
گزارش

کنسرسیوم سوهان قم،
 آغاز یک همکاری مشترک  

کنسرسیوم ســوهان بعد از کنسرسیوم کفش و 
دمپایی استان که عملکرد موفقی نیز داشت، 
دومین کنسرسیوم در صنعت استان است که 
با برگزاری نمایشــگاه شیرینی و شکالت تهران 

اعالم موجودیت کرد.
 کنسرســیوم بــه ائتــالف چنــد فــرد، شــرکت یــا 
ســازمان یــا ترکیبــی از اینهــا گفتــه می شــود که 
باهــم بــراي انجــام فعالیــت هــای مشــترك یــا 
بــه هدفــی  بــرای رســیدن  ادغــام منابعشــان 

مشترك تشکیل می گردد.
و  اتحادیــه ســوهانی  رییــس  پوریــزدی،  امیــر 
حلوایی اســتان در نشست بنیاد قم پژوهی با 
اشاره به جایگاه سوهان از دیر باز در قم گفت: 
ریشــه ســوهان بــه دوره قاجار و به ســال های 
1289 و 1290 هجری شمســی منتسب است. 
وی ادامــه داد: طبــق تحقیقــات در خانــواده 
هــای قدیمــی، ســوهان طبــخ مــی شــده و در 
کشــورهای همسایه هند و پاکستان و حتی در 
زمــان امپراطوری مغول نیز این حلوا در ســال 
هــای 530 شمســی وجــود داشــته اســت؛ امــا 
ســبک فعلــی ســوهان قدمتی 100 ســاله دارد. 
پوریــزدی بــا بیــان اینکــه 90 درصــد از زائران و 
مســافران ســوغات ســوهان قــم را خریــداری 
مــی کننــد و این شــیرینی جایــگاه ویــژه ای در 
صنعــت گردشــگری دارد افــزود: در این راســتا 
هیات رئیســه نوپای ســوهان نگاه ویژه ای به 
صادرات دارد که در این زمینه برگزاری جلســه 
در  حضــور  و  اصفهــان  گــز  کننــدگان  تولیــد  بــا 
نمایشــگاه تهران و توجه به برندهای مهم قم 
در ســوهان از جملــه این اقدامات در راســتای 

ارتقای جایگاه سوهان است. 
اســتان  حلوایــی  و  ســوهان  اتحادیــه  رئیــس 
افزود: در گذشــته ســوهان قم جایگاهی بسیار 
بهتــر از امــروز داشــت و اکثــر زائران در بازگشــت 
از شــهر قــم ایــن کاال را خریــد می کردنــد امــا در 
ســال های گذشــته به این صنعــت توجه کافی 

نشده است. 
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نخستین نشریه اقتصادی استان قم

کیفیت، کاالی ارزان و با  تولید 
رمز موفقیت در بازارهای داخلی و خارجی

گران تمام شدن یک کاال به دلیل هزینه هایی است که 
به تولید تحمیل می شــود و حتی برخی از این هزینه 
ها قانونی هم نیست. این هزینه های باال سبب گران 
تمــام شــدن محصول می شــود کــه تاثیر ایــن گرانی بر 
صــادرات و واردات خواهــد بود. چنانچــه در بازارهای 

خارجی جنس دیگر کشــور ها ارزان تر ارائه می شــود و 
در داخل نیز شاهدیم که جنس های چینی و ترکیه ای 
ارزان تر از جنس داخلی در بازار وجود دارد و به راحتی 
جایگزین جنس ایرانی می شوند. عوامل متعددی در 
این گرانی دخیل هستند که به عنوان نمونه می توان 

به سود های باالی بانکی، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ 
خدمــات مانند برق که ســه نرخی اســت، در حالی که 
باید برق صنعت یک نرخ داشــته باشــد، هزینه هایی 

مانند ....

همه چیز سرمایه نیست!

مدیر عامل شرکت مکعب سپید:

سرنوشت فرودگاه قم، امید به تصمیم ها

آقاجانی، رئیس اتحادیه صادر کنندگان استان قم:

صنعت چوب و مبل قم نیازمند باور همگانی

پسته 
ظرفیت ناشناخته کشاورزی استان

اتفاقات خوب شهرمان را بیان کنیم

داســتان فــرودگاه قــم گویــا قرار نیســت به ایــن زودی ها پایــان پیدا کنــد و همچنان 
سرمــــــایه گـــــذاران این طـرح در یک بال تکلیفی مانده اند که چه زمـــــانی ثمره سرمایه 
گذاری خود را خواهند دید. هر چند مسووالن استانی طی ماه های اخیر وعده هایی 
را برای مشــخص شــدن ادامه روند فرودگاه داده اند، اما باید دید این ســخنان چه 

زمانی وعده تحقق به خود می گیرد وباالخره قم صاحب فرودگاه می شود؟

به کسانی که پشتوانه ی مالی قوی ندارند می گویم همه چیز سرمایه نیست. من بدون 
سرمایه پدری کار را شروع کردم و پدرم کارمند یک اداره دولتی است. معتقدم خواستن 
توانستن است. باید در زندگی هدفی مشخص برای خود داشته باشیم. همه ما فقط 
یک بار فرصت زندگی کردن داریم و زمان برای انجام کارهای بزرگ محدود است. دنیا 

پر از مشکالتی است که هر کدام از ما می تواند بسیاری از آنها را حل کند. 

پنجمین همایش بررســی مشــکالت صنعت چوب اســتان قم در حالی برگزار شد که 
مشــکالت عدیده ای از جمله  عدم باور این صنعت در ســطح استان، خام فروشی، 
واحدهــای بــدون پروانــه و زیر پله ای، تولید مــازاد، واردات بی رویــه، عدم توجه به 
برندســازی و تبلیغ مناســب، نبود نمایشــگاه دایمی و ...، فعاالن عرصه چوب را با 

مشکالت بسیاری مواجه کرده است. 

شهریور ماه امسال در حالی نخستین جشن پسته در شمس آباد قم برگزار شد که 
شــاید هنوز بســیاری از مردم استان هم باور نداشته باشــند که در قم پسته ای در 

حال تولید است که از نظر طعم و مزه، رتبه دوم کشور را دارد.

باید اتفاقات خوب شهری را برجسته کنیم. اتفاقات خوبی در شهر داریم. بیاید در 
خصوص اقدامات مثبتی که در شهر در حال روی دادن است تبلیغات کنیم و نکات 

مثبت را بازگو کنیم تا کارفرمایان از آن ها استفاده کنند ...
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سیمای اقتصادی استان

6 نقطه قوت اقتصاد ایران به گزارش موسسه مطالعاتی مک کینزی در ژوئن 2016)ایران: فرصت رشد یک تریلیون دالری؟(
1- تنوع اقتصادی: »اقتصاد ایران، بسیار فراتر از نفت و گاز است«. گزارش موسسه مطالعاتی مک کینزی پس از اشاره به ذخایر عظیم گازی و نفتی ایران و هزینه نسبی 
پایین استخراج سوخت های فسیلی،  توضیح می دهد که اقتصاد ایران دارای تنوع باالیی است و وابستگی شدیدی به نفت و گاز ندارد و در ادامه، به بخش های 
تجارت خرده فروشــی، امالک، مســتغالت و خدمات  حرفه ای اشــاره کرده که سهم بیشتری نسبت به نفت وگاز دارند. این گزارش، یک ویژگی نامتعارف اقتصادی با 
حجم اقتصاد ایران را »اتکای شدید آن به تولیدکننده های داخلی کاالها و خدمات، از لوازم آرایشی گرفته تا محصوالت دارویی و تجهیزات الکترونیک« خوانده است.

سرنوشت فرودگاه قم، امید به تصمیم ها

قم، قطب تولید کفش در کشور

دیباچه

کوتاه از اقتصاد استان
 سرمایه گذاری در قم، نیازمند یک اراده 

تسنیم - احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت: دولت به لحاظ مالی و 
مدیریتی، دیگر توانایی اجرای بســیاری از پروژه ها را ندارد و ما حتمًا باید از ظرفیت بخش خصوصی 

و مردم استفاده کنیم و در قم نیاز است اراده ای در این زمینه شکل بگیرد.

اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست
 تســنیم - حجت االســالم  والمســلمین مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: اقتصاد مقاومتی به این معناست که اگر وابستگی مالی، اقتصادی، علمی به بیگانه داریم باید 

دست خود را از زیر سلطه آنان بیرون بکشیم و متکی به توانمندی های خودمان باشیم.

کشور قم ، رتبه آخر تولید زعفران 
ایانا - طبق آمار منتشرشده توسط مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی، در سال 
9۴ حدود 352 تن زعفران در کشــور تولید شــده که این مقدار از 92 هزار و 800 هکتار زمین زیر کشــت 
به دســت آمده اســت. اســتان های مختلفی تولید زعفران را بر عهده دارند که در این میان، خراســان 
رضوی در ســال 9۴ با ۷5 هزار هکتار، حدود 280 تن زعفران تولید کرده و در این راســتا مقام نخســت 
کشــور را به خود اختصاص داده اســت. در مقابل، اســتان قم با شــش هکتار ســطح زیر کشــت و هفت 

کیلوگرم تولید، در آخرین ردیف قرار می گیرد.

داســتان فرودگاه قم گویا قرار نیســت به این زودی ها 
پایان پیدا کند و همچنان سرمایه گذاران این طرح در 
یک بال تکلیفی مانده اند که چه زمانی ثمره ســرمایه 

گذاری خود را خواهند دید. 
هرچند مســووالن اســتانی طی ماه هــای اخیر وعده 
هایــی را بــرای مشــخص شــدن ادامــه رونــد فــرودگاه 
داده انــد، امــا باید دید این ســخنان چه زمانی وعده 
تحقــق به خود می گیرد وباالخره قم صاحب فرودگاه 

می شود ؟
نصیــر نصیــری جهــرودی مدیــر پــروژه فــرودگاه بیــن 
المللــی قــم، در جدید ترین اظهارات خــود که بازتاب 
زیــادی در نشــریات اســتان داشــت، خواســتار توجــه 
جدی مســئوالن بــه وضعیت فــرودگاه و تــالش برای 
خــروج از وضعیــت کنونــی این پــروژه که تنهــا فرودگاه 

خصوصی کشور است، داشت.
ســرمایه  از  یزدانــی  خانــم  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
گــذاران فــرودگاه در خصــوص پیگیــری هــای خــود و 
دیگــر ســرمایه گــذاران مــی گویــد: بیــش از 2100 نفــر از 
شــهروندان بــا ســرمایه گــذاری در این پــروژه در صدد 
بودنــد تــا عــالوه بــر رونــق اقتصــادی اســتان، منافــع 

ســرمایه خــود را نیز بهــره بــرداری کنند. وی با اشــاره 
به تبلیغات وســیع که در زمان فروش ســهام از ســوی 
مدیریــت فــرودگاه صــورت گرفــت، ادامــه مــی دهــد: 
بســیاری از افراد با فروختن منزل و یا تمامی ســرمایه 
خود کــه بعضا پاداش های بازنشســتگی بود، در این 
پروژه ســرمایه گذاری کرده اند ولی اکنون هیچ چیزی 

از این پروژه عاید آن ها نشده است. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا ســرمایه گــذاران 
خواســتار ادامــه و نهایی شــدن پروژه هســتند گفت: 
ما خواستار اتمام پروژه هستیم و تمام تالش ما برای 
مشــخص شــدن ادامه رونــد این پروژه اســت منتهی 
تاکیــد داریــم که مدیریــت  فعلی این پــروژه صالحیت 
ادامــه کار را نــدارد و تاکنــون بــه هیچ تعهــدی که قبال 
داده، پاســخگو نیست. وی گفت: اخیرا شنیده شده 
آقــای شــفیعی طی نامــه ای از اســتاندار خواســته که 
مورد حمایت قرار گرفته و تاسیســات زیر بنایی مانند 
آب و برق و گاز به فرودگاه متصل شود و وام هایی نیز 

به وی تعلق بگیرد.
 مــا ســوال داریــم چگونه فردی کــه به تعهــدات خود 

عمل نکرده حاال در خواست وام از دولت دارد؟

وی بــا تقدیــر از پیگیــری هــای اســتاندار و الریجانــی 
ریاســت مجلــس و امیــر آبــادی نماینــده مــردم قــم 
خاطرنشان کرد: امیدواریم با تالش هایی که در حال 

انجام اســت، وضعیت فــرودگاه از حالت کنونی خارج 
و هرچــه زودتــر شــاهد بازگشــایی فــرودگاه و بخــش 

گردشگری باشیم.

رئیــس اتحادیه کفاشــان اســتان گفت: قــم پس از 
شــهرهای اصفهــان و تبریــز، یکــی از قطب هــای 
تولیــد  زمینــه  در  خصــوص  بــه  کشــور،  کفــش 

کفش های پالستیکی و مردانه است.
قــدرت اهلل مقیمــی راد، بــا اشــاره بــه جایــگاه خــوب 
صنعــت کفــش اســتان در کشــور افــزود: کفش هــای 
اســتان از جملــه صنــدل و کفش های پالســتیکی به 
از  کشــورهای مختلــف خاورمیانــه و آســیای میانــه 
جمله عراق، ارمنســتان و گرجستان صادر می شود. 

رئیس اتحادیه کفاشان استان ادامه داد: حدود 200 
کارگاه تولید کفش در اســتان وجود دارد که بســیاری 
از آنهــا کارگاه هــای کوچــک هســتند، همچنیــن 500 

فروشنده کفش هم در استان فعالیت دارند. 
وی اضافــه کــرد: متاســفانه به بحث تولیــد کفش در 
کارگاه هــای  مــا  نمی شــود.  چندانــی  توجــه  اســتان 
کوچــک تولیــد کفــش بســیاری داریم کــه کفش های 
خوبــی را در قــم تولیــد می کنند، اما به ایــن کارگاه ها 
تســهیالت ارزان قیمــت پرداخت نمی شــود. وی در 
خصوص مشــکالت صنعت کفش استان قم تصریح 
کرد: ما اکنون شاهد هستیم که رکود اقتصادی همه 
جا را فرا گرفته اســت؛ به همین دلیل تولیدکنندگان 
کفــش در اســتان قــم بــا مشــکالت زیــادی در عرصه 
موجــب  مشــکالت  ایــن  کــه  شــدند  مواجــه  تولیــد 
تعطیلــی برخــی از واحدهای تولید کفش در اســتان 

قم شــده اســت. دولت باید بــه تولیدکنندگان کفش 
استان کمک کند و جلوی قاچاق را بگیرد.

 مقیمــی راد بــا اشــاره بــه کیفیــت بــاالی کفش هــای 
داخلــی اظهــار کــرد: کفش هایی کــه در ایــران داریم، 
در هیــچ کجــای دنیا وجود نــدارد و کفش های تولید 
داخــل کیفیــت باالیــی دارد و کفش هــای خارجی از 
لحــاظ کیفیــت قابــل مقایســه بــا کفش هــای ایرانــی 
نیســتند؛ آن کفش هــا تنهــا ظاهر جذابــی دارند، اما 

کفش های خارجی هیچ ضمانتی ندارند.
رئیــس اتحادیــه کفاشــان اســتان ادامــه داد: زمینــه 
تولید کفش در استان وجود دارد و کفش های خوبی 
هــم در اســتان قــم تولیــد و حتــی بــه خــارج از کشــور 
صــادر می شــود، اما بحث رکــود اقتصــادی و قاچاق 
کفش هــای چینــی بــه اســتان، مشــکالت زیــادی را 
بــرای تولیــد کننــدگان کفــش اســتان قــم بــه وجــود 

قاچــاق  اســت. وی در خصــوص کفش هــای  آورده 
تصریــح کرد: اگــر جلوی عرضه کفش هــای قاچاق در 
بــازار گرفته شــود، مــا حداقــل می توانیــم کفش های 
امــا  برســانیم،  فــروش  بــه  بــازار کشــور  را در  داخلــی 
متاســفانه با واحدهای بــدون پروانه ای که کاالهای 
قاچــاق را عرضه می کنند، برخورد نمی شــود و آنها را 
پلمب نمی کنند، ما نیازمند همکاری دســتگاه های 

مسؤول برای مبارزه با قاچاق در کشور هستیم.  
رئیــس اتحادیــه کفاشــان اســتان قــم بــا اشــاره بــه 
ضــرورت توجه به تولیــد داخل گفت: اگــر با کاالهای 
قاچاق در داخل کشــور برخورد شود، مردم به سوی 
خرید کاالی داخلی روی خواهند آورد که این مساله 
هــم بــرای مــردم و هــم بــرای تولیدکننــدگان داخلی 
منفعــت دارد، کفش های داخلی از ارزان ترین کاالها 

در کشور هستند. 

اقتصاد، اولویت فراموش شده قم

ســال هاســت، نبــود وجــود اطالعات اقتصــادی، کتــاب جامع یا نشــریات اقتصــادی در قم بــه عنوان 
شــهری که پایگاه تشــیع به شمار می رود و در حوزه های مختلف تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، بزرگان 

و علمای این شهر، کتاب ها و مقاالت بسیاری به رشته تحریر در آمده احساس می شود. 
بســیاری از شــهرهای ایــران چه کوچــک، چه بزرگ پــس از پیروزی انقالب اســالمی، تغییرات اساســی 
نمــوده و رشــد و شــکوفایی را تجربــه کــرده اند، اما قم هنــوز به طور شایســته جایگاه خــود را به عنوان 
مرکــز و خاســتگاه انقــالب در بعــد اقتصــادی پیــدا نکرده اســت. مقــام معظم رهبــری در ســفر پر برکت 
خود درســال 89 به قم، نکات اساســی را در خصوص قم و عقب ماندگی های آن تذکر دادند؛ اما باید 
اندیشــید در راســتای فرمایشــات ایشــان پیرامون توجه به فرش دســتباف، معماری اســالمی و عقب 

ماندگی های شهری قم که مورد توجه ایشان بود، چه کرده ایم؟
 االن چه تعداد از ســاختمان ها و مجتمع های شــهری قم، نمادی از معماری اســالمی ایرانی را جلوه 
گر هستند و یا در حوزه جبران عقب ماندگی های قم چند پروژه طراحی و اجرایی شده است؟ یا اینکه 
فقط به چند پل هوایی و زیرگذر و ساخت یک نمایشگاه فرش نیمه کاره بسنده کرده ایم. قم ظرفیت 
هــای بزرگــی دارد و مــردم و فعاالن اقتصادی قــم در عرصه تولید و اقتصاد مقاومتــی نقش های بزرگی 
دارند، توانمندی هایی که موجب شد دومین تور تجاری کشور از قم به خارج کشور اعزام شود، اولین 
همایــش اصناف کشــور در قــم اجرا گردد، منطقه ویژه اقتصادی ســلفچگان در مــدت کوتاهی تصویب 
گــردد؛ پــس بایــد با توجه به این پتانســیل ها و بهره گیری از آمار های درســت، در راه توســعه اســتان و 

کشور با همدلی گام برداریم.

محمد فقیهی
مدیر کل اسبق سازمان بازرگانی استان قم و کارشناس مسائل اقتصادی
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گفت و گو

6 نقطه قوت اقتصاد ایران به گزارش موسسه مطالعاتی مک کینزی در ژوئن 2016)ایران: فرصت رشد یک تریلیون دالری؟(
2- آموزش علمی: »ایران به اندازه ایاالت متحده، مهندس تربیت می کند«. گزارش مک کینزی، نقطه قوت دوم ایران را ســطح باالی مشــارکت در آموزش 
عالی خوانده که باالتر از انگلســتان، فرانســه و آلمان اســت و بیش از یک ســوم آنها هم، در رشــته های مهندســی فارغ التحصیل شــده اند که ایران را در بین 
پنج کشــور اول دنیا و تقریبا همتراز با ایاالت متحده قرار می دهد. بر اســاس این متن، دانش فنی یک عامل قدرتمند اســت که می تواند محرک بهره وری و 
اشتغال باشد.

کوتاه از اقتصاد استان

کاری بانک سپه  افزایش ساعات 
بانک ســپه- کلیه شــعب بانک ســپه اســتان در راســتای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر 
ارایه خدمات بهتر و بهینه از ابتدای مهر ماه به صورت یکســره از ســاعت ۷/5 صبح لغایت 16 به هم 

شهروندان  ارایه خدمات می کنند.

کار استان  راه اندازی سامانه جامع اطالعات بازار 
تســنیم - نصــراهلل بازونــد،  مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان از راه انــدازی ســامانه جامع 
اطالعات بازار کار خبر داد و گفت: این ســامانه ســبب دسترســی بهتر و ســریع تر به داده ها و اطالعات 

آماری قابل استناد و دارای مرجعیت رسمی استان می شود.

خ سود تسهیالت بافت فرسوده کاهش نر
شــهر نیوز -  علیرضا خاکی، مدیر عامل ســازمان بهســازی، نوســازی و زیباسازی اطراف حرم حضرت 
معصومه)س( شــهرداری قم از کاهش نرخ ســود تســهیالت بافت فرســوده خبر داد.  وی با اشــاره به 
آخرین نامه ابالغ شــده در شــهریورماه امســال اظهار کرد: براي ســاخت وســاز در بافت فرســوده وام تا 
ســقف 120 میلیون تومان با نرخ ســود تسهیالت هشت و 9.5 درصد به ازای هر واحد اختصاص پیدا 

می کند، این تسهیالت برای خانه اولی ها و ساکنان بافت های فرسوده است.

توزیع روزانه 4/1 میلیون لیتر بنزین در قم
شانا - مهدی کاشی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم گفت:روزانه یک میلیون 
و ۴00 هزار لیتر بنزین معمولی و سوپر در استان قم توزیع می شود. وی ادامه داد: هم اکنون ۴9 باب 
جایگاه عرضه فرآورده های نفتی و  18 باب جایگاه گاز طبیعی فشرده ) CNG( در منطقه فعال است. 
گفتنی است شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه قم، تامین کننده فرآورده های نفتی شهرستان 
هــای ســاوه - زرنــد - دلیجــان - محالت و همچنین گاز مایع شهرســتان آشــتیان از اســتان مرکزی و 

شهرستان کاشان از استان اصفهان است.

گیاهان دارویی، وشیالت کشت  ظرفیت استان برای 
ایرنا - طالیی، رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی  استان گفت: قم قابلیت مناسبی برای کشت گیاهان 
دارویــی دارد و گیاهــی همچــون گل محمدی در قم به صورت نوبرانه و حتی زودتر از قمصر کاشــان به 
دســت مــی آیــد.وی ادامه داد: کشــت گیاهان دارویی در مناطق مختلف اســتان بــه خصوص بخش 
هــای کوهســتانی باعث ایجاد اشــتغال و رشــد اقتصاد خانواده ها شــده اســت.  وی با بیــان اینکه در 
بحث شــیالت با اینکه علی رغم مشــکل آب در اســتان، در قالب اســتخرهای دومنظوره توانستیم در 
ســه ســاله گذشــته چهار هزار تن محصول در بخش شــیالت تولید کنیم که نسبت به گذشته رشد 3۷ 

درصدی را نشان می دهد.

احداث 4 فروشگاه بزرگ عرضه مایحتاج در سطح شهر قم
شــهر نیــوز -علیرضــا مظفــری،  مدیر عامل ســازمان میادین شــهرداری قــم گفت: در نظــر داریم چهار 
فروشــگاه در ســطح شــهر قــم در زمینــه تأمیــن مایحتاج عمومــی، میوه و تره بــار، مواد غذایــی و مواد 

پروتئینی آبزیان احداث کنیم.  

۹۰ درصد ناوگان اتوبوسراني قم در اختیار بخش خصوصي
شهر نیوز - حسین مومني موحد، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با اشاره به فعالیت 90 
درصدی بخش خصوصي در ناوگان اتوبوسرانی گفت: اکنون 258 دستگاه اتوبوس بخش خصوصی و 

50 دستگاه اتوبوس ملکی فعال هستند.  

تولید کاالی ارزان و با کیفیت، رمز موفقیت در بازارهای داخلی و خارجی
حسن آقاجانی، از پیشکسوتان و فعاالن اقتصادی 
اســتان اســت که عالوه بر مدیرعاملی گروه شــیمی 
ثنا، ریاســت اتحادیه صادرکنندگان اســتان، انجمن 
شیمی استان و معاونت انجمن مدیران استان را نیز 
بر عهده دارد. در گفتگویی با وی به بررسی وضعیت 
صنعت در استان و مشکالت صادر کنندگان پرداخته 
ایم. وی تاکید دارد تا هنگامی که نتوانیم هزینه تولید 
محصوالت در داخل کشور را پایین نگه داریم، کاالی 
گران تــری را تولید خواهیم کرد که در نتیجه بازارهای 

داخل و خارج را از دست خواهیم داد.
Á  وضعیــت صنعــت اســتان را با توجه بــه چهار

دهه فعالیت چگونه ارزیابی می کنید؟
االن کارخانــه هــا چــه در ســطح کشــور و چــه در ســطح 
اســتان، یــا تعطیل هســتند و یا با ســود های انــدک در 
حــال ادامــه فعالیــت می باشــند. صنایع با مشــکالت 
بسیاری مواجه هستند. گاهی مشتری ندارند و اگر هم 
فعالیتی در حال انجام است باید آنقدر قیمت را کاهش 

دهند که دچار ضرر دهی می شوند.
Á  شمـــــا همــــــواره تــــــاکید دارید کــــه در کشـــــــور

نمی توانیم کاالی ارزان تولید کنیم؛ علت این گران 
تمام شدن کاال چیست؟

این معضل از گذشــته وجود داشــته اســت. گران تمام 
شــدن یک کاال به دلیل هزینه هایی اســت که به تولید 
تحمیل می شــود و حتی برخی از این هزینه ها قانونی 
هــم نیســت. ایــن هزینــه هــای بــاال ســبب گــران تمام 
شــدن محصول می شود که تاثیر این گرانی بر صادرات 
و واردات خواهــد بــود. چنانچــه در بازارهــای خارجــی 
جنس دیگر کشــور ها ارزان تر ارائه می شــود و در داخل 
نیز شاهدیم که جنس های چینی و ترکیه ای ارزان تر از 
جنس داخلــی در بازار وجود دارد و به راحتی جایگزین 
جنــس ایرانــی مــی شــوند. عوامــل متعــددی در ایــن 
گرانی دخیل هســتند کــه به عنوان نمونه مــی توان به 
ســود های باالی بانکی، مالیــات بر ارزش افــزوده، نرخ 
خدمات مانند برق که سه نرخی است، در حالی که باید 
برق صنعت یک نرخ داشــته باشد، هزینه هایی مانند 
معاینه کارگران که از ســوی تامین اجتماعی اعالم شده 
بایــد در مراکــز خصوصی انجام گیرد که با هزینــه باالتر از 
سوی کارفرما پرداخت می شود، هزینه کاریابی از سوی 
مراکز کاریابی که به ظاهر از طرف کارگر پرداخت می شود 

ولی تاثیر آن بر روی کارفرما خواهد بود اشاره کرد.
Á  دیگــر کشــورها در مســیر صــادرات و حمایــت

از صنعــت چه راهــی را طی کرده اند کــه ما باید در 
همان مسیر گام برداریم؟

آن ها حســاب کرده اند که اگر یک کارگر بیکار شــود، این 
بیــکاری چه هزینه هایــی را در پی خواهد داشــت و به 
همیــن علــت از صنعــت خود بــا کمک دولــت حمایت 
می کنند. ولی ما متاسفانه این حمایت ها را از صنعت 
نداریم و کسی نیست که از صنعت حمایت کند. گاهی 
هم که عملی صورت می گیرد، آنقدر دیر است که دیگر 
ســــودی ندارد. دولت از صنعتــــــــگران نه مشــــاوره ای 
مــی گیــرد و نه حمایت می کنــد. اخیــرا وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت مصوبــه ای داشــت مبنــی بــر اینکــه 
مواد اولیه با ارز آزاد وارد شــود و جنس تولید شــده با ارز 
دولتی؛ با تالشی که انجام شد خوشبختانه جلوی این 
مصوبه گـــــــرفته شد امـــــا  همان اجرای یک مــــاهه آن، 

خســـــارت هایی به بخش صنعت وارد نمود.
Á  مدیران ما تا چه اندازه از آموزش های روز دنیا

استفاده می کنند؟
در تمام دنیا مسئولین مشاورانی دارندکه این مشاوران 
با مشاوره های تخصصی خود مسیر  صنعت را به جلو 
حرکــت مــی دهند، امــا در ایــران ایــن مشــاوران وجود 
ندارند. حتی شــاید بتوان گفت که مســئولین به دلیل 

مشــغله کاری، وقــت مشــورت گرفتــن را هــم ندارنــد. 
مســئولین ما دلســوز و خدمــت گزارند ولی بــه گونه ای 
وقت آن ها پر است که وقت ندارند و از مشاوران خوب 

هم استفاده نمی کنند.
Á  یکــی از ضعــف هــای صنایــع اســتان، ضعــف

در معرفــی و تبلیــغ محصــوالت شــان اســت؛ در 
خصوص تبلیغات محصوالت چه باید کرد؟

در کشور های اروپایی گاهی تا نود درصد سرمایه گذاری 
خــود را بــر روی تبلیــغ محصــول به عنــوان معرفی یک 
محصــول بــا کیفیت به مشــتری هزینه می کننــد که در 
ایــن مــورد ما دچار ضعف هســتیم و باید بــرای معرفی 
محصوالت خود و ارایه مشخصات کیفی و مزیت های 
آن ها از طریق رسانه ها، کاتولوگ ها و سایر بستر های 

تبلیغاتی فعال تر باشیم.
Á  استان قم در قلب کشور به عنوان یک استان

کــم آب شــناخته مــی شــود؛ چــه صنایعــی در قــم 
قابلیت رشد بیشتری دارند؟

خداوند درهر نقطه از زمین شرایط مختلفی را قرار داده 
است. در کشور های حاشیه خلیج فارس شاهد منابع 
گاز و نفت هســتیم. ولی این کشور ها امروز توانسته اند 
از بستر های گردشگری خود نیز استفاده کنند. استان 
قم هم در تمامی صنایع دارای قابلیت می باشد؛ ولی 
قم یک شهر توریستی است و با توجه به منافع صنعت 

گردشــگری، بایــد شــرایط رونــق ایــن صنعــت در قــم با 
حمایــت از ســرمایه گــذاران و فراهم نمودن تســهیالت 
با نرخ ســود پایین و بســترهای ایجاد هتل های ۴ و 5 
ستاره  فراهم گردد. دولت باید خواسته گردشگران، که 
اماکن اقامتی با کیفیت و با هزینه مناسب است را مورد 

توجه قرار دهد.
Á  حاضــر حــال  در  اســتان  صــادرات  وضعیــت 

چگونه است؟
در حال حاضر شاهد کاهش صادرات استان نسبت به 
سایر استان ها و سال های قبل هستیم که دلیل اصلی 
آن را هم همانگونه که گفتم، گران تمام شدن تولیدات 
داخلــی اســت. باید هزینه تولیــد کاهش پیــدا کند. به 
نظــرم دولــت باید از صنایعی که مواد اولیه آنها  در ایران 
وجود دارد حمایت کند و بانک های دولتی هر ساله با 
تسهیالت با نرخ پایین و در حد توانایی خود از تعدادی 
از فعاالن حمایت کند تا آن ها بتوانند محصوالت خود 
را بــا هزینــه پایین تولید کننــد. البته گمرک هــم یکی از 
مشــکالت ما است که با تعرفه غیر واقعی با محصوالت 
ما برخورد می کند که این باعث ضرر و زیان برای تولید 

کننده است.
Á  چــه اســتان  صادراتــی  محصــوالت  عمــده 

کاالهایی هستند؟
کفــش، مبــل و فرش دســتباف مهم تریــن محصوالت 

صادراتی استان هستند.
Á  به تازگی شاهد تشکیل کنسرسیوم سوهان در

استان بوده ایم؛ نظر شما به عنوان رئیس انجمن 
صادرکنندگان استان در این مورد چیست؟

کار بسیار خوبی است که شروع شده و تاکید دارم که باید 
در خصوص بسته بندی محصول خود تالش بیشتری 

داشته باشند.
Á  شــما در  خارج از کشــور هم به تولید مشــغول

هستید؛ چه تفاوتی میان مدیریت داخل و خارج 
کشور مشاهده می کنید؟

بایــد گفــت آن هــا اول فکــر مــی کننــد و بعــد عمــل و 
مــا برعکــس؛ اول کاری انجــام مــی دهیــم و بعــد فکــر 
مــی کنیــم. یــک مدیــر موفق ابتــدا فکر مــی کنــد و نیاز 
ســنجی و بازاریابی دارد، ســپس تولید انجام می دهد. 
خوشــبختانه ما به دلیل همین برنامه ریزی و تفکر در 

دوران سخت تحریم ها روند رشد نیز داشتیم.
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گزارش تحلیلی

6 نقطه قوت اقتصاد ایران به گزارش موسسه مطالعاتی مک کینزی در ژوئن 2016)ایران: فرصت رشد یک تریلیون دالری؟(
3- طبقه مصرف کننده در حال رشد: »بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی درآمد ساالنه ای باالتر از 20 هزار دالر دارند«. این تحقیق با بیان اینکه اندازه 
و پویایی طبقه مصرف کننده، یک عامل پیش بینی کننده مهم در رشد اقتصادهای نوظهور است؛ توضیح می دهد که حدود 56 درصد از خانوارهای 

ایرانی دارای درآمد ساالنه 20 هزار دالر در سال )بر اساس برابری قدرت خرید( هستند و بنابراین می توان آنها را »خانوارهای مصرف کننده« تعریف کرد. 
این نسبت، بیش از دو برابر نسبت های مربوط به چین و هند است و در کشورهای BRIC، تنها روسیه در این سطح قرار دارد.

یادداشت
اهمیت سرشماری در قرآن

 در آیــات مختلــف از قــرآن بــر حساســیت های آمــاری تأکید شــده اســت؛ چرا کــه بر سرنوشــت فردی و 
اجتماعــی مؤثــر خواهد بود. رهبر معظم انقالب در دیدار مســئوالن ســتاد سرشــماری عمومی نفوس 
و مســکن، اعضای شــورای عالی آمار کشــور و مدیران مرکز آمار ایران، »آمار و اطالعات دقیق، متمرکز و 
علمی« را پایه اصلی در تصمیم گیری کارآمد برای کشور خواندند و با تأکید بر اهمیت طرح سرشماری 
عمومــی، خطاب به مردم خاطرنشــان کردند: همه ی مردم عزیز بایــد به طور جدی در این طرح مهم 
مشــارکت کنند. ایشــان همچنین آمــار را ضرورتی قطعــی و اصلی برای برنامه ریــزی درخصوص منابع 
و نیازهای متنوع و گســترده کشــور دانســتند و افزودند: آحاد مردم عزیز برای آنکه تصمیم گیری ها در 
کشــور، »درســت، به جا و کارآمد« باشــد، هم در این طرح مهم شــرکت کنند و هم آمار و اطالعات مورد 
نیــاز را به صــورت دقیــق در اختیــار دســتگاه های آماری قــرار دهنــد و آمارها نیز همچنان که مســئوالن 
گفته انــد جنبــه محرمانــه دارد. اعــداد، ارقــام و آمار و توجه به آن در توســعه، پیشــرفت و نیز گســترش 
عدالــت اجتماعــی بســیار مؤثــر اســت. ایــن موضوع بــدان جهت اســت کــه اعــداد و ارقام کاســتی ها و 
فزونی هــا را به تصویر کشــیده و بایســته ها و نبایســته ها را تعییــن می کند از این رو می توان در مســائل 
مختلــف بــه انســجام، نظــم و ثبــات فکــری و رفتــاری دســت یافــت. اســاس عالــم نیــز بر همیــن مبنا 
پایه ریزی شده است؛ با نگاهی به آیات مختلف قرآن کریم این نکته را درمی یابیم که هرچند خداوند 
قادر متعال اســت اما قدرت و الطاف و نعمات خود را بر اســاس محاســبات و دقت های الزم بر جهان 

هستی اعمال کرده است.
نظمــی کــه خداونــد بر جهان حاکم کرده از این روســت کــه بندگانش در طول ســال هایی که در جهان 
کارهای خود را پیش می برند، بر شــماره و حســاب امور آگاه باشــند و بر اســاس آن زندگی خود را پیش 
ببرند؛ خداوند در آیه 5 سوره یونس بر این مطلب تأکید کرده و می فرماید: »اوست کسی که خورشید 
را روشــنایی بخشــید و ماه را تابان کرد و براى آن منزل هایی معین کرد تا شــماره ســال ها و حســاب را 
بدانیــد خــدا ایــن هــا را جز به حق نیافریده اســت نشــانه  هــا]ى خود[ را بــراى گروهی کــه می  دانند به 

روشنی بیان می کند«
اینکه خداوند در آیات مختلفی از جمله آیه 9۴ ســوره مریم بر این نکته تأکید می  کند که »او یقینا آنها 
را به حســاب آورده و به دقت  شــماره کرده اســت« به این دلیل اســت که رفتارهای فردی و اجتماعی 
هــر یــک از بنــدگان ثبت شــده و گرد فراموشــی بر آن ننشــیند؛ چرا که اگر قرار باشــد نســبت بــه بندگان 
بــا عدالــت رفتــار شــود، هیــچ یک از امــور نبایــد از یادها مغفــول بماند؛ در آیه 6 ســوره مجادلــه در این 
رابطه آمده اســت: »روزى که خداوند همه آنان را بر می  انگیزد و به آنچه کرده  اند آگاهشــان می  گرداند 
خــدا ]کارهایشــان را[ برشــمرده اســت و حال آن که آنهــا آن را فراموش کرده  اند و خدا بــر هر چیزى گواه 
اســت«.و اگــر شــب قــدر را نیــز روز سرنوشــت بدانیم، داشــته ها و عملکرد هــر فردی در این شــب مورد 
شــماره قرار گرفته و موجب تعیین سرنوشــتش می شــود. ثبت اطالعات و آمارها تنها به حوزه اخروی 
محدود نمی شــود و داشــتن آگاهی نســبت به مســائل مختلف باعث خواهد شــد تا در شرایط سخت 
و بحرانــی جامعــه از ســختی ها و تنگناهــا عبور کرده و خســارت ها به حداقل برســد. یکــی از مهم ترین 
مقاطعی که در قرآن کریم به این موضوع پرداخته شده، مربوط به داستان حضرت یوسف)ع( است. 
حضــرت یوســف)ع( پــس از اطالع از خوابی که خبر از قحطی هفت ســاله می داد، به داشــته های مصر 
توجه و ســپس توانســت درمانی برای عبور از بحران تجویز کند؛ آنچه در این رابطه مطرح شــد ذخیره 

محصوالت به جز اندکی بود. 
»گفــت هفــت  ســال پــی در پــی می کاریــد و آنچــه را درویدید جــز اندکی را کــه می خورید در خوشــه  اش 
واگذارید«.پــس از وقــوع ایــن بحــران نیز حضرت یوســف)ع(  که مســئولیت خزانه ها را بــر عهده گرفت، 
بــر اســاس وضعیت خانوارها و افراد ســهمیه آنهــا را از خزانه گندم تعیین می کرد. امــا یکی از مهم ترین 
نکاتــی کــه در قــرآن در مورد آمار و اطالعات مطرح شــده، ضــرورت مخفی بودن آنها بــرای عموم مردم 
اســت. گاه به دلیل حساســیت موضوع نیازی به ارائه آمارها به مردم نیســت. این موضوع در آیه 101 
ســوره مائــده تأکید شــده و آمده اســت: »اى کســانی که ایمــان آورده  ایــد از چیزهایی که اگر براى شــما 

آشکار گردد شما را اندوهناك می کند مپرسید.«

کنسرسیوم سوهان قم،
 آغاز یک همکاری مشترک

ادامه از صفحه 1
وی بــا اشــاره به آغــاز نــگاه صادراتی به عرضــه و تولید 
ســوهان در قــم ادامه داد: خوشــه ســوهان به منظور 
ســاماندهی امور مربوط به تجــارت خارجی راه اندازی 
شده است. پوریزدی گفت: اگر تولید کنندگان با توجه 
به شــناور بودن قیمت ها به رقابت بپردازند و کیفیت 
خود را ارتقاء بخشند، در صادرات نیز به جایگاه خوبی 
دست پیدا می کنیم؛ ضمن اینکه این حلوای خوش 
طعــم و مقــوی جایــگاه مهمی در کشــورهای حاشــیه 
خلیــج فــارس و عربــی دارد و ایرانیــان مقیــم خــارج از 
کشور در کشورهای اروپایی و آمریکایی از مشتریان این 

سوغات دوست داشتنی هستند.
اصغر جهانگیری، معاون اتحادیه سوهانی و حلوایی 
اســتان نیز گفت: در صدد اخذ استانداردهای جهانی 
بــه منظــور توســعه صــادرات هســتیم و امیدواریــم در 
ایــن باره بــا حمایت هــای الزم بتوان گام هــای بزرگی 
برداشــت هر چنــد راه اندازی خوشــه ســوهان، اثرات 
مثبتــی در ارتقــای جایــگاه ایــن ســوغات قم داشــت. 
وی بیان کرد: صنعت ســوهان با چالش هایی مواجه 
است که در این ارتباط اکتفا به بازارهای داخلی، عدم 
توجه به کیفیت سوهان و بی توجهی به بسته بندی، 
تبلیغات و بازاریابی و عدم شناخت رقبای بین المللی 
و بازارهــای جهانی از مهم تریــن موانع پیش روی این 
صنعت اســت. جهانگیری افزود: در گذشــته فقط دو 
یا ســه برند معتبر ســوهان داشــتیم اما امــروز حداقل 
30 برنــد معتبــر و بــا کیفیــت در ایــن زمینــه فعالیــت 
می کننــد که هر کــدام حرفی برای گفتــن دارند. وی به 
اهمیت بسته بندی در مرغوبیت صادراتی محصوالت 
اشــاره کــرد و گفــت: در حــال حاضــر تولیدکننــدگان ما 
بهترین بســته بندی ها را استفاده می کنند که البته از 

کشورهای ترکیه و چین تأمین می شود. 
حامد عینی پور، مدرس دانشــگاه و مشــاور برندینگ 
نیز معتقد اســت: تا همین چند ســال پیش ســوهان 
قم، این شــیرینی شیرین و دوست داشتنی، محدود 
بــه کســانی می شــد کــه به نوعــی یــا در قــم زندگی می 

کردنــد یــا بــه قصد زیــارت به قم مــی آمدند و یــا اجبارا 
برای مســافرت های زمینی مجبور به گذر از قم بودند 
اما امروزه با گســترش شــبکه های ارتباطــی مجازی و 
حقیقی، افزایش مسافرت ها، حضور هرچه بیشتر در 
عرصه برندینگ شهری و حتی جهانی، تقویت چهره 
سیاســی و اجتماعــی، افزایش جذابیت هــای بصری 
شهری قم و .... این صنعت بیش از پیش مورد توجه 
قــرار گرفتــه و در کنــار طعم بــه یاد ماندنــی آن، مطمح 
نظــر تولیدکننــدگان و کارشناســان و متخصصــان این 
رشــته قرار گرفته است تا عالوه بر آوازه سازی در سطح 
ملــی و حتی جهانــی، باعث ایجاد برندینگ شــهری، 
درآمدزایــی اســتانی و ارزآوری جهانی گردد. وی ادامه 
داد: امــا آنچــه تــا کنون مانــع از به وقوع پیوســتن این 
اتفاقات شده را می توان در چند مورد بیان کرد: عدم 
وجود مدیریت یکپارچه و هماهنگ، نبود هدفمندی 
و برنامــه ریــزی مشــخص و مدون در جهت اســتفاده 
از ایــن پتانســیل، عــدم وجــود ســرمایه گــذاری هــای 
مناسب و بالطبع عدم حضور برندهای مطرح در این 
زمینه و نبود سیستم بازاریابی و اطالع رسانی مناسب 
و طبیعتا نداشتن سیستم اطالعاتی صحیح در جهت 
تولیــد مشــتری محــور. وی خاطر نشــان کــرد: حال با 
ایجاد بسترهای مناسب جهت حضور هرچه فعال تر 
و پررنگ تر در این زمینه، ایجاد شرایطی بر فائق آمدن 
بر مســائل پیش گفته الزم و ضــروری و بلکه واجب به 
نظر می رسد و تشکیل کنسرسیوم های این چنینی از 
خجســته ترین اتفاقات ممکن جهت بهره برداری هر 

چه بیشتر از این امکان بالقوه به شمار می رود. 
عینی پور تصریح کرد: گرچه نیاز و ضرورت به تشــکیل 
این شــبکه ها از دیرباز به وجود آمــده اما رویکردهای 
نویــن مدیریتــی، قابلیــت پر کــردن این خــأ چندین 
ســاله را داشــته و با بهــره گیــری از دانــش روز، توانایی 
بهره برداری از این فرصت را به همراه خواهند داشت. 
ایــن مــدرس دانشــگاه افــزود: بــه طــور قطــع و یقیــن 
پیشــرفت در این حوزه، کار چندان ســاده ای نیســت 
و مســتلزم صــرف هزینــه هــای بســیار در زمینــه های 

تولید با کیفیت، بازاریابی، تبلیغات، برند ســازی و ... 
است که ممکن است از طرف سرمایه گذاران امری پر 
ریســک بر شــمرده شده و مانع از حضور ایشان در این 
زمینــه گــردد. اما با تشــکیل ایــن کنسرســیوم از طرف 

فعــاالن این حــوزه و تجمیــع و تشــریک توانایی های 
مالــی، اطالعاتــی و ... خــود قادر به پر کــردن خأهای 
موجود، شــتاب بخشــیدن به صادراتی شدن، کمک 
بــه تکمیــل ظرفیــت هــای خالــی، کاهش هزینــه ها و 
یکپارچه ســازی برنامه ها و فعالیت ها می گردد. این 
کارشــناس گفت:در این بیــن برندینگ به عنوان یکی 
از مهــم تریــن و مرکــزی تریــن فعالیــت های هــر بنگاه 
اقتصادی و همچنین مهم ترین دارایی هر مجموعه، 
بــه اعضــــــای این ائتالف ها این امــکان را می دهد که 
حتــی از ظرفیــت خالــی دیگــر بنــگاه ها بــه نــام و برند 
خــود اســتفاده کنند که این امــر به آنها هویــت داده و 
در صورت استفاده صحیح از این امـــــــکان، شــــــرایط 
تولید انبــــوه بـــــرای آن ها ایـــجاد می شود. همچنین 

دسترســی مناســب تــر بــه زنجیــره تأمیــن و آگاهــی از 
فعالیــت های قبــل و بعد، کمک شــایانی بــه اعضا در 
جهــت برنامه ریزی دقیق تــر خواهد کرد که در صورت 
اســتفاده  امــکان  شــرایط  ایــن  از  مناســب  اســتفاده 
هــای مشــتری،  خواســته  بــا  تطابــق  روز،  شــرایط  از 
اســتفاده از فناوری های نوین و پایین آمدن احتمال 
ورشکستگی اعضا ایجاد می شود. وی افزود:حتی می 
تــوان به قابلیت های این همکاری در مواردی چون:  
تولیــد انــواع متنــوع تر وپیچیــده تــر ســوهان، اجرای 
تحقیق و توســعه بسیار گسترده و بازاریابی و تبلیغات 
هدفمند و در نتیجه فروش و درآمد بسیار گسترده تر از 
ره آورد هم افزایی و استفاده از مزایای رقابتی ناشی از 

این تشکل اشاره کرد. 
عینی پور در پایان خاطر نشان کرد: به عالوه در دنیای 
پر رقابت امروزه که در صورت باال گرفتن رقابت، از بین 
رفتــن رقبا نیــز دور از ذهــن نخواهد بود ایــن توافقات 
ســازمان یافتــه و آگاهانــه مــی توانــد اثــرات نامطلوب 
رقابت و جنگ های اقتصادی مخرب را تا حد بســیار 
پایین کاهش  داده و با رســیدن به اجماع و عقالنیت 
مناســب بیــن طــرف هــای درگیــر ایــن رقابــت کمــک 
شــایانی بــه آنهــا و بالطبع جامعــه و مصــرف کنندگان 
نماید. اما به طور کلی موفقیت این چنین کنسرسیوم 
هایی بســتگی بــه عوامل متعــددی ماننــد مأموریت 
پیش بینی شــده، اهداف تعیین شــده، قوانین وضع 
شــده، مقررات مشخص شده، منابع اختصاص داده 
شــده، منابع حمایت کننده، خواســت و توافق اعضا، 

پایبندی به اصول توسط اعضا و ... خواهد داشت.

عینی پور مدرس دانشگاه: 

کنسرسیوم سوهان از خجسته ترین 

اتفاقات ممکن جهت بهره برداری 

از امکان بالقوه استان است.

خبرگزاری بین المللی قرآن )ایکنا(
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گفت و گو

6 نقطه قوت اقتصاد ایران به گزارش موسسه مطالعاتی مک کینزی در ژوئن 2016)ایران: فرصت رشد یک تریلیون دالری؟(
۴- جمعیتی با نرخ شهرنشینی باال: »تولید ناخالص داخلی تهران بیشتر از ریودوژانیرو است«. این گزارش، نقش شهرهای پویا برای رشد اقتصادی را 
مهم شمرده و می گوید در 25 سال آینده، حداقل نیمی از رشد جهانی مربوط به شهرهای درون اقتصادهای نوظهور است. با توجه به اینکه با داشتن 8 
شــهر دارای جمعیت میلیونی مانند تهران که جمعیت و تولید بیشــتری در مقایســه با ریودوژانیرو دارد، این گزارش توضیح می دهد که درجه شهرنشــینی 
ایران از رتبه این کشور در تولید ناخالص داخلی باالتر است و پتانسیل رشد باالیی هم از این ناحیه وجود دارد.

همه چیز سرمایه نیست!
بــا  کارآفریــن-  و  جــوان  مدیــر  عبــادی،  فرشــاد 
32 ســال ســن- مدیریــت شــرکت شــیرین آفرینــان 
خورشــید- با نام تجاری مرداس- را بــر عهده دارد. 
مرداس به معنی مرد آســمانی نام یکی از شخصیت 
های شــاهنامه اســت. عبادی می گوید ایــن نام در 
عرصه جهانی یادآور ایرانی بودن  شــکالت مرداس 
اســت. وی تاکید مــی کند که بــرای کارآفرینی و تولید 
الزامــا ســرمایه پــدری نیاز نیســت، بلکه یــک مدیر 
باید هدف، پشــتکار، ایمان و اعتقاد به خود و خدا 
داشــته باشــد و بــا تجربــه و دانش روز حرکــت کند تا 
موفق شود. حاصل گفتگوی ما با وی را می خوانید.

Á  شــما ســابقه مدیریت فســت فود باما و کافه
بــارون را در کارنامــه مدیریتی خــود دارید. چرا در 
کنار صنعت غذا، تولید شکالت را انتخاب کردید؟
 همه این ها در محدوده صنعت پذیرایی هستند 
و مــن از ابتدا در صنعت پذیرایی مشــغول بوده ام. اما 
دلیــل انتخاب صنعت شــکالت، این اســت کــه یکی از 
سوغات های سفرهای خارجی، شکالت های جذاب 
می باشد.  این در حالی است که علیرغم وجود ظرفیت 
در کشــور، ایــن جذابیــت در محصــوالت داخلــی دیده 
نمی شــد. به فکر حل این مشــکل افتادیم و به همراه 
چند تن از دوستان به خصوص خانواده آقای ساعدی 

نیا وارد این صنعت شدم. 
Á  مزیت رقابتی شــما در صنعت شکالت در کنار

رقبایی که ســابقه زیادی در این صنعت در کشور 
دارند چیست؟

ما سعی می کنیم محصوالتی تولید کنیم که دارای 
خالقیت و نوآوری باشند. در کنار جذابیت بسته بندی 
و طــرح شــکالت، کیفیت عالی را ســرلوحه کار خود قرار 
داده ایــم و ســعی می کنیم محصوالتــی تولید کنیم که 
از لحاظ کیفیت، تفاوتی با محصوالت مشــابه اروپایی 
نداشــته باشــد. در حــال حاضــر 35 نــوع محصــول در 

قالب ۷5 نوع بسته بندی تولید می کنیم. 
Á  در تولیــدات خــود به صادرات خارج از کشــور

هم توجه دارید ؟
در حــال حاضر بــه عراق، کویت، بحریــن و در آینده 
نزدیــک به چین، روســیه، ازبکســتان، تاجیکســتان و 
هند نیز صادرات خواهیم داشت. برخی کشورها را نیز 

در حال مذاکره و صحبت های اولیه هستیم. 
Á تثبیت نرخ ارز چه تاثیری در تولید شما دارد؟

در صــادرات و واردات ثبــات نــرخ ارز نقــش مهمــی 
خــام  مــواد  90درصــد  حــدود  اینکــه  خصوصــا  دارد. 
شــکالت، وارداتــی اســت و قیمــت ارز در بهــای تمــام 
شده محصول نقش اساسی دارد. در سال های اخیر، 
نوســانات نــرخ ارز باعــث شــده کــه بــازار و تولیــد کننده 
نتوانــد برنامــه ریــزی مناســبی داشــته باشــد. برجــام 
هرچنــد اجرایــی شــده امــا به دلیــل بد عهــدی طرف 
مقابل آنگونه که باید نتوانسته برای تولیدکنندگان موثر 

باشد و مشکالت آن ها را حل نماید.
Á  شما به عنوان یک کارآفرین، از اینکه امروز در 

زمینه تولید موفق هستید چه احساسی دارید؟
صـــــــادقانه باید گفت کـــــــارآفرینی باعث اشتغـــــــال 
می شــود و اشــتغال زایی چرخه اقتصادی خانواده ها 
را به حرکت در می آورد. شاید در شرایط کنونی بسیاری 
از تولیدکننــدگان از تولیــد خســته شــده باشــند، ولــی 
احســاس اینکه در کنار تولید، عده زیادی دارای شغل 
بوده و چرخه اقتصادی خانوارها در حال حرکت است، 
احساس بسیار خوبی ایجاد می کند که با هیچ چیزی 

قابل تعویض نیست.
Á  به نظر شــما برای موفقیت در کسب و کار چه

عواملی را باید در نظر داشت؟

برای موفقیت در تولید و کسب و کار، دو فاکتور علم 
و تجربــه الزامــی هســتند. در کنــار ایــن دو عامــل، صبر 
و پشــتکار و داشــتن هدفی خــاص در زندگــی و نا امید 
نشــدن در مشــکالت و ایمان و اعتقاد به خدا عواملی 

هستند که باعث موفقیت فرد در زندگی می شوند. 
Á  پس شــما علــم و تجربــه را الزمــه موفقیت در

کسب و کار می دانید؟
به نظر من علم و تجربه جهت رسیدن به موفقیت 
های بزرگ در سنین پایین کافی نیست. مسائلی چون 
عشــق بــه هدفــی واال بــه دور از اهــداف مالــی و ثــروت 
اندوزی- دلسوزی و افتادگی، کمک به دیگران، ارزش 
دادن بــه انســان ها و قدرت انگیــزش و جذب نیروها، 
صبــر، پشــتکار، توکل و ایمــان به خدا نیز الزم اســت تا 

شخص بتواند کارهای بزرگ انجام دهد. 
Á  بــه مشــکالت تولیــد کننــدگان اشــاره شــما 

کردید، در حال حاضر چه مشــکالتی گریبان گیر 
تولید کنندگان است؟

مشــکالت تولیدکنندگان یکی دو تا نیســت. تولید 
در ایران نیاز به عشــق و هدف دارد تا یک تولیدکننده 
بتوانــد مشــکالت را تحمــل کنــد. امــا بــه طــور خالصه 
مشکالت مواردی است چون واردات قاچاق شکالت های 
خارجی، طوالنی شــدن ترخیــص مواد اولیــه از گمرک 
و تعرفــه های گمرکی، پیچیدگی نقــل و انتقال پول به 

خارج از کشور و پیچیدگی خرید مواد اولیه، تحریم ها، 
تورم و عدم ثبات نرخ ارز، عدم رعایت قانون کپی رایت، 
بدحسابی مشتریان و نرخ باالی تسهیالت وام جهت 
خرید ماشــین آالت، عــدم وجود تســهیالت اعتبارات 

اسنادی برای خرید های کالن خارجی.
Á  آیا دولت حمایت های الزم را از شــما داشــته

است؟
حمایــت هــای دولتــی به طــور کلی و عام همیشــه 
وجود داشته؛ البته همه حمایت ها مادی نیستند. به 
عنوان مثال، امنیت کشور در تمام جنبه ها، که در برخی 
کشورهای همسایه ما وجود ندارد و تولیدکنندگان این 
کشــورها دچار مشــکالت عدیده ای شــده اند، نعمت 
ناملموســی است که شامل حال تولیدکنندگان ایرانی 
اســت. امـــــــا قطعا هرگونه حمایت و پشتیبانی دولتی 
می تواند کمک شایانی به تولیدکنندگان داشته باشد. 

Á  حفظ تولید و رشد صنعت در شرایط تحریم را
در چه می بینید؟

بزرگتریــن اقتصادهای دنیــا مانند آمریــکا، آلمان و 
ژاپــن در ســخت تریــن روزهــای تاریــخ خود پیشــرفت 
کرده اند و آنچه امروز هستند را از آن روزهای سخت به 
دست آورده اند. حفظ تولید و رشد صنعت نیاز به عرق 
ملی و عزم و اراده همگانی دارد تا شرایط سخت تحریم 
را به فرصتی برای تولید و رشد اقتصادی تبدیل کنیم. 

Á  شما به عنوان یک جوان کار آفرین به جوانان
چه توصیه ای دارید؟

به کسانی که پشــتوانه ی مالی قوی ندارند می گویم 
همه چیز سرمایه نیست. من بدون سرمایه پدری کار را 
شروع کردم و پدرم کارمند یک اداره دولتی است. معتقدم 
خواستن توانستن است. باید در زندگی هدفی مشخص 
برای خود داشــته باشــیم. همه ما فقط یک بار فرصت 
زندگــی کــردن داریــم و زمــان بــرای انجــام کارهــای بزرگ 
محدود است. دنیا پر از مشکالتی است که هر کدام از ما 
می تواند بسیاری از آنها را حل کند. بنابراین توصیه ام به 
جوانان این است که هدفشان را در زندگی مشخص کنند 
و با تالش، پشتکار و توکل و ایمان به خود و خدا در مسیر 
هدف خود حرکت کنند و هیچ گاه از مشکالت و چالش ها 
خسته نشوند. مسیر موفقیت از سختی ها و شکست ها 

می گذرد و راه دیگری وجود ندارد.

یادداشت
گردشگری مذهبی استان تیم ملی 

 بگو، در زمین گردش کنید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرد سپس خداوند )به همین گونه( 
جهان آخرت را ایجاد می کند.)عنکبوت/20(

2۷ ســپتامبر، روز جهانی گردشــگری اســت. در چنین روزی به ســال 1980 اساســنامه سازمان جهانی 
گردشــگری wto بــه تصویــب رســید و ایــن روز به عنــوان نقطه عطفی در گردشــگری جهانی ثبت شــد. 
هــدف از گرامــی داشــتن چنیــن روزی، باال بردن ســطح آگاهی در مــورد نقش گردشــگری در جامعه ی 
جهانــی و نشــان دادن چگونگــی تاثیــر گردشــگری بــرای ارزش هــای اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و 

اقتصادی در سراسر جهان است.
))شــعار امســال این ســازمان جهانی: گردشــگری بــرای همــه Tourism for all(( برنامــه ای برای همه 
اقشــار و بــا کمــک تمامی ظرفیت هــای موجود در جهان.در ایــران، تقارن این هفتــه در اوایل مهر ماه 
که همزمان با هفته دفاع مقدس نیز هســت قابل تامل بوده، خصوصا از این منظر که امروزه و ســالها 
پس از پایان دفاع هشــت ســاله، موضوع میراث دفاع مقدس و همچنین گردشگری، فرصتی بی نظیر 
را فراروی ما قرار داده اســت. گردشــگری، پس از صنایع نفت و خودرو ســازی، ســومین صنعت درآمد 
زای هزاره جدید محســوب می شــود و با توجه ویژه به خدمات در این هزاره، پیش بینی می شــود به 

سرعت به نخستین رتبه درآمد زایی در سطح جهان تبدیل شود.
 با توجه به بهبود روز به روز گردشگری خارجی که مقصد 50درصد گردشگران را اماکن مذهبی و زیارتی 
تشــکیل می دهد و ایران توانایی تبدیل شــدن به قطب گردشــگری حالل را داشــته و اهتمام بیش از 
پیش مســئولین و دســت اندرکاران ارشــد نظام مقدس جمهوری اســالمی به اماکن مذهبی همچون 
مشهد مقدس، شهر مقدس قم وشیراز و سه هزار بقعه متبرکه را دارد. زیارت، هدف اول سفر  بسیاری 
از  مــردم کشــورهای مســلمان و عربی اســت و شــهرمقدس قم، به عنــوان چهارمین مرکز بــزرگ زیارتی 
جهان به سبب وجود مرقد مطهر و نازنین حضرت فاطمه معصومه)سالم اهلل علیها( و مسجد مقدس 

جمکران، بیش از 18 میلیون نفر زائر و مشتاق در سال را دارا می باشد. 
بنابران می توان از این امکانات استفاده کرد و با تبلیغات در این گونه کشورها، زمینه ورود گردشگران 
مذهبــی و توســعه توریســم زیارتــی را فراهم نموده، در شــرایطی که رونــق صنعت گردشــگری می تواند 
موجــب تحــول اقتصــادی، کســب درآمد و همچنین اشــتغال زایی در کشــور شــود و حضور گردشــگران 
بــه ویژه گردشــگران مســلمان در ایران مــی تواند در تغییر تصویر نامناســب و غیر واقعی که کشــور های 
غربی با تبلیغات گســترده خود علیه کشــورمان ترســیم کرده اند موثر باشــیم. ضمن تبریک روزجهانی 
گردشگری؛ جامعه هتل ها و هتل آپارتمان ها ، انجمن صنفی میهمانپذیران، انجمن صنفی مجتمع 
های گردشــگری و واحد های پذیرایی بین راهی، دفاتر خدمات مســافرت هوایی و زیارتی با محوریت 
ســازمان میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشــگری اســتان، دســت در دســت یکدیگر با تشکیل تیم 

ملی گردشگری مذهبی استان برای رسیدن به اهداف فوق آمادگی خود را اعالم می دارند.

سید محمد جواد شاه احمدی
مدیر هتل بین المللی قم
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گزارش

6 نقطه قوت اقتصاد ایران به گزارش موسسه مطالعاتی مک کینزی در ژوئن 2016)ایران: فرصت رشد یک تریلیون دالری؟(
5- فرهنگ کارآفرینی: »یک فرهنگ کســب و کار با قدمت چند قرن که هنوز زنده اســت.« این گزارش، در این بخش با رویکردی مثبت به مقوله کارآفرینی در 
ایران پرداخته و نوآوری در کارآفرینان ایرانی را »در ابعاد متنوعی نمایان« خوانده اســت. بر اســاس این گزارش، محدودیت شــرکت های بین المللی برای کار 

در ایران نیز به کارآفرینان ایرانی کمک کرده که به منظور پر کردن خأ، کسب وکارهای خود را راه بیندازند. دانشگاه و صنعت

،

صنعت چوب و مبل قم نیازمند باور همگانی
استاندار: 40 درصد از سهم مبل کشور متعلق به قم است

پنجمیــن همایــش بررســی مشــکالت صنعــت چوب 
اســتان قم در حالی برگزار شد که مشکالت عدیده ای 
از جمله  عدم باور این صنعت در ســطح استان، خام 
فروشــی، واحدهای بدون پروانــه و زیر پله ای، تولید 
مــازاد، واردات بــی رویــه، عــدم توجه به برندســازی و 
تبلیغ مناســب، نبود نمایشــگاه دایمی و ...، فعاالن 
عرصــه چــوب را بــا مشــکالت بســیاری مواجــه کــرده 

است. 
احمد ذاکری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان با بیان اینکه افزایش سرمایه گذاری، اشتغال و 
تولید در حمایت از بخش صنعت در دستور کار دولت 
است، در این همایش گفت: اگر بانک ها برای حمایت 
بــه صنــف درودگــران و مبــل قــم وارد شــود می توانــد 
اثرگذار باشد و این توقع استان از بانک ها است. وی با 
بیان اینکه همایش ها باید کاربردی باشد خاطرنشان 
کــرد: توقــع اســتان از اتحادیــه درودگــران راه انــدازی 
چرخه تکمیل اســت؛ چرا که هنوز خام فروشی انجام 
می شــود، درحالی کــه توانمندی تکمیل تولیــدات در 
استان وجود دارد. وی گفت: در صنعت چوب استان 
توانمنــدی هــای باالیی وجود دارد که بالــغ بر ۴0 هزار 
اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را در این زمینه داریم. 
از این رو اســتفاده از ظرفیــت ها و توانمندی ها، خود 

بخش زیادی از مشکالت را از میان می برد.
ســید مهدی صادقی اســتاندار نیز از معافیت مالیاتی 
صنعتگران چوب در شهرک صنعتی قنوات خبر داد و 
گفت: بــرای ترغیب مردم به خریــد کاالی داخلی باید 
دســت اندرکاران صنعــت مبــل اســتان، نــگاه تحولــی 
نسبت به کارشان داشته باشند و صنعت خود را به روز 
کننــد. وی بــا اشــاره به اینکــه  ۴0 درصد از ســهم مبل 
کشــور از آن قم اســت، خاطرنشان کرد: این رقم بسیار 
قابل توجه اســت که باید نسبت به ایجاد ارزش افزوده 
ایــن صنعت برنامه ریزی صورت بگیرد؛ باید به دنبال 
اجــرای برنامه هــای جدید و کســب تکنولــوژی جدید 
باشــیم. صادقی با اشــاره به برگزاری نمایشگاه فروش 
مجازی تولیدات مبل استان قم ادامه داد: این اقدام 
کار خوبــی اســت امــا نافی برگــزاری و ایجاد نمایشــگاه 
دائمــی بــرای ایــن صنعت نیســت؛ چرا که نمایشــگاه 

مخاطب را از نزدیک با این هنر و صنعت آشنا می کند. 
مجتبی صفایی، رئیس اتحادیه درودگران اســتان نیز 
گفــت: 1500 واحد درودگری فعال در اســتان قم وجود 
دارد کــه بــرای بیــش از 20 هزار نفر اشــتغال زایی ایجاد 
کــرده اســت. وی بــا بیان اینکــه قم به عنــوان دومین 
قطــب تولید مبلمان شــناخته می شــود، ادامــه داد: 
در ســال هــای گذشــته واردات بی رویــه و بی توجهی 
به صنعت چوب موجب بروز لطمات شــدید شــد؛ اما 
بر آنیم که با توســعه خوشه های اقتصادی به ویژه در 
زمینه صنعت چوب بتوانیم بخشــی از فرصت های از 

دست رفته را جبران کنیم.
بــه  اشــاره  بــا  اســتان  درودگــران  اتحادیــه  رئیــس   
اینکــه عــدم توجــه بــه برندســازی و تبلیــغ مناســب 
از مهم تریــن مشــکالت صنعــت مبــل اســتان اســت، 
گفــت: آمــوزش حضــور در نمایشــگاه های خارجــی و 
هــدف  بازارهــای  در  دائمــی  نمایشــگاه های  ایجــاد 
انگیزه تولیدکننــدگان را برای رقابت افزایش می دهد. 
وی گفــت: حمایــت از نیــروی کار، اشــتغال زایــی، رفع 
موانــع بیمــه ای و مالیاتــی و توســعه ظرفیــت هــای 
تولید و صادرات می تواند راهگشــا باشــد. وی عنوان 
کــرد: بــرای ارتقای کیفیت تولیدات و به دســت آوردن 
بازارهــای جهانــی بایــد اســتانداردهای الزم را تعریف 

کنیــم و از کیفیــت بــاالی محصــوالت حمایــت شــود. 
در  را  مناســبی  نمایشــگاهی  فضاهــای  همچنیــن 
اختیــار تولیدکننــدگان قــرار دهنــد تــا بتواننــد کاال و 
محصــوالت خــود را معرفــی کننــد. صفایی بــا اظهار 
تأســف از اینکه شــهروندان هنوز به تولیدات استان 
بــاور ندارند و خرید خود را از تهران انجام می دهند، 
تصریح کرد: این باور که شهروندان کاالی مطلوب را 
از تهــران خریداری می کننــد درحالی که عمده همان 
محصــوالت تولیــد اســتان اســت، نشــانه ضعــف در 

اطالع رسانی است.
رئیس اتحادیه درودگران اســتان با بیان اینکه برای 
توســعه بــازار مبــل اســتان باید بــه افزایــش ظرفیت 
صنایــع جانبــی مثــل رویه کوبــی و رنــگ کاری توجــه 
شود، تصریح کرد: در این مسیر حمایت های دولتی 
مثــل ارائــه تســهیالت بــا ســود مناســب مــی توانــد 
اتحادیــه صنــف درودگــران  رئیــس  باشــد.  راهگشــا 
اســتان بــا بیان اینکــه صادرات صنایــع چوب قم در 
رکود شــدیدی به ســر می برد، گفت: ســهم صادرات 
چــوب ایــران از میــزان 150 میلیــارد دالری در جهان 

تنها 2 دهم درصد است. 
صفایــی بــه اقدامــات اتحادیــه درودگــران اســتان قم 
اشــاره کــرد و گفــت: راه اندازی شــهرک صنعتی چوب، 

طراحی و ثبت ملی کاالهای بومی به جهت جلوگیری 
از کپــی رایــت، اقــدام بــه درجه بنــدی تولیــد و فــروش 
صنایع چوب، از جمله فعالیت های این صنف در قم 

بوده است.
 حســین اشــراقی، یکــی دیگــر از پیشکســوتان حــوزه 
صنایــع چوب نیز در حاشــیه این همایش بــا تأکید بر 
اینکه این صنف می تواند یکی از پردرآمدترین صنایع 
اســتان باشــد، گفت: متأســفانه ســهم تولیدکنندگان 
صنایع چوبی در قم بســیار ناچیز اســت. وی با انتقاد 
از وجــود برخی از قوانین دســت و پاگیــر در حوزه تولید 
و توزیــع گفت: صنعت چــوب از وجود یک آیین نامه و 
دســتورالعمل جامع و منســجم برای جلب حمایت و 
رفع مشکالت مختلف خود بی بهره است. وی ریشه 
بسیاری از مشکالت صنف چوب در قم را فقر اطالعاتی 
و نبــود آموزش هــای مناســب اعــالم کــرد و گفــت: در 
حــال حاضــر برای ایجــاد یک واحد صنفــی در تولید و 
توزیع، به پشــت سر گذاشــتن حداقل 12 مرحله برای 
دســت یابی به پروانه کســب نیــاز دارد. عضــو اتحادیه 
صنف درودگران قم وجود کارشناسی های نادرست در 
حــوزه مالیات موجب علی الراس شــدن مالیات های 
تولیدکنندگان عنوان کرد و افزود: متأسفانه ممیزهای 
اکثــر دســت  اطالعاتــی  فقــر  دلیــل  بــه  مالیــات  اداره 
اندرکاران صنف چوب، آنها را با مالیات های ســنگین 

جریمه می کنند.
 اشــراقی بــا بیــان اینکه علــی الراس شــدن بنگاه های 
کوچــک تولیــد و توزیــع و نبود ســاماندهی در دریافت 
ســبب  بــزرگ،  کارگاه هــای  از  افــزوده  ارزش  مالیــات 
ورشکستگی صنعت چوب قم شده است، گفت: نبود 
نــوآوری در تولیــد، ضعــف در ارتباط گیری، مســتعمل 
بــودن ابزارهــای تولیــد و عدم حمایت بانــک از جمله 
گرفتاری های صنعت چوب اســتان قم اســت. وی به 
نقش سازمان های مالیاتی و بانک ها در رکود و ضعف 
صادرات و توســعه صنایع چوب قم اشاره کرد و اظهار 
داشــت: مشــکالت ریز و درشــت اداری سبب شده که 
صنعــت چوب قم به رغم اینکــه دومین صنعت مهم 
تولید مبلمان کشور است، با رکود درگیر باشد. در پایان 
این مراسم از فعاالن صنعت چوب استان تقدیر شد.

 نام محصول: فوق آبگریز نانو پارسه

این محصول با ایجاد الیه محافظ نامرئی، توانایی محافظت از سطح را درمقابل باران های اسیدی، 
ذرات خــاک، نــور خورشــید، رطوبــت، خــزه، علف هــا و غیــره دارد و موجــب افزایش طول عمــر و دوام 
مصالح مورد اســتفاده در داخل ســاختمان یا نمای خارجی می-شــود. به راحتی اســپری و 2 ســاعت 

پس از پاشش خشک می شود.
 مزایای استفاده از پوشش فوق آبگریز نانو پارسه:

کاهش اســتفاده از مواد شــوینده برای تمیز ســازی ســطح تا 90%، کاهش هزینه های پاکســازی و ضد 
عفونی کردن محیطی، کاهش دوره های پاک ســازی، کاهش آلودگی های محیط و محافظت ســطوح 
از تاثیــر نــم و کثیفــی هــا، ســهولت در تمیــز کردن لکــه های ســخت ماننــد ســیلیکون،چربی و روغن با 
اســتفاده از آب، جلوگیری از رشــد و گســترش کپک، جلبک و مشابه آن ها در محیط های بیمارستانی 
، حمام و سرویس بهداشتی،کاهش سایش و فرسایش سطوح، بی خطر و سازگار بودن مواد با محیط 
زیست، جلوگیری از یخ زدگی وضد یخ بودن،جلوگیری از شوره زدن روی نما وکار،حفاظت در برابر آب 
شــور و اســیدی، مقاومت شــیمیایی عالی در برابر اســید ها،بازها و انواع آالینده های نفتی، مقاومت 
بسیار باال در برابر سایش، محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش، جذب سریع و مقاوم در برابر شستشو 
تا فشــار 60 بار، مقاوم به حرارت تا ۴50 درجه ســانتی گراد بدون هیچ گونه تغیری در ساختار فیزیکی و 
شیمیایی سطح پایه، پاک کردن سریع و آسان سطح تنها با آب پاشی کردن، قابل استفاده در هرنوع 

سطح متخلخل صنعتی و معدنی.

بازار نانو پوشش ها
تقاضــای بازار جهانی نانو پوشــش ها در ســال 2012، 255 کیلوتن و با تخمیــن درآمدی حدود 1۴950 
میلیــون دالر بــوده اســت. البتــه افزایــش تقاضــای مواد پیشــرفته در صنایع پزشــکی و خودروســازی، 
دلیلی برای رشــد نانو پوشــش ها بوده اســت. پوشش های توسعه یافته بر اساس فناوری نانو، دارای 
مزیت هایی از قبیل افزایش سختی، مقاومت در برابر سایش و انعطاف پذیری و شفافیت باال نسبت 
بــه پوشــش های مرســوم هســتند. انتظارمی رود افزایــش آگاهی درمورد پوشــش های ضــد میکروبی 

وخود تمیزشونده و کاربرد آن ها باعث بهبود تقاضای بازار در سال های آینده شود. 
این محصول تولید مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسالمی استان قم می باشد.
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دامپروی و کشاورزی

6 نقطه قوت اقتصاد ایران به گزارش موسسه مطالعاتی مک کینزی در ژوئن 2016)ایران: فرصت رشد یک تریلیون دالری؟(
6- موقعیت راهبردی برای جریان های بین مرزی:  »ایران می تواند مجددا به کانون تجارت منطقه ای تبدیل شود«. ششمین نکته مثبت ایران که در 
گزارش مک کینزی به آن پرداخته شــده، جغرافیای ایران )اندازه و موقعیت( بوده که باعث می شــد کشــور به صورت تاریخی، توقفگاهی مهم در مســیرهای 
تجاری شرق-غرب و شمال-جنوب تبدیل می کرد. بر اساس این متن، ایران با ۷ کشور با جمعیت ۴30 میلیون نفر و تعداد خانوارهای ۴0 میلیون نفری 
مرز مشترک دارد و خصوصیات ویژه جغرافیایی آن، می تواند به کشور فرصت تبدیل شدن به کانون منطقه ای مهمی برای تجارت را بدهد.

جاذبه های طبیعت گردی استان

کوتاه از اقتصاد استان
ح حمایت مالی از زوجین نابارور در قم آغاز طر
در راســتای طــرح تحــول نظام ســالمت بســته جدید حمایــت مالی از زوجیــن نابارور با انعقــاد قرارداد 
همکاری فیمابین دانشــگاه علوم پزشــکی قم و مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی 
قــم اجرا می شــود.در این تفاهم نامه مقرر شــد تا همه زوجین نابارور تحــت حمایت درمانی قرار گرفته 

به گونه ای که 85 درصد هزینه ها توسط دولت و 15 درصد بقیه نیز توسط زوج ها پرداخت شود.
بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه، از مهرماه افــرادی که ناباروی اولیه دارند و ســن زن کمتر از ۴2 ســال بوده 
و حداقــل یکــی از زوجین دارای تابعیت ایرانی باشــد، از خدمات اعمال میکرو اینجکشــنIcsI,تلقیح 

داخل رحمی IUIو انتقال جنین فریز ET  مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی بهره مند می شوند.

کشاورزی استان پسته، ظرفیت ناشناخته 

سیمای آماری باغداری در استان

شــهریور ماه امســال در حالی نخستین جشن پسته 
در شمس آباد قم برگزار شد که شاید هنوز بسیاری از 
مردم اســتان هم باور نداشته باشند که در قم پسته 
ای در حــال تولیــد اســت که از نظر طعــم و مزه، رتبه 

دوم کشور را دارد.
جهــاد  ســازمان  رئیــس  طالیــی،  رضایــی  محمــد 
نــوع   11 ازکشــت  جشــن  ایــن  در  اســتان  کشــاورزی 
پســته، بــا تولید ســه هــزار و 500 تن خبــر داد و تاکید 
کــرد: درصورت کاهش ســودهای بانکــی و حمایت از 

کشاورزان می توان این میزان را افزایش داد.
باالیــی  کیفیــت  از  قــم  پســته  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تحقیقــات  مرکــز  شــد:  یــادآور  اســت،  برخــوردار 
کشــاورزی، پســته قــم را بعــد از ســاوه و در رتبــه دوم 
طعــم و مزه معرفی کرد که نشــان از تالش کشــاورزان 
در تولیــد ایــن محصــول دارد. رئیس ســازمان جهاد 
هکتــار  هــزار   10 وجــود  بیــان  بــا  اســتان  کشــاورزی 
بــه همــت کشــاورزان  افــزود:  بــاغ پســته در اســتان 
زحمت کــش، تولیــد پســته در اســتان رونــد خوبــی 
داشــته و رتبه هشــتم کشــوری را به خــود اختصاص 
داده اســت. وی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر 
باغ های بســیاری احداث  شده است که تولید پسته 

را رونــق بیشــتری داده و در صــورت اجرایــی شــدن 
اقدامــات مصــوب وزارت جهاد کشــاورزی، این نوید 
را می دهیــم که تا پنج ســال آینده همه اراضی تحت 

کشت از سیستم آبیاری نوین بهره مند شوند. 
محمد علی طهماسبی، معاون وزیر جهاد کشاورزی 
در امــور باغبانی نیز در این جشــن بــا تأکید بر این که 
کل پســته تولیــدی در کشــور مازاد بر مصــرف داخلی 
اســت و بایــد بــه خــارج از کشــور صــادر شــود، گفــت: 
آفــت هــا و  بــا  رعایــت مســائل بهداشــتی و مقابلــه 
بیمــاری هــا نقــش مهمی در فتــح دوباره بازار پســته 
اتحادیه اروپا دارد. وی افزود: در حالی که در گذشته 
ایــران ســاالنه 90 هــزار تن پســته به کشــورهای عضو 
اتحادیــه اروپــا صادر می کرد، این میزان در ســالهای 
اخیــر بــه شــش تا هفــت هــزار تن کاهــش پیــدا کرده 
اســت. معاون وزیــر جهاد کشــاورزی در امور باغبانی 
افــزود: ورود گســترده و همــه جانبه به بــازار اتحادیه 
اروپا در بحث کاالی پســته بایــد یکی از دغدغه های 
جــدی تجار، شــرکت هــای تعاونی و تولیــد کنندگان 
این محصول در کشــور باشــد. وی افزود: تحقق این 
امــر بیــش از هر چیــز نیازمند توجه جدی نســبت به 
تولیــد پســته با کیفیت و عــاری از هر گونــه انواع آفت 

و بیمــاری قارچــی اســت؛ زیــرا ایــن موضــوع بــرای 
خریــداران ایــن محصــول در کشــورهای یــاد شــده از 

حساسیت ویژه ای برخوردار است. 
وی با بیان این که با توجه به اقلیم خشــک و خاک 
شــور موجــود در قم، کاشــت گیاهان دارویــی و انواع 
مختلــف پســته مــی توانــد جایگزیــن مناســبی برای 

محصــول های بــا مصرف آب باال باشــد، اضافه کرد: 
توســعه گلخانــه و تولید محصول هایــی مانند گوجه 
فرنگــی و خیــار در این محیط ها به جــای فضای باز 
نیز  از دیگر اقدام هایی اســت که انجام آن می تواند 
تــا حــد زیادی از مصــرف بیش از انــدازه آب ممانعت 

به عمل آورد.

فعالیــت باغداری یکی از زیربخش های بســیار مهم 
بخــش کشــاورزی بــه حســاب مــی آید کــه بــه همراه 
فعالیت زراعت حدود 66 درصد ارزش افزوده بخش 

کشاورزی به قیمت ثابت را تشکیل می دهد. 
مرکــز آمــار ایــران در یــک طــرح کــه بــه تازگــی منتشــر 
نمــوده، اطالعــات گســترده ای در مــورد تعــداد بهره 
بــرداری های دارای فعالیت باغــداری، خصوصیات 

جمعیتــی اعضــای خانوار بهــره برداری هــای دارای 
فعالیــت باغــداری، مســاحت بــاغ و قلمســتان )بــه 
تفکیک ســاده و مخلــوط(، مقدارتولیــد محصوالت 
نهــال، جمــع آوری  بــارور و  تعــداد درخــت  باغــی و 

نموده است. 
بــرای  فقــط  اطالعــات  ایــن  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
خانوارهــای بهره بردار ســاکن آبادی ها و شــهر های 
کشــور کــه دارای فعالیــت باغــداری بــوده انــد جمــع 

آوری شده است.
منظــور از باغــداری، احــداث و نگهــداری بــاغ هــای 
مثمــر و غیــر مثمــر شــامل قلمســتان و بــه طورکلــی 
پــرورش نباتــات دائمــی روی زمیــن، در فضــای بــاز 
ایــن آمـــــــار بیــــان  یــا زیــر پوشــش مــــــوقت اســت. 
مــی کنــد افــراد دارای فعالیــت باغــداری و تولیــد کل 

محصــوالت باغــی اســتان در ســال گذشــته 68۴8 
نفــر بــا مســاحت9893هکتار بــوده اســت کــه از این 
میــزان تعــداد 2۴10 نفــر دارای باغ تــک محصول به 
مســاحت ۷196هکتــار و تعــداد 5110 نفــر دارای بــاغ 

چند محصولی به مساحت 269۷هکتار بوده اند.
بهره برداران باغی استان 6595۴ تن محصول تولید 
نمــوده انــد که در میــان بهره برداران تــک محصولی 
بــا ۴3۷2هزار درخــت بــارور و 1536هزارنهال میزان 

۴3122 تن تولید داشته اند.
نیــز 1035  بــرداران چنــد محصولــی  در میــان بهــره 
اصلــه درخــت بــارور و 1۷9هــزار اصلــه نهال بــا تولید 
218۷3تــن محصول  و از میان ۴6هزار اصله درخت 
نهال،959تــن  9هــزار  و  پراکنــده  صــورت  بــه  بــارور 

محصول بدست آمده است.

13383نفــر در فعالیــت هــای باغــداری اســتان بــه 
عنــوان بهره بــردار حضور دارنــد که ۷305نفــر آنان را 
مــردان و   60۷8نفر آنان را زنان تشــکیل می دهند. 
آمــار ســطح تحصیــالت ایــن بهــره بــرداران حاکــی از 
پاییــن بودن ســطح تحصیالت این افراد می باشــد. 
چنانچــه تنهــا 300 نفر از این افــراد دارای تحصیالت 
فــوق دیپلم کشــاورزی و یــا غیرکشــاورزی و یا مدرک 

تحصیلی باالتر می باشند. 
وضــع فعالیت جمعیت 10 ســاله و باالتــر خانوارهای 
بهــره بردار دارای فعـــــــالیت باغــــــداری نیز نشـــــــــان 
مــی دهــد از مجمــوع 12۴۷9 نفــر تعــداد 5۴21 نفــر 
نفــر   1638 کار،  جویــای  بیــکار  نفــر   ۴23 شــاغل، 
محصــل، ۴308خانه دار،10 نفــر دارای درآمد بدون 

کار و 680نفر هم وضعیت سایر دارند.

دره قاهان

زیبایی، آرامش، هراس، اقتدار و ناشــناخته بودن، مختص طبیعتی اســت در دل بیابان و در منطقه 
ای به فاصله ی کمتر از یک ساعت از شهر قم به نام دره قاهان.

دره ای بکــر در میــان چشــم انــدازی بیابانی کــه نگهبان زیبایی کــم نظیر رقص آب رودخانه ای اســت 
در دل صخره هایی عظیم! گذر از نیزارهای گاه ســوخته ی آن، خبر از بی رحمی دســت بشــر می دهد 
و فریــاد ســنگ ریزه های دره، گویای آن اســت کــه به هر نامهربانی، مجال دیــدن روی رودخانه اش را 

نمی دهد.
نشــیبی ســهمگین در ابتدای دره به استقبال طبیعت دوســتان می آید که اگر با طمأنینه و مالیمت از 
آن عبور کنند و وارد قلمرو نیزارهای ســر به آســمان کشــیده آن نشوند، به سکوتی رهسپار می شوند که 
تنها صدای آب روان به گوش می رســد و در جســتجوی صدا در البه الی نیزارها، طنازی آب رودخانه 
قاهان نمایان می شــود. قدم در آرام آبی که گرما و خســتگی نشــیب را از شما می زداید و در آن سویش 
فــرازی دلنشــین انتظار شــما را می کشــد. اگــر می-خواهیــد در طبیعت قم، تــرس و آرامــش، زیبایی و 
عظمــت، ســرما و گرمــا، خســتگی و نشــاط، شــادی و خنده ، همــه را در کنار هــم تجربه کنیــد، دره بکر 
قاهــان را ازدســت ندهیــد. اما فرامــوش نکنید بیابــان، دره، رودخانــه و کوه این منطقه، بکر و دســت 

نخورده است.
پس عالوه بر اینکه مجهز سفر می کنید در طبیعت آن جز جای پایتان را جا نگذارید!

دکتر  رویا اکبری
مدیر آژانس گردشگری طبیعت رویایی و کارشناس گردشگری
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اولین نشریه اقتصادی استان قم

از زاویــه دیــد بیندگان بیرونی شــهر، می گویم شــهری 
بســیار زشــت؛ اما دارای کاراکترها و بناهای بسیار زیبا 
که اگر جزء جزء بنگریم اجزای زیبایی دارد ولی ترکیب 

خوبی ندارد.
Á  بــرای زیباتــر شــدن ســیمای قــم، مدیریت

شــهری بایــد از چه المان هایی اســتفاده کند 
تا به سمت شهر جدید و مدرن پیش رویم؟

باید به ســمت المان هایی حرکت کنیم که به راحتی 
تکثیــر مــی شــوند. یک ســاختمان کــه امروز ســاخته 
مــی شــود ســال هــا پابرجاســت و نمــی توان بــا تغییر 
ســاختمان ها ســیمای یک شــهر را به ســرعت تغییر 
داد. باید به ســمت نشــانه هایی رفت که بــا آن ها در 
زمــان کوتــاه تــری نمــای شــهری را زیبــا نمــود؛ مانند 
تابلوهای واحدهای تجاری که می توان هر چند سال 
یکبــار آن هــا را تغییــر داد؛ یــا تــک درخت هــا در میان 
کوچه ها و المان هایی که در مدت کوتاهی قابل تغییر 

هستند. 
Á  عمر ســاختمان ها در دنیا باالی صد سال

اســت؛ چــه بایــد کرد تا عمــر ســاختمان ها در 
ایران نیز افزایش یابد؟

در ایران، عمر ســاختمان ها بر حســب آمار ارائه شده 
در حدود ســی ســال اســت کــه اخیرا عمر ســاختمان 
هــا بــا نظــارت شــهرداری و ســازمان نظام مهندســی 
افزایش یافته اســت. طبیعتا مجتمع های آپارتمانی 
ومجموعه ها نمی توانند عمر سی سال داشته باشند 
و بایــد عمــر باالتــری داشــته باشــند. خوشــبختانه با 
مقاوم سازی، عمر ساختمان ها افزایش یافته است. 
امــا بایــد در جزئیات هم از طرح هایی اســتفاده کنیم 
که دوام بیشتری دارند. دکوراسیون ساختمان را می 
تــوان هــر چند ســال یکبار تغییــر داد اما ســاختار یک 

ساختمان به راحتی قابل تغییر نیست.
Á و نکته پایانی؟

باید اتفاقات خوب شهری را برجسته کنیم. اتفاقات 
خوبــی در شــهر داریــم. بیایــد در خصــوص اقدامــات 
مثبتی که در شــهر در حال روی دادن اســت تبلیغات 
کنیم و نکات مثبت را بازگو کنیم تا کارفرمایان از آن ها 
استفاده کنند. هر چه این نکات بازگو نشود، کارفرماها 
در زمان اجرا به سمت طرح های نامتجانس و زودگذر 
می روند و اینکه مدیریت شهری می بایست به افراد 
خالق و توانمند که در شهر پروژ  های ماندگار اجرا کرده 
انــد فضای کاری بیشــتری بدهد تا ســیمای شــهری 

جذا ب تری داشته باشیم.

کنیم اتفاقات خوب شهرمان را بیان 
لیســانس  فــوق  مــدرک  دارای  بشــارتی،  امیــد 
معمــاری و شهرســازی اســت. مدیـــــریت طراحی 
و برنـــــامه ریـــــــزی شهـــــرداری قــم، دبیــر ستـــــاد 
ســرمایه گذاری شــهرداری قم، دبیر ســتاد ســرمایه 
گــذاری  ســرمایه  معاونــت  قــم،  اســتان  گــذاری 
امــالک  معاونــت  تهــران،   12 منطقــه  شــهرداری 
در  تدریــس  کیســون،  شــرکت  گــذاری  ســرمایه  و 
دانشــگاه و... از ســوابق مدیریتی وی می باشد. 
بشــارتی، هــم اکنــون مدیرعاملی شــرکت مکعب 
سپید را برعهده دارد که حاصل گفتگوی ما با وی 

در خصوص سیمای شهری قم را می خوانیم.
Á  قم به عنوان مرکز جهان تشیع، برای رسیدن

به استانداردهای شهرسازی از چه نقاط قوت و 
ضعفی برخوردار است؟

در حــوزه شهرســازی برای رســیدن به اســتاندارهای 
شهرســازی، طــرح هــای باالدســتی، راه حــل هــا و افق 
هایی را برای توسعه شهری مشخص می نمایند؛ طـــــرح 
هــای جـــــامع و تفضیلــی ضــــــوابط کلــی را تهیـــــه می 
کنند. ادامــه این ماجرا به عهده طراحان، کارفرمایان 
و پیمانکارانــی اســت کــه در مجموعــه ســاخت و ســاز 
شــهری کار می کنند و پروژه هــای دولتی که در اختیار 
مدیریــت شــهری اســت، بخشــی از ســیمای شــهری 
را شــکل می دهد. عمده پـــــــروژه هایی که سیمــــــای 
شــهری را تشکیـــــــل مــی دهــد، از ســه ضلــع کارفرما، 
پیمانــکار و مهندســین طــراح تشــکیل شــده اســت. 
مهندســین طــراح بــا فکر مهندســی بایــد پــروژه را به 
درستی طراحی کنند و ضوابط و طرح های باالدستی، 
مســیر را مشــخص کنند؛ کارفرمایانی که ممکن است 
طرح یا نمایی را مد نظر داشــته باشــند که با سیمای 
شــهر اســالمی و ایرانی سنخیت نداشته باشد که این 
تنها با فرهنگ سازی قابل اصالح است و پیمانکارانی 
کــه در زمــان اجرا باید به همــان روش هایی که بخش 
کارفرما و مهندسی پیشنهاد وتوصیه نموده اند پایبند 

بوده و پروژه را اجرایی کنند. 
Á  شــما بــه اضــالع تشــکیل دهنــده ســیمای

کردیــد؛  اشــاره  خصوصــی  بخــش  در  شــهری 
مدتی است که شاهد اقبال به برخی طرح ها در 
ساختمان ها هستیم که با نماد های اسالمی 

و ایرانــی ســنخیت چندانــی ندارد، منشــا این 
اقبال را در چه می دانید؟

در اجــرای یــک پــروژه کارفرماهــا، یا به دنبال ســاخت 
و ســاز هــای عمده، ســود های اقتصــادی و جذابیت 
فروش هستند یا به صورت شخصی برای خود اقدام 
به ســاخت و ساز می نمایند. در هر دو مورد جذابیت 
مهــم اســت. لذا اگــر امروز مــی بینیم جذابیــت، نما یا 
مصالــح خــاص را پیشــنهاد مــی کننــد و اقبــال نیز به 
این ســمت اســت، این وظیفه مدیریت و مهندســی 
شهری است که جذابیت پایدار را به کارفرمایان معرفی 
کند. دیده شــده به صــورت موقت نمایی مورد توجه 
قــرار می گیــرد؛ چنانچــه در دوره ای نماهــای گرانیتی 
مــورد توجــه بود. ســبک های متعــددی آمدنــد و به 
ســرعت هم جای خود را به ســبک های دیگر دادند. 
مدیریت شهری باید کارفرما را به سمت فرهنگ درست 
هدایت کند و مهندسین باید این فرهنگ را تقویت کنند 
تا کارفرمایان به سمت ســفارش پروژه هایی نروند که با 
فرهنگ شهری نامتجانس است. برگزاری نمایشگاه ها و 
ارائه طرح هایی به کارفرمایان در فرهنگ سازی بسیار 
موثر اســت. وقتی نمونه کارها و نمونه های شــاخص 

دیده شود، مطمئنا  کارفرمایان به سمت این طرح ها 
سوق پیدا خواهند کرد.

Á  و اســالمی  معمــاری  هــای  جذابیــت  چــرا 
ایرانی به خوبی معرفی نشده است؟

باید سه بخش را دخیل دانست. نخست فرهنگ، که 
نهاد های مســئول، جذابیت های معماری اســالمی 
ایرانــی را به درســتی معرفی نکرده انــد. همه ما از یک 
خانــه قدیمــی با حیــاط مرکــزی و باغچه و حــوض در 
میــان آن لــذت مــی بریــم؛ امــا در عمــل بــه آن پایبند 
نیستیم که این نیازمند فرهنگ سازی است. بخش 
دوم مهندســینی هســتند که  باید این جذابیت ها را 
نمایــش داده و در پــروژه هــا آن ها را تکــرار و به کارفرما 
معرفی کنند تا  کارفرما تمایل به اجرای این نوع طرح ها 
داشــته باشــد؛ و سوم پیمانکار که همه اجزای طرح را 
به درستی کنار هم قرار دهد تا زیبایی و انسجام طرح 
هویدا  گردد. باید هر سه جزء کنار هم به درستی کار را 

انجام دهند تا شهری زیبا داشته باشیم.
Á  مدیریــت در  شــما  ســابقه  بــه  توجــه  بــا 

شهری، سیمای شهر قم را به صورت خالصه 
چگونه می توان بیان کرد؟

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 

کنیم؟ کوچک را راه اندازی  کار  کسب و  چگونه یک 

امــروز، یکــی از ســوال برانگیزترین مشــکالتی که مردم، خصوصا جوانــان در پیش روی خود دارند، مشــکل 
بیکاری، نوع سرمایه گذاری و به عبارتی دست و پا کردن یک شغل برای خودشان است. لذا در این خصوص 
سواالتی که به ذهن خطور می کند، موارد ذیل است: چکار کنم؟ از کجا شروع کنم؟ دست به چه کاری بزنم؟ 
چکار کنم که درآمد داشته باشم؟ به چه کاری دست بزنم که موفق شوم؟ چه کاری کنم که سرمایه ام از بین 
نرود و سواالتی از این قبیل. در این راستا،  اولین راهکار مراجعه به یک مشاور سرمایه گذاری و شغلی است 
که با توجه به عالقه شما،  انگیزه شما، تخصص شما و همچنین حجم سرمایه گذاری شما، راه را به شما 
نشــان دهد. ) که متاســفانه اخذ مشــاور در کشور ما هنوز فرهنگ سازی نشده است (دوستان عزیز، اولین 
موردی که در موفقیت هر کس نقش اساســی را ایفا می نماید، عالقه و انگیزه شــما نســبت به کاری اســت 
که می خواهید انجام دهید. پس ابتدا به ساکن عالقه و انگیره خود را بشناسید. خیلی از افراد هستند که 
بدون عالقه و انگیزه دســت به کاری زده اند که انتهای آن چیزی جز شکســت نبوده است. دومین عامل، 
نیــاز ســنجی بــازار و دریافت اطالعات درخصوص کاری اســت که می خواهید انجام دهیــد. آیا کاری که من 
می خواهم شروع کنم، بازارخوبی دارد؟ آیا من برای این کارم مشتری خواهم داشت؟ تبصره 1: چون مهم 
ترین مالک شــما در کســب وکار، شناخت مشتری و نیاز مشــتری است. این مشتری است که گردونه کاری 
شما را به گردش در آورده و برای شما سود آوری خواهد داشت. سومین عامل، توانایی و پتانسیلی است 
که شما در خودتان سراغ دارید. شما باید با توجه به عالقه، تخصص و ویژگی های خاص خودتان، شغلی 
را برای خودتان دست و پا کنید. قبل از انتخاب شغل لطفا سواالت ذیل را از خود پرسیده و پاسخ دهید: 
به چه کاری عالقمندید؟ آیا دوست دارید تنها باشید یا شراکتی کار کنید؟ حجم سرمایه گذاری شما برای 
کار جدیدتان چقدر است؟ آیا شغل خاصی مد نظر شماست؟ آیا کار شما اداری است یا آزاد؟ آیا بازنشسته 
هســتید؟ دوســت دارید چند نفر را مشــغول به کار کنید؟ آیا کار تولیدی را دوست دارید؟ یعنی مایلید  یک 
خط تولید برای خودتان داشــته باشــید؟ آیا کار بازاریابی را دوســت دارید؟ فن بیان و روابط عمومی شــما 
چطور اســت؟ آیا مکان خاصی را جهت راه اندازی یک شــغل ایده آل دارید؟ فضا چقدر اســت؟ با پاسخ به 
این ســواالت، شــما می توانید خود را شناســایی کرده و با دید باز اقدام به یک کار مناســب نمایید. فاکتور 
بعدی: مشاوره از افراد خبره است. تبصره 2: مشاوره خوب است ولی با اهل فن مشاوره کنید. از افراد موفق 
مشورت بگیرید. هیچ وقت اهداف خود را بروز ندهید. ) چون ممکن است در حین مشاوره با افرادی که در 
این جایگاه نیستند، ایده شما حک شود ( و فاکتور بعدی که بسیار مهم است، هدف و برنامه ریزی است. 

همیشه برای کار خود هدف و برنامه ای مدون داشته باشید.
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