در تولید خوراک دام را با چالش 
جدی مواجه کرده است. وی ادامه داد: درمقابل این تعداد از واحدهای مجاز و پروانه دار، ۸0 واحد 
کوچــک غیر مجــاز تولید خوراک دام نیز به هر نحوی که بخواهند، خــوراک دام را تولید و آنها را 

بدون در نظر گرفتن اصول بهداشتی، درگونی های کود شیمیایی، بسته بندی و عرضه می کنند.

کاهش هدر رفت آب
 ایرنا - علی جان صادق پور، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان گفت: بیش از 1۷0 کیلومتر 
شبکه و خطوط انتقال آب و 140 کیلومتر شبکه و خطوط انتقال فاضالب در قم در مدت سه سال 
گذشته توســعه و اصالح شده است. وی همچنین  از کاهش هدر رفت آب از 1۸/۷به 1۷/۶ درصد 

طی این مدت خبر داد.

تبدیل زباله  به انرژي الکتریکي
 شهر نیوز- ســیدعبداهلل میرابراهیمي، سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداري قم گفت: ساز 
و کاري بــراي زباله هاي داراي ارزش حرارتي زیاد، تعریف شــده مبني بر اینکه با احداث مجموعه 
زباله ســوز بتوانیم این زباله ها را به انرژي حرارتي تبدیل کنیم و سپس با تبدیل به انرژي الکتریکي 

به شبکه برق وزارت نیرو منتقل شود.  

سپهر اقتصاد
شهریور 1395
شماره 5  8 صفحه

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: سید علیرضا فقاهتی 
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اولین نشریه اقتصادی استان قم

Á جایگاه نیاز سنجی در تولید کجاست؟
 یکی از این فرآیند های تولید نیاز سنجی بازار است که 
باید مورد توجه تولید کنندگان باشد. تا تولید کننده، 
نیاز بازار را به خوبی نشناسد نمی تواند در بازار رقابت 
کند و به سرعت کاالی وی از گردونه رقابت خارج و به 

شکست می انجامد.
Á  و اقتصــادی  مشــاوران  از  هــا  شــرکت  آیــا 

بارزگانی در تولیدات خود استفاده می کنند؟
متاســفانه، مشاوره در کشور ما بدرستی جای خود را 
پیدا نکرده است. در کشورهای صنعتی در یک منطقه 
اقتصادی و یا استان ها یک دفتر مشاوره صنعتی و یا 
میز مشاوره وجود درد تا یک مشاور خبره پاسخگوی 
نیــاز های بازرگانان و تولیدکنندگان جهت توســعه 
صادراتی محصولشان باشد، اما هنوز فرهگ مشاوره در 

کشور ما نهادینه نشده است. 
Á  بــا توجــه بــه ســابقه کاری شــما در عرصــه 

بین الملل رمز ورود به بازار  های بین المللی 
چیست؟

رقابت و کیفیت
Á  کیفیــت بــه  میــزان  چــه  مــا  تولیدکننــدگان 

محصول خود اهمیت می دهد؟
باید برای حفظ کیفیت محصول، تولید کنندگان همواره 
اســتانداردها را رعایت کنند و روز به روز در پی ارتقای 
کیفی محصول خود باشند. نکته ای که بعضا مورد غفلت 
تولید کننده داخلی است و گاه به جای ارتقا کیفی شاهد 
تنزل کیفیت محصول در طول زمان هستیم در حالیکه 
در کشور های صنعتی همواره به کیفیت محصول توجه 

می شود و سعی در ارتقا کیفی محصول هستند.

مشاوره و نیاز سنجی، نیاز تولید داخلی
اکبر کاظمیان، دارای فوق لیســانس و دکترای 
روابط بین الملل و مــدیر عــامل شـــرکت 
بین المللی افتیکو و شرکت مدیریت صادرات 
استان قم است. در این گفتگو با وی به بررسی 
مبانی اقتصاد مقاومتی و مشکات صادرات در 

بازار پرداخته ایم: 
Á  اقتصــاد بــر  همــواره  رهبــری  معظــم  مقــام 

تاکیــد  یــک اصــل مهــم  بــه عنــوان  مقاومتــی 
دارند، چگونه باید در مســیر اقتصاد مقاومتی 

گام برداشت؟
اقتصــاد مقاومتی یــک تز مهم اقتصادی اســت که 
بدرستی از ســوی مقام معظم رهبری مورد تاکید و 
توجه قرار گرفته اســت. در بسیاری از کشورهای دنیا 
مانند چین و تایوان که امروز در مسیر رشد اقتصادی 
قرار دارند، حمایــت از تولید داخلی بعنوان یک اصل 
مهم مورد توجه بوده و دولت بعنوان حمایتگر از تولید 
کننده داخلی حمایت کرده است. اما متاسفانه، علی 
رغم تاکیــدات مقام معظم رهبری شــاهدیم برخی 
مسوالن از اقتصاد مقــاومتی تنها به مقاومت در برابر 
ایده های نو و تولیدکننده بسنده کرده اند و برخالف 
آنچه امروز در دنیا شاهد آن هستیم، حمایتی از ایده 
های نو ندارند. اقتصاد مقاومتی باید با توجه به رویکردها 
و اسلوب عملیاتی شود ،نه اینکه فقط در میزگردها از 

اقتصاد مقاومتی بگوییم.

Á  راهــکار عملیاتــی کــردن اقتصــاد مقاومتــی
چیست؟

باید تولید داخلی مورد توجه قرار گیرد و تا تولید داخلی 
نداشته باشیم صادراتی هم نخواهیم داشت. باید بستر 
تولید و فرایند های تولید فراهم و تولید کننده مورد 
حمایت قرار گیرد. یکی از مشــکالت تولید کننده در 
حال حاضر نرخ شــناور ارز و عدم ثبات بازار است که 

ســبب می شــود تولید کننده نتواند در یک فضای 
مناسب اقتصادی به تولید کاال بپردازد و زمینه رقابت را 
از دست خواهد داد. باید در یک سیستم، تولید کننده 
کاالی باکیفیت و رقابت پذیر در بازار تولید کند، دولت 
از تولید حمایت کند و شرکت های مدیریت صادرات 
با بررسی نیاز بازار، بعنوان اهرم و بازوی تولید کننده به 

صادرات محصول تولید شده بپردازند.

در مسیر توسعه در مسیر توسعه

راه اندازی کارخانه فوالد در استان با سرمایه اتریشی ها 
یک سرمایه گذار اتریشی از راه اندازی کارخانه فوالد قم در 1۸ ماه آینده خبر داد و گفت: طبق هماهنگی ها و 
وعده های داده شده شرکت “ابنر” قرار است کارخانه فوالد قم را با تکنولوژی  برتر در غرب آسیا راه اندازی کند.

هملت لوکس، در دیدار مسئوالن و فعاالن اقتصادی استان، با بیان اینکه از ۸ سال پیش مقدمات احداث 
این کارخانه انجام شده بود ولی تحریم ها و کمبود منابع مالی اجازه ورود به ایران را نمی داد، خاطر نشان کرد: 
چهار سال پیش قراردادی در این زمینه بسته شد تا تأمین مالی، میزان مواد اولیه و میزان تولید ارائه شود تا 
طراحی بر اساس آن انجام شود. نماینده شرکت ابنر تصریح کرد: این شرکت تمام مراحل ساخت و راه اندازی 
این کارخانه را انجام خواهد داد و اگر ال  سی  بانک صنعت و معدن باز شود، شاهد خواهیم بود ظرف مدت 1۸ 
ماه مراحل طراحی، مونتاژ، تست و محصول این کارخانه انجام خواهد گرفت. وی ادامه داد: بنا به تاکیداتی 
که برای استفاده از ظرفیت داخل شده است در 5 روز از 1۸ کارخانه بازدیدهایی به عمل آمد که تعدادی از 

آنها انتخاب شدند ولی مهم تر از آن انتقال تکنولوژی است که انجام می شود.

کارگر ایرانی  کنید، به  کاالی داخلی را مصرف می  کار و سرمایه ی ایرانی« یعنی شما وقتی  »ݣݣݣݣحمایت از 
کنید، رشد و  کمک می  کنید، به سرمایه ی ایرانی هم دارید  کنید، اشتغال ایجاد می  کمک می  دارید 
کم است - که  کنید. این فرهنگ غلطی است - که متأسفانه در بخش هائی از ما حا نمو ایجاد می 
کنیم؛ این به ضرر دنیای ماست، به ضرر پیشرفت ماست، به ضرر  مصنوعات خارجی را مصرف 
کند،  آینده ی ماست. همه مسئولیت دارند؛ دولت هم مسئولیت دارد، باید از تولید ملی حمایت 

کند. تولید ملی را تقویت 

استقبال لبنانی ها از فرش قم
وزیر صنعت لبنان، فرش ابریشم قم را یکی از بهترین نوع فرش دستباف در جهان دانست و از آمادگی برای 

واردات آن به کشورش خبر داد.
حسین الحاج که به همراه هیات تجاری و اقتصادی به قم سفر کرده بود، ضمن آشنایی با ظرفیت های فرهنگی 
و اقتصادی قم، از برپایی نمایشگاه اختصاصی قم در لبنان استقبال کرد . احمد ذاکری، رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان نیز در این دیدار ضمن معرفی توانمندی های صنعتی و تجاری قم، از فرش ابریشم، کفش 
ماشینی و صنعت چاپ به عنوان توانمندی های مهم قم نام برد و خواستار توسعه و گسترش روابط با لبنان در 
این حوزه ها و برپایی نمایشگاه دائمی و فصلی در این کشور برای ارائه این محصول ها شد. همچنین استاندار 
قم نیز در دیدار الحاج، بر ضرورت افزایش همکاری های تجاری بین دو کشور تاکید کرد. وزیر صنعت لبنان با 
بیان این که پس از تحریم ها رغبت برای سرمایه گذاری در ایران بسیار زیاد شده است، تصریح کرد: در تالش 

هستیم تا با رفع موانع شاهد افزایش مناسبات تجاری بین دو کشور ایران و لبنان باشیم.


