
فرش را مطابق با فرهنگ جهانی تولیدکنیم

رشد قم در  گرو حمایت 
از  بخش خصوصی

ابوالفضــل رجبیــان، از بزرگان فرش دســتباف 
ابریشــم ایران اســت که ســال ها در زمینــه تولید 
و صــادرات فرش دســتباف ابریشــم حضور دارد. 
رجبیــان کــه هم اکنون به عنــوان رییس اتحادیه 
صــادر کننــدگان فــرش دســتباف و نایــب رییــس 
کشــاورزی  و  معــدن  صنعــت،  بازرگانــی،  اتــاق 
معتقــد  اســت  مشــغول  فعالیــت  بــه  نیــز  اســتان 
احتــرام  فــرش  بــرای  همــواره  ایرانیــان  اســت 
هــای  نمــاد  از  یکــی  و  انــد  بــوده  قایــل  خاصــی 
منزلــت اجتماعــی در نــزد آنــان فــرش دســتباف 
برگــزاری ســیزدهمین  بــا  اســت. همزمــان  بــوده 
نمایشــگاه فــرش دســتباف اســتان در گفتگویــی 
ابریشــم  دســتباف  فــرش  وضعیــت  بــه  وی  بــا 

ایم. پرداخته 
Á  بــا توجــه به ســابقه شــما در صنعــت فرش

دســتباف در حــال حاضــر وضعیــت صــادرات 
جایگاهــی  چــه  از  ابریشــم  دســتباف  فــرش 

برخوردار است؟
وضعیــت صــادرات فــرش دســتباف ابریشــم در 
ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته بهتــر بــوده 
اســت. امــا اگــر ســالیان متوالــی گذشــته را در نظــر 
بگیریــم شــاهد افــت صــادرات بــوده ایــم. بــه طــور 
مثال در ســال 1374 صادرات غیر نفتی کشور 4/8 
میلیــارد دالر بوده که بیش از یک چهارم این مقدار 
را فرش و صنایع دستی تشکیل می داد در حالیکه 
هــم اکنــون در حالــت بســیار خــوش بینانــه میــزان 

صادرات کمتر از 500 میلیون دالر است.
Á  بــرای بازگشــت بــه جایــگاه قبلی فــرش در

میان صادرات غیر نفتی چه باید کرد؟
فــرش را نباید بــه عنوان یک کاالی صنعتی نگاه 
کــرد؛ فرش یک هنر اســت. اگر اثــرات اجتماعی این 
هنــر را در نظــر بگیــرم متوجه خواهیم شــد کــه باید 
بــه هنــر فــرش توجه جــدی کــرد. فرش یــک کاالی 
چند وجهی هنری، اجتماعی و اقتصادی اســت که 
متاســفانه رقبــای جهانــی آنچه را که بایــد ما انجام 
می دادیم انجــام داده اند. البته موانعی هم مانند 
تحریــم هــا و روابط برخی کشــورها ســبب بــه وجود 

آمدن این وضعیت شده است.
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تقدیر از صادرکنندگان برتر؛

معتقديم كه براي برون رفت از اين مشكالت فعلي و توسعه و پيشرفت قم، چاره ای 
نداريم جز اينكه جذب سرمايه گذاری خصوصی داشته باشيم. 

دولت نمی خواهد كه قيمت تمام شده باال رود. اما به خاطر مسائلی كه از گذشته 
باقيمانده توان كاهش قيمت تمام شده را ندارد. 

سابقا به خاطر اينكه  پروژه مونوريل را جا بيندازند آمده اند خط دوم مترو را حذف 
كرده اند.  نمی دانم اسم اين كار را چه بگذاريم؟ 

دغدغه هایی که باید مورد توجه قرار گیرد
اقتصاد مقاومتی در قم  

گام های نخست

تقاضای القایی 
در حیطه خدمات 

سالمت

قم در احاطه
معماری به دور از 

اصالت ایرانی اسالمی

محیط بان قمی
ایده پرداز نذری

برای طبیعت

جایگاه استان
در استفاده از فناوری 

اطالعات

کار آفرینی ، گامی در راستای اقتصاد مقاومتی

گرامــی داشــت روز ملــی صــادرات در حالی برگزار شــد که تولید کنندگان اســتان 
واردات را خطــری جــدی برای تولید داخلی عنوان و خواســتار توجه جدی دولت 

به حمایت از صنعتگران داخلی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی هستند...

یازدهمین جشــنواره کارآفرینان برتر اســتان با معرفی فعاالن برتر کارآفرینی و تاکید بر گسترش فرهنگ کار 
افرینی  برگزار شد.

جمشــید تقــی زاده معــاون امور مجلــس حقوقی و اســتان های وزارت تعاون کار و رفــاه اجتماعی در این 
مراســم بــا اشــاره بــه جایگاه ویژه اســتان ، قم را شــهری اســتراتژیک دانســت و گفت: یکــی از الزامات تحقق 
اقتصــاد مقاومتــی کــه مد نظر مقام معظم رهبری اســت ، توجه به اقتضائات زمانــی و مکانی و به خصوص 
استفاده درست از ظرفیتهای مناطق مختلف کشور است و باید گفت در این میان قم یکی از حایز اهمیت 
ترین مناطق کشور است....                                                                                                                     ادامه در صفحه 8

احمــد بحــری، محیط بــان ٣٥ســاله قمــی 
حــاال  و  دارد  محیط زیســت  لیســانس  کــه 
١٠ ســال اســت که در جنــوب اســتان  و منطقه 
حفاظت شــده پلنــگ دره، محیط بــان اســت.
ایده پــرداز اصلــی و مبتکــر آییــن نــذری بــرای 

طبیعت است.
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استاندار در گفتگو با سپهر اقتصاد؛

 سید مهدی صادقی دهمین استاندار قم است که از تابستان سال گذشته سکان هدایت استانداری قم 
را برعهده گرفته است. صادقی در طول این مدت همواره بر حمایت از سرمایه گذاران در استان تاکید داشته 
و معتقــد اســت حــل بســیاری از مشــکالت اقتصــادی که اکنــون گریبان گیر قم اســت در گرو حضــور و حمایت 
جدی از بخش خصوصی در عرصه اقتصاد اســت. وی به برخی از رفتار هایی که با ســرمایه گذاران در اســتان 
شــده انتقاد دارد و معتقد اســت باید نگاه ما  به ســرمایه گذار تغییر کند. در گفتگویی با اســتاندار به بررســی 

برخی از مسایل اقتصادی استان پرداخته ایم...

سپهر اقتصاد
سال دوم  شماره هشتم  دی 1395  8 صفحه  قیمت  2000 تومان

نخستین نشریه اقتصادی استان قم



سپهر اقتصاد دی 21395
شماره 8  8 صفحه قم، پایتخت فرش ابریشم جهان

 

یکی از توانمندی های اقتصادی قم ، فرش ابریشم است . فرش ابریشم دردنیا به نام قم شناخته 
می شود حتی اگر در مراغه، تبریز  یا خارج ازکشور بافته شود . به همین دلیل قم پایتخت فرش ابریشم 
جهان اســت. طی ســال های 1372-1374 صادرات فرش ایران رشــد باالیی را تجربه کرد و  ازمرز یک 
میلیارد وپانصد ملیون دالرگذشــت .ولی به مرور وازســال 1375 به دلیل گرانی ، ورود رقبای قدرتمند 
و کاهــش شــدید صــادرات، جایــگاه اقتصــادی  خود را ازدســت داده اســت ، با توجه بــه اینکه صنعت 
فــرش از ســویی در اقتصــاد خانوار وابســته به این صنعت وازســویی دیگر صنایع زیادی به آن وابســته 
است و ازهمه مهم تر هنری است که مخصوص ایرانیان است ازموقعیت مناسب و ممتازی اقتصادی 
برخوردار  است و می تواند در صادرات غیر نفتی که  همواره مورد تاکیدمقام معظم رهبری است نقش 
مهمــی را ایفا نماید. از مشــکالت صنعت فرش دســتباف می توان به تامین مــواد اولیه مرغوب، تولید 
وبافت استاندارد، استاندارد سازی، عدم ثبت جهانی نقشه ها وطرح ها، تورم وگران شدن دستمزدها 
، عدم پوشش بیمه ای مناسب، عدم تبلیغات صحیح ، عدم اطالع از سلیقه مشتری وجامعه هدف 
، قاچاق فرش، وجود رقبای متعدد ازقبیل هند ، چین ، پاکستان، عدم تحرک صادرکنندگان درایجاد 
بازارهــای جدیــد و عــدم دقت دربســته بندی اشــاره نمود. نکته مهــم در صادرات این اســت که فرش 
دســتباف کمترین میزان ارزبری وکم هزینه ترین شــیوه اشتغال درکشــور را دارد. در این خصوص چند 
نکته قابل تامل وجود دارد.نخســت عدم وجود شناســنامه برای فرش دستباف ایرانی باعث شده که 
سایر کشور ها فرش دستباف خودشان رابه نام ایران بفروش برسانند. طرحی تهیه شده است که فرش 
های دســتباف خارجی به هیچ وجه قابل فروش بنام فرش ایرانی نیســت و مســلمًا قم دارای جایگاه 
خاصــی بــرای اجرای این طرح اســت .دوم: فقدان نــوآوری ویکنواختی طرح ها ونبــودن طرح های نو 
وجالــب باعث شــده اســت فرش های بــدون گره هندی وچینی کــه به مراتب کیفیتی پایئــن تر ازفرش 
ایرانی دارند ، به مدد نوآوری درطرح ورنگ وتزئینی بودن آنها ، بازارهای جهانی فرش ایران را اشــباع 
کننــد. ســوم: مرکــز اطالعاتی جمع آوری وشــناخت کلیه اطالعات وســوابق راجع به فــرش وطرح های 
اصیل ایرانی موجود وثبت آنها در بازارهای جهانی برای جلوگیری ازتقلید رقبا باعث اعتبار فرش ایران 
خواهد شد .چهارم: نوبت دادن به بافندگان وصادرکنندگان . پنجم: اجرای تبلیغات صحیح . ششم: 
برنــد ســازی. هفتــم : تطابق طرح ها ونقوش با ســلیقه روز بازار. هشــتم:ایجاد نمایشــگاه های دائمی 
فــروش فــرش اصیــل ایرانی وارائه هنرایرانی توســط نمایندگی های وزارت امورخارجه . نهم: اســتفاده 
ازتجارت الکترونیک درصنعت فرش بسیار ضعیف است . امروز یکی ازنقاط قوت موفقیت دربازارهای 
جهانی اســتفاده ازتکنولوژی وتبلیغات تجارت الکترونیک اســت . دهم: شــناخت ســالیق مشــتری . 
یازدهم: موضع سازی برای فرش دستباف ایرانی )یعنی دست یابی به مکانی منحصر بفرد درمبارزات 
رقابتی برای محصول یا خدمت باتوجه به ویژگی های مهمی که رقبا فاقد آن هستند( و احیای جنبه 

های تاریخی ، فرهنگی ، هنری.

سیمای اقتصادی استان
محمد فقیهی

مدیرکل اسبق سازمان بازرگانی استان قم و کارشناس مسایل اقتصادی

برای هدایت خود، از مغزت استفاده کن و برای هدایت دیگران از قلبت.
شما قادر نخواهید بود مردم را به حرکت وادارید، مگر آنکه ابتدا عواطف آنها را بیدار کنید. همیشه قبل از تقاضای کمک از کسی، روی قلب 

او اثر بگذار و فراموش نکن که در ارتباطات، قلب مهم تر از مغز است.

کوتاه از اقتصاد استان

دیباچه

کوتاه از اقتصاد استان

انتقال ایستگاه راه آهن از مرکز شهر

ایسنا - علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه مجمع نمایندگان استان قم  که با 
حضور اســتاندار ،  شــهردار ، معاون امور مجلس وزارت راه و شهرســازی و  مدیر عامل شرکت راه آهن 
جمهوری اســالمی ایران برگزار شــد بر ضرورت عبور قطار برقی تهران- قم- اصفهان از قم تأکید کرد و 
گفت:  با ایجاد ایستگاه در مسجد جمکران می توان از مشکالت احتمالی در خصوص ایجاد ایستگاه 

روگذر و زیرگذر در قم که به وجود می آید، جلوگیری کرد.

اقتصاد مقاومتی در قم ، گام های نخست
در درجــه اول بایــد در اســتان در گفتمــان ســازی 

اقتصاد مقاومتی ورود پیدا کنیم.
دکتر زهرا احمدی پور معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در 
هجدهمین جلســه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
اســتان قــم در حالــی حضور پیدا کــرد که پیــش از آن در 
مصاحبه با ایسنا  گفته بود باتوجه به این که ما »ُمعین« 
استان قم هستیم، در بررسی های انجام شده در جلسه 
شــانزدهم ســتاد اقتصاد مقاومتی اســتان ؛ اصلی ترین 
نتیجــه این بوده که اســتان در تدوین برنامه های خود 
زیاد جدی عمل نکرده اســت. این ســتاد باید در قالب 
اقتصــاد مقاومتی عمل می کرد، اما آن چه که با آن روبه 
رو شــدم مانند این بود که گزارش عملکرد فعالیت های 
قبلــی خــود را ارائــه می دادنــد.وی اضافــه کــرد: در آن 
جلســه تفاوتــی نداشــت کــه نــام »اقتصــاد مقاومتــی« 
باشــد یا نه، به نظر می رسد با اجتماع و مباحث مطرح 
شده، اشکاالت مشخص شدند و از این به بعد ُمحرکی 
خواهد بود تا استان قم در مسیر اقتصاد مقاومتی خود 
و در راســتای سیاســت هایش برنامه ریــزی کــرده و روی 
همان ریل حرکت کند. اما ســخنان وی در این جلســه 
حاکی از تغییراتی بود چنانچه وی در ســخنانش اظهار 
داشــت: نسبت به جلســه قبل،  گزارش ها برنامه محور 
بــود اما برخــی از برنامه ها هنــوز از برنامــه محوری کافی 
برخوردار نیستند و برش استانی کافی را ندارند. به نظر 
می رســد جلســات و کارگروه هایی باید ایــن برنامه ها را  
تفکیک کنند تا در زمان ارائه، جایگاه اســتانی برنامه ها 

مشخص باشد.
وی گفــت: نیــاز داریــم اولویــت بنــدی مشــکالت و 
مســائل را با محور اقتصــاد مقاومتی ببینیم. چرا که در 
ســتاد اقتصاد مقاومتی قرار همین اســت کــه با رویکرد 
تســهیل کــردن پروژه هــا، آنهــا را بــه اتمــام برســانیم که 
خروجــی ایــن پــروژه هــا نشــان دهــد چــه حجمــی از 
برنامه هــا بــا چــه میــزان اشــتغال زایــی و درآمدزایــی 
همــراه کــرده اســت. احمــدی پــور در ادامه تاکیــد کرد: 
مســائل مطــرح شــده باید با برش اســتانی حــل کنیم. 
چه اشکالی دارد برای حل موضوع   مشکالت را  دسته 
بنــدی  کنیــم تا در گفت و گو با وزیر مربوطه در راســتای 
حــل و رفع آنهــا، اقدام کنیم. معــاون رئیس جمهور در 
ادامــه افــزود: در ایــن جلســات در خصوص مشــکالت 

مختلــف از جملــه مشــکل همــکاری بانک هــا بایــد به 
یــک جمع بندی برســیم و اجازه ندهیم مشــکالت به 
ماننــد چرخــه، مدام تکرار شــوند. باید در این مســیر با 
دقت بیشتر وارد شویم تا این مسائل به طور کامل حل 
شــود. رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشــگری در ادامه گفت: انجــام فعالیت ها در قالب 
واحدهای کوچک یک اصل در اقتصاد مقاومتی است 
.در جلســات آینده این موضوع باید به طور حتم  ارائه 
شــود تا برای توسعه واحدهای کوچک برداشته شود.  
دکتــر احمدی پــور با بیان اینکــه در درجــه اول باید در 

اســتان در گفتمان ســازی اقتصاد مقاومتــی ورود پیدا 
کنیــم و برنامه هــای اجرایــی را مبتنــی بــر سیاســت ها 
تفکیک و به صورت مشــخص ارائه داد، تصریح کرد: تا 
زمانی که این مشکالت به صورت دقیق و کامل دسته 
بندی نکنیم قرارگاه ســتاد اقتصاد مقاومتی نمی تواند 
کاری بکنــد و حل مشــکالت زمان بر اســت. در صورتی 
که اگر مســائل دســته بندی و مشــخص شــده و دارای 
بــرش اســتانی باشــد من موظــف به پیگیری هســتم و 
درخواست دارم با این رویکرد برنامه ها را دسته بندی 
و پیگیــری کنید. ســید مهدی صادقی اســتاندار نیز در 
این جلســه گفت: موضوع توسعه گردشگری در استان 
قــم را در اولویــت قــرار داده و موضــوع تحقــق اقتصــاد 
مقاومتــی را در این اســتان به رایــن مبنا پیگیری کنیم 
از حمایت هــای شــما  ایــن خصــوص  و امیدواریــم در 
نیــز برخــوردار باشــیم.. وی در ادامــه افــزود: در حــوزه 
گردشگری، گردشــگری زیارت محور توسعه استان قرار 
گرفته اســت که البته گردشــگری ســالمت نیز در استان 

قم مورد توجه قرار دارد.

قم در احاطه معماری به دور از اصالت ایرانی اسالمی

امروز کارهایی در شهر قم دیده می شود که هیچ ارتباطی با فرهنگ ایرانی و معماری ما ندارد. 
مهندس مهدی شکوری  از طراحان معماری سنتی ایران در نشست  قم پژوهی با موضوع بررسی اصول معماری اسالمی و ایرانی در پهنه استان قم  با تاکید بر 
ضرورت توسعه فرهنگ توجه به شاخصه های معماری سنتی و تاریخی در معماری های نوین تصریح کرد: متاسفانه بهایی به معماری سنتی خود ندادیم. این 
کارشناس ارشد معماری ادامه داد:در تیمچه بازار قم که اثری گرانقدر از استاد معمار قمی است می بینم همه شاخصه های معماری سنتی در آن دیده می شود 
و حتی درب ها دارای تناسب است اما در سبک جدید هیچ یک از این شاخصه ها دیده نمی شود. وی اظهار داشت: ایوان اتابکی حرم مطهر بنای دیگری است 
که زیباترین مقرنس های ایرانی را داشته و آن هم یک کار بدون ایراد است و مقرنس های این ایوان شاه گره هایی  را داردکه در هیچ بنایی در کل کشور نمی توان 
نظیر آن را پیدا کرد. شکوری با اشاره به اینکه مسجد اعظم یکی از بهترین مساجد معاصر ایران است گفت: گره هایی که گنبد این مسجد دارد منحصر به فرد است 
و به صورت دست گردان ساخته شده که شاهکاری در شهر قم محسوب می شود. این کارشناس معماری معتقد است یکی از بدترین بناهایی که در سال های 
اخیر ســاخته شــده بنای مســجد جمکران اســت که الگوی معماری وهابی دارد. وی معماری مسجد جمکران را کاری بی کیفیت توصیف کرد که همین اآلن هم 
برخی تزئینات آن در حال ریزش است. شکوری گفت: یک قوس دسته سبدی جلوی دید گنبد مسجد را گرفته و تزئینات با کمترین فکر و اندیشه ساخته شده 
تا کاری بی ریشــه و بی هویت ســاخته شــود. وی با اشــاره به استفاده از درب های گاراژی در مســجد جمکران اظهار داشت: تمام اصول معماری ایرانی اسالمی در 
این بنا زیر سئوال رفته است. وی با اشاره به اشتباهات معماران، کارفرمایان و شهرسازها در دوران معاصر گفت: امروز کارهایی در شهر قم دیده می شود که هیچ 
ارتباطی با فرهنگ ایرانی و معماری ما ندارد. منوریل قم یک فاجعه در عرصه سیما و منظر و شهرسازی محسوب می شود که دید را در برخی خیابان ها نسبت 
به حرم مطهر مسدود کرده است و ایستگاه ها بسیار بدشکل ساخته شده اند. شکوری خاطرنشان کرد: حتی بنای جدید ساختمان شهرداری نیز هیچ تناسبی با 

معماری اصیل ندارد و تنها یک سری القاهات در آن دیده می شود تا وانمود شود معماری اسالمی و ایرانی است در حالی که اصال سنخیتی با آن ندارد.
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گفت و گو

همیشــه به خاطر بســپارید که هدف شــما این نیســت تا افراد را وادارید از شــما به بزرگی یاد کنند، بلکه مهم آن اســت که آن ها را وادارید تا از 
یادداشتخودشان به بزرگی یاد کنند. اگر به آن ها ایمان داشته باشید، آن ها همان کار را می کنند که شما می خواهید.

فرش را مطابق با فرهنگ جهانی تولیدکنیم
دســتباف  فــرش  بــزرگان  از  رجبیــان،  ابوالفضــل 
ابریشــم ایــران اســت کــه ســال هــا در زمینــه تولیــد 
دارد.  حضــور  ابریشــم  دســتباف  فــرش  صــادرات  و 
رجبیان که هم اکنون به عنوان رییس اتحادیه صادر 
کنندگان فرش دستباف و نایب رییس اتاق بازرگانی، 
صنعــت، معــدن و کشــاورزی اســتان نیــز بــه فعالیت 
مشــغول اســت معتقــد اســت ایرانیــان همــواره برای 
فــرش احتــرام خاصــی قایــل بوده انــد و یکــی از نماد 
هــای منزلــت اجتماعــی در نــزد آنان فرش دســتباف 
ســیزدهمین  برگــزاری  بــا  همزمــان  اســت.  بــوده 
نمایشــگاه فرش دستباف اســتان در گفتگویی با وی 

به وضعیت فرش دستباف ابریشم پرداخته ایم.
Á  بــا توجــه بــه ســابقه شــما در صنعــت فــرش

صــادرات  وضعیــت  حاضــر  حــال  در  دســتباف 
جایگاهــی  چــه  از  ابریشــم  دســتباف  فــرش 

برخوردار است؟
وضعیت صادرات فرش دســتباف ابریشم در سال 
جاری نســبت به ســال گذشــته بهتر بوده اســت. اما 
اگــر ســالیان متوالــی گذشــته را در نظــر بگیریم شــاهد 
افت صادرات بوده ایم. به طور مثال در ســال 1374 
صــادرات غیــر نفتــی کشــور 4/8 میلیــارد دالر بــوده 
کــه بیــش از یــک چهارم این مقــدار را فــرش و صنایع 
دســتی تشــکیل مــی داد در حالیکــه هــم اکنــون در 
حالــت بســیار خوش بینانــه میــزان صــادرات کمتر از 

500 میلیون دالر است.
Á  بــرای بازگشــت بــه جایــگاه قبلــی فــرش در

میان صادرات غیر نفتی چه باید کرد؟
فــرش را نبایــد به عنــوان یــک کاالی صنعتی نگاه 
کرد؛ فرش یک هنر است. اگر اثرات اجتماعی این هنر 
را در نظــر بگیــرم متوجه خواهیم شــد کــه باید به هنر 
فــرش توجه جدی کرد. فرش یک کاالی چند وجهی 
هنــری، اجتماعــی و اقتصــادی اســت کــه متاســفانه 
رقبــای جهانــی آنچــه را کــه باید مــا انجام مــی دادیم 
انجــام داده انــد. البتــه موانعــی هم ماننــد تحریم ها 
و روابــط برخــی کشــورها ســبب بــه وجود آمــدن این 

وضعیت شده است.
Á   آیا نبود نوآوری در زمنیه فرش سبب شده که

بازارهای بین المللی را از دست بدهیم؟
اصال مساله نوآوری نیست. از نظر هنری تولیدات 

فرش هیچ کشــوری به پای تولیدات ایران نرســیده و 
نخواهد رســید. تنوع فرش ایران و به خصوص فرش 
قم که مهم ترین قطب تولید فرش دســتباف ابریشم 
ایــران اســت در دنیــا بــی نظیــر اســت. جایــگاه فرش 
دســتباف ابریشم قم علی رغم ســابقه یک صد ساله 
تولید فرش در آن، در طرح و رنگ و بافت و سبک در 
جهان جایگاه خاصی دارد و باید گفت فرش ابریشــم 

قم خود یک گلستان است.
Á  در عرصــه بیــن المللــی رقبــا اقــدام بــه کپــی

کاری نقشــه هــای ایرانــی می کنند بــرای مقابله 
با این روش چه باید کرد؟

رقبــا از نظــر هزینه تولیــد رقیب ما هســتند، ولی از 
نظــر هنــری اصــال رقیب نیســتند. شــاید بتــوان گفت 
هزینــه تولیــد ســه یــا چهــار فــرش انهــا معــادل تولید 
یــک فرش ما باشــد. هزینه تولید آنها پایین تر اســت 
چــون بــه صــورت صنعتــی اقــدام بــه تولید مــی کنند 
ولــی مــا به صورت هنــری که این ارزش افــزوده باالی 
تولیــد می کند. یــک دار قالی از نظر اشــتغال زایی 50 
تا 60 شــغل مرتبط را ایجاد می کند که نشــان دهنده 
اثــرات اجتماعــی تولیــد قالــی اســت.  شــاید برخــی 
بگوینــد ارزآوری فــرش در مقایســه بــا دیگــر صنایــع 
پایین تر اســت ولی از نظر بعد اجتماعی با یک هزینه 

پاییــن حداکثــر ده میلیــون تومانــی بــرای چنــد نفــر 
شــغل ایجاد می شــود که خود باعــث کاهش بیکاری 
و اثــرت ســو اجتماعی ناشــی از آن اســت. دولت باید 
از ایــن صنعت حمایــت کند. امــروز در جهان، فرش، 
پرچم دوم ایران به شمار می رود و وقتی از ایران نام 

می بریم بسیاری می گویند پرشین کارپت.
Á  در زمینــه تولیــد فــرش دســتباف ابریشــم دو

دیــدگاه وجــود دارد. یــک دیدگاه  معتقد اســت 
که فرش به صورت محدود بافته شود و جایگاه 
خاص و هنری آن حفظ شــود و نگاه دیگر اینکه 
تولیدات فرش به صورت انبوه و  باقیمت پایین 

ترباشد، نظر شما در این مورد چیست؟
اگــر بخواهیم با یــک ارزش افزوده پاییــن به تولید 
اقتصــاد  یــک  ایــن صنعــت در حــد  بپردازیــم  فــرش 
معیشــتی خواهــد بــود و بــه آرامــی جایگاه خــود را در 
بــازار هــای دنیــا از دســت خواهیــم داد. ولــی اگــر در 
فرش ســطح دانــش در ارزش افزوده راوارد کنیم دیگر 
اقتصاد معیشــتی مطرح نخواهد بــود و ارزش افزوده 

باالیی ایجاد خوهد شد. 
Á  بــا توجــه بــه قیمــت بــاالی فــرش دســتباف

ابریشــم توانایــی خرید منحصر به قشــر خاصی 
از جامعه اســت. برای اینکه دیگر اقشــار جامعه 

هم بتوانند از فرش دســتباف اســتفاده کنند چه 
پیشنهادی دارید؟ 

مطمنــا باید در ایــن خصوص اقدام کــرد، جوانان 
امروز وارد شده اند و با سلیقه های مختلف و نسبت 
به قیمت های مورد تقاضا بازار هدف مشــغول تولید 
فرش دســتباف هســتند، باید انگیــزه الزم هم ایجاد 

شود. 
Á  بــرای حضــور مناســب تر در بازارهــای جدیــد

در  حضــور  و  تبلیــغ  نیازمنــد  المللــی  بیــن 
نمایشــگاه ها هســتیم در این خصوص اقدامی 

شده است؟
حضــور در نمایشــگاه هــا و بازارهای جدید بســیار 
مهم اســت که هم وضعیت رقبا را بررســی شود و هم  
از بازارهــای جدیــد مطلع باشــیم، چــه در خاور دور، 
چــه اروپــا و چــه خلیج فــارس و چه بازارهــای جدید 
و  جنوبــی  آفریقــای  برزیــل،  چیــن،  روســیه،  ماننــد 
... ایــن نیازمنــد تبلیغــات وســیع اســت کــه از عهده 
بخش خصوصی خارج است باید دولت از این هنر و 
صنعت حمایت بیشــتری داشته باشد و تبلیغات ما 
هم متناســب با ســلیقه و نیاز جهانــی طراحی و اجرا 

گردد.  
Á  شــما بــه جایــگاه فــرش دســتباف قم اشــاره

کردیــد. نمایشــگاه دایمــی فــرش قــم بــه عنوان 
جایگاهی برای نمایش این هنر اصل در اســتان 

در چه وضعیتی است؟
نمایشــگاه دایمی فرش قم در ســفر سال 89 مقام 
معظم رهبری به اســتان از ســوی ایشــان مورد توجه 
قــرار گرفــت و ایشــان فرمودنــد که فرش نــخ فرنگ قم 
بــه نــام بــوده و دســتورات الزم را هم صــادر فرمودند 
و بودجــه ای هــم اختصــاص یافــت. در حــال حاضــر 
ســه چهارم پروژه هم پیشــرفت داشــته اســت. تاکید 
دارم قم؛ قم اســت. در شــهرهای اطراف شاهد خانه 
فــرش یا مــکان های بــرای معرفی این هنر هســتیم. 
فــرش قــم در دنیــا یــک ســمبل اســت و هیــچ جایی 
ماننــد فــرش دســتباف ابریشــم قــم بافته نمی شــود 
این نمایشــگاه که تمامی فرایند تولید فرش در آن به 
نمایش گذاشته خواهد شد خود منبعی برای جذب 
توریســت اســت کــه از مســئوالن اســتان توقــع داریم 

برای اتمام این پروژه توجه بیشتری داشته باشند.

کند کجا پلمپ  دفاتر قانونی چه اشخاصی بایسیتی تکمیل و در 

به موجب قانون تجارت طبق ماده 6 هرتاجري )اشــخاص حقوقی ( مکلف به تهیه و پلمپ دفاتر 
روزنامــه و کل توســط اداره ثبــت شــرکت هــا مــی باشــند.  و تاجر )اشــخاص حقوقی(  طبــق ماده 7و8  
قانــون تجــارت در دفاتر بایــد همه روزه مطالبات و دیون ودادســتدتجارتي ومعامــالت  )ازقبیل خرید 
وفروش و ظهرنویسي ( و بطورکلي جمیع واردات وصادرات تجارتي خودرابه هراسم ورسمي که باشد 
و وجوهــي راکــه براي مخارج شــخصي خود برداشــت مــي کنددرآن دفترثبــت نماید. دلیــل نگهداری 

دفاتر به تفسیر به شرح ذیل است :
1.تهیــه اســناد و مــدارک مــورد نیاز که نشــان دهنده افزایــش و کاهش و یــا مانده حســاب در هر زمان 
می باشد. 2.تهیه اسناد و مدارکی که بتواند اشتباهاتی مانند دوباره ثبت کردن اقالم بدهکار و بستانکار و 
یا عمل ثبت نکردن در هر معامله را کاهش دهد. 3.تهیه اسناد و مدارکی که اطالعات کاملی از معامالت 
انجــام شــده در اختیــار بگــذارد کــه شــامل : تاریخ معامله- مبلــغ بدهکار - نام حســاب بدهــکار -  مبلغ 
بستانکار- نام حساب بستانکار 4.تهیه اسناد و مدارکی که اطالعات کاملی در مورد تاریخ معامالت را به 
طور مرتبی طبقه بندی کرده باشد به گونه ای که اطالعات هر معامالت در هر زمان قابل دسترس باشد. 
و در نهایــت طبــق قانون ســازمان امور مالیاتی مودیان مالیاتی را به 3گــروه که به موجب ماده 2 آیین 
نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم  صاحبان مشاغل براساس شاخص ها و معیارهایی 
از قبیل نوع  و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند: 1- گروه اول2- گروه دوم 3- گروه سوم

که این گروهها با حجم فعالیت مکلف به پلمپ دفاتر می باشند .
گــروه اول: مجمــوع مبلغ فروش کاال و خدمات ســال قبل یا ده برابر درآمد مشــمول مالیات قطعي 
شــده )قبــل از کســر معافیــت( طبــق آخریــن بــرگ مالیــات قطعــي عملکــرد ســال 1391 )مجمــوع برگ 
قطعي هــاي اصلــي و متمــم( وبه بعد که تا تاریخ پایان دي ماه ســال قبل از شــروع ســال مالیاتي ابالغ 

شده باشد، هرکدام بیشتر از مبلغ سي میلیارد ریال باشد.
گــروه دوم: مجمــوع مبلغ فروش کاال وخدمات ســال قبل یا ده برابر درآمد مشــمول مالیات قطعي 
شــده)قبل از کســر معافیت( طبق آخرین برگ مالیات قطعي)مجموع برگ قطعي هاي اصلي و متمم( 
عملکــرد ســال 1391 وبــه بعــد کــه تا تاریخ پایان دي ماه ســال قبل از شــروع ســال مالیاتي ابالغ شــده 

باشد، هرکدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سي میلیارد ریال باشد.
گروه ســوم: مودیاني که در گروه هاي اول و دوم قرار نمي گیرند جزء گروه ســوم محســوب مي شــوند. 
همچنیــن اشــخاص ذیــل فــارغ از حجــم فعالیت خود از لحــاظ انجام تکالیــف جزء مودیــان گروه اول 

محسوب مي شوند:
1- دارنــدگان کارت بازرگانــي )وارد کننــدگان و صــادر کننــدگان( 2- صاحبــان کارخانه هــا و واحدهاي 
تولیــدي و بهــره بــرداران معــادن داراي جــواز تأســیس و پروانه بهــره بــرداري از وزارتخانــه ذي ربط. 3- 
صاحبان هتل هاي سه ستاره و باالتر. 4- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلینیک هاي تخصصي. 

5- صاحبان مشاغل صرافي. 6- فروشگاه هاي زنجیره ایي داراي مجوز فعالیت از وزارتخانه ذي ربط.
نکات مهم درخصوص گروه بندي مودیان:

1-در مورد فعالیت هاي صرفًا خدماتي گروه بندي مودیان با لحاظ کردن 50درصد مبلغ مندرج در 
گروه بندی )بیش از 15میلیارد( انجام مي شود.

2-در مشارکت مدني جمع مبلغ فروش کاال و خدمات ویا درآمد مشمول مالیات قطعي شده کلیه 
شرکاء مالک عمل قرار مي گیرد.

3- مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال قبل براساس فعالیت مؤدي در سال قبل مي باشد.
4- مودیــان مالیاتــي که در هر گروه قرار مي گیرند، تا ســه ســال بعد، از نظر انجــام تکالیف قانوني در 

طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.
5-در دوسال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل، به استثنا مودیاني که براساس نوع فعالیت در 

گروه اول قرار مي گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانوني مربوط، به انتخاب مؤدي خواهد بود.
6-صاحبان مشاغلي که در گروه هاي دوم یا سوم قرار مي گیرند، مي توانند در هرسال مالیاتي نسبت 

به انجام تکالیف گروه باالتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.

ابوالفضل میهن دوست 
مشاور مالی و مالیاتی
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گزارش

گوش فرا دادن نشانه احترام به طرف مقابل است.
اشــتباهی کــه افــراد اغلــب در ارتباط با دیگران مرتکب می شــوند، این اســت که می کوشــند در هر حال بــر طرف مقابل تآثیــر بگذارند و فردی 
باهــوش و شــوخ طبــع جلــوه کنند؛ اما اگــر به دنبال ارتباطی خــوب با دیگران هســتید باید روی آنچه آنان بــرای عرضه کردن دارنــد تمرکز کنید و 

مجذوب و تحت تآثیر باشید، نه جذاب و تآثیرگذار.
یادداشت

انواع بیمه نامه های عمر
       

هدف اساســی بیمه های عمر ایجاد و جمع آوری ذخایر مالی و ســرمایه گذاری و کسب سود حاصله 
از سرمایه گذاری و نهایتًا ایفای تعهدات شرکت بیمه گر در قبال استفاده کنندگان می باشد . بیمه های 
عمر و ذخایر انباشــته آن به عنوان یک عامل می تواند در ارتقای ســطح تولید ملی نقشــی ســازنده ایفا 
نماید و این افزایش سطح تولید پرداخت سرمایه ها و غرامت های کلیه رشته های اشخاص در تسریع 
گردش چرخ های اقتصادی کشــور موثر خواهد بود. در بیمه های عمر، بیمه گذار با پرداخت حق بیمه 
معینی به صورت ماهانه ، ساالنه یا یکجا مبلغ معینی ) سرمایه یا مستمری ( را پس از پایان مدت بیمه 
نامــه بــه طور یکجا یا مســتمری دریافــت خواهد کرد و در صورت فوت بیمه شــده در طول مدت قرارداد 
مبلغ مقرر به استفاده کنندگان تعلق می گیرد.انواع بیمه های عمر عبارتند از •بیمه عمر زمانی  • بیمه 

تمام عمر • بیمه عمر تأمین آینده فرزندان • بیمه عمر مانده بدهکار • بیمه عمر و پس انداز 
بیمه  عمر زمانی

بیمه  عمر در صورت  فوت  و یا به  اصطالح  دیگر بیمه  عمر ساده  زمانی ، نوعی  از بیمه  اشخاص  است که  
پوشش  بیمه ای  برای  مدت  معینی  ارائه  می شود سرمایه  بیمه  در صورت  فوت  بیمه  شده  در اثناء مدت 
 اعتبار قرارداد قابل  پرداخت  است  و در صورتی که  بیمه  شده  تا پایان  قرارداد در قید حیات  باشد وجهی 
 بابت  تعهدات  بیمه گر به  بیمه گذار پرداخت  نخواهد شد. این  گونه  بیمه نامه ها برای  مدت های  کمتر از 

یك سال  و تا چندین  سال  صادر می شود.
بیمه تمام عمر

در این نوع بیمه ، شرکت بیمه متعهد میشود در صورت فوت بیمه شده در هر زمان سرمایه مندرج 
در بیمه نامه را به استفاده کنندگان یا وراث قانونی بپردازد، مدت این بیمه نامه نامحدود بوده، بیمه 
گر در ازاء دریافت حق بیمه، بطور مادام العمر متعهد میشــود که هر زمان و به هر علت بیمه شــده فوت 

نماید به تعهدات خود عمل نماید.
بیمه تأمین آتیه فرزندان

ایــن بیمــه مخصوص افرادی اســت کــه دارای فرزنــدان صغیر می باشــند و نگران وضعیت معیشــتی 
آنان پس از فوت خود هســتند. به موجب این بیمه نامه، بیمه گر متعهد می شــود پس از فوت شــخص 
بیمه شــده، مبلــغ معینــی مســتمری ماهانه بــه فرزنــدان وی پرداخت کند. این مســتمری تــا زمانی که 

کوچکترین فرزند او به سن 18 سالگی برسد و یا طبق مفاد قرارداد بیمه، پرداخت می شود.
بیمه عمر مانده بدهکار

در این نوع از بیمه عمر ، سرمایه بیمه نامه با گذشت زمان کاهش می یابد.این بیمه امروزه کاربرد زیادی 
دارد زیرا بسیاری از بانکها و موسسات اعتباری به افراد متقاضی وام و تسهیالت مالی پرداخت می کنند و 
وام گیرندگان چنانچه فوت نمایند، خانواده آنها در بسیاری از موارد قادر به پرداخت اقساط وام نخواهند 
بود و ممکن اســت بانك یا موسســه وام دهنده از وثیقه ارائه شــده نســبت به طلب خود اســتفاده نماید و 
خانواده وام گیرنده تحت فشار قرار خواهد گرفت برای حل این مشکل فرد وام گیرنده میتواند با پرداخت 
حــق بیمــه ای ناچیــز این بیمه را تهیه و چنانچــه در طول مدت بازپرداخت اقســاط وام فوت نماید مانده 
اقســاط وام توســط شــرکت بیمه بــه بانك پرداخت خواهد شــد و خانــواده این افراد با مشــکل بازپرداخت 
اقساط باقیمانده روبرو نخواهند بود. این نوع بیمه بصورت گروهی نیز قابل ارائه بوده و موسسات مالی می 

توانند کلیه وام گیرندگان خود را تحت پوشش قرار داده تا از مزایای این بیمه نامه استفاده کنند.
بیمه عمر و پس انداز

این نوع بیمه در واقع کامل ترین نوع بیمه های عمر می باشد چرا که در این بیمه نامه چنانچه بیمه 
شده در خالل مدت بیمه فوت نماید در صورتی که حق بیمه ها کامل پرداخت شده باشد سرمایه مندرج 
در بیمه نامه به اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع ایجاد شده به استفاده کنندگان یا وراث 
قانونی پرداخت می گردد و چنانچه بیمه شده تا پایان مدت بیمه نامه در قید حیات باشد، سرمایه بیمه 
نامه بعالوه سرمایه ایجاد شده از محل مشارکت در منافع به بیمه شده پرداخت خواهد شد. در واقع در 
این نوع از بیمه چه بیمه شده در طول مدت بیمه فوت نماید و یا تا پایان مدت بیمه در قید حیات باشد 

شرکت بیمه سرمایه بیمه نامه را به استفاده کنندگان بیمه نامه پرداخت خواهد کرد.

گیرد که باید مورد توجه قرار  تقدیر از صادرکنندگان برتر؛ دغدغه هایی 
گرامی داشت روز ملی صادرات در حالی برگزار شد 
کــه تولیــد کننــدگان اســتان واردات را خطــری جدی 
بــرای تولیــد داخلــی عنــوان و خواســتار توجه جدی 
دولــت به حمایــت از صنعتگــران داخلی در راســتای 

تحقق اقتصاد مقاومتی هستند.
رئیــس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
استان در این آیین با بیان اینکه مقام معظم رهبری 
بــر تولیــدات صــادرات محور تأکیــد دارنــد، گفت: این 
امر در حالی اســت که نقش تولید به دلیل مشــکالت 
فراوان روز به روز کمرنگ تر می شــود، از طرفی تکیه بر 
واردات تهدیدی برای تجارت ملی اســت. ابوالفضل 
خاکــی  بــا بیــان اینکــه  بایــد بررســی شــود بــه عنوان 
بخــش خصوصی چه اندازه در زمینه تحقق فرمایش 
رهبــری در شناســایی مشــکالت، ارائــه راهکارها و در 
نهایت حرکــت دادن چرخه تولید اقدام کردیم خاطر 
نشــان کرد: در ســه ســال گذشــته کاهش صادرات به 
بیــش از 10 درصــد رســیده و عوامــل مختلفــی ســبب 
افت صادرات در ســال های گذشــته شده است. وی 
ادامــه داد: صادرکننــدگان بــرای دریافــت تســهیالت 
ریالی با مشــکالت فراوانی روبرو هستند و سود باالی 
18 درصــد و برخــی اوقــات نزدیــک بــه 30 درصد باید 
پرداخت کنند.  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی استان با بیان اینکه تسهیالت گرانقیمت 
ســبب افزایش قیمت تمام شــده محصول می شــود، 
گفت: این امر ســبب کاهش ورود به بازارهای رقابتی 
می شــود و در نتیجــه ی مشــکالتی از ایــن قبیــل در 
ســه ســال گذشــته شــاهد کاهــش صــادرات بودیــم. 
وی خاطرنشــان کرد: اســتان قم بالغ بــر 200 میلیون 
دالر بــه 34 کشــور دنیا صــادرات دارد که در ســال 94 
به 170 میلیون دالر رســیده و در 6 ماه نخســت ســال 
95 نســبت به ســال گذشــته 10 درصد تنزل صادراتی 
داشــتیم. خاکی ادامه داد:  کشــورهای هدف اســتان 
قم شــامل عــراق، امارات، افغانســتان، کــره جنوبی، 
پاکســتان، ازبکســتان،  هنــد،  آذربایجــان، اندونزی و 
ترکمنســتان هســتند کــه مــوادی ماننــد پالســتیک و 
اشــیای ساخته شده از پالســتیک، سرب و مشتقات 
آن، پفــک، کفــش، محصــوالت شــیمیایی، چســب، 
مصنوعــات فلــزی و ... بــه آنهــا صــادر می شــود. وی 
بــا بیــان اینکــه بــرای رســیدن بــه صــادرات بهتــر بــه 
ســرمایه گذاری خارجــی در اســتان نیــاز اســت، گفت: 

بــا کشــورهای مختلــف ماننــد چیــن، ایتالیــا و آلمان 
گفت وگوهایــی داشــتیم تــا از ظرفیــت قــم و بــه ویــژه 
منطقه ویژه سلفچگان برای سرمایه گذاری استفاده 

کنند.
در ادامــه  دکتــر پــدرام ســلطانی نایــب رئیس اتاق 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران گفــت: 
صــادرات غیر نفتــی همچون محصوالت تولید شــده 
بــه  کــه  ایــن  در صنایــع کوچــک و متوســط، ضمــن 
ســرمایه گــذاری کمتــری نیــاز دارد، 10 برابــر فــروش و 
صــادرات نفــت اشــتغال ایجــاد مــی کنــد. وی افزود: 
ارزش افزوده و ایجاد فرصت های شغلی در صادرات 
محصــوالت صنایع کوچک و متوســط بســیار بیشــتر 
از صادرات نفتی می باشــد و این موضوعی اســت که 
بایــد در برنامه ریزی های کالن اقتصادی مورد توجه 
مســئوالن کشور باشد.ســلطانی گفت: صادرکنندگان 
نمونه ســرمایه های کشــور هســتند و مســئوالن باید 
بــا برنامــه ریزی های صحیح و نــگاه کالن محور تمام 
تــوان خــود را بــرای کاهــش مشــکل هــای آنها بــه کار 
گیرنــد تا موضــوع مهم صادرات در اســتان قم و همه 
استان های کشور روز به روز رونق بیشتری پیدا کند.
صــادرات  توســعه  معــاون  مــودودی  محمدرضــا 
ســازمان توســعه تجــارت ایــران دیگــر ســخنران ایــن 
آییــن بــا بیــان اینکــه ناقوس هــای عصر پســانفتی در 
منطقــه بــه صدا درآمده اســت، اظهار کــرد:  اگر بخش 
خصوصی بتواند نگرشــی را مدیریــت کند که مبتال به 

رویکــرد بخشــی و مقطعــی نشــود،  می توانیــم آرزوی 
دیرینه جایگزینــی بخش خصوصی به جای دولت را 
شــاهد باشــیم. مشــاور وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بــازار مــدرن برنامه ریــزی  بــرای  خاطرنشــان کرد: اگــر 
نداشــته باشــیم، حتی در صورت صفر شدن مالیات 
بر ارزش افزوده و بهبود شــرایط بانکی در همســایگی 
برندهــای بین المللی و جهانی حــرف زیادی نداریم. 
وی یــادآور شــد: روزی نــگاه به صادرکننــدگان مثبت 
نبود، ولی امروز این اعتقاد وجود دارد که راه موفقیت 
خصوصــی  بخــش  بــه  اعتمــاد  و  حمایــت  محــل  از 
فعــال، کارآفرین و نوآور اســت، امــروز بیش از هر زمان 
دیگری قلم و بوم در اختیار بخش خصوصی اســت و 

امیدواریم به پیشرفت های الزم دست یابیم.
رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان اســتان قــم نیز در 
ایــن همایش گفت: هزینه تمام شــده تولید در کشــور 
افزایــش یافتــه و ایــن مســاله تــوان رقابتــی کاالهــای 
داخلــی را بــرای صادرات کاهش داده اســت. حســن 
آقاجانــی افــزود: برای کمــک به تولید، نظــام مالیاتی 
بایــد مالیــات بــر ارزش افــزوده را در زمــان کوتاهــی به 
تولیدکننــدگان داخلی بازگرداند تــا هزینه های تولید 
محصــول کاهــش یابــد. وی ادامــه داد: گــران شــدن 
هزینــه تولیــد منجربه تعطیلی بســیاری از کارخانه ها 
و کاهــش صــادرات محصــوالت بــه کشــورهای هدف 
در ســطح منطقــه و جهان شــده و راه را بــرای رقبای 
ایــران بــاز کــرده اســت. وی با اشــاره به لــزوم حمایت 

های دولت از صادرکنندگان داخلی، افزود: اگر دولت 
تنها 10 درصد به صادرکنندگان مشوق ارائه دهد، 50 
درصد به اقتصاد کشــور کمک کرده اســت چرا که بازار 
داخلــی در اختیــار تولیدکنندگان ملی قــرار می گیرد و 
رونــق اقتصــادی در کشــور روز به روز توســعه پیدا می 
کند. آقاجانی با اشــاره به برخی از مشکل های تولید 
کاال در ایران و هم چنین استان قم، گفت: افزایش 40 
درصــدی نرخ برق صنعتــی بــرای تولیدکنندگان یک 
آسیب جدی است چرا که آنها نمی توانند خط تولید 
خود را در زمان اوج مصرف خاموش کنند و در نتیجه 
بایــد هزینه های کالنی را برای تامین انرژی مورد نیاز 
خــود بپردازنــد. وی افزود: ادامه ایــن روند باعث می 
شــود صاحبــان کارخانــه هــا به دلیــل افزایــش هزینه 
هــا، واحــد تولیدی خــود را تعطیل کننــد و در نتیجه 
تعداد بسیار زیادی از کارگران بیکار می شوند که خود 
ســرآغاز مشــکل های گوناگون اجتماعی است. وی با 
تشــکر از مجموعه مدیران استان قم برای حمایت از 
تولیدکننــدگان و صادرکنندگان نمونــه، ادامه داد: با 
کمک دولت و مشــارکت فعال تر بخش خصوصی می 
توان در ســال آینده میزان صادرات غیر نفتی اســتان 
را به 2 برابر رقم کنونی رســاند و با گشــایش اقتصادی 
حاصــل از آن فرصت هــای جدیدی را برای اشــتغال 

جوانان ایجاد کرد.
در پایان این مراسم از  19شرکت  تولیدی لینا نیک 
)سعید یوسف زاده(، صنایع چسب استحکام)حسن 
آقاجانــی(، رامــا مهــر آریا)حمیــد یوســف زاده(، نگیــن 
شــیمی  نــژاد(،  مســتوفی  مهرو)مجتبــی  ترنــج  زریــن 
پیمان)جــواد  پایــدار  کانیهــا(،  زاج  ســلف)محمود  در 
بشــیری(،صنایع شــکوه مس قــم) رزاق مقانلو(،گلریز 
الکتریــک  مقدم(،طوفــان  جــواد  قم)محمــد  پلیمــر 
پارس)ابوالفضــل صفایــی (، پیشــگام پاالیــش فــرس) 
حســین زیــاد ثانــوی (، کیمیــا پلــی اســتر قــم )محمــد 
رضــا مقدم(،چســب چــوب الماس999)عبدالرســول 
کویر)ابولفضــل  طالیــی  هــای  ســتاره   ،) جهانبخــش 
محمــد  بیگی)رضــا  محمــد  رضــا  بازرگانــی  خاکــی(، 
بیگی(، شرکت پدیده فرش شرق)علی رضا آرحیمی(، 
صــادرات فــرش راد)  علــی رضا راد (، پیشــگام ســامان 
فرس)ســید بشــیر میرقادری(،آذیــن شــهد ایرانیــان) 
عنــوان  بــه  آســیا  نگیــن  الیــاس  نیکوبیــان(و  ســعید 

صادرکننده نمونه استان تجلیل شد.

محمدجواد ضائفی
کارشناس بیمه



5سپهر اقتصاد دی 1395
شماره 8  8 صفحه

گفت و گو

افــراد بــزرگ، گــوش دادن را در انحصــار خود در می آورند و افراد کوچک، حرف زدن را. یک شــنونده خوب نه تنها همه جا مورد توجه اســت، 
بلکه مدتی بعد دانش فراوانی درمورد مســائل گوناگون کســب می کند. تمرین برای تقویت مهارت خوب گوش دادن موجب جذب دیگران می 
شــود. همه افراد، شــنونده های خوب را دوســت دارند و از بودن با آن ها لذت می برند و اگر شــما همیشــه شنونده خوبی باشید و برای دیگران 

ارزش قائل باشید، آن ها نیز نسبت به شما وفادار خواهند ماند، حتی زمانی که پست رسمی نداشته باشید.

یادداشت

استاندار در گفتگو با سپهر اقتصاد؛

رشد قم در  گرو حمایت از  بخش خصوصی
قــم  اســتاندار  دهمیــن  صادقــی  مهــدی  ســید    
اســت کــه از تابســتان ســال گذشــته ســکان هدایــت 
اســتانداری قــم را برعهــده گرفتــه اســت. صادقــی در 
طول این مدت همواره بر حمایت از ســرمایه گذاران 
در اســتان تاکید داشــته و معتقد اســت حل بسیاری 
از مشــکالت اقتصادی که اکنون گریبان گیر قم اســت 
در گــرو حضــور و حمایــت جــدی از بخــش خصوصــی 
در عرصــه اقتصــاد اســت. وی به برخــی از رفتار هایی 
کــه با ســرمایه گــذاران در اســتان شــده انتقــاد دارد و 
معتقد اســت باید نگاه ما  به ســرمایه گذار تغییر کند. 
در گفتگویــی با اســتاندار به بررســی برخی از مســایل 

اقتصادی استان پرداخته ایم.
Á  درحال حاضر برای ادامه روند فرودگاه قم  و

خــروج از وضعیت فعلی آن چه تصمیم هایی از 
ســوی اســتانداری اتخاذ شــده و سرنوشت این 

پروژه چه خواهد شد ؟
مســئله ای کــه درمــورد فــرودگاه در حــال حاضــر 
ایجاد شــده از گذشــته نیــز وجود داشــته  و مابدنبال 
راه حل براي آن هستیم. یا باید خود سرمایه گذار که 
قبــال پروژه را شــروع کرده بیاید و بــا تعهداتی که ایجاد 
کرده بتواند این کار رابه ســرعت به پایان برســاند و یا 
اگر این امکان را نداشت  مسیر دیگری را دنبال کنیم 
که در این زمینه جلســات متعددي نیز تشکیل شده 

است.
Á  البتــه ظاهــرا ســرمایه گــذاران دیگــری هم در

این مورد از جمله منطقه اقتصادی سلفچگان 
و حتــی ســرمایه گــذار خارجــی نیــز مطرح شــده 

است؟
مشــکل ایــن اســت  کــه در مــورد فــرودگاه درحــال 
حاضــر حکــم قضایــی وجــود دارد و تــا حکــم قضایی 
وجود داشــته باشــد عمــاًل هیچ کاری نمــی توان کرد.  
البتــه دادگســتری بــه خوبــی پــای کار آمــده و حداکثر 
تالش خود را براي حل این موضوع بکار گرفته اســت 
و تا این کمک ها نباشد مشکل حل نخواهد شد. در 
حال انجام تحقیقاتي هســتیم کــه وضعیت پیچیده  
ایــن پروژه روشــن تر شــود. هنگامی وضعیت روشــن 
خواهد شــد کــه حکم قطعی قلع و قمــع که روی این 
پروژه اســت ملغی شود . تالش می کنیم تا این حکم 
برداشــته شــود. در این صــورت وضعیت پــروژه مورد 
بررسی کارشناس رسمی  قرار مي گیرد و ارزش گذاری 
مــی شــود. در ایــن صــورت باید دیــد که ســرمایه گذار 
قــادر بــه اتمــام این پروژه هســت یا نه؟ امــکان اینکه 
سرمایه گذار دیگري وجود داشته باشند وجود دارد. 
پــروژه فــرودگاه پــروژه ای اســت کــه باید به ســرانجام 
برســد و تکلیف ســرمایه گذارانی هم که  قباًل ســرمایه 
گذاری کرده و دارای مدرک رسمی هستند، مشخص 

شود.
Á  شما بارها از نبود حمایت از سرمایه گذاران  

در اســتان گالیــه کــرده ایــد، اســتانداری بعنوان 
نهــاد حاکمیتی بــرای جلب 
و حمایت از سرمایه گذاران 
چــه برنامــه هایــی را دنبال 

می کند.؟
عمــده موانع ســرمایه گذاري 
در کشــور ما مربوط به دو مسأله 
نظــام  بــه  مربــوط  یکــي  اســت. 
حقوقي ســرمایه گذاري و وجود 
هــاي  دســتورالعمل  و  قوانیــن 
دســت و پاگیــر قانونــي اســت که 
روند ســرمایه گــذاري را با کندي 
مواجــه کــرده و علت دیگــر آن بر 
مــي گردد بــه نوع نــگاه و دیدگاه 
هــاي  بخــش  نــزد  در  حاکــم 

دولتــي. متأســفانه یــک رویــه  و شــاید یــک مســأله 
فرهنگی که در قم وجود دارد این اســت که مســؤالن 
و مجموعه هایي که خود باید دســت اندرکار و فراهم 
کننــده زمینه ها و بســترهاي مورد نیاز براي ســرمایه 
گــذاري باشــند و از ســرمایه گــذار اســتقبال و حمایت 
همه جانبه را داشــته باشــند، این عــزم و نگاه جدي 
و اقبــال و باور الزم در نزد این مجموعه ها دیده نمی 
شــود. تــالش مي کنیم کــه نهایت حمایــت هاي الزم 
بــراي جــذب ســرمایه گذاري در قم را داشــته باشــیم 
معتقدیــم که بــراي برون رفت از این مشــکالت فعلي 
و توســعه و پیشــرفت قم، چــاره ای نداریــم جز اینکه 
جذب سرمایه گذاری خصوصی داشته باشیم. و این 
محقق نخواهد شــد مگــر با حذف موانع. متأســفانه 
در ایــن زمینــه  بعضــی وقت هــا دچار یــک پارادوکس 
مــی شــویم یعنــي از یــك طــرف تــالش هــاي خوبــي 
بــراي جــذب ســرمایه گــذار و مشــارکت دادن بخــش 
خصوصــي صــورت مــي گیــرد  ولــی در طــرف دیگــر به 
دلیــل همان نوع نگاه و فرهنگ حاکم، این اقدامات 
بــه ســرانجام خوبي نمي رســد. به عنــوان نمونه مي 
تــوان بــه تــالش هــاي صــورت گرفتــه بــراي ســرمایه 
گذاری بخش خصوصي در پروژه مهم ســیکل ترکیبی 
قم  اشاره کرد که با سخت گیري هاي بي مورد و مانع 
تراشــي هــاي مختلــف ایــن طرح بــه نتیجه نرســید و 
منجر به دلسردي سرمایه گذار شد. داشتن پیوست 
زیســت محیطــی یکي از ایرادات مترتــب بر این پروژه 
بود؛ وقتي پروژه اي در این سطح اجرا مي شود طبعًا 
مالحظات زیســت محیطی نیز در آن لحاظ مي شــود 
و متأســفانه در ایــن پروژه اصال اجــازه ندادند این کار 
انجام بگیرد. این پروژه از نوع کالس F بود که منطبق 
بــه اســتان  اروپاســت. و االن هــم  بــا تکنولــوژی روز 
خوزستان منتقل شده است. بنابراین تاکید بنده بر 
این اســت که اواًل باید یك آســیب شناســي دقیقي در 
مورد نقاط ضعف ســرمایه گذاري در قم انجام بشــود 

و در مرحلــه بعــد تغییــر نگرش و داشــتن نــگاه مثبت 
به ســرمایه گذار الزمه موفقیت در جذب ســرمایه گذار 
اســت که باید روي این مقوله بیشتر کار شود. اگر این 
نیــروگاه کــه  500 مگاواتــی  بــود و بعدا قرار بــود به960 
مــگاوات افزایــش پیدا کند می توانســت در طی 5-4 
ســال آینــده شــروع بــه کار کنــد و نیــروگاه فعلــی که در 
کنار شــهر با یــک تکنولوژی قدیمی در حال کار اســت 
جمــع آوری شــود. این آینده نگری بــود. در حالی که 
در اســتان دیگری، همه از این سرمایه گذار استقبال 
کــرده و امکانــات الزم را در اختیار او قرار دادند. وقتی  
ســرمایه گذار جذب می شود باید حمایت هم شود . 
لذا با این تفاسیر چاره ای نداریم اگر بخواهیم استان 
قــم بــه توســعه و پیشــرفت الزم و آن جایــگاه واقعــي 
خــود برســد بایــد آســتین هــا را بــاال زد و  با یــك عزم و 
تــالش جــدي و کنــار گذاشــتن تشــریفات، موانــع را از 

پیش پاي سرمایه گذاران برداشت. 
Á  آیــا پروژه هایــي در حال حاضر وجــود دارند

که ســرمایه گذاران برای حضور در آنها استقبال 
کرده باشند؟

بلــه،  بیمارســتان هــزار تخت خوابــی  نمونه ای از 
این پروژه هاســت که مشکالتی داشته و بدنبال حل 
مشــکالت آن بوده ایم .  یک مشکالت  قانونی وجود 
دارد و در حیطــه اختیــارات اســتان نیســت  و بایــد 
در مرکــز تصمیــم گرفتــه شــود. االن  پــروژه کمربنــدی 
110 کیلومتــری کنارگــذر قــم  را داریــم که امســال براي 
مطالعــه آن در ردیــف بودجــه اعتبــار گذاشــته شــده 
اســت کــه کمک بســیاری هم بــه  حل ترافیــک محور 
هــای  اســتان خواهــد نمــود بــه خصــوص اینکــه قم 
محور مواصالتی 17 اســتان است.  تالش های خوبی 
صــورت گرفتــه اســت، خصوصــًا جنــاب اقــای دکتــر 
الریجانــی کــه همیشــه حامی و گره گشــاي مشــکالت 
از ظرفیــت هــا و  بایــد  انــد و معتقــدم  بــوده  اســتان 
جایــگاه ایشــان بــرای پیشــرفت و آینده قم اســتفاده 
کــرد. هــدف مــا، کار اساســی برای قــم اســت . قبل از 
شــروع  هر پروژه ابتدا باید نیاز سنجی ، زمان سنجی 
و اعتبار سنجی بشود و از همه مهم تر اهلیت سنجي 
در آن صــورت گیــرد.  متًاســفانه در بســیاري از پــروژه 
هــا ایــن مســیر منطقــي طي نشــده و اهلیت ســنجي 
الزم صــورت نگرفته اســت. البته ایــن یک معضل نه 
بــراي اســتان قــم کــه براي کل کشــور اســت کــه برخی 
بــدون برخــورداري از صالحیت و اهلیــت و توان الزم 
وارد عرصــه عمرانــي می شــوند. باید دید کســی که به 
عنــوان ســرمایه گــذار ورود پیدا می کنــد اهلیت های 
الزمــه را دارد ســوابق، تــوان مالــی،  انگیــزه کافي و... 
دارد ؟ اگــر فــردی بــا شــرایط الزم وارد شــود مــا حتمًا 
حمایت خواهیم کرد و عرصه براي ادامه فعالیت وي 
را فراهم خواهیم کرد و یك تعداد پروژه هایي را داریم 
که بدون مطالعه و کارشناســي اجرایي شده اند مثل 
پروژه مونوریل که در مورد آن دریغ از یک صفحه  کار  

کارشناسي؟
Á  شــما بــه مونوریل اشــاره

کردیــد. ادامه وضعیت مونوریل 
و اجــرای متــرو چگونــه خواهــد 

بود؟
وضعیــت  متــرو  الحمــداهلل 
خوبی دارد و حفاري خط یك آن 
در مراحل نهایی است این پروژه 
علیرغــم همــه موانع و مشــکالتي 
بــود  شــده  ایجــاد  آن  بــراي  کــه 
امــروز  از یــك رونــد اجرایي خوبي 
برخــوردار شــده اســت. ســابقا به 
خاطــر اینکــه  پــروژه مونوریــل را 
جــا بیندازنــد آمده انــد خط دوم 
متــرو را حــذف کــرده انــد .  نمی دانم اســم ایــن کار را 
چــه بگذاریم ؟ از ســال گذشــته جلســات کارشناســي 
متعــددي را بــراي تعییــن تکلیــف طــرح هــاي قطــار 
شــهري قم با اولویت مترو تشــکیل دادیم. تصمیم بر 
ایــن شــد که  پروژه منوریل  را در فــاز اول تمام کنیم و 
بــه هیــچ عنوان هم ادامه داده نشــود چــون به هیچ 
وجــه به صــالح اســتان نیســت و  مشــکلی از ترافیک 
استان را حل نخواهد کرد و به جای آن خط دو مترو 
را تصویب کردیم که پس از اتمام خط یک )حدفاصل 
قلعــه کامــکار بــه جمکران( خــط دوم متــرو از انتهای 
پردیســان تا باجک یا خیابان امام آغاز خواهد شــد . 
خوشبختانه شهرداري قم با تمام توان  و قوا  در این 
طرح کلیدي ورود پیدا کرده  و کمك هاي مالي خوبي 
که از طرف شــوراي شــهر و شــهرداري صــورت گرفته، 
اجــراي این پروژه در حال حاضر وضعیت مناســبي را 

پیدا کرده است.
Á  پیش بیني درآمدي که براي استان کرده اند 

از رقــم باالیي برخوردار اســت، علت این پیش 
بیني را در چه مي دانید؟

البتــه پیش بینی درآمدی که کرده اند پیش بینی 
درآمــدی واقعــی برای اســتان  نبوده اســت .بخشــی 
از ایــن درآمــد بــرای مالیــات بــوده درصدی کــه برای 
وصول در نظر گرفته شــده بیش از مقدار وصول شده 
بــوده اســت و این مبنا شــده کــه در ازای آن فشــاری 
کــه به واحد های تولیدی آمده که هم اکنون اثر خود 
را نشــان مــی دهد  چنــد کارخانه و واحــد تولیدی به 
خاطــر همیــن فشــار غیر منطقــی به تعطیلی کشــیده 
شــده انــد که تغییــر مدیریتــی در امور مالیاتي اســتان 
به دلیل جلوگیری از همین روند غلط صورت گرفت. 

Á  سرمایه گذارن معتقدند که دولت برای ارزان
تــر تمام شــدن اقدامی نمــی کنــد و هزینه باالی 
تولیــد ســبب   شــده اســت که بــازار ها به کشــور 
هایــي مانند چین و ترکیه و... در حال واگذاری 

است شما چه پیشنهادی دارید ؟ 
دولــت نمی خواهد که قیمت تمام شــده باال رود. 
امــا بــه خاطر مســائلی کــه از گذشــته باقیمانــده توان 
کاهــش قیمت تمام شــده را ندارد. قرار بــود یارانه ها 
هدفمند باشد اما آیا واقعا اینگونه است ؟ آیا  از یارانه 
به صنعت کمک می شــود؟ ایــن اتفاق نیفتاد ،چون 
طــرح و اجراي آن غیر کارشناســی و غلط بود. این ها 
درد های کشور است که آثار و تبعات تصمیمات غلط 
آن را االن مشاهده می کنیم .  بانک ها  که باالی نرخ 
متوســط دنیا تســهیالت می دهند  کجای دنیا برای 
راه انــدازی یــک صنعت تســهیالت بــاالی 24 درصد 
می دهند؟ دولت باید دقت داشــته باشد در نرخ آب 

و برق از ســرمایه گــذاران حمایت 
کنــد . در خارج اگــر واحد صنعتی 
کنــد  مــی  مصــرف  اضافــه  بــرق 
کمک می شــود چون نشــان می 
دهــد کــه در حال تولید اســت اما 
مــا متاســفانه در ایــن حالت نرخ 
را اضافــه کــرده ایــم  بایــد طــوری 
تولیــدی  واحــد  کــه  کنیــم  عمــل 
مــا با کمتریــن قیمت تمام شــده 
محصــول خــود را عرضــه کنــد تــا 
شــود.  حفــظ  آن  رقابتــی  مزیــت 
یکــی از پارامترها قیمت کاالســت  
توجــه  کاال  قیمــت  بــه  خریــدار  و 
دارد . هرچنــد کیفیــت هــم موثــر 

اســت تســهیالت  مالــی و قیمت هــای آب و برق و گاز 
و سوبســید ها چالش هایی اســت که ناشــی از وجود 

اشکال در قوانین و مقررات است .
Á  شــما  بــرای این معضالت در ســطح اســتان 

هم اقدامی داشته اید؟
عنــوان  بــه  و  احصــاء  را  معضــالت  ایــن  مــا  بلــه، 
چالــش های جدی اســتان، به قرارگاه ســتاد اقتصاد 
مقاومتــی مرکز  در نامه ای منعکــس کرده ایم که این 
چالــش هــا بایــد برداشــته شــود. در  بدنــه اقتصادي 
ً غیــر دولتــی بیفتــد  دولــت قراراســت اتفاقــی  کامــال 
ایــن وضعیت، ســاختار می خواهد، تربیــت  نیرو می 
خواهــد، فرهنگ  و جرات و حمایت می خواهد  یک 
مدیــر دولتــی نمــی تواند  بــه  تنهایی اقــدام کند باید 
حمایت شــود در الحاقیه دو ماده 27 اعالم شــده که 

پروژه های  شروع نشده را می توان واگذار کرد.
Á  حــال در  عمرانــي  هــای  پــروژه  اســتان  در 

ساخت براي واگذاری هم وجود دارد؟
بلــه االن  در اســتان لیســت طرح ها و پــروژه هاي 
قابــل واگــذاري بــه بخــش خصوصــي احصــاء شــده 
اســت. در ایــن فرآینــد بیــش از 60 پــروژه نیمــه آماده 
واگــذاری اســت که پس از طي مراحــل قانوني این کار 

انجام خواهد شد. 
Á  در میــان ســه بخــش  صنعــت، گردشــگری و

کشــاورزی  اولویــت توســعه اســتان را  کــدام می 
دانید؟

براســاس گــزارش هــا، 55 درصد از ســهم درآمدی 
اســتان به خدمات اختصاص دارد که نشــان دهنده 
اولویت گردشــگری است.  ساالنه 20میلیون گردشگر  
و زایر داخلی و 3 میلیون گردشــگر خارجی و توریســم 
فرهنگی در اســتان داریم که پتانســیل باالیی اســت. 
تخــت  هــزار  ده  اســتان   االن  گردشــگري  حــوزه  در 
دارد کــه بــه دو برابــر آن نیــاز داریــم  تــالش مــی کنیــم 
زیرســاخت هــای الزم ماننــد هتــل هــا، زایر ســراها  و 

کمپ هاي اقامتي را که  کمترین هزینه برای گردشگر 
را دارد ایجاد کنیم. اولویت اول گردشــگر قم، اســکان 
مناســب است، اگر اســکان مناســبی برای زایر فراهم 
شــود مــدت زمــان مانــدگاري زائــر هــم افزایــش پیدا 
خواهــد کــرد و در ایــن صــورت ارایــه خدمــات توجیه 
پیدا کرده و جریان  اقتصادی در استان ایجاد خواهد 

شد.
Á  بــرای جذب ســرمایه گذار در این حوزه شــما

چه حمایت هایی در نظر گرفته اید؟
بایــد گفــت کــه بــا روي کار آمــدن دولــت یازدهــم، 
نــگاه بــه گردشــگري در قــم تغییر اساســي پیــدا کرده 
اســت. همســو با ایــن تغییر نــگاه، اقدامــات و برنامه 
توســعه  بــراي  خوبــي  هــاي 
مذهبــي  توریســم  و  گردشــگري 
اســت.  گرفتــه  صــورت  قــم  در 
یکي از این اقدامات، فرابخشــي 
کردن موضوع گردشــگري اســت 
کــه ایــن مســأله امــروز تــا حدود 
دیگــر  و  شــده  محقــق  زیــادي 
متوجــه  هــا  مســؤلیت  همــه 
ســازماني به نام میراث فرهنگي 
نیســت و دســتگاه هــاي دیگر از 
جملــه شــهرداري هــا هــم خــود 
مــي  عرصــه  ایــن  در  ســهیم  را 
دانند. همه تالش ما این اســت 
کــه زیرســاخت هــاي الزم بــراي 
توســعه گردشــگري زیارتي در قم را فراهم کنیم. براي 
ایــن منظور تســهیالت و برنامه هاي تشــویقي خوبي 
در دســتور کار اســتان و شــهرداري قــرار گرفتــه اســت. 
بــر همیــن اســاس ســاخت هتل  هــای مجهــز و چنــد 
ســتاره در دســتور کار شورا و شــهرداری قرار گرفته  و با 
برنامه  ریــزی هاي صــورت گرفته ، فراخوان مشــارکت 
پنــج  اقامتــی و هتــل  در احــداث مجموعــه تجــاری 
ســتاره در  چند نقطه از شــهر انجام شده و تخفیفات 
خوبي هم  در عوارض ســاخت این مجموعه ها داده 
مي شــود. امیدوارم این اقدامــات و برنامه ریزي ها، 
بســتر خوبــی را بــرای تقویــت زیرســاخت ها در ایــن 

بخش فراهم کند.
Á  شــما در جلســات  بــا مدیران دســتوراتی در

ایــن خصــوص داشــته ایــد چــرا در عرصــه عمل 
اتفاقی دیده نمی شود؟

علــت ایــن اســت کــه مــا ســاختار مناســب نداریم 
.بعضــًا قوانیــن متضــاد و متــوازی اســت. اختیــارات 
الزم و کافــي وجــود نــدارد . خیلي وقت هــا اختیارات 
متناسب با مسئولیت ها نیست . حل همه مشکالت 
در درون اســتان، مســتلزم اختیارات گســترده است. 
من معتقدم اختیار مهم تر از اعتبار اســت . نمونه آن 
در مــورد طرح تفصیلی قم اســت کــه اولویت هاي مد 

نظر استان، مغایر با دیدگاه هاي مرکز است. 
Á  وضعیــت کنونــی پــروژه بلوار پیامبــر اعظم و  

اجــرای ان مــورد  نقــد وزیر راه و شهرســازی قرار 
گرفت . تالش هایی هم در مورد جذب سرمایه 
گــذار  در ایــن پــروژه صــورت گرفــت  کــه چنــدان 
موفق نبوده اســت برای برون رفت از مشکالت 

کنونی این پروژه چه باید کرد؟
بلوار پیامبر اعظم االن شــکل گرفته  و نیاز اســت که 
براي ســاماندهي و بهــره برداری مناســب از آن برنامه 

ریزي الزم را داشته باشیم . 
ادامه در صفحه ۶

معتقديم كه براي برون 
رفت از اين مشكالت 

فعلي و توسعه و پيشرفت 
قم، چاره ای نداريم جز 

اینكه جذب
سرمایه گذاری خصوصی 

داشته باشيم. 

بافت فرسوده قم  
متاسفانه برخالف نقاط 
دیگر كشور كه در حاشيه 

شهر ها و ساختمان هايی 
بدون طرح و نقشه هستند 
در  بافت های اصلی شهر  

واقع شده و قریب به
1700 هكتار است. 

کوتاه از اقتصاد استان

تقاضای القایی در حیطه خدمات سالمت

به انجام مراقبت یا فروش خدمت غیر ضروری به بیماران یا مراجعین به سیستم سالمت که با اعمال 
قدرت و ســفارش افراد متخصص این سیستم اجرا می شــود تقاضای القایی اطالق می شود. تعامل بین 
مصرف کننده و ارائه کننده خدمت مي تواند در معرض ناهنجاري هاي مختلف رفتاري باشــد به خصوص در 
موقعیت هایي که در آن یک طرف به علت مهارت، تخصص، دانش، هوش و استعداد اطالعات زیادي نسبت 

به طرف مقابل دارد.
عوامل موثر بر ایجاد تقاضای القایی: 

۱( عوامل مرتبط با شرایط  خاص ارائه دهندگان خدمات سالمت 
۲( عوامل مرتبط با ویژگي هاي نظام عرضه خدمات سالمت در کشور 

۳( عوامل مرتبط با تمایالت و نیازها و نحوه دسترسي بیمه شدگان به خدمات سالمت 
4( شرایط فراهم شده از سوي سازمان هاي بیمه گر

شیوه هاي تقاضاي القایي از جانب پزشک: 
- افزایش خدمات: تعدد اقالم دارویي در نســخه، تعدد اقالم آزمایش ، افزایش درخواســت آزمون هاي 
تشخیصي مانند آزمایش ، انواع تصویربرداري و تست هاي دیگر در مقابل ویزیت و معاینه بالیني با القاي 

پزشک بدون نیاز واقعي   
- تكرار خدمات با القاي لزوم مراجعه  مجدد بیمار

- تغییر در ترکیب خدمات؛ ارایه شیوه های درمان داخل مطب، تشخیص و درمان بیماری با تكنولوژی 
پیشرفته به جای روش های ساده، القاي لزوم بستري بیمار بجاي درمان سرپایي 

در آمد بیشــتر توسط ارائه کنندگان خدمت:خدمات غیر ضروری شامل تجویز انواع انتي بیوتیک هاي 
تزریقي و یا ضد دردهاي تزریقي، تزریق سرم و تجویز داروهای غیر ضروری.

تقاضاي القایي در درمانگاه ها و بیمارستان ها: اگر پزشكان و کارکنان این مراکز جزو سهامداران آن باشند 
به نوعی با ایجاد تقاضای القایی سعی در فروش خدمات غیر ضروری خواهند نمود. 

در راستای اقتصاد مقاومتی و استفاده بهینه از منابع و سرمایه کشور، واحد اقتصاد سالمت معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشكی با همكاری سازمان های بیمه گر و تشكیل کمیته هم اندیشی با سازمان های بیمه گر 

جهت شناسایی و جلوگیری از بروز تقاضای القایی اقدامات ذیل انجام شد.
تعیین تعداد ویزیت پزشكان درهر ساعت در کلیه مراکز )خصوصی، خیریه و دولتی (

تعیین میانگین درصد استانی درخواست های ام آر آی )در هر گروه تخصصی( 
تعیین میانگین درصد استانی درخواست های سونوگرافی )در هر گروه تخصصی( 

تعیین میانگین درصد استانی درخواست های آزمایش )در هر گروه تخصصی(

قم بزرگتر نمی شود

ایســنا - پیــروز حناچــی دبیــر شــورای عالی معماری و شهرســازی با اشــاره بــه تقاضا بــرای افزایش 
محدوده شهر قم گفت: درخصوص محدوده شهر قم تعدادی تقاضا برای افزایش محدوده شده بود 
که بنا بر مغایرت های اساســی رد شــد. وی همچنین با اشاره به پیگیری تغییرات مورد تاکید وزیر راه 
و شهرســازی در خصوص مســیر راه آهن ســریع الســیر تهران-قم-اصفهان بیان داشت: بحث اتصال 
معقول ایســتگاه راه آهن سریع الســیر تهران ـ قم ـ اصفهان به حرم حضرت معصومه )س(  در دســتور 

کار است اما هنوز مصوبه آن اعالم نشده و در دست بررسی قرار دارد.

دکتر محمد رضا مظفری 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشگاه و صنعت
نام محصول:پودر ضد حریق

 
اطالعات کلی محصول

ضــد  ی  شــونده  منبســط  الیــه 
حریق بر پایه آب 

بــه  اســتفاده  جهــت  مناســب 
عنــوان الیه آخــر مانند رنگ و یا الیه 

شفاف محافظ
برابــر  در  مقــاوم  جزیــی،  •تــک 
پاییــن(،    VOC( بــو  بــدون  ضربــه، 
•اجــرای فــوق العاده اســان، •قابل 
تغییر و اســتفاده بــه عنوان الیه ضد 

اسید و ضد سایش
  اســتفاده از ایــن پوشــش بــرای 
محیط هــای داخلــی و مکان هایــی 
پایــه  محصــوالت  از  اســتفاده  کــه 
محدودیت هــای  بواســطه  حاللــی 
نیســت  پذیــر  امــکان  محیطــی 
و ســایر  بیمارســتان ها  مثــال  بــرای 
مکان هــای سربســته پیشــنهاد می 
گــردد. ایــن نــوع پوشــش بــه هنگام 
قــرار گرفتــن در معــرض حریــق پــف 
کــرده و یک ســاختار فوم فشــرده به 
ضخامــت تقریبــی 2ســانتیمتر روی 
ســطح ایجاد می کند و عالوه بر اینکه از خود گازهای ســمی و بودار متصاعد نمی نماید، بعنوان یک 

الیه عایق عمل نموده و مانع از انتقال حرارت به سطح فوالد می گردد.
مکان های پیشنهادی برای استفاده

اســکلت های فلزی بدون حفاظ داخل پارکینگ ها ، ســقف ســوله ها و ... که نیاز به الیه محافظ 
زیبا دارند.لباس و تجهیزات آتش نشان ها، پرده ها ، لباس ها، چادرها و تجهیزات و ادوات نظامی، 
نمدی کف ،زیر کاپوت  و روکش صندلی خودروها ، داخل بدنه ، کابل ، سیستم برق رسانی و اطراف 
بــاک اتوبــوس های اســکانیا که مشــکوک و مســتعد به اتش ســوزی هســتند، مجتمع هــای تجاری، 
بیمارســتان ها و درمانگاه ها، هتل ها، ســاختمان های اموزشــی ، اســتادیوم ها، بنا های تاریخی و 
ســاختمان های نمادین، ســاختمان های عمومی، انبارها،، درب های ضد حریق، سیســتم های 
اتــش بنــد و دود بند، پتوی نظامی با اســتانه تحمل حرارت ناگهانی و شــدید، فــرودگاه ها، تونل ها، 
ســدها و نیــروگاه هــای بــرق، دکل ها و ســکوهای نفتی،پاالیشــگاه ها، ضــد حریق کــردن پارچه ها ، 
پــرده هــا و کاغــذ، خودروهــا ، مخازن نفتــی ،دیواترینگ و تجهیزات حســاس به حــرارت ، کابل های 

در معرض حرارت
توضیحات تکمیلی : 

ضخامت پوشــش ضد حریق به فاکتور HP/N و زمان مقاومت در برابر آتش بســتگی دارد. فاکتور 
HP/A از نســبت محیط ســازه فلزی به مســاحت ســطح  مقطع آن بدســت می آید . ســازه فلزی با 
محیط بزرگتر در مقایســه با ســازه ای که دارای محیط کوچکتری می باشــد حرارت بیشتری دریافت 
می کند . همچنین مقاطعی که دارای سطح مقطع بزرگتر باشند حرارت بیشتری جذب می کنند. 

بعبارتی سازه بزرگ و نازک سریعتر از سازه کوچک و ضخیم گرم می شود . هر چه مقدار این فاکتور 
زرگتر باشد ضخامت رنگ ضد حریق مورد نیاز بیشتر خواهد شد. 

میــزان در معــرض بــودن نیــز )3 یــا 4 وجه( در این امر موثر اســت . اگر شــما یک قطعــه 4 وجهی را 
حرارت دهید سریعتر از حرارات دادن بر روی 3 وجه آن دما باال ی رود 

Hp مجوع ابعاد ســطوح فلزی میباشــد که قصد پوشــش دادن آن وجود دارد ، وقتیکه قسمتی از 
سازه فلزی در داخل دیوار یا کف قرار گرفته است، در محاسبه Hp از آن صرفنظر می شود.

این محصول تولید مرکز رشد واحدهای فن آور دانشگاه آزاد اسالمی استان قم می باشد.



سپهر اقتصاد دی 61395
شماره 8  8 صفحه

مسکن و عمران شهری

رمز اعتماد به نفس اجتماعی این است که:
بیشتر توجه خود را، بیرون از خودتان و بر روی فرد یا افرادی که با شما هستند بگذارید.توانایی و اعتماد به نفس شما در اجتماع، از طریق 
کم کردن توان دســتگاه نظارتگر افزایش می یابد. یعنی به جای اینکه بیشــتر به خودتان توجه کنید، توجه تان را به افرادی بدهید که با آنها در 

ارتباط هستید...
ادامه از صفحه 5

رشد قم در  گرو حمایت از  بخش خصوصی
 

بخشــي از زمین هاي اطراف آن متعلق به شــهرداری اســت که برخی تملک شــده  اســت   و مشکل 
بقیه هم در حال حل می باشد .شهرداری هم برای جذب سرمایه گذار   تالش هایی داشته است. من 
از ســال گذشــته که ورود پیدا کردم به نظرم در زمینه ســازی هایی که برای جذب ســرمایه گذار در این 
پروژه از ســوی شــهرداری شــده باید تجدید نظر شــود  با مذاکراتي که داشــتیم این مسأله پذیرفته شد  
و در حــال حاضــر روش هــای متداول امروزی برای جذب ســرمایه گذار در حال انجام اســت و االن هم 
توافق نامه هایی برای ساخت هتل صورت گرفته  که در حال اجراست. اجرای این پروژه ها  خود بخود 
باعث جذب دیگرسرمایه گذاران خواهد شد  و ارزش افزوده عمرانی باالیی را بدنبال خواهد داشت  و 
ســبب تشــویق و ترغیب دیگرا ن می شــود. همه باید هماهنگ با هم از سرمایه گذار حمایت کنند. در 
تالش هستیم این مسیر هماهنگ را در جهت حمایت های همه جانبه از سرمایه گذار در ایجاد زمینه 
، برنامه ها  واحدها و زیر ساخت های گردشگری ایجاد کنیم تا هم ماندگاري زایر را داشته باشیم و هم 

خدمات بهتری ایجاد کنیم تا اشتغال در استان توسعه یابد .        
Á  بافت فرســوده قم از دیگر مشــکالت عمرانی اســتان اســت که ســال جاری وزیرراه و شــهر

سازی  هم از آن بازدید داشت چه برنامه هایی در این خصوص دنبال می کنید؟
بافت فرسوده قم  متاسفانه برخالف نقاط دیگر کشور که در حاشیه شهر ها و ساختمان هایی بدون 
طرح و نقشه هستند در  بافت های اصلی شهر  واقع شده و قریب به 1700 هکتار است . این بافت های 
فرســوده مشــخص هستند و با تسهیالت ارزان قیمت مورد حمایت قرارخواهند گرفت . بافت فرسوده 
بافتی اســت که در طرح تفصیلی شــهر مشخص شده اســت . اگر سرمایه گذاری ورود پیدا کند معافیت 
هایــی در نظــر گرفته شــده و ما کمــک خواهیم کرد و حتی توصیه می کنم خود مــردم  با توجه به اینکه 
بافــت فرســوده در محله هــای اصیل وجود دارد  برنامه ریزی کنند با همین وضعیت کنونی  بازســازی 

شوند و بافت اصلی و تمدنی شهر حفظ و باز سازی شود و شرایط برای اسکان بهتر فراهم گردد .     
Á  شــما اشــاره کردیــد که یک گردشــگر اگر شــرایط اســکان مناســبی داشــته باشــد  بــه نقاط  

تفریحــی و گردشــگری شــهر هــم مراجعــه و خدمات دریافــت می کند. شــنیده ها حاکــی از آن 
اســت کــه تنهــا پارک بازی شــهر نیــز در حال تبدیل شــدن به پایانه مســافر بری اســت .برای 

توسعه فضاهای تفریحی مردم چه اقدامی شده است؟
  شــکي نیســت که شــهرقم نیــاز به مراکز تفریحي و پــارک های بــزرگ  و مجلــل دارد. دربازدید اخیري 
که از مجموعه جنگلي 400 هکتار ی ثامن داشــتیم به دســتگاه هاي ذیربط  برای احداث و تجهیز این 
محــل بــه یــك  پارک بازی مجهــز توصیه کردم  که امیدواریم در آینده این مهم محقق شــود. اگر ســرمایه 
گــذاری بخواهــد در ایــن مورد وارد شــود مــا زمین را خواهیــم داد و کمک هم خواهیم کــرد. البته  مالک 
پارک بازی مد نظر شــما یکي از نهادهاي اســتان اســت  و مسایل و مشکالتی در این خصوص از گذشته 
وجود داشــته اســت هرچند به لحاظ جغرافیایی این مکان هم جای مناسبي برای پارک نیست اما در 
مجموعــه تفریحــي ثامــن  که شــرایط برای احداث پارک و هتل  مهیا شــده و ظرفیت هــای خوبی در آن 
ایجاد خواهد شد. در یکي دو سال اخیر هم شاهد اقدامات و برنامه هاي خوبي از سوي شهرداري قم 
براي بهبود سرانه فضاهاي تفریحي و توسعه تفرجگاه هاي شهري بودیم که در این زمینه مي توان به 
راه اندازي چند پروژه در سالهاي اخیر اشاره کرد که امید است با برنامه ریزي هاي بیشتر در این زمینه 

شاهد توسعه امکانات رفاهي و تفریحي شهري و جبران کاستي ها باشیم.
Á  و  نکته پایانی ؟

  بایدرقابت ها را به رفاقت تبدیل کنیم در رقابت طوری عمل کنیم که حقوق یکدیگر را حفظ کنیم 
نه اینکه چه کنیم تا رقیب را حذف کنیم. ما رقابت سالم را بلد نیستیم اگر به جای رقابت، رفاقت کنیم  
و کمــی هم انصاف داشــته باشــیم خیلی کارها را می توانیم انجام دهیم. بایــد در کنار عقل معاد، عقل 
معــاش را مــورد توجه قرار داد چرا که تقویت عقل معاش زمینه پیشــرفت جامعــه را هموار خواهد کرد .  
رقابت ها باید در کنار رفاقت ها باشــد. براي داشــتن شــهر و اســتاني توسعه یافته و شکوفا، باید از خود 
گذشتگي داشت و  نگاه ها را از طرف خود به سمت ما معطوف کرد اولین چیزی که ذهن یک سرمایه 
گذار را برای ورود به یک جا خراب می کند این اســت که از کجا آورده ای  این یک فرهنگ غلط اســت. 
مدیریــت هــای ســاز مان های ذی نفع و مرتبط با ســرمایه گذاری باید جدی تــر ، واقعی تر و مردمی تر 
وارد صحنه شــوند تا مشــکالت حل شــود و راهی جز این نداریم. ما می گوییم نخبه پروری ولی چون 
نگاه درست، آینده نگری و برنامه ریزی بلند مدت نداریم نخبه کشی می کنیم ما امکانات و استعداد 

های خوبی در کشور داریم ولی چون برنامه ریزی بلند مدت نداریم نمی توانیم از آنها استفاده کنیم.

رونق یا ادامه رکود

نگاهی به ساخت و سازها در فصل نخست سال
مرکــز امــار ایــران در گــزارش اخیــر خــود بــا عنــوان 
اطالعات پروانه های ســاختمانی صادرشــده توسط 
شــهرداری هــای کشــور در بهــار ســال جــاری بــه ارایه 
وضعیت ساخت و ساز در کشور پرداخته است.   این 
آمــار از کاهــش روند صدور پروانه در مقایســه با مدت 
مشــابه )بهــار 1394(  و فصــل گذشــته  آن  ) زمســتان 
1394( خبر داده  اســت. هر چند مســکن پس از سیر 
صعــودی قیمت خود در ســالهای 90تا 93 دچار یک 
رکــود شــده اســت اما آمار حاکــی ازآن بود کــه در نیمه 
نخســت ســال جاری به خصوص در تهران معامالت 
خرید مســکن با یک رشد 20درصدی نسبت به سال 

قبل همراه شد. 
بر اســاس آمار منتشــر شده در سطح استان قم در 
بهار ســال جاری توســط شــهرداری قــم   478پروانه 
بخــش  در  467پروانــه  شــامل   ســاختمان  احــداث 
خصوصــی و یــک پروانه در بخش دولتی صادر شــده 
پروانــه  در  شــده  تعییــن  زیربنــای  است.مســاحت 
هــای ســاختمانی برحســب نــوع پروانــه، در مجموع 
318772 متــر مربــع بــوده کــه308931  متــر مربــع در 
بخــش خصوصــی و 676 متــر مربع در بخــش دولتی 
1722واحــد  مجمــوع  در  همچنیــن  اســت.  بــوده 
مســکونی  در پروانــه هــای ســاختمانی مــورد تاییــد 
قــرار گرفتــه اســت . از میــان 468 پروانــه صادر شــده 
زمیــن  بــرای  154794متــر مربــع 131021متــر مربــع 
بایــر، 1542متر مربع باغ یــا مزرعه و 22231 متر مربع 
ســاختمان هــای تخریبــی بوده اســت . همچنین در 
میــان ایــن تعــداد پروانــه صــادر شــده 65 واحد یک 
طبقــه،  158 واحــد دو طبقه، 73  واحد ســه طبقه، 
80 واحــد چهــار طبقه و 92 واحد پنج طبقه و بیشــتر 
بوده که 201 پروانه اســکلت فلزی ، 247 پروانه بتون 
ارمــه و 20 پروانــه از انــواع دیگری از اســکلت و مصالح 
اســتفاده کــرده اند. همچنیــن از 468 پروانــه صادره 
363 پروانه مســکونی ، 63 پروانه مســکونی و کارگاه 
توام، 35 پروانه بازرگانی، 3 پروانه صنعتی ، 3 پروانه 
آموزشی بوده است.همچنین از مجموع پروانه های 
صــادره  34 پروانــه با متــراژ 100متر مربــع وکمتر، 137 
پروانــه 101تــا 150متــر مربــع، 88 پروانه 151تــا 200متر 
پروانــه   45 مربــع،  201تا250متــر  پروانــه   28 مربــع، 

251تا300متر مربع، 19 پروانه 301تا 500متر مربع و12 
پروانه بیش از 501متر مربع بوده اند. 

ایــن در حالی اســت که  مدیر کل راه و شهرســازی 
اســتان گفت: شــرایط کنونی در اســتان و روند قیمت 
ها در بازار مسکن نشان دهنده این است که عرضه و 
تقاضا در حوزه مسکن به تعادل نسبی رسیده است. 
حســن صبوری افزود: در چند ســال گذشته از سویی 
رونــد مهاجــرت بــه قــم کاهش یافتــه و از ســوی دیگر 
مسکن مهر نیز به مرور تکمیل شده و در اختیار مردم 
قرار گرفته است ، ازاین رو 2 عامل فوق بر ثبات قیمت 
مسکن تاثیر زیادی داشته است. وی با اشاره به این 
که قم شهری مهاجرپذیر است و همیشه تقاضا برای 
مسکن در این شهر وجود دارد، اضافه کرد: اگر تقاضا 
بیــش از عرضــه باشــد در روند قیمت ها اثرگذار اســت 
ولــی ثبات قیمت نشــان دهنــده تعادل ایجاد شــده 
در این بازار اســت. وی بابیان این که بخش مســکن 
نیــز هماننــد ســایر بخــش هــای اقتصــادی در رکــود 
اســت، بیــان کــرد: آمارها نشــان می دهد بــا توجه به 
سیاســت هــای تشــویقی در ارائه تســهیالت از طریق 
بانــک مســکن و صندوق پــس اندازه ، حوزه مســکن 
در آستانه خروج از رکود است، اما به این گونه نیست 
کــه جهش بزرگــی در افزایش قیمت ها اتفــاق بیفتد. 
صبــوری خاطرنشــان کرد: جهشــی کــه در دولت قبل 
در این حوزه اتفاق افتاد حباب مسکن بود و ناشی از 

تقاضا نبود. وی بیان کرد: سیاست در توسعه فضای 
شــهری و مســکن، توجــه بــه بافــت هــای فرســوده، 
تاریخی و ناکارآمد شهری است و در این راستا توسعه 
درون زای شــهری و جلوگیــری از توســعه فیزیکــی و 
گســترش شــهر مدنظر اســت. وی افــزود: ایجــاد یک 
فضــای جدید و الحاق آن به شــهر، هزینه های چند 
برابــری دارد و بــرای کشــور مقــرون به صرفــه نخواهد 
بــود. صبــوری بــا تاکید بــر این کــه توســعه درون زا به 
طور قطع بهترین راه حل است، اضافه کرد: سیاست 
ها و تشویق ها باید به گونه ای باشد تا مردم ترغیب 
به ســاخت مســکن در بافت های فرسوده شوند و در 

این برنامه ها مشارکت کنند. 
وی گفت: بر اساس آمار رسمی و مصوب یک هزار 
و 74 هکتــار بافــت فرســوده و ناکارآمــد در اســتان قم 
وجــود دارد و بــرای 680 هکتــار نیــز در شــورای عالــی 
معماری و شهرســازی درخواســت الحاق شده است 

تا به این محدوده اضافه شود.
احمــد جندقــی، کارشــناس صنعــت ســاختمانی 
و مدیرعامــل شــرکت ســازه کومــه و خدمــات اجرایی 
ســاختمان در بنیــاد قــم پژوهــی در خصــوص رکــود 
صنعت ساختمان و بیکاری نیروهای ساختمانی در 
چند ســال گذشته گفت: به نظر می رسد برای رهایی 
از وضعیت رکود ساختمانی به یک مدیریت منسجم 
نیــاز داریم تا نیروهای ســاختمانی فعــال گردد. ما در 

این باره پیشــنهاد می کنیم فرصــت ها و تهدیدات و 
نقــاط قــوت صنعت ســاختمانی و قیمــت های تمام 
شــده بــه خوبــی توســط بخــش خصوصی و ســرمایه 

گذاران ارزیابی شود.
همچنیــن ناصــر مهــدی زاده از دیگر کارشناســان 
با ســابقه در امور صنعت ســاختمانی در این نشست 
گفت: به جای توسعه ساخت و سازها در قم و ایجاد 
پردیســان می شد بافت های فرسوده را نوسازی کرد 
در این شــرایط رکود نیز با حمایت مســئوالن این امر 
امکان پذیر اســت چرا که احیای این بافت ها رونقی 
بــه ســاخت و ســاز و اشــتغال نیروهــای ســاختمانی 
بومــی مــی دهــد. البتــه در جهــت رونــق بخشــی بــه 
یــک  بــه  حمایــت،  بــر  عــالوه  ســاختمانی  صنعــت 
مدیریــت منســجم نیز نیــاز داریم تا از آشــفتگی های 
قبلــی و بــه ویــژه ورود نیروهای غیر بومی در ســاخت 
و ســازهای قم جلوگیری شــود و فرصت های شــغلی 

برای نیروهای ساختمانی در این شهر مهیا شود.
مهــدی زاده تصریح کرد: ســاخت پــروژه هایی که 
هــم خوانــی با فرهنــگ ما نــدارد تاثیر منفی بــر روح و 
روان مــا گذاشــته و مــا را افــرادی خســته و بهانــه جــو 
شناســی،مردم  بــوم  موضوعــات  و  اســت  آورده  بــار 
شناســی،روان شناســی، اجتماعی شناسی و تاریخ و 

فرهنگ در پروژه ها در نظر گرفته نمی شود.
این کارشناس امور ساختمانی خاطرنشان کرد: باید 
مســئوالن بپذیرنــد که با نگاه بتنی نمی تــوان به پروژه 
های عمرانی و ســاختمانی جهت بخشــید و بدون در 
نظر گرفتن روحیات و فرهنگ مردم نمی توان پروژه ای 
را رقم زد. آپارتمان نشینی و ساخت پروژه های خالی از 
اصالت و برگرفته از فرهنگ غیر خودی، با روحیه مردم 

قم هم خوانی ندارد.
علــی رغم کاهــش صــدور پروانه هــا در کشــور و رکود 
نسبی در بخش مسکن، آمار بانک مرکزی از افزایش 21 
درصدی معامالت مســکن تهــران در آبان ماه خبر می 
دهد.بــه این صورت که تعــداد معامالت آپارتمان های 
مســکونی شهر تهران در آبان ماه ســال 1395، به 12.5 
هــزار واحد مســکونی رســید که در مقایســه بــا ماه قبل 
و مــاه مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب 21.2 و 4.1 درصد 

افزایش را نشان می دهد.
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که باید باشدشماره 8  8 صفحه روز دانشجو؛ آنچه 

 شــانزدهم آذر روز دانشــجو بهانه ای شــد تا از زاویه ای دیگر به این روز بنگریم در ســال های اخیر 
مرســوم بوده اســت که روز دانشــجو به دو شــکل گرامی داشته شود: شــکل اول که عمومیت بیشتری 
دارد ایــن اســت کــه بســته بــه فضــای سیاســی حاکــم برکشــور، تمایــالت سیاســی هیئــت رئیســه ی 
دانشــگاه و یا تشــکل  برگزار کننده عمدتا با دعوت از سیاســتمداران گرامی داشته می شود تا در جمع 
دانشجویان سخنرانی کنند. دسته ی دوم که بیشتر به سبب فرار دانشجویان غیرسیاسی از سیاست 
زدگی حاکم بر مناســبات دانشــجویی اســت عمدتا به شکلی ســطحی و فاقد محتوا برگزار می شود  تا 
جاییکه از حضور بازیگران ســینما و تلویزیون اســتفاده شــده است که هدف از آن جز تخلیه ی روانی 
دانشــجویان و ایجاد فضایی شــاد و مفّرح مقطعی نیســت. این شــکل برگزاری روز دانشــجو نمایانگر 
ســطحی نگــری و بــی تفاوتی روبه فزونــی بخش اعظمی از دانشــجویان و بی اهمیتی آنان نســبت به 
رســالت اصلی دانشــجویی و آینده ای اســت که زودتر از آنچه که فکر می کنند پس از فارغ التحصیلی 
بــا آن دســت بــه گریبــان خواهند بــود. به هر دوشــکل برگزاری روز دانشــجو یک انتقاد مشــخص وارد 
اســت: اینکه هیچ یک از این دو شــکل برگزاری ســنخیتی با شــَان و شــخصیت دانشــگاه و دانشــجو 
نــدارد. حــال از زوایــه ای دیگــر نــگاه کنیــم، چنــد روز پس از روز دانشــجو هفتــه ی پژوهــش و فناوری 
قرار دارد، کافی ســت که هیاهوی برگزاری مراســم گرامیداشــت روز دانشــجو و ســکوت دانشــگاه ها در 
گرامی داشت پژوهش و فناوری را بایکدیگر مقایسه کنیم. چنانکه اگر از بسیاری از دانشجویان تاریخ 
هفتــه پژوهــش و فنــاوری و برنامــه های دانشــگاه متبوعشــان را بپرســیم اظهار بی اطالعــی خواهند 
کــرد. ایــن یعنــی “پژوهش” و “فناوری” و تبدیل “علم به ثروت” از دغدغه های امروز دانشــگاه های 
ما نیســت.  چه خوب اســت دانشــگاه ها اگر سیاســتمدار و یا دولتمردی دعوت می کنند  از اینکه چه 
انــدازه در راســتای تحقــق اقتصــاد دانــش بنیان و نفــوذ فرهنگ توســعه ی فناوری در دانشــگاه ها و 
مراکز آموزش عالی کشــور گام برداشــته اند مطالبه کنند. چه برنامه ای برای افزایش ســهم مشارکت و 
اشــتغال دانشــجویان و اعضاء هیات علمی دانشگاه در شرکت های دانش بنیان دارند؟ برای تجهیز 
دانشــگاه ها به پیشــرفته ترین تجهیزات آزمایشــگاهی و کارگاهی که پیش نیاز پژوهش های کاربردی 
اســت چه برنامه ای دارند؟ در راســتای گســترش دیپلماســی علم و فناوری چه اقداماتی انجام داده 
اند؟ اگر هم نمی خواهیم سیاســتمداری را به دانشــگاه وارد کنیم چه بهتر اســت که از مدیران شرکت 
های دانش بنیان، روسای پارک های علم و فناوری و صاحب نظران عرصه کارآفرینی دعوت کنیم تا 
از فرآیندهای تبدیل پژوهش های کاربردی به ایده، ایده به محصول و محصول به فروش انبوه برای 
دانشــجویان بگوینــد. قطعا  این پیشــنهاد صرفا محدود به روز دانشــجو نیســت بلکــه بیش از هرچیز 
ناظر بر رســالت اصلی دانشــگاه و دانشجو اســت. و این یادآوری که روز دانشجو مقدمه ای ست برای 
ورود او به هفته ی  پژوهش و فناوری یعنی عرصه ای که بیش از هر چیز دیگری به رســالت دانشــجو 

و دانشگاه مرتبط است.

کشاورزی و محیط زیست

به خاطر داشته باشید:
هرچه بیشــتر با دیگران و مردم ارتباط برقرار کنید و درونیات خود را محترم شــمرده و ارج بگذارید، اعتماد به نفس باالتری خواهید داشــت و 

یادداشتبا اقتدار بیشتری با دیگران ارتباط برقرار خواهید کرد.

کوتاه از اقتصاد استان

جایگاه استان در استفاده از فناوری اطالعات

مر کز امار ایران - مرکز امار ایران در گزارشــی  با عنوان آمارگیري برخورداري خانوارها و اســتفاده افراد از 
فناوري اطالعات و ارتباطات در سال 94 به بررسی وضعیت استان قم پرداخته است . در این گزارش امده 
است  از مجموع  370836 خانوار استان368870خانواربه رادیو،369025خانوار به تلویزیون،370482 
خانوار به تلفن،286545خانوار به رایانه و 276063 به اینترنت دسترســی دارند. همچنین از 1115830 
جمعیــت اســتان،870498کاربر تلفــن همراه،613598کاربــر رایانه،622638کاربــر اینترنــت هســتند که 

ضریب نفوذ اینتر نت در استان 55/8می باشد که پس از تهران جایگاه دوم را در کشور داراست.

محیط بان قمی، ایده پرداز نذری برای طبیعت

اولویت های سرمایه گذاری  بخش کشاورزی
رئیس سازمان جهاد استان بسته بندی و فرآوری 
تخم مرغ، انجماد، بسته بندی و فرآوری گوشت قرمز 
و ســفید، تبدیل ضایعات کشتارگاهی، درجه بندی و 
بســته بندی و فرآوری انواع ســبزیجات، صیفی جات 
و محصــوالت گلخانــه ای، تولیــد انــواع شــوریجات و 
را   ... و  منجمــد  پــودر،  خشــک کردن،  ترشــیجات، 
ازجملــه اولویت های ایــن ســازمان در بخش صنایع 

تبدیلی و تکمیلی بر شمرد.
محمدرضــا طالیی اظهار داشــت: نتایج مطالعات 
گوناگــون در کشــورهای توســعه یافته و درحال توســعه 
بیــن درآمــد  ایــن کشــورها  کــه در  اســت  ایــن  بیانگــر 
کشاورزی و سطح توسعه یافتگی آن ها ارتباط مستقیم 
بــا  اســاس  همیــن  بــر  کــه  دارد  وجــود  معنــی داری  و 
بررســی های صورت گرفته اولویت های سرمایه گذاری 
ادامــه جاری در استان قم تدوین و اعالم شده است.صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی بخش کشــاورزی در ســال  رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 

انــواع  فــرآوری  و  بســته بندی  و  درجه بنــدی  داد: 
میوه هــا به ویــژه انــار و انگــور، تولیــد مربــا و مارماالد، 
خشــک کردن، درجه بنــدی، پــودر و ... و همچنیــن 
بســته بندی و فــرآوری انواع خشــکبار و آجیل به ویژه 
پســته، بســته بندی و فرآوری گیاهان دارویی از دیگر 
اولویت های این ســازمان در بخش صنایع تبدیلی و 

تکمیلی در سال جاری می باشد.
وی احــداث انواع ســردخانه با اولویت ســردخانه 
بــا اتمســفر کنترل شــده را از دیگــر اولویت هــای ایــن 
ســازمان در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی دانســت 
تولیــد  علوفــه ای،  نباتــات  فــرآوری  داشــت:  بیــان  و 
کودهــای آلــی به جز ورمــی کمپوســت، بر اســاس نیاز 
استان و با در نظر گرفتن واحدهای در دست احداث 
و میزان مواد اولیه در اســتان جــزء اولویت های دیگر 

به شمار می رود.

کــه  قمــی  ٣٥ســاله  محیط بــان  بحــری،  احمــد 
لیســانس محیط زیســت دارد و حاال ١٠ ســال است که 
در جنوب اســتان  و منطقه حفاظت شده پلنگ دره، 
آییــن  مبتکــر  و  اصلــی  اســت.ایده پرداز  محیط بــان 
نــذری بــرای طبیعت اســت که این روزها نام اشــنای 
فضــای مجــازی اســت. تــالش او برای حفــظ محیط 
زیســت و عالقه مندانی که او به حفظ محیط زیســت 
بــه وجــود اورده مــورد توجــه رســانه هــا قــرار گرفتــه و 
اقــدام او بــه خصوص با عنــوان نذری بــرای طبیعت 
به ســوژه گزارش ها ی تبدیل شده است. هفته نامه 
تجــارت فــردا در یادداشــتی بــا عنــوان نــذر داغ بــرای 

طبیعت به اقدام وی اشاره و آورده است: 
اینجــا در برخی از مناطق حفاظت شــده ســازمان 
محیــط زیســت بــازار نــذری دادن داغ شــده اســت، 
امــا نــه به انــدازه بازار داغ نــذری در آیین ها و مراســم 
مذهبی. نذورات نیز نه شیر و شربت و چای است، نه 
چلوخورش قیمه و قرمه و حلوا. همه نذورات به آب 
و علوفه ختم می شود و در نهایت دارو و درمان برای 
گونه های جانوری مصدور و آســیب دیده! پشته های 
علوفــه توســط محیط بانــان از پشــت کامیــون خــارج 
شــده و تک و توک آهوها و قوچ و میش های وحشــی 

از  ســهمی  تــا  می چرخنــد  محیط بانــان  نزدیکــی  در 
ایــن علوفه های خشــک ببرند. در گوشــه ای دیگر نیز 
ســاخت آبشــخور و نصــب تانکــر آب در جریــان اســت 
تــا دیگر شــاهد روزی نباشــیم که بزغاله های وحشــی 
تشــنه هماننــد آنچــه در تابســتان گذشــته در منطقه 
تشــنگی جــان  از  و  افتــاد  اتفــاق  گنــو  حفاظت شــده 
باختنــد از بین بروند. اما مبتکــر کمپین “نذری برای 
طبیعــت” معتقــد اســت: “ بــا شــرایطی کــه در حــال 
حاضــر محیــط زیســت کشــورمان دارد و بســیاری از 
و  خشکســالی  محاصــره  در  حفاظت شــده  مناطــق 
تنگناهــای شــدید محیطــی قــرار گرفتــه، آنهایــی کــه 
عالقه منــد هســتند می توانند نذوراتشــان را به جای 
انسان به جانوارن تشنه و گرسنه و مصدومی بدهند 
که تاکنون کمتر مورد توجه بودند و تاکنون اســتقبال 
بحــری  اســت.”  بــوده  خــوب  نســبتًا  صورت گرفتــه 
همچنیــن بــه وضعیــت گــرد  غبــار در قــم اشــاره و بــه 
ایسنا گفت: »گرد و غبار ناشی از دریاچه نمک قم یک 
چهــارم جمعیــت کشــور را تحــت تاثیر قــرار می دهد.« 
بــه گفته ایمــن محیط بــان قمی ایــن دریاچه حدود 
200 هــزار هکتار مســاحت دارد که به طور مســتقیم با 
اســتان  های ســمنان، تهران، قم و مرکــزی در ارتباط 

اســت و با تعــدادی از شــهرها و اســتان های دیگر نیز 
بــه طــور غیر مســتقیم ارتبــاط دارد. ایــن محیط بان 
اســتان قــم با بیــان اینکــه بایــد پیگیری حقابــه این 
دریاچــه با جدیــت صورت گیــرد، اظهار کــرد: احداث 
ســد و کشــاورزی غیــر اصولــی باعــث کاهــش حقابه و 
تبدیــل آن به کانون گرد و غبار شــده اســت. بحری از 

برگــزاری همایــش دریاچــه نمک قــم تا دو مــاه آینده 
خبــر داد و بیــان کــرد: در این همایــش معضالت این 
منطقــه و راهکارهــای مقابلــه بــا این معضل بررســی 
خواهد شــد. بحری ادامه داد: همچنین قصد داریم 
بــه منظور حساســیت زایــی درباره دریاچــه نمک قم 

کمپینی با کمک سمن ها راه اندازی کنیم.

مرتضی صدیقیان
مدیر روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم
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اولین نشریه اقتصادی استان قم

یازدهمیــن جشــنواره کارآفرینــان برتــر اســتان با 
معرفــی فعــاالن برتــر کارآفرینــی و تاکیــد بر گســترش 

فرهنگ کار افرینی  برگزار شد.
جمشــید تقی زاده معــاون امور مجلس حقوقی 
و اســتان های وزارت تعــاون کار و رفاه اجتماعی در 
این مراســم با اشــاره به جایگاه ویژه اســتان ، قم را 
شــهری استراتژیک دانســت و گفت: یکی از الزامات 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی که مــد نظر مقــام معظم 
رهبری است ، توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و 
به خصوص اســتفاده درست از ظرفیتهای مناطق 
مختلف کشــور اســت و بایــد گفت در ایــن میان قم 
یکی از حایز اهمیت ترین مناطق کشــور اســت.وی 
با بیان اینکه قم ظرفیت باالیی در زمینه کارآفرینی 
دارد، افــزود: باید فرهنــگ کارآفرینی در قم نهادینه 
شــود و کارآفرینی در محوریت دانشگاه ها قرار گیرد.
تقی زاده با بیان این نکته که در زمینه تولید ارزش 
اقتصــادی کــه مــی تواندبــه جامعه ما بســیار کمک 
نماید توجه به اشــاعه کســب و کارهای خرد اســت 
افزود:اشــاعه و حمایــت از کســب و کارهــای خــرد و 
کوچک می توانددر کشــور فراگیر شوند واین ممکن 
نیســت مگــر با حمایــت همه بخشــها و واقعیت آن 
اســت که کارآفرینان می توانند درایــن زمینه ها نیز 

فعال شوند.
رفــاه  و  کار  تعــاون  مدیــرکل  بازونــد  نصــراهلل 
اجتماعی اســتان با بیان اینکه شــهر قم بیشــترین 
بــه دیگــر شــهرهادارد،  میــزان دانشــجو را نســبت 
افــزود: میــزان فارغ التحصیالن ما نســبت به میزان 
شــغل موجــود در کشــور بســیار بیشــتر اســت که در 
ایــن راســتا الزم اســت بــه کاهــش شــتاب علمــی و 
ایجاد مشــاغل اهتمام کرد.وی  با اشاره به جدایی 
صنعت و دانشــگاه اذعــان داشت:شــکاف عمیقی 
بین صنعت و دانشــگاه وجود دارد و در بازار کار می 
بینیــم که فــارغ التحصیــالن با چه مشــکلی مواجه 
کــه در ده  اســت  نشــان داده  هــا  هستند.بررســی 
سال آینده حدود دو و نیم میلیون فارغ التحصیل 
دانشــگاهی خواهیم داشــت و میزان بیکاران ما در 
ده ســال آینــده نســبت به امســال  90 تــا 95درصد 
بیکارانمان، فارغ التحصیالن دانشــگاهی خواهند 
بــود، هــم اینــک آمــار فــارغ التحصیــالن بیــکار بین 

55تا 60 درصد است.وی تصریح کرد:این اداره کل 
طی یــازده ســال گذشــته 90 کارآفرین را شناســایی 
کــرده اســت و در ســال جــاری نیــز 6کارآفریــن برتــر 
انتخــاب شــده انــد و شــش نفــر هــم قابــل تقدیــر 
شــناخته شــدند که اگر پای صحبتشــان بنشــینیم 

دغدغه زیادی در این زمینه دارند
دانشــکده  رئیــس   متیــن  زارعــی  حســن  دکتــر 
مدیریــت و حســابداری پردیــس فارابــی دانشــگاه 
تهــران گفت:صحبت از اقتصــاد مقاومتی میکنیم، 
صحبــت از ســرمایه انســانی مــی کنیم، چــرا موفق 
نیســتیم؟ چــرا باید در حدود 4 الــی 5هزار نفر فارغ 
التحصیل بیکار داشته باشیم. آمار و اطالعات به ما 
می گوید که ما ســرمایه انســانی خوبی داریم.کشور 
مــا تنها کشــوری اســت که هــر چه تحصیــالت رفته 
باالتــر، هرچه آمــوزش رفته باالتر، آمــار بیکاری هم 
افزایــش پیدا کرده اســت. تقریبًا عکس کشــورهای 
یــک رابطــه  آمــوزش و موفقیــت  بیــن   . پیشــرفته 
مستقیم وجود دارد. اما چرا در کشور ما عکس این 
اســت؟وی بــا بیــان اینکــه ســرمایه اجتماعی افت 
شــدید داشته اســت گفت:مهمترین و عمده ترین 

چالش کشــور ما، قبل از بیکاری و سرمایه انسانی، 
ســرمایه اجتماعی اســت. مهمتریــن چالش ایران 
که در تحقیقاتی که در سالهای 93 و 94 شناسایی 
شــده اســت، افت شدید ســرمایه اجتماعی است.
زارعــی متیــن در ادامــه افزود:مشــکالت مــا یعنــی 
بیــکاری و کســب و کار راه حلــش توجــه به ســرمایه 
اجتماعــی اســت. ســرمایه اجتماعی پیــش از آنکه 
بــه ایــن برگــردد کــه من چــه چیزی مــی دانــم؟ به 
ایــن بر می گردد کــه چقدر در جامعه بیــن نهادها، 
ســازمان هــا و افــراد ارتباطــات وجــود دارد. چقدر 
همــکاری و همدلی وجود دارد؟ چقدر هنجارهای 
مشــترک وجــود دارد؟وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی 
کلینیــک مدیریــت و کســب و کار افزود:تشــخیص 
دادیــم کــه در اســتان قــم بســیاری از شــرکت ها در 
تولیــد و بهــره وری و کارآیــی افــت شــدید دارنــد. 
کلینیک مدیریت و کســب و کار را راه اندازی کردیم 
تــا از ایــن طریــق برویــم ســراغ درمــان شــرکت ها و 
واحدهــای تولیدی.مرکــز پژوهــش هــای مدیریت 
و فرهنگ شــهری راه انداختیم. اگر دانشــگاه فقط 
خــود به دنبال پیگیری این دســت از کارها باشــد، 

میشــود همان ســرمایه انســانی، که تا حــاال نتیجه 
خاصــی نگرفتــه ایــم. اما وقتــی که ســازمان ها هم 
بیایند، اون ســرمایه اجتماعی شکل میگیرد.4000 
دانشــجوی ارشــد و دکتــری یعنــی 4000 پایان نامه 
و رســاله دکتــری. تصــور کنیــد اگــر هــر کــدام از ایــن 
پایان نامه ها و رســاله ها یک مسئله از این استان 
و کشــور را بررســی کند، چــه آثار و نتایجــی خواهیم 

داشت. 
 دکتــر مینا مهرنوش رئیس پــارک علم و فناوری 
دانشــگاه تهــران با اشــاره به دالیل مغفــول ماندن 
رویکرد کارآفرینی در کشــور اظهار داشــت: نبود تفکر 
و بینش کارآفرینی در میان دانشــجویان، اســاتید و 
دیگــر مســئوالن ســبب عقب مانــدن کشــور در این 
زمینــه شــده اســت.وی بابیــان اینکــه الزم اســت 
بســتری مناسب برای کارآفرینان مهیا شود، افزود: 
رویکرد دانشــگاه ها باید تربیت دانشــجو و کارآفرین 
باشــد و توجــه مســئوالن کشــور در راســتای تحقق 
ایــن امر مهم و هم افزایی بیشــتر، میــان کارآفرینان 
را طلــب می کند.مهرنــوش بــا تأکید بر اینکــه ایجاد 
کارآفرینــان،  میــان  در  اطالعــات  تبــادل  و  شــبکه 
صنعتگــران و دانشــجویان امــری ضــروری اســت، 
تصریــح کــرد: بایــد آموزش هــای کســب وکار جمعی 
و فــردی داده شــود و افزایــش مهارت هــای فــردی 
و جمعــی کســب وکار نیــز در دســتور کار قــرار گیــرد.
صنــدوق  ایجــاد  خواســتار  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کارآفرینــی به منظور اعطا وام به کارآفرینان هســتیم 
پــارک علــم و فنــاوری  بــه زودی  خاطرنشــان کــرد: 
دانشــگاه تهران راه اندازی می شــود و برای استقرار 
شــرکت ها نیــز فراخــوان داده شــده کــه امیدواریــم 

استقبال خوبی صورت گیرد.
در ایــن مراســم از 12 کارآفرین برتــر و قابل تقدیر 
اســتان کارآفرینــان حســن مویــدی خسروشــاهی، 
مجیــد بصیــر نیــا، احمــد شــکری، فرشــاد عبادی، 
علی هاشــمی و غالمحسین کارگزار از بخش صنعت 
و  جمــاالن  خزاعی،مهــدی  محمــد  کارآفرینــان  و 
نفیســه تقــی زاده از بخــش خدمــات و در بخــش 
کشــاورزی نیــز کارآفرینــان نصراله دهقانی ســانیج، 
حســین فراهانــی، امیــر حســین خوشــگفتارمنش 

تقدیر شدند. 

کار آفرینی ، گامی در راستای اقتصاد مقاومتی

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

کوتاه از اقتصاد استان

فرصت مناسب برای تجار ایرانی در عراق

ســازمان صنعت،معــدن و تجــارت - رضــازاده رایــزن بازرگانــی ایــران در عراق گفت:کاهش ســهم 
تجارت کشورهای رقیب مانند عربستان، قطر و ترکیه، وجود بیشترین تراکم جمعیتی در استانهای 
هم مرز با ایران، رغبت باالی مردم عراق به خرید کاالی ایرانی و باال بودن حاشــیه ســود تجارت در 
عــراق را از فرصتهــای بازار عراق برشــمرد. وی در ادامه امکان ایجاد شــبکه توزیــع مویرگی در عراق و 
راه اندازی فروشگاه زنجیره ای بویژه در بخش غربی این کشور را از  پتانسیلهای این کشور برشمرد.


