
تولید فرش
هماهنگ با طراحی
و سلیقه نسل امروز

مالیات و ارزش افزوده 
اهرم فشار به تولید

ســهیل بیگدلــی یکــی از جوانــان موفــق در عرصه 
تولیــد فــرش ایرانــی اســت.او  قریــب به یــک دهه  
اســت کــه بــه صــورت حرفــه ای در عرصــه فــرش 
فعالیت دارد و تا کنون  موفق به دریافت دو جایزه 
ارزنــده از ســوی جشــنواره فرش برتر شــده اســت. 
قالیچــه “شــقایق”او در ســال نــود و ســه تندیــس 
بهتریــن فرش جشــنواره را به خــود اختصاص داد 
و در شــهریور ســال نــود و پنــج فــرش دیگــرش بــه 
نــام “ضریــح “  به عنــوان بهترین فرش کالســیک 
تولیــد  اغلــب  برخــالف  بیگدلــی  شــناخته شــد. 
کننــدگان و بافنــدگان فــرش ایــران که ایــن حرفه را 
از خانــواده خــود بــه ارث بــرده اند،در خانــواده ای 
کامال دور از این حرفه بزرگ شــده است؛ اما همت 

و تالش خود را معطوف عشق و عالقه اش نموده 
و بــا تغییــر در ترکیب رنگ ها و اســتفاده از رنگهای 
غیر معمول برای طرح های اصیل، نو آوری هایی را 
به ارمغان آورده است.اصالت،نو آوری،خالقیت و 
جســارت از بارزتریــن ویزگــی هــای فــرش اوســت.
حاصل گفتگوی سپهر اقتصاد با وی را می خوانید:

Á  بــا توجه بــه ســابقه شــما ،فرش دســتباف
قــم داخــل و خــارج از کشــور از چــه جایگاهــی 

برخوردار است؟
علــت اینکه فرش قــم از فرش هایــی مانند فرش 
تبریــز عقب مانــده را بایــد نبود تبلیغ مناســب برای 
فــرش قــم عنــوان کــرد؛ هرچنــد درزمینهء بافــت نیز 
فــرش هــای دیگــر موفق تــر عمل کــرده اند.بــا توجه 

بــه اینکــه فــرش قم نه تنهــا درایــران بلکــه درجهان 
بهترین کیفیت و تنوع را دارد اما متأسفانه فرش قم 
دچار کپی کاری شده است و در بافت آن از نقشه ها 

و طرح های کپی شده استفاده می شود.
Á علت این کپی کاری که اشاره کردید چیست ؟

در قم اســتادکار زیاد اســت و نقشــه های متنوع 
و زیــادی وجــود دارد؛ که این مســأله در فرش ســایر 
شــهرها نیســت. در قــم بــزرگان فــرش حضــور دارند 
که هر کدامشــان دارای ســبک و سیاق و طرح های 
خاصــی هســتند، اما وقتــی ازآثار آنها کپی می شــود 
دیگــر کیفیــت و مرغوبیــت و بافــت فــرش اصیــل را 

ندارد...
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کاهش مشارکت قمی ها در نوسازی
بافت های فرسوده

دغدغه های
عمرانی استان

با هر سرمایه ای
در بورس

ثروتمند شوید

تأمل در معماری 
شهری قم

بسترهای سرمایه 
گذاری خارجی در قم 

فراهم است؟

تمهیدات اتاق اصناف 
برای ایمن سازی 

کن تجاری اما

هشدار، بحران آب در حال تبدیل به فاجعه است 

مشــارکت  کاهشــی  رونــد  از  اســتان  شــهری  بهســازی  و  عمــران  اداره  رئیــس 
شهروندان برای نوسازی در بافت های ناکارآمد شهری خبر داد...

ایــران در کمربنــد خشکســالی زمین قــرار دارد و اگر همیــن روند کنونی در مصــرف آب را ادامــه دهیم وضعیت 
کنونی که ازآن به بحران یاد می شــود به فاجعه تبدیل خواهد شــد. مســووالن، صاحب نظران و کشاورزان قم و 
استان های تهران، مرکزی،سمنان،یزد و اصفهان در همایش منطقه ای حاشیه کویر مرکزی ایران که با هدف 
تبادل نظر و ارزیابی وضعیت موجود و ارایه راهکارهای مناسب مصرف بهینه آب با تکیه بر اصالح و تغییر الگوی 
کاشت برگزار شد تغییر الگوی کشت، بهر وری در مصرف آب، هماهنگی درمدیریت حوضه ای آب ریز، مدیریت 
هماهنــگ در مصــرف آب، جلوگیــری از حفر و اســتفاده از  چاه های غیــر مجاز، آب مجــازی و ... را از راهکار های 

جلوگیری از وضعیت کنونی مصرف آب در عرصه کشاورزی عنوان نمودند...
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گام اول در جذب سرمایه گذار خارجی، برنامه 
تجاری و ســرمایه گذاری شهر قم است.فریدون 
حق بیــن مدیرکل دفتر هماهنگــی و راهبرد امور 
اقتصادی وزارت امور خارجه در دیدار شهردار قم 
بــا تأکید بر ضرورت تدوین برنامــهء تجاری برای 

حوزهء سرمایه گذاری گفت...
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ابوالفضل خاکی رئیس اتاق بازرگانی استان:

ابوالفضل خاکی از نام های آشــنای اقتصادی اســتان اســت و نزدیک به چهار دهه اســت که در اقتصاد 
قم نقش آفرینی می کند. خاکی عالوه بر اینکه اکنون ریاست اتاق بازرگانی ، صنعت ، معدن و کشاورزی 
استان را بر عهده دارد، مدیریت سه کارخانهء صنایع پالستیک مرکز ، ستاره های طالیی کویر و کارتن 
اتحاد را نیز بر عهده دارد. در این گفتگو با وی به بررسی سیمای اقتصادی استان درحال حاضر و آینده 

پرداخته ایم.
Á  در حــال حاضــر و پس از یکســال از شــروع برجــام وضعیت صادرات اســتان را چگونــه ارزیابی می

کنید؟
شــرایط رکود در چند ســال گذشته و خصوصًا سال گذشته، مشــکالتی برای بخش تولید و نهایتًا صادرات 
ایجــاد نمــود. در بخــش صادرات به دلیل نبود امکانات کافی به خصوص خرید مواد اولیه، باز کردن ال ســی 
خرید ماشین آالت برای توسعه کارخانجات، با توجه به تحریم ها همه این ها متوقف شده بود؛ خوشبختانه 
پــس از برجــام اتفاقات خوبی افتاد دولت و بانک ها هم کمک کردند و شــرایطی فراهم شــد تا تولیدکنندگان 
بتوانند برای خرید مواد اولیه و ماشــین آالت از خرید های با ســود کم و مدت دار اســتفاده کنند، که این به 

ارزان تمام شدن قیمت کاال منجر و سبب باال رفتن قدرت رقابتی و افزایش صادرات می شود.
Á عمده محصوالت صادراتی استان چه صنایعی هستند؟

    انواع محصوالت پالستیک ، انواع کفش و فرش قم بخصوص فرش ابریشم قم که در دنیا یک برند بوده 
و از جایگاه خاصی برخوردار اســت؛ هم اکنون بیش از 40 هزار نفر در صنعت فرش قم مشــغول می باشــند که 

به بحث اشتغال کمک شایانی می کند.

سپهر اقتصاد
سال دوم  شماره نهم  بهمن 1395  8 صفحه  قیمت  2000 تومان

نخستین ماهنامه اقتصادی استان قم

اصالت و هویت در عصر جدید



سپهر اقتصاد بهمن 21395
شماره 9  8 صفحه خوشه های صنعتی

 

 
در ایران از حدود 15سال پیش مطالعات اولیه درخصوص خوشه های صنعتی در دانشگاه ها و برخی 
مراکز صنعتی آغاز شد؛ به گونه ای که هم اکنون در سطح استان شاهد ایجاد خوشه های فرش ، کفش ، 
سوهان ، مبل و فناوری اطالعات هستیم. خوشه های صنعتی به صنایع کوچک و متوسط توجه دارند 
و براین اساس مطالعات مختلفی به ویژه در دهه 1890 میالدی در ایتالیا صورت گرفته ؛و تحوالت صنعتی 
این کشور را از منظر صنایع کوچک و متوسط مدنظر قرار داده است . شاید بتوان گفت که مطالعه و بررسی 
خوشــه هــای صنعتی به شــکل کنونی تقریبًا از ســال 1990  میــالدی و با مطالعهء »پورتــر« در مورد مزیت 
رقابتی کشــورهای مختلف تدوین شــده و به مرور تکمیل گردیده اســت . از آنجا که موضوع خوشــه های 
صنعتی به عوامل جغرافیایی ، نهادی ، سیاســی و مزیت های منطقه ای وابســتگی شــدیدی دارد ، لذا 
اتفاق نظر در مورد تعریف خوشه های صنعتی وجود ندارد و در پی آن ارائهء تعریف جامع و فراگیر از این 
واژه مشکل است. مایکل پورتر خوشه را اینگونه تعریف می کند : خوشه ها تمرکز جغرافیایی شرکت ها و 
نهادهایی با ارتباطات درونی در یک زمینه خاص هستند. خوشه ها آرایشی از صنایع و سایر نهاد های 
مرتبط هســتند که در رقابت، وجود آنها اهمیت دارد . برای مثال می توان  تأمین کنندگان مواد اولیه و 
عوامل تخصصی از قبیل ماشین آالت ، خدمات و تدارکات زیر ساختی را نام برد.مؤسسه علم و تکنولوژی 
کنتاکی خوشه های صنعتی را گروهی از بنگاهها می داند که ارتباطات و نیازهایی از قبیل همکاری صنعتی 
،عرضه کنندگان آموزش های الزم،نهادهای آموزشی و مؤسسات همکاری فنی و توسعه را دارند. هرچند 

بسیاری دیگر از صاحب نظران نیز تعاریف مختلفی را از خوشه صنعتی ارائه داده اند. 
از تعاریف ذکر شده درباب خوشه های صنعتی چنین بر می آید که ساماندهی واحدهای کوچک و 

متوسط در قالب خوشه اثرات و فوائد چندی را به دنبال دارد.
مفاهیمی از قبیل :

1-دستیابی به مزیت تولید انبوه 
2-دستیابی به مزیت های هدف وکارآیی گروهی

3-صرفه های حاصل از تجمیع )هم مکانی(
4-صرفه های شهری شدن 

5-صرفه های مقیاس 
6-صرفه های تنوع همگی حاصل ارتباط متقابل صنایع، افزایش تولید واحدهای انفرادی پس از 
خوشه ای شدن ، افزایش قدرت رقابت واحدهای کوچک و متوسط در بازار،تمرکز جغرافیایی واحدها 
و شــکل دادن به مزیت رقابتی می باشــند. به عبارتی منافع یاد شــده در حقیقت بســط عینی مفهوم 

خوشه صنعتی هستند.
تمامی تعاریف ارائه شده در مورد خوشهء صنعتی در زمینهء ارتباط و همکاری واحدهای صنعتی 
و رقابــت در قالــب همــکاری اتفاق نظر دارند.حال این ســؤال مطرح اســت که واحدهایــی  که در قالب 
خوشــهء صنعتــی فعالیــت می کنند علیرغم رقابت، به چه پیوندهایی نیاز دارند تــا از مزایای حاصل از 

خوشهء صنعتی بهره مند گردند. 
رقابت در کنار همکاری نکتهء ظریفی اســت که درعمل باید به دقت دنبال شــود تا همکاری ضایع 

نگردد و رقابت همراه با اثرات مثبت آن مخدوش نشود .
نکتهء مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که رابطهء آماری مبتنی  برهمکاری وبهبود عملکرد 
خوشــه ها به ثبت رســیده اســت و نشان داده شــده که ابزار پاسخگویی به چالشــهای بزرگ،همکاری 
است؛ وهرچه همکاری بیشتر باشد توانمندی واحدهای صنعتی و به عبارتی خوشه صنعتی در پشت 
ســر گذاشتن چالشها بیشتر اســت.اگر سال ها قبل خوشه ای شکل می گرفت و سطح اندک همکاری 
رونق نســبی خوشــه را تضمین می کرد،امروزه درهم تنیدگی اقتصادی و تجارت در جهان و بروز رقابت 
فشــرده بین تولید کنندگان موجب شــده نیاز به همکاری نیز گســترش یابد. لذا شــناخت روش های 
مختلف همکاری و رقابت بین بنگاهها ضرورتی انکار ناپذیر است و دراین راستا مفاهیم مربوطه ارائه 

می گردد.

سیمای اقتصادی استان
محمد فقیهی

مدیرکل اسبق سازمان بازرگانی استان قم و کارشناس مسایل اقتصادی

اعتماد به نفس روحی و معنوی، حسی از آرامش و صلح درونی است که قلبتان را سیراب و روحتان را از خود سرشار می سازد. اعتماد به نفس روحی 
و معنوی به شما امکان می دهد که با اطمینان خاطر در راه قدم بگذارید و بدانید که خود راه، “راه” را به شما نشان خواهد داد. اعتماد به نفس روحی 
و معنوی به شما اجازه می دهد تا دریابید و اعتماد کنید که هر جا هستید، همان جایی است که می بایست باشید. همان جایی که نیاز دارید باشید.

کوتاه از اقتصاد استان

دیباچه

در دیدار الریجانی و معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح شد:

دغدغه های عمرانی استان
رئیــس مجلس شــورای اســالمی بر لزوم تســریع در 
اجــرای طرح بلــوار پیامبر اعظم )ص( بــا لحاظ اجرای 

یکپارچه پروژه و حفظ بناهای تاریخی تأکید کرد.
علــی الریجانــی، با پیــروز حناچــی معــاون معماری 
و شهرســازی وزیــر راه و شهرســازی، احمــد امیرآبــادی 
فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیأت رئیسه مجلس 
شــورای اســالمی، ســقائیان نــژاد شــهردار و مســئوالن 
شــهری و اســتانی، در خصــوص مصوبــه شــورای عالی 
شهرسازی و معماری کشور که در رابطه با پروژه از حرم 

تا جمکران است، دیدار و گفت وگو کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در این دیدار با تأکید 
بــر لــزوم توجه بــر اجرای طــرح بلوار پیامبــر اعظم )ص( 
گفــت: برای طرح بلوار پیامبر اعظم )ص( که قدمت آن 
به ســال ها پیش می ر ســد، اهــداف مختلف فرهنگی 
و زیارتــی پیــش بینی شــده اســت.وی تصریح کــرد: در 
اجــرای طرح مذکور باید به حفظ ابنیه تاریخی از قبیل 
گذر خان و شــیخان و ســایر بافت های ارزشمند توجه 

داشت. 
دکتر الریجانی افزود: در طرح بلوار پیامبر اعظم )ص( 
کــه محــل رفت و آمد زائــران و مســافران از حرم مطهر تا 
ماننــد  اماکنــی  باشد،ســاخت  مــی  مســجد جمکــران 
مــدارس علمیــه متعــدد، مراکز فرهنگی و هتــل های 5 
ستاره پیش بینی شــده است.رئیس نهاد قانونگذاری 
کشــورمان ادامه داد: باید در نظر داشــت در حال حاضر 

شهر قم با کمبود هتل مواجه است.
وی افزود: باید با همکاری مجموعه شهرداری قم، 
وزارت راه و شهرســازی و مســئوالن اســتانی تعامــالت 
الزم برای دســتیابی به دیدگاه مشترک در اجرای طرح 
حــرم تا جمکــران صــورت گیرد.رئیس مجلس شــورای 
اســالمی گفت: طرح بلوار پیامبر اعظم )ص( بهتر است 
به صورت یکپارچه اجرایی شــود؛همچنین باید توجه 
داشت در طرح قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان 
احداث ایستگاه قطار در مسیر جمکران باعث تسهیل 
ایــن منطقــه  بــه امکانــات ریلــی در  دسترســی مــردم 

می شود.
دکتر الریجانی تصریح کرد: راه آهن فعلی در هستهء 
مرکــزی شــهر قــم قــرار دارد و بــا توجــه بــه بــار ترافیکــی 
نمی توانــد خواســته هــای مــردم را در اســتفاده از قطار 
ســریع الســیر در حــد مطلــوب تأمین نمایــد.وی تأکید 

کــرد: باید مطالعــات الزم و همه جانبه با هدف کاهش 
هزینــه هــا به نحــوی انجام شــود، کــه مــردم بتوانند با 
ســهولت به شــبکه حمل و نقل ریلی دسترسی داشته 

باشند.
ایــن در حالــی اســت که حجت االســالم علــی بنایی 

در بنیــاد قم پژوهــی بــا اشــاره بــه مصوبه اخیر شــورای 
عالــی شهرســازی، دربــاره توقــف عملیــات عمرانــی در 
بلــوار پیامبــر اعظــم)ص( اظهار کــرد: در قم چنــد پروژه 
مهــم مثل منوریــل، بلوار پیامبر اعظــم)ص( و فرودگاه 
وجود دارد، که کارشناسان شهر باید روی این پروژه ها 

مطالعات مقایســه ای و تطبیقی داشــته باشند که چرا 
وضعیــت عمرانــی شــهر اینگونــه رقــم خــورده اســت و 

سرنوشت آنها را تعقیب نمایند.
و  معمــاری  عالــی  شــورای  نظــر  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شهرســازی دربارهء بلوار پیامبر اعظــم)ص( افزود: این 
نظــر پس از 20 ســال زمــان و صرف این همــه زحمت و 

هزینه، مطرح می شود.
رئیــس بنیــاد قم پژوهی بــا اشــاره بــه واگذاری های 
بی منطق در این بلوار و در نهایت رد کردن طرح توسط 
شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی ادامــه داد: همه 
اینهــا در حالی اتفاق می افتد که شــهر به ازاء این پروژه 
به شــدت مقروض بانک ملی شده است و بعد از همه 
این ماجراها تــازه آقایان می گویند طرح باید به نقطهء 

اول برگردد.
وی با اشاره به برخورد دوگانه با پروژه های کالن در 
قــم افزود: فرودگاهی که یک ریال اعتبار دولتی نگرفته 
بــه ایــن روز افتــاده اســت و منوریلــی کــه مــا می دانیــم 
چقــدر اعتبــارات گرفتــه، هنــوز بــرای اجــرای آن اصــرار 

می شود.
رئیــس بنیــاد قم پژوهــی بــا اشــاره بــه کنــدی امــور 
عمرانی در قم اظهار داشت: سطح مطالبات قمی ها در 
این مسائل باید افزایش پیدا کند، تا این بی توجهی ها 

ادامه نیابد.

گرد جایگاه نخست قم از نظر پهنه  های مستعد تولید ریز

معاون مرکز پژوهش های کاربردی ســازمان زمین  شناســی،  درصد باالیی از کانون های گرد و غبار اســتان قم را ناشــی از اراضی دریاچه نمک دانســت و گفت: با 
خشــک شــدن دریاچه های حوض ســلطان و نمک، اســتان قم با چالش زیست  محیطی مواجه می شود.  شــهبازی با بیان اینکه ریزگردها در کشور رو به افزایش 
اســت؛ افزود: قم از نظر پهنه های مســتعد تولید ریزگرد در مقایســه با مســاحت کل این اســتان، مقام نخست را در کشــور دارد. به گفته وی، سه هزار کیلومتر مربع 
معادل 30 درصد از مساحت استان قم مجموعه های بدون پوشش گیاهی است، که خطرناک ترین اراضی از نظر تولید ریزگرد به شمار می آید. شهبازی ادامه داد: 
درصد باالیی از این کانون ها، اراضی کشاورزی و حاشیهء غربی دریاچه نمک است که با جریان باد مشکالت زیادی برای قم از نظر نفوذ گرد و غبار ایجاد می کند. 
وی اضافــه کــرد: دریاچــه نمــک به اندازه کافی رطوبت دارد و شــرایط طوفانی ندارد، ولی به دلیل تفاوت دما، تولید گرد و غبار می کند و در صورتی که ســازوکارهای 
زیســت  محیطی رعایت شــود، می توان از فرصت های دریاچه های حوض ســلطان و نمک برای احیاء و بهبود شــرایط این مناطق استفاده کرد. شهبازی با بیان 
اینکه اگر دریاچه های حوض سلطان و نمک خشک شود، استان قم از نظر محیط زیستی با چالش جدی مواجه می شود، ادامه داد: برای احیاء و نگهداری یک 

هکتار منشأ تولید گرد و غبار، 100 میلیون ریال اعتبار نیاز است.
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گفت و گو

مشتریان بنابر ادارکاتشان از ارزشی که دریافت می کنند، و نه ارزشی که عمآل دریافت می کنند، رفتار می کنند.
یادداشتمدیریت آن ارزش های ادراک شده، همان چیزی است که بازاریابی درباره آن است.

ابوالفضل خاکی رئیس اتاق بازرگانی استان:

مالیات و ارزش افزوده اهرم فشار به تولید
نــام هــای آشــنای اقتصــادی  از  ابوالفضــل خاکــی 
اســتان اســت و نزدیک به چهار دهه اســت که در 
اقتصــاد قــم نقش آفرینــی می کند. خاکــی عالوه بر 
اینکه اکنون ریاست اتاق بازرگانی ، صنعت ، معدن 
و کشــاورزی اســتان را بر عهده دارد، مدیریت ســه 
کارخانــهء صنایــع پالســتیک مرکــز ، ســتاره هــای 
طالیــی کویــر و کارتــن اتحــاد را نیــز بــر عهــده دارد. 
در ایــن گفتگــو با وی به بررســی ســیمای اقتصادی 

استان درحال حاضر و آینده پرداخته ایم.
Á  در حــال حاضــر و پــس از یکســال از شــروع

چگونــه  را  اســتان  صــادرات  وضعیــت  برجــام 
ارزیابی می کنید؟

شــرایط رکــود در چنــد ســال گذشــته و خصوصــًا 
ســال گذشــته، مشــکالتی برای بخش تولیــد و نهایتًا 
صــادرات ایجــاد نمــود. در بخــش صادرات بــه دلیل 
نبــود امکانــات کافی بــه خصــوص خرید مــواد اولیه، 
بــاز کــردن ال ســی خریــد ماشــین آالت برای توســعه 
کارخانجــات، بــا توجــه بــه تحریــم هــا همــه ایــن هــا 
متوقف شده بود؛ خوشبختانه پس از برجام اتفاقات 
خوبــی افتــاد دولــت و بانــک هــا هــم کمــک کردنــد و 
شــرایطی فراهم شــد تــا تولیدکننــدگان بتواننــد برای 
خرید مواد اولیه و ماشــین آالت از خرید های با سود 
کــم و مدت دار اســتفاده کنند، که این بــه ارزان تمام 
شــدن قیمــت کاال منجــر و ســبب بــاال رفتــن قــدرت 

رقابتی و افزایش صادرات می شود.
Á  چــه اســتان  صادراتــی  محصــوالت  عمــده 

صنایعی هستند؟
    انواع محصوالت پالستیک ، انواع کفش و فرش 
قــم بخصوص فرش ابریشــم قــم که در دنیــا یک برند 
بــوده و از جایــگاه خاصــی برخوردار اســت؛ هم اکنون 
بیــش از 40 هــزار نفر در صنعت فرش قم مشــغول می 

باشند که به بحث اشتغال کمک شایانی می کند.
بخشــی از واحــد هــای تولیــدی هــم کــه بــه دلیل 
نداشتن نقدینگی غیرفعال شده اند، با تدابیر انجام 
شدهء دولت شرایط برای گرفتن تسهیالتشان فراهم 

شده است .
Á  شــما معتقدید صنایع استان در حال خروج

از رکود هستند ؟ 
     گزارشــات و اســتقبال تولید کننــدگان در مراجعه 

به بانک ها برای گرفتن تسهیالت این مسئله را نشان 
مــی دهــد؛ بــاز شــدن خرید بســتهء یــک ســاله هم به 
کمــک واحدهای غیرفعــال آمده تا بتوانند مشــکالت 
خــود را حل کنند. مطمئنًا درســال 96 و 97 شــرایطی 
بســیار بهتــر از وضعیت فعلــی خواهیم داشــت؛ اکنون 
شــرایط بهتــر از قبــل اســت و دورنمــای کار وضعیــت 
بهتــری را نویــد مــی دهــد؛ و امیدواریــم در ســال 96 و 
ســال 97 بــا شــرایط ایــده آل بــرای ورود بــه بازارهــای 
هدف صادراتی روبه رو شــویم؛ خصوصًا اینکه شــرایط 
بــرای تولیــد کاالهــای بــا کیفیــت تــر و ارزان تــر ایرانــی 
فراهــم خواهــد شــد.تولیدکاالی گــران  قیمــت قدرت 
رقابت داخلی و خارجی را از ما می گیرد که راه آن  ارائه 

تسهیالت با نرخ پایین 4 و 6 درصدی است.
Á  ،شما در سخنان خود در جمع تولیدکنندگان

مالیات و وام های بانکی را به عنوان معضالت 
تولید برشــمردید؛ برای رفع این مشــکالت چه 

اقداماتی باید کرد؟
اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه موضــوع مالیــات و بــه 
خصــوص ارزش افزوده متأســفانه اهرمی برای فشــار 
به تولید شــده اســت. دولت باید شرایطی فراهم کند 
کــه در هنگام مصرف محصول این مالیات را دریافت 
نمایــد تــا تولیــد کننده درگیــر مالیات بــر ارزش افزوده 

نباشــد؛ و فقــط بــه فکر تولید خــود باشــد. مالیات بر 
ارزش افزوده نباید به صورت یک زنجیره باشد، چون 
کار مشکلی است که به تولید کننده محول می کنند.
تولیــد کننــده در هنــگام خرید مــواد اولیه ایــن ارزش 
افزوده را پرداخت می کند، اگر هدف دولت مالیات بر 
ارزش افزوده باشــد، می تواند از طریق صندوق های 
پوز که در فروشــگاه ها وجود دارد و اصناف کل کشــور 
هم قول مســاعدت داده اند، این مالیات را در یافت 
نماید و مشــکل بزرگی را از دوش تولید کننده بردارد.
در بحــث بیمــه هــم مزیتی کــه ایجاد شــده، جرائمی 
ســت کــه در حــال بخشــیده شــدن اســت و کمکــی 
بــه تولیــد کننــده مــی باشــد.در رابطــه بــا ســودهای 
بانکــی خوشــبختانه از عددهــای درشــت اکنــون بــه 
18درصــد رســیده و امکانی فراهم شــده تا افرادی که 
از تســهیالت بانکی اســتفاده می کنند، مبالغ کمتری 
باز پرداخت داشــته باشند؛خوشبختانه برخی بانک 

ها هم در این زمینه مساعدت دارند. 
Á  از قســمتی  کــردن  بلوکــه  بــه  بارهــا  شــما 

تســهیالت توسط بانک ها اشاره داشتید برای 
رفع آن اقدامی شده است ؟ 

متأســفانه ایــن مشــکل را کمابیش داریــم و بانک 
ها چون مجبور شدند سود تسهیالت را به 18 درصد 

برســانند 20 تــا 30 درصــد تســهیالت را ســپرده مــی 
کنند؛ برخی  بانک ها که باید اســم آن ها را خصولتی 
گذاشــت ایــن مســئله را اعمال مــی کنند. یکــی از راه 

های کمک به تولید حل این مشکل است.
Á  گــذاران ســرمایه  جــذب  و  حمایــت  بــرای 

داخلی و خارجی چه برنامه هایی دارید؟ 
گــذاران موفــق   خوشــبختانه در جــذب ســرمایه 
بوده ایم و با توجه به شرایط خوب موجود درشهرک 
های صنعتی اســتان از جملــه معافیت های مالیاتی 
10ســاله و امکانات فراهم شــده و همجواری با مرکز و 
منطقهء سلفچگان سرمایه گذاران خارجی و داخلی 
جذب شــده اند؛اکنون بیش از2 هزار ســرمایه گذار در 
قــم فعــال هســتند؛ همچنین ســرمایه گــذاران ایتالیا 
، ترکیه ، چین و هندوســتان در ســطح اســتان فعال 
کــه در فوالد،مــواد شــیمیایی و تکنولــوژی  هســتند 
های تک، سرمایه گذاری نموده اند و به خصوص در 

منطقه سلفچگان استقبال خوبی داشته اند.
Á  کار تــوان  نمــی  قــم  در  کــه  معتقدنــد  برخــی 

اقتصــادی انجــام داد و در خــارج از قم ســرمایه 
گذاری می کنند؛ نظر شما چیست؟

ایــن نــگاه درحــال تغییــر اســت و اکنــون مشــاهده 
می کننــد کــه در قــم ســرمایه گــذاری هــای خوبــی در 
حــال انجام اســت. در حــال حاضر یکی از پــروژه های 
سنگین، نمایشگاه بین المللی استان است؛ دوستان 
فکر می کردند که سرمایه گذار قمی درآن سرمایه گذاری 
نمــی کنــد، ولــی خوشــبختانه اســتقبال خوبی شــد و 

نیازی به سرمایه گذاری خارج از قم احساس نشد. 
Á  بــرای حــل معضــل محــل نمایشــگاه دائمــی

استان و نمایشگاه فرش اقدامی شده است؟
     نمایشــگاه فرش دردســت بخش دولتی است و 
تدابیری درحال انجام اســت که نمایشگاه به صورت 
اختصاصــی برای فرش باشــد، و خــود اتحادیه فرش 
هم در این فضا فعالیت داشــته باشد.شــرکت توسعه 
نمایشــگاه هــا کــه درحــال حاضــر در حــال احــداث و 
انجــام اســت، بــا پشــتیبانی  دولــت و بــه خصــوص 
اســتانداری در30 هزار متر فضا طی دو ســال آینده به 
اتمام می رســد و کل نمایشگاه های استان در مکان 

جدید برگزار خواهد شد.
ادامه در صفحه ۴

با هر سرمایه ای در بورس ثروتمند شوید

بورس واژه ای اســت که به طور مداوم در خصوص بازار ســرمایه ایران به کار برده می شــود در واقع هر 
کجا صحبت از بازار ســرمایه اســت عبارت بورس مورد اســتفاده قرار می گیرد. اما در واقع بازار ســرمایه در 
ایران هنوز جایگاه مطلوب خود را نیافته و اطالعات عمومی جامعه درباره بازار سرمایه بسیار اندک بوده 
و چگونگی ورود به این بازار و روند خرید و فروش سهام برای مردم به صورت مفهومی بازگو نشده است
)افــراد زیــادی وجــود دارنــد که از طریق ســرمایه گذاری در بورس به ثروت دســت پیدا کــرده اند. باید 
بدانیم که ورود به این بازار، همانند هر روش دیگر سرمایه گذاری، کاری پیچیده و دقیق است که الزمه 
موفقیت در آن، تحلیل صحیح، مطالعه و آگاهی و بررسی علل و پارامترهای تأثیرگذار و دوری از هرگونه 

هیجان و همچنین داشتن تجربه کافی می باشد.(
اصول اولیه سرمایه گذاری در بازار سهام

کســب دانــش و تجربــه الزم: برای آمــوزش و یادگیری در ایــن حوزه، همواره مدرســان و تحلیل گرانی 
وجود دارند که ادعای اســتادی دارند اما شــما باید در انتخاب اســتاد بســیار حساس و هوشیار باشید و 
آموزش را از کسانی فرا بگیرید که خود از سابقه و تجربه و دانش مالی کافی در این حوزه بهره مند باشند.
) توجه داشته باشید که تنها با خواندن 2 یا چند کتاب و دیدن چند فیلم آموزشی، گذراندن دوره های 
آموزشــی و مطالعه مجالت و روزنامه های اقتصادی و آشــنایی با اصطالحات بورســی، نمی توانید قله 
های موفقیت را به ســرعت در بورس تجربه کنید زیرا داشــتن تجربه و چشــیدن ســرد و گرم بازار یکی از 

مهمترین عوامل کسب موفقیت است.(
مدیریت سرمایه: حتمًا همه شما این جمله معروف که می گوید »همه تخم مرغها را در یک سبد قرار 
ندهید« را شــنیده اید. برای انجام معامالت موفق و کنترل ریســک ســرمایه گذاری همواره باید در چند 
صنعت مختلف سرمایه گذاری کرد. در میان صنایع که در بورس مشغول فعالیت هستند باید به عوامل 
بنیادی و تحقق سود و زیان شرکت ها در حال و آینده و همچنین رقبای تجاری چه در داخل و چه در 
خارج و بســیاری عوامل دیگر توجه ویژه نمود. تصور کنید شــما عالقه مند به ســرمایه گذاری در صنعت 
پتروشیمی هستید. عاقالنه ترین کار این است که سهام بهترین شرکت را در این صنعت پیدا کرده و در 
قیمت مناســبی خریداری کنید. اگر از این صنعت دو یا چند ســهم از شــرکت های مختلف را خریداری 
کنیــد چنانچــه این صنعت دچار تهدید پیش بینی نشــده ای گردد مانند کاهش یــا افزایش نرخ ارز و ... 
باعث افت قیمت همه ســهام شــما شــده و ســبد شــما زیان خواهد کرد توجه داشــته باشــید مدیریت 
سرمایه یعنی حفظ حداقل اصل سرمایه در بازار بورس. )چرا که این بازار گاهی با نوسانات شدید مواجه 
است. سهامدارانی که از دانش و تجربه کافی برخوردارند حتی قادر به پیش بینی این نوسانات هستند 

و سودهای سرشاری نصیبشان می گردد.(
پایبندی به استراتژی مناسب در خرید وفروش: همواره باید برای خرید یک سهم دلیل کافی وجود 
داشــته باشــد. یعنی خرید این ســهم باید بتواند در آینده ای نزدیک به شــما ســود برســاند. الزم اســت 
حتمًا تا شــب قبل از انجام معامله تمام جوانب را در نظر گرفته و آنها را تحلیل کنید. صبح روز معامله، 
تمرکز شما تنها باید بر روی خرید متمرکز باشد. غروب روزی که سهامتان را معامله کردید باید به شیوه 
معامالتی خود در آن روز فکر کنید و ببینید کجای کارتان ایراد دارد و سعی کنید در معامالت بعدی آن را 
رفع کنید. از این طریق، کم کم به یک اســتراتژی مناســب دســت پیدا کرده و با توجه به دانش خود می 
توانیــد آن را در مــواردی که الزم اســت اصالح کنید. متأســفانه 80 درصد از معامله گــران در بورس بدون 
داشــتن پلن و اســتراتژی، خرید و فروش می کنند که اغلب با زیان مواجه می شــوند. شما از این فرصت 
باید به نفع خود استفاده کرده و با برنامه ریزی و پایبندی به استراتژی مناسب شروع به خرید و فروش 

سهام کنید و به سرعت به سود برسید.
چند توصیه مهم: اگر یک سهم خوب پیدا کردید که روند صعودی را طی می کند آن را زود به فروش 
نرســانید. اگــر یــک ســری تغییرات در بنیاد یک شــرکت و یا صنعــت رخ دهد در نهایت نمــودش در رفتار 
قیمت ها مشاهده خواهد شد. حرکت سهام چه در جهت صعودی و چه در جهت نزولی هرگز بی علت 
نیست سعی کنید جزو آن 20 درصد افراد هوشمند در بازار بورس باشید که زودتر از همه خود را با شرایط 
بازار وفق می دهند.. اگر در خرید ســهامی جا ماندید و دیر اقدام کردید اصاًل نگران نباشــید. چون برای 

سود کردن در این بازار هرگز دیر نیست. منتظر فرصت های دیگر بمانید. .. 

محسن موجودی 
مدیر کارگزاری اقتصاد بیدار
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گزارش

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 

با اقتدار بیشتری با دیگران ارتباط برقرار خواهید کرد.
در هر جایگاهی که هستیم، کارمان را درست انجام دهیم.

کوتاه از اقتصاد استان

یادداشت
باشگاه مشتریان وفادار

       

همه چیز از “ مشتری “ شروع می شود و بدون مشتری کسب وکار ما هویت و موجودیت پیدا نمی کند. 
مشتریان راضی منبع سود  بنگاه اقتصادی ما هستند؛ در دنیای امروز سازمان هایی که نمی توانند مشتریان 
را راضی نگه دارند، در درازمدت از بازار حذف خواهند شد.  در این میان ارائه خدمات به مشتریان با کیفیت 
مطلــوب و بــه طور مســتمر، موجب ایجاد مزیت هــای رقابتی برای ســازمان و ابزار تدافعــی در مقابل جذب 
مشتریان توسط رقبا و تاحدی مانع از ورود برای سازمان های جدید به عرصهئ رقابت اقتصادی می شود. 
لذا اگر سازمانی تمایل به موفقیت داشته باشد و بخواهد سهم عمده ای از بازارها و سود قابل قبولی را نصیب 

خود نماید، حتمًا می بایست مشتری مداری واقعی و ارتباط با او را سرلوحهء همهء امور خود قرار دهد.
در کشور ما نیز همگام با روند جهانی در سالهای اخیر، جریانی از اهمیت نگهداری و توسعه مشتریان 
بیــن شــرکتهای تولیــدی و خدماتی و ســازمانها شــکل گرفته اســت، کــه از بارقه هــای آن بارهــا راه اندازی 
سیســتمهای CRM و یــا باشــگاه اعضــاء یــا مشــتریان و پیگیــری هــای جســته و گریختــهء بعــد از فــروش 
محصول) کاال یا خدمت( در این ســازمان ها بوده اســت. اما علی رغم تالش های صورت گرفته، به دلیل 
رعایت نکردن چارچوب ها و استانداردها و نیز رویکردهای کوتاه مدت و بعضًا غیرکارشناسانه وغیرعلمی، 

متأسفانه بسیاری از این تالش ها ناموفق بوده یا به نتیجهء نهایی و درخور پیش بینی نرسیده است.
در باشگاه مشتریان ضمن ایجاد احساس تعلق و وفاداری، با ایجاد یک رابطهء دوطرفه و طراحی منافع 
مشــترک اقتصادی و عاطفی میان صاحب حرفه و مشــتریان، و با اعتقاد به رابطهء همیشــه پیروز و انعطاف 
پذیر برنده/برنده می توان با پایین آوردن مشــهود هزینه های تبلیغات و بازاریابی و ایجاد اشــتیاق به خرید 
مجدد در اعضاء کلوب؛ به جذب، حمایت و نگهداری مؤثر مشــتریان ســودآور و باال رفتن راندمان مالی خود 
امیدوار بود. آمارها نشان می دهد پیدا کردن مشتری جدید بسیار دشوارتر از حفظ مشتریان قدیمی  ست. 
در این راستا اقدام در جهت حفظ مشتریان، قابل توجه می باشد. سامانه و نرم افزارهای مختلفی در جهت 
راه اندازی باشگاه مشتریان طراحی و راه اندازی شده و مشغول به کار می باشند. با نگاه اجمالی به این طرح ها 
در می یابیم، تعداد بسیار کمی از طرح ها به صورت واقعی موفق بوده  و توانسته اند جایگاه ویژهء خود را داشته 

باشند و این در حالی است که حتی این سامانه ها نیز جذابیت مطلوبی برای کاربران و سازمان ها ندارند.

اصالت و هویت در عصر جدید

تأمل در معماری شهری قم
چهارمیــن کنگــره ی تاریــخ معمــاری و شهرســازی 
ایــران، در حالــی در قم برگزار شــد که برگــزار کنندگان با 
برگزاری این کنگره ها درصدد هستند تمام استان های 
و  معمــاری  تاریــخ  کنگــره  ادواری  صــورت  بــه   کشــور 
شهرســازی خودشــان را برگزار کنند ؛ تا ایــن رویکرد در 
استان ها به جریانی تبدیل شود که به ارتقاء حفاظت 
از میراث فرهنگی به صورت مداوم و پایدار کمک کند. 
از این رو سخنرانان و شرکت کنندگان در کنگره استانی 
قم توجه بر ظرفیت های تاریخی، فرهنگی استان را با 
عنایــت به تاریخ معماری و شهرســازی قم مورد تأکید 

قرار دادند.
محمــد حســن طالبیــان معــاون میــراث فرهنگــی 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
کشور  در این کنگره با بیان این که بافت های ارزشمند 
تاریخــی قــم بایــد حفــظ شــود گفــت: در اطــراف حــرم 
حضــرت معصومــه)س ( بافت های ارزشــمند تاریخی 
کــه به عنــوان ثروت ملی می باشــد،  وجــود دارند ولی 
متأســفانه در حال از بین رفتن اســت. طالبیان افزود: 
در کشــورهای دیگر شاهد حفظ آثار تاریخی هستیم و 
این در حالی اســت که ما آثار تاریخی را از بین می بریم 
و بــه جــای آن ســاختمان هــای بلند می ســازیم. وی 
بــا بیان این که شــهر قم قدمتی هفت هزار ســاله دارد 
گفت: سابقه میراث فرهنگی در قم بسیار غنی ست؛ از 
ایــن رو می تــوان از این ظرفیت ها در ترویج فرهنگ و 

معماری اسالمی و ایرانی بهره برد.
بهشــتی معــاون امــور عمرانــی اســتانداری قــم نیز 
گفت: توســعه شهرســازی بــدون توجه به زیرســاخت 
هــا و معمــاری اســالمی و ایرانــی گذشــتگان صــورت 
گرفتــه اســت. وی بــا بیان این کــه حال شهرســازی و 
معماری کشور مان این روزها خوب نیست گفت: باید 
راهکارهای مناسبی با استفاده از معماری گذشتگان 
و معماری اســالمی و ایرانی مورد توجه قرار گیرد. وی 
افزود: بخش عمده ای از ناهمگونی در معماری ها با 
اســتفاده از فناوری ها و معمــاری های غربی بوده که 
وارد زندگی ما شده است و نیاز به اصالح دارد. بهشتی 
ادامه داد: بســیاری از بافت های تاریخی بر اثرتوسعه 
های شهرســازی از بین رفته و باعث گســیخته شــدن 
فرهنگ شده است. آیت اهلل سید محمد جواد علوی 
بروجردی از اســتادان برجسته حوزه علمیه قم گفت: 
تیمچه بازار قم باید به عنوان یک موزه مورد استفاده 

قــرار بگیــرد و نبایــد اجــازه داد ایــن اثــر به عنــوان مرکز 
تجاری باشد.وی افزود: این بنای تاریخی مورد توجه 
گردشگران خارجی است، در حالی که متأسفانه برای 
تعدادی از مردم قم نا شناخته است. وی در ادامه با 

اشــاره به این که مشــکل شهرسازی و معماری امروزه 
بســیار حاد اســت گفــت: این موضــوع تنها به اســتان 
قــم اختصاص ندارد بلکه در شــهرهای مختلف نیز با 
ناهمگونی در معماری مواجه هستیم. وی همچنین 

بــه میــراث معمــاری قم اشــاره کــرد و گفــت: زیباترین 
طــرح معمــاری، گنبــد حــرم حضــرت معصومــه)س( 
اســت کــه تناســب و ترکیــب آن در دنیــا نمونه اســت. 
آیــت اهلل علــوی بروجردی ادامــه داد: در مورد معرفی 
معماری های شــاخص استان قم اقدام هایی انجام 
نشده است و این در حالی ست که برخی از کشورهای 
اروپایــی بــه حفــظ آثــار تاریخــی توجــه زیــادی دارند.

آیــت اهلل علــوی بروجردی افزود: نباید اجازه ســاخت 
آپارتمــان های بلنــد در اطراف حرم داده شــود و باید 
با استفاده از ظرفیت های تاریخی و بافت های قدیم 
بــه دنبــال جــذب گردشــگر و کســب درآمــد اقتصادی 

باشیم.
در پایــان ایــن همایــش ده مقالــه  کاروانســراهای 
دوره ســلجوقی اســتان قم)مریــم  ســیدحمزه،بهمن 
ســلطان احمــدی(، بــه صــورت مشــترك بــا مقالــه راه 
هــای تاریخــی ناحیه قــم در عهد ســلجوقیان)فاطمه 
در  نجــات  شناســی  جمال(،باســتان  حســین 
حــوزه شــهری،کاوش و الیــه نــگاری شــاد قلــی خــان 
قم)ســیامک ســرلک،عمار کاوســی(،وضعیت حق آبه 
هــای کشــاورزی اســتان قــم در گــذر تاریخ)ابوالفضــل 
رحمتــی زاده،محمدمهــدی فتاحی(،اولویــت بنــدی 
راهکارهــای مداخلــه در محــدوده مرکــزی شــهرقم بــا 
بررســی منظــر فرهنگــی و رویکــرد گردشــگری)علیرضا 
خاکی،قدســیه سامانی،سعیده ســبحانی نیا،محمد 
امیدواریان(،شــناخت و تحلیــل آمــوزش معمــاری و 
شهرسازی ایران از آموزش عملی تا آموزش نظری)امیر 
شــهروندان  رفتــاری  الگوهــای  فر(،بررســی  عطایــی 
تاریخــی  و  فرهنگــی  منظــر  از  شــهری  فضاهــای  در 
ندوشــن،  رضایــی  اســالمی)محمد  انقــالب  خیابــان 
شــهری  منظــر  فر(،خوانــش  فــروزان  محمدحســن 
تاریخــی قــم نقــش گنبــد حــرم در منظــر شــهر در دوره 
ناصری)زینــب تمسکی(،بررســی عوامل مؤثر بر جهت 
گیــری مقابــر برجی شــکل قم)وحیــد پوربافرانی،فروغ 
واحدیان(،بررســی  پور،صفیــه  موســوی  الســادات 
شــیوه های گرمایش  و آب رسانی حمام های تاریخی 
ایــران، مطالعــه موردی حمام عشــقعلی قم)محســن 
قانونی،محمدمهــدی جهاندوست،ســمانه صادقــی 
مهــر(، و درآمــدی بــر تــاب آوری بافــت هــای تاریخــی 
شهری)صابر مصورزاده، زهرا سادات حسینی، حسن 

صبوری( به عنوان مقاالت برتر شناخته شدند.

محمدمهدی رضوانی
MBA کارشناس ارشد

کاهش مشارکت قمی ها در نوسازی بافت های فرسوده

رئیس اداره عمران و بهســازی شــهری اســتان از روند کاهشی مشارکت شــهروندان برای نوسازی در 
بافت های ناکارآمد شهری خبر داد.

محمد صادق پیشوایی با بیان اینکه استان قم بیش از هزار و 704 هکتار بافت فرسوده دارد، افزود: 
طبق مطالعات انجام شده، 17 محله در بافت ناکارآمد شناسایی شد که از آن میان ، 11 محله به عنوان 

محله های در اولویت  اقدام تصویب شد.
پیشــوایی رونــد مشــارکت شــهروندان بــرای نوســازی در بافت هــای ناکارآمــد شــهری قم را کاهشــی 
توصیف کرد و گفت: متأسفانه به دلیل افزایش نرخ سود تسهیالت، مالکین بافت های ناکارآمد رغبتی 
برای دریافت تســهیالت و مشــارکت درامرنوســازی ندارند و این اســتقبال، طی دو سال گذشته کاهش 
داشته؛ راکد بودن خرید و فروش ملک و همچنین اختصاص نیافتن سهم 50 درصدی دولت از دالیل 

دیگر کاهش مشارکت مردم در نوسازی بافت های ناکارآمد شهری می باشد.
رئیــس اداره عمــران و بهســازی شــهری اســتان قم در پاســخ به این پرســش که چــه اقداماتی برای 
افزایــش مشــارکت واقــع در بافت هــای ناکارآمد شــهری برای نوســازی انجام شــده اســت، بــه تبلیغات 
محیطی در مناطقی که دارای بافت های فرســوده و ناکارآمد هســتند اشــاره کرد و افزود: از طریق صدا 
و ســیما، مطبوعات و همچنین برگزاری دوره های آموزشــی، ســعی در جلب مشارکت شهروندان برای 

نوسازی بافت های ناکارآمد شهری داریم.

مالیات و ارزش افزوده اهرم فشار به تولید

ادامه از صفحه ۳
Á  بــا توجــه به اهمیــت تبلیغات در معرفی کاال و کســب و کار فعاالن اقتصادی اســتان چرا به

تبلیغات کاالهای خود کمتر توجه می کنند؟ آیا واردکسب و کار اینترنتی نیز شده اند؟
تبلیغــات و فعالیــت در فضــای مجــازی مــی توانــد مفیــد و مؤثــر باشد،بســیاری از تولیدکنندگان 
اســتان در این عرصه وارد شــده اند؛ در بحث تبلیغات هم برخی به دلیل بازار خوب محصوالتشــان 
احســاس می کنند به تبلیغ نیازی ندارند، ولی عمومًا دوســتانی هم وجود دارند که  تبلیغات خوبی 

برای کاالهای خود در سطح استان و کشور دارند.
Á اتاق بازرگانی برای ورود به بازارهای جدید صادراتی چه برنامه ریزی های داشته است؟

یکی از کارهای ما این است که دوستان را راهنمایی کنیم که به چه  سمت و سویی حرکت کنند تا  
بتوانند هدف خود را توســعه دهند. با توجه به فضای جدید دنبال آن هســتیم که کاالهای اســتان  را 
به  نقاط مختلف صادر کنیم؛با بازاریابی ای که قباًل داشــته ایم این امکان فراهم شــده تا به راحتی به 
بازارهای جدید راه پیدا کنیم. اکثر مردم دنیا دنبال کاالهای نســبتًا ارزان هســتند و توان خرید کاالی 
لوکــس و گــران را ندارند،پــس به اجبار به خرید کاالهای ارزان رو می آورند. در حال حاضر رقیب ســنتی 
ما چین است، باید با مدیریت بتوانیم کاالهایی با قیمت تمام شدهء پایین تر تولید کنیم و این مهم 
نیازمنــد حمایــت و تشــویق دولــت اســت؛چنانچه در چیــن و ترکیــه دولت، تولیــد کننــده را حمایت و 

تشویق می کند؛ در ایران نیز باید با تشویق و در نظر گرفتن جوایز صادراتی به تولید کمک کرد.
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گفت و گو

اگر شخصی رفتگر نامیده می شود، باید همان گونه خیابان ها و معابر را جارو کند که میکل آنژ نقاشی می کرد، بتهوون سمفونی می ساخت 
و شکسپیر شعر می سرود. او باید آنگونه خیابان ها را جارو کند که تمامی موجودات آسمانی و زمینی مکثی کنند و بگویند:

یادداشتاینجا رفتگری کار می کرد که کارش را خوب انجام می داد.

سهیل بیگدلی جوان موفق در عرصه فرش دستباف؛

تولید فرش هماهنگ با طراحی و سلیقه نسل امروز
ســهیل بیگدلــی یکــی از جوانــان موفــق در عرصــه 
تولیــد فــرش ایرانــی اســت.او  قریــب بــه یــک دهه  
اســت کــه بــه صــورت حرفــه ای در عرصــه فــرش 
فعالیت دارد و تا کنون  موفق به دریافت دو جایزه 
ارزنــده از ســوی جشــنواره فرش برتر شــده اســت. 
قالیچــه “شــقایق”او در ســال نــود و ســه تندیــس 
بهتریــن فــرش جشــنواره را به خــود اختصاص داد 
و در شــهریور ســال نــود و پنــج فــرش دیگــرش بــه 
نــام “ضریــح “  بــه عنــوان بهترین فرش کالســیک 
تولیــد  اغلــب  برخــالف  بیگدلــی  شــد.  شــناخته 
کننــدگان و بافنــدگان فــرش ایــران که ایــن حرفه را 
از خانــواده خــود بــه ارث بــرده اند،در خانــواده ای 
کامال دور از این حرفه بزرگ شــده است؛ اما همت 
و تالش خود را معطوف عشق و عالقه اش نموده 
و بــا تغییــر در ترکیب رنگ ها و اســتفاده از رنگهای 
غیر معمول برای طرح های اصیل، نو آوری هایی را 
به ارمغــان آورده اســت.اصالت،نو آوری،خالقیت 
و جســارت از بارزتریــن ویزگــی های فرش اوســت.
حاصل گفتگوی سپهر اقتصاد با وی را می خوانید:

Á  بــا توجــه بــه ســابقه شــما ،فــرش دســتباف
قــم داخــل و خــارج از کشــور از چــه جایگاهــی 

برخوردار است؟
علــت اینکــه فــرش قــم از فــرش هایی ماننــد فرش 
تبریز عقب مانده را باید نبود تبلیغ مناسب برای فرش 
قــم عنوان کرد؛ هرچند درزمینهء بافت نیز فرش های 
دیگر موفق تر عمل کرده اند.با توجه به اینکه فرش قم 
نــه تنها درایران بلکه درجهــان بهترین کیفیت و تنوع 
را دارد امــا متأســفانه فــرش قــم دچار کپی کاری شــده 
اســت و در بافت آن از نقشــه ها و طرح های کپی شده 

استفاده می شود.
Á علت این کپی کاری که اشاره کردید چیست ؟

در قــم اســتادکار زیــاد اســت و نقشــه هــای متنــوع 
و زیــادی وجــود دارد؛ کــه ایــن مســأله در فــرش ســایر 
شــهرها نیست. در قم بزرگان فرش حضور دارند که هر 
کدامشــان دارای ســبک و ســیاق و طرح های خاصی 
هستند، اما وقتی ازآثار آنها کپی می شود دیگر کیفیت 
و مرغوبیــت و بافــت فرش اصیل را ندارد؛ و متأســفانه 
گاهــی این ســؤال بــرای خریدارانی که آشــنایی ندارند 
پیــش مــی آیــد که چــرا فــرش دســتباف با یــک طرح و 
نقشه دارای تفاوت قیمت است و این در حالیست که 

تفاوت در طرح اصلی و طرح کپی است. 
Á  چــرا فــرش قــم دارای شناســنامه نیســت تــا

فرش اصیل از فرش کپی مشخص گردد؟
یکی ازکارهــای مهمی که باید برای فرش قم انجام 
شــود، ایجــاد شناســنامه ایســت کــه اتحادیــه فــرش 
و شــورای مــزد آن را بــه تأییــد رســانده باشــدو کلیــه 
مشــخصات فرش در آن ذکر گردد؛خوشبختانه این کار 

در حال انجام است و مراحلی از  آن طی شده است. 
Á  برخــی معتقدند کــه نباید فرش هــای خود را

در معرض دید عمومی و نمایشــگاهی گذاشــت 
نظر شما چیست؟

اگــر فرش خود را در انبارها دپو کنیم عقب خواهیم 
افتــاد، پس باید فرش های خود را به نمایش عمومی 
بگذاریم، و با ارائه و نمایش فرش هایمان بدنبال طرح 
های جدید وکارهای نو باشیم؛ علت جا ماندن فرش 
قم از نوآوری این اســت که فرشــی که امــروز به نمایش 
گذاشــته مــی شــود فرشــی اســت کــه ســه ســال پیش 

طراحی شــده و اگر امروز کپی شــود، نقشــه ســه ســال 
پیش کپی شده است .

Á  برای تبلیغ و ارائه مناسب فرش قم چه باید
کرد؟

حامــی  و  بودجــه  قــم  فــرش  تبلیــغ  بــرای  مــا 
نداریم؛اکنــون بایــد با نــو آوری درنمایشــگاه ها حضور 
داشــته باشیم؛ اگر تا االن برای کشورهای عربی و ژاپن  
قالــی مــی بافتیــم از ایــن پــس دیگر بایــد بــرای دنیا با 

سلیقه های مختلف فرش ببافیم .
Á  فــرش قم در حال حاضر به  چه کشــورهایی

صادر می شود؟
صــادرات  وضعیــت  هــا  تحریــم  برداشــتن  از  بعــد 
قــم  فــرش  خریــداران  عمــده  اســت،البته  بهترشــده 
داخل کشور و در تهران هستند؛خوشبختانه فرش قم 
درحال شناخته شــدن است و امروز مردم فرش های 

دیگر را با فرش قم عوض می کنند.
Á ویژگی های بارز فرش قم چیست؟

مهم ترین ویژگی فرش قم تنوع، کیفیت ، استحکام 
و مرغوبیت آن است؛ و همین امر باعث شده فرش قم 
بــه عنــوان کاالیــی که بــه راحتــی قابل تبدیــل به پول 
هست نیز  به حساب آید؛ اما علی رغم اینها باید قالی 

قم محدود تولید شود.
Á  صنعــت در  مشــکالتی  حاضرچــه  درحــال 

دولــت  آیــا  و  دارد  وجــود  قــم  دســتباف  فــرش 
حمایت خاصی از قالی دارد؟

دولت از فرش قم حمایت نمی کند.در قم زیاد قالی 
بافته می شود،بافت قالی باید محدود و متنوع باشد 
و قالی بافی در یک چارچوب خاص صورت گیرد. امروز 
دنیا دنبال کارخاص و محدود است، اگر کار زیاد تولید 
شــود کیفیــت خــود را ازدســت مــی دهد، و ایــن تولید 
زیاد کیفیت را فدای کمیت می کند. درگذشــته شــاید 
بــه راحتــی می توانســتیم تمام قالی های تولید شــده 
را به فروش برســانیم ولی امروز دنیا دنبال کار جدید و 

متفاوت است. 
Á  گــروه تیمچــه بــه عنــوان یــک گروه فــرش چه

نوآوری هایی داشته است ؟
گــروه تیمچــه از بزرگانــی تشــکیل شــده کــه هرکدام 
دارای جایــگاه خاصــی در صنعت فرش هســتند؛ این 
گروه در تالش است تا جایگاه فرش اصیل و  دستباف 
قــم را معرفــی کنــد و ارتقــاء دهــد . باید به دنبــال برند 
ســازی فرش قم باشــیم؛ تا وقتی که قالی قم به عنوان 
یک برند شناخته نشود، موفق نخواهد بود.فرش قم 
مظلوم واقع شــده اســت و نیاز به توجه و تبلیغ دارد. 
برای احیاء فرش قم خودمان باید تالش و تبلیغ کنیم 
و بدانیم چه می بافیم و چه رنگهایی را به کار می بریم؛ 
بــا حضور درنمایشــگاه  هــا و بافت فرش برای ســلیقه 

های مختلف می توانیم فرش قم را احیاء کنیم.
Á و نکته پایانی ؟

تولیــد کننــده مــا بایــد  همــراه بــا قالــی رشــد کنــد و 
پشت تولید فرش و نقشه و رنگ و ابریشم آن باید فکر 
باشــد؛برای دنیای امروز با ســلیقه های متفاوت باید 
جهانــی فــرش ببافیم و هماهنگ با طراحی و ســلیقه 
نســل امــروز پیش برویم تــا بتوانیم اعتماد مشــتری را 
نســبت به کیفیت و اصل بــودن قالی مان جلب کنیم 
.در دنیــای امــروز کاالیــی مــورد توجه اســت که خاص 
باشــد و کمتر دیده شــود؛برندهای برتر دنیــا به دنبال 

تولید محصوالتی متفاوت هستند .

کوتاه از اقتصاد استان

بیمارستانها و اقتصاد سالمت

 
50 الی 80 درصد هزینه های بخش بهداشت و سالمت جامعه به بیمارستانها اختصاص می یابد. در سازمانهایی 
بیمه گر پایه نزدیک 60 درصد هزینه ها مختص بیمارستان هاست. از کل هزینه های بستری نیز حدود 34 درصد 
مربوط به تخت روز و خدمات پرستاری است. ارزیابی اقتصادی از خدمات بهداشت و سالمتی در راستای سنجش 
کارایی و استفاده بهینه از منابع و امکانات می باشد. که به دالیل محدودیت های منابع مالی ، افزایش بیماریهای 
مزمن و کاهش سن ابتال به برخی از بیماری ها، رشد و توسعه فن آوری های نوین در عرصه تشخیص و درمان و 
استفاده روزافزون از این ابزارها و آزمون های تشخیصی ودرمانی، هزینه های تمام شده خدمات سالمت را به شکل 
روزافزون افزایش می دهد و به پیچیدگی این فرایند اضافه می کند. نظام هاي سالمت بطور فعال در صدد کاستن 
از تخت هاي بیمارستاني هستند و با این موضوع به عنوان فرایند ارتقاء کیفیت برخورد مي کنند لذا اولویت در ارائه 
خدمات سرپایی می باشد. شرایط مطلوب خدمات بیمارستانی برای نظام سالمت به معنای استفاده از تخت هاي 
موجود با حداکثر کارایي یعنی پذیرش بیمار صرفا در صورت داشتن اندیکاسیون و اجتناب از اقامت غیرمقتضي 
بیمار و یا به حداقل رساندن آن مي باشد.شاخص های سنجش استفاده نابجا یا غیرمقتضی از خدمات بیمارستانی 
به شرح ذیل می باشد:1 - پذیرش غیرمقتضی؛2-روزهای بستری غیرمقتضی . ازعوارض و تبعات پذیرش ها و 
روزهای اقامت غیر مقتضی می توان به این موارد اشاره نمود:1- هزینه های بیمه شده و سازمان را افزایش می 
دهد؛ 2- منابع در دسترس براي بیماران با وضعیت بحراني را کاهش می دهد؛ 3- موجب اتالف منابع و استهالک 
تجهیزات بیمارستانها می شود؛4- موجب هدر رفت انرژی و مستهلک شدن نیروي انساني بویژه کادر پیراپزشکی 
بیمارستان می شود؛5 - بیماران را در معرض عوارض و تبعات ناشی از اقامت در بیمارستان همچون عفونت های 
بیمارستانی یا لخته شدن خون درسیاهرگ ها قرار مي دهد و6 - تبعات روانی و اجتماعی و اقتصادی ناشی از 

دوری بیمار از کانون خانواده و جامعه و حرفه خود.
نظام سالمت کارآمد در خدمات بستری باید پاسخگو باشد:چگونه می توان پذیر ش ها و روز های بستری 
غیر مقتضی را تشــخیص داد؟  )ابزارهای و تکنیک های علمی  معتبر؟(عوامل  و انگیزه های پزشــکان و 

بیمارستانها در پذیرش ها و روز های بستری غیر مقتضی  چیست؟ 
نظام سالمت و بیمه ای کشور چگونه بر پذیرش ها و بستری های غیر مقتضی می توانند تاثیر گذار بوده 

و مدیریت مناسب را در این زمینه اعمال نمایند؟ 
ادامه دارد

سلفچگان مورد توجه چینی ها

منطقــه ویژه ســلفچگان: وانگ ین گو رئیس اتاق بازرگانی و صنایع کشــور چیــن در بازدید از منطقه 
ویــژه اقتصادی ســلفچگان گفت:با توجه به مزیت هایی که در این منطقــه وجود دارد از جمله حمل و 
نقل و ترانزیت کاال به اکثر نقاط ایران و کشــورهای منطقه و همچنین حضور ســرمایه گذاران خارجی که 
پیش از این در این منطقه سرمایه گذاری کرده اند،به اضافه سایر مزیت هایی که برای سرمایه گذاران 
خارجــی وجــود دارد؛ در نهایت می توانیم صنایع کشــور چیــن را در قالب بخش خصوصی به این نقطه 

هدایت کنیم.

حضور اتحادیه صنف سوهاني وحلوایي استان در نمایشگاه مسقط
اتــاق اصنــاف: اتحادیــه صنــف ســوهاني و حلوایي اســتان قم به نمایندگــي اتاق اصنــاف، صنعت و 

معدن، با کمك خوشهء صنعتي سوهان در نمایشگاه تجاری ایران در مسقط عمان شرکت کرد.

دکتر محمد رضا مظفری 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم
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بیمه و بازرگانی

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 شــما 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...

دانشگاه و صنعت
نام محصول:سوپر جاذب پایه پتاسیم

 
دمای ذوب : باالی 200 درجه

خاصیــت حــل شــوندگی در آب: غیــر قابل 
حل شدن

پایداری شیمیایی: کاماًل پایدار
خاصیت ترکیب پذیری: ندارد

دی  آب،  تجزیــه:  از  پــس  تولیــدی  مــواد 
اکسید کربن، پتاسیم فسفات

تأثیــر بــر روی خــاک یا انســان در اســتفاده 
طوالنی مدت و پس از تجزیه : در کاربرد عادی 

به عنوان مادهء غیر سمی به حساب می آید و تأثیر منفی تا کنون به ثبت نرسیده است.
اهداف و موارد استفاده در کشاورزی

• جلوگیری از هدر رفتن آب آبیاری و استفاده بهینه از آب )50 تا 70% صرفه جویی در مصرف آب (
• کاهش دفعات آبیاری و به دنبال آن کاهش هزینه های آبیاری

• جلوگیری از تنش های ناشی از نوسان های رطوبتی به خصوص در زمان کاشت نشاء و نهال
• افزایش عملکرد و حفظ سالمت گیاه به علت گسترش ریشه ها 

• افزایش سطح زیر کشت زمین های کشاورزی
• امکان کشت در مناطق بیابانی و سطوح شیب دار

• عدم فرسایش خاک به ویژه در سطوح شیبدار
• کاهش سرعت نفوذ عمقی آب در خاک های شنی

• افزایش نفوذ پذیری خاک  های سنگین و رسی
• جلوگیری از آبشــویی مواد غذایی خاک، اســتفاده بهینه از کود و ســموم شــیمیایی، پیشگیری از 

آلودگی آب های زیر زمینی
• بهبود تهویه در خاک به دلیل عمل تناوبی جذب و رها سازی آب

• کاهش سله بندی خاک
• کاهش هدررفت و تبخیر آب از سطح خاک و جلوگیری از شورشدن سطح خاک به دلیل خاصیت موئینگی

• پرورش و انتقال نهال با تلفات کم
• عدم رشد علف های هرز و دیگر رستنی های مزاحم

• حل مشکل اصلی زهکشی باالی خاک و عدم یکنواختی رطوبت سطوح زیر کشت
• تأمین دائمی مواد مغذی گیاهان و رشد پیوستهء گیاه

• جلوگیری از شسته شدن خاک حاصل خیز در اثرآبیاری
• جلوگیری از استرس و شوک در اثر گرما و خشکی

• افزایش توان مقاومتی گیاهان در کشت دیم با حفظ و ذخیرهء آب 
فواید استفاده: 

• مدیریت آبیاری
• فشردگی خاک  

• کمبود مواد غذایی
• تبخیر و روان آب

• شیب تند
• فرسایش

• افزایش بازدهی
• بازه اقتصادی

• سرسبزی و شادابی گیاهان
• تأمین دائمی مواد مغذی

• یکنواختی رطوبت
• عدم نیاز به هرس

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

عضوهیأت رئیسه اتاق اصناف قم:

کن تجاری تمهیدات اتاق اصناف برای ایمن سازی اما

مدیر عامل فروشگاه های رفاه کشور:

طرح تولید بومی - فروش ملی در فروشگاه های رفاه
مدیــر عامل فروشــگاه های زنجیره ای رفاه کشــور 
در حاشــیه افتتاحیــه نســل جدیــد فروشــگاه هــای 
رفــاه در قــم  با بیان اینکه با اجــرای طرح تولید بومی 
- فــروش ملی شــاهد خواهیــم بود تا تولیــد کنندگان 
کاالهــای بــا کیفیت که در نقــاط مختلف کشــور فعال 
بــوده ولــی در عرصه فروش و عرضه با مشــکل مواجه 
هســتند از طریــق برنــد رفــاه و در شــبکه توزیــع آن 
بــه ســپهر  بتواننــد کاالهــای خــود را عرضــه نماینــد 
شــرکت  پنــج  بخواهیــم  کشــور  در  گفت:اگــر  اقتصــاد 
بــزرگ کــه در راســتای منویــات مقــام معظــم رهبــری 
در خصــوص اقتصــاد مقاومتی حرکت کــرده اند را نام 

ببریــم مطمنــا فروشــگاه رفــاه یکی 
از آنهــا خواهــد بــود.  دکتــر فرشــید 
گلــزاده افزود : فروشــگاه هــای رفاه 
بــا گســترده تریــن شــبکه در ایــران 
که در تمامی شــهرهای بزرگ و اکثر 
دارای  کشــور  متوســط  شــهرهای 
شــعبه مــی باشــد بــا اجــرای طــرح 
هــای جدیــد و باشــگاه مشــتریان 
درصدداســت تــا مردم لــذت خرید 
اجنــاس بــا کیفیــت و بــا تخفیف تا 

پنجاه درصد را تجربه کنند.وی به گسترش فروشگاه 

های نسل جدید رفاه در کشور و به 
خصوص قم اشاره و گفت: در صدد 
هســتیم تــا فروشــگاه هــای رفــاه را 
در نقــاط مختلــف قــم بــه صــورت 
دهیــم  گســترش  مارکــت  هایپــر 
.وی همچنیــن خبــر از طرحــی در 
صاحبــان  کــه  داد  رفــاه  فروشــگاه 
مغــازه های با متراژ دویســت متردر 
شــهرهای بــزرگ و صد متــر در دیگر 
شــهرها می تواننــد با بهــره گیری از 
شــبکه توزیــع فروشــگاه رفــاه  در مباحــث چیدمان ، 

برندینــگ و... از خدمات این فروشــگاه های زنجیره 
ای اســتفاده کنند.مدیر عامل فروشگاه های زنجیره 
ای رفاه کشــور ،رفاه کارت و باشــگاه مشــتریان پانزده 
میلیونــی رفــاه را از دیگــر برنامــه هــای ایــن فروشــگاه 
برای مشــتریان خــود عنوان کرد و گفت:بــا رفاه کارت 
مشتریان رفاه می توانند از بانک ها و مراکز طرف قرار 
داد بــا مــا همچون مراکــز دندانپزشــکی و آزانس های 
مسافرتی اســتفاده نمایند. سعید رضا احدیان مدیر 
فروشــگاه رفــاه قم نیز گفت : با هــدف ایجاد محیطی 
شــاد بــرای خانواده ها فضای بــازی کودکان در محل 

زیرزمین این فروشگاه در قم تعبیه شده است.

ســید ابراهیــم صحفــی عضــو هیــأت رئیســه  اتــاق 
اصناف قم درگفتگو با ســپهر اقتصاد،با بیان اینکه 
حادثــهء ســاختمان پالســکو بــا همهء تلخــی ها و 
مصیبــت ها،درس هــای زیادی برای همــگان و به 
خصــوص اصنــاف داشــت؛ ازتشــریح برنامــه های 
اتــاق اصنــاف بــرای مقابلــه بــا حــوادث احتمالــی 
خبــرداد. حاصــل گفتگــوی کوتاه ســپهر اقتصــاد با 

وی رامی خوانید:
Á  حادثهء ساختمان پالسکو بار دیگر ضرورت

ایمن ســازی اماکن تجاری را یادآورشد؛با توجه 
بــه اینکــه مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی قم 
نســبت به ایمن نبودن بسیاری ازاماکن تجاری 
قــم هشــدارداده اســت، شــما درایــن خصوص 

چه تمهیداتی را برنامه ریزی کرده اید ؟
بعــد ازحادثــهء تأســف بــار پالســکو کــه منجــر بــه 
ســایر  و  نشــان  آتــش  عزیــزان  از  تعــدادی  شــهادت 
هموطنــان شــد، درقــم بــرای ســاماندهی ایــن مهم 
اســتان  محتــرم  مســؤالن  حضــور  بــا  آغــازو  حرکتــی 
جلســه ای در تیمچه بازار تشکیل شد.دراین جلسه 
بحث و بررســی شــد که اگــر درنقاط شــلوغ مانند بازار 
و تیمچــه  و پاســاژها اتفاقــی بیافتــد چــه بایــد کــرد؟ 
ازجملــه راهکارهایــی که مطرح شــد نصــب و افزایش 
تعداد شــیرهای آتش نشــانی در بازار بــود وهمچنین 

پیشــنهاد شــد کــه بــا  ارئــه سوبســید و تخفیــف ویژه 
،کپسول ها ی آتش نشانی برای اصناف در نظر گرفته 
شود و همه ملزم به تهیه آن باشند. بسیاری از آتش 
سوزی ها در لحظات اولیه قابل خاموش کردن است 
و وجود کپســول می تواند از وقوع بسیاری از حوادث 

بزرگ و ناگوار جلوگیری کند .
Á  هــم مشــخص شــده ایــن سوبســید  مقــدار 

است؟
بــه عنــوان  نیــز  مــا  ایــن پیشــنهاد مطــرح شــد و 
متولیــان امــر بــا همراهــی اتحادیــه هــا بایــد وارد این 
مســأله شویم و همه اصناف را تجهیز کنیم تا حداقل 

یک امنیت نسبی دراصناف به وجودآید.
Á  مــکان هــای پرخطر و نا ایمــن تجاری قم هم

مشخص شده اند؟
درحال حاضر بیشترین توجه بر بازار و پاساژ های 
شــلوغ و مناطــق تجــاری و پرترددی اســت که امکان 
ورود ماشین آتش نشانی و امداد به آنجا وجود ندارد 
مســأله مهم دیگری که حادثه پالســکو آن را برای 
ما گوشــزد نمود این بود که در این حادثه بســیاری از 
کســبه تمــام دارائــی هایشــان را از دســت دادند.یک 
کاســب معمــواًل درمغــازهء خــود دفتــر یــا کامپیوتــری 
دارد کــه اطالعــات مشــتریان و حســاب هــای خود را 
در آن ذخیــره مــی کنــد و یــک گاو صنــدوق کــه چــک 

هــای مشــتریان و نقدینگــی وی در آن موجود اســت 
به اضافه مقداری کاال که متأســفانه همه آنها در این 
آتــش ســوزی از بین رفــت. لذا بــرای رفع این مســأله 
در صدد هســتیم تــا فضایی تحت وب طراحی شــود 
کــه اصنــاف  بتواننــد در هــر ســاعتی از شــبانه روز کــه 
تمایــل دارنــد، اطالعــات تجــاری خود را با شناســه و 
گــذر واژه هــای اختصاصــی خــود و کامــاًل محرمانه در 
آن ذخیــره نماینــد و یک بک آپ از اطالعات شــان را 

همــواره در فضایی امن داشــته باشــند؛ تا اگر خدایی 
نکــرده مشــکلی پیش آمد اطالعات آنهــا از بین نرود.

اتــاق اصنــاف قم با جدیت پی گیر انجــام این امر می 
باشــد و اطــالع رســانی هــای الزم در این مــورد انجام 

خواهد شد .
Á  بســیاری از واحد های تجاری پالســکو فاقد

بیمه بوده اند در این مورد هم برنامه ای دارید؟
بله با شــرکت هــای  بیمه در حال رایزنی هســتیم 
بــه خصــوص در مــورد بیمه آتش ســوزی کــه تخفیف 
هــای خوبــی بــرای اصنــاف در نظــر بگیرنــد. برخی از 
بیمــه هــا بــا ارائــهء تخفیفــات  خــوب اعــالم آمادگــی 
کــرده اند و امیدواریم که مورد اســتقبال همه اصناف 
و کســبه محتــرم قــرار گیــرد؛ و بتوانیم همــه صنوف را 
تحــت پوشــش بیمه قرار دهیــم . در پایــان از اصناف 
رعایــت  را حتمــًا  ایمنــی  داریــم مســائل  درخواســت 
نماینــد، شــبها حتمــًا بــرق محــل کار و انبــار خــود را 
قطع کنند و کپسول های آتش نشانی به تعداد کافی 
داشــته باشــند .اتصاالت و ســیم های برق را بررســی 
نماینــد  ومــواد قابــل اشــتعال را در محل کســب و کار 
خــود نگهــداری نکننــد و هــر چــه ســریعتر نســبت به 
انجــام بیمــه آتش ســوزی اقــدام نماینــد .امیدواریم 
که با آموزش ورعایت موارد ایمنی هرگز شــاهد چنین 

حوادث ناگواری نباشیم .
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از اولویت های اصلی سازمان های بزرگ و حرفه ای مشتری مدار بودن آنهاست؛ این سازمان ها 
همواره تالش می کنند در همهء ارتباطات ســازمانی خود، مشــتری مداری و ارتباط عالی با مشــتری 

را رعایت کنند.
در ایــن مطلــب 3 نکتــه مهــم در رابطــه بــا مشــتری مــدار بــودن را برای شــما می نویســم که کمک 

می کند در مشــتری مدار بودن حرفه ای تر شوید.

1-از برداشت اولیه غافل نشوید
شــاید شــما هم شــنیده باشــید که می گویند زمان ورود شــما به مکان یا جلســه ای، پوشش شما 
و زمــان صحبــت کردن شــما نشــانگر میزان حرفــه ای بودنتان اســت.این موضوع در ســازمان ها هم 
وجــود دارد،مشــتری ها در بدو ورود به ســازمان شــما ابتدا ظاهر ســازمان و کارکنان را مــی بینند و بر 
اساس آنچه می بینند برداشتی از سازمان شما خواهند داشت. ظاهر آراسته ومرتب و نظم سازمانی 
می توانــد تأثیرمطلوبــی در برداشــت اولیــه بگذارد. آشــفتگی ها و بــی نظمی ها را از بین ببرید وســعی 
کنیــد از یــک هویــت ثابت اســتفاده کنید. عالوه بر ظاهر ســازمان، ظاهــر کارکنان نیز اهمیــت فراوانی 
دارد،اگر درسازمان شما افراد متعددی کار می کنند،بهتر است از لباس فرم استفاده نمایند؛خودتان 

نیزبا ظاهری مناســب و حرفه ای در محل کســب و کارتان حضور داشته باشید. 

2-کالم و بیان سازمانتان را مدیریت کنید
کالم و بیــان هــم ماننــد ظاهــر دارای دو قســمت اســت،یک کالمــی کــه ســازمان در قالــب تابلوها، 
کاغذها، دســتورالعمل ها، فرم ها و ... در اختیار مشــتری قرار می دهد و دوم نحوهء بیان مکتوب  و 
ارائه اطالعات به مشــتریان؛ که این روش باید کاماًل حســاب شــده وحرفه ای انجام شــود. اینکه چه 
متن ونوشــته ای تأثیرگذارتر اســت نیازمند فکر و بررســی اســت. برای اینکار پیشــنهاد می کنم ازاهل 
فن و مشــاورانی که  در زمینهء نوشــتن مطالب تبلیغاتی و تولید محتوا فعال هســتند کمک بگیرید ، 
یــا حداقــل جســتجویی در خصوص تبلیغ نویســی و محتوا نویســی انجــام دهید؛مــی توانید یک گام 

فراتربردارید و دراین دوره ها شــرکت کنید.
موضوع بعدی در کالم، بیان و کالم کارکنان و کســانی اســت که در ســازمان شــما با مشــتری ها در 
ارتباط هستند. این افراد باید قدرت کالم و بیان خوبی داشته باشند، صدای آنها رسا و واضح باشد 
واز کلمات و جمالت صحیح استفاده کنند. پیشنهاد می کنم دستورالعمل و رویه ای برای ارتباط با 
مشتریان تهیه کنید و به کارکنانتان آموزش دهید که چگونه با مشتری ها رفتار کنند و از چه عباراتی 

استفاده نمایند.

۳-سوال پرسیدن، مشتری ها را خشنود می کند!
یکــی از کارهایــی کــه مــی توانــد در درون مشــتری هــا تأثیر بگذارد،ســؤال کــردن اســت؛ زمانی که 
از مشــتری ســؤال مــی کنید احســاس بهتــری خواهد داشــت و پس از پرســش های صحیــح از او اگر 
محصــول یــا خدماتی را به او پیشــنهاد کنید، راحت تر و ســریع تر آن را از شــما مــی پذیرد. باید روی 
پرسیدن سؤالهای صحیح از مشتری تمرین کنید. می توانید با کارکنان و همکاران خودتان جلسه 
بگذاریــد و ســؤاالت متعــددی را در مراحل مختلف ارتباط با مشــتری بیابید.برای مشــتری هایتان 
نقشــهء سفررســم کنید، برای اینکار الزم اســت هرجایی را که مشــتری می تواند با یک نفر از اعضاء 
ســازمان ارتبــاط برقــرار کند،مشــخص نماییــد و بــرای هــر کــدام از این نقــاط بیان و کالم و ســؤاالت 
مشــخص  و خاصــی تهیــه کنیــد و از کارکنانتــان بخواهیــد ایــن ســؤال هــا را از مشــتری هــا بپرســند. 
متأســفانه خیلــی از فروشــنده هــا ازهمان ابتدا می روند ســراغ این ســوال که: “ببخشــید، چقدرمی 
خواهید هزینه کنید؟” شــاید پرســیدن ســؤاالت دیگری مانند اینکه چه چیزی برایتان مهم است؟ 
آیــا بــه ویژگی محصولی که دوســت داریــد فکر کرده اید؟ و ســؤاالت دیگر... خیلی بهتــر و تأثیرگذار تر 

باشد.

کشاورزی و محیط زیست

ترس از سخنرانی برای عموم، امروزه بزرگترین هراس دنیای غرب است.
با این حال کافی اســت تنها ســه کار را انجام دهید تا با احســاس راحتی و آرامش، کنفرانس قدرتمندی را در برابر بیشــترین تعداد تماشــاچی 

ارائه دهید:  1-بر خود مسلط باشید  2-محتوای سخنرانی خود را بدانید 3-با اشتیاق صحبت کنید
فراموش نکنید اگر مجبور باشید، می توانید در هر زمینه ای صحبت کنید...

یادداشت

مهندس مجتبی شیخ علی
مدرس ارتباطات و مذاکره

هشدار، بحران آب در حال تبدیل به فاجعه است 
و  دارد  قــرار  زمیــن  خشکســالی  کمربنــد  در  ایــران 
اگــر همیــن رونــد کنونــی در مصــرف آب را ادامــه دهیم 
وضعیــت کنونــی کــه ازآن بــه بحــران یــاد مــی شــود بــه 
فاجعه تبدیل خواهد شد. مسووالن، صاحب نظران و 
کشاورزان قم و استان های تهران، مرکزی،سمنان،یزد 
و اصفهان در همایش منطقه ای حاشــیه کویر مرکزی 
ایــران که با هدف تبادل نظر و ارزیابی وضعیت موجود 
و ارایــه راهکارهای مناســب مصرف بهینــه آب با تکیه 
بر اصالح و تغییر الگوی کاشــت برگزار شــد تغییر الگوی 
کشــت، بهر وری در مصرف آب، هماهنگی درمدیریت 
حوضــه ای آب ریز، مدیریت هماهنگ در مصرف آب، 
جلوگیری از حفر و اســتفاده از  چاه های غیر مجاز، آب 
مجــازی و ... را از راهــکار هــای جلوگیــری از وضعیــت 

کنونی مصرف آب در عرصه کشاورزی عنوان نمودند.
علیرضا شــیخانی رئیس کمیسیون کشــاورزی اتاق 
بازرگانــی قــم و دبیــر همایــش گفــت: وضعیــت کشــت 
محصوالت کشــاورزی در منطقه کویری هیچ تناســبی 
بــا اقلیــم، آب و خاک موجود ندارد و ما مجبور به تغییر 

این الگو هستیم.
وی با تاکید بر لزوم مدیریت در آب کشاورزی، ادامه 
داد: باید بســیاری از کشــت ها حذف و کشــت مناسب 
تــری مطابــق بــا شــرایط آب و هوایــی اعمــال شــود. 
محمدرضــا طالیــی رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان قــم نیزگفت: در ســال هــای گذشــته روزانه 500 
میلیون مترمکعب روان آب وارد ســفره های زیرزمینی 
می شــد که این میزان امروز به صفر رســیده است.وی 
افزود: به صفر رســیدن روان آب ورودی به ســفره های 
آب زیرزمینی در حالی است که از چاه های عمیق برای 
تمامی اراضی استان استفاده می شود.وی اضافه کرد: 
سطح آب های زیرزمینی در قم ساالنه یک میلیون متر 
مکعــب پایین تــر می رود و شــوری آب های زیرزمینی، 
2 برابــر شــده اســت. طالیــی با بیــان این که در دشــت 
مســیله 170 حلقــه چاه مجاز وجــود دارد، بیان کرد: در 
40 کیلومتری از همین دشت، 10 برابر تعداد چاه مجاز، 
چاه غیرمجاز حفر شــده و مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
وی گفت: چهار رودخانه به دریاچه نمک قم راه دارد، 
ولی ســال هاســت که قطــره آبی وارد ایــن دریاچه نمی 
شــود و ســرعت شــوری آب بــه زودی بــه اســتان هــای 
همجــوار نیــز خواهــد رســید. وی خاطرنشــان کــرد: 20 

درصد اراضی اســتان قم که کم بازده در 2 سال گذشته 
حذف شــده و به جای کاشت محصول انار که پر آب بر 
است، کاشت پسته افزایش یافته است.رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی قم گفت: در چند سال گذشته حداقل 
50 درصد مصرف آب در بخش کشــاورزی کاهش یافته 
اســت و متعهــد شــده ایــم کــه در این راســتا بــه تعادل 
بخشــی مناســبی برســیم. وی تصریــح کــرد: در زمینــه 
کمبــود آب مشــکل خاصی نداریم، بلکه مشــکل امروز 
مدیریت آب اســت که باید به راهکار مناسب و اساسی 

دست یابیم.
در ادامه سید محمد حسین شریعتمدار رئیس مرکز 
ملی مطالعات راهبردی کشــاوری و آب ایران و مشــاور 
وزیر جهاد کشــاورزی گفت: مشــکل امروز ما این اســت 
که تاکنون هیچ اقدامی در راستای مصرف بهینه منابع 
آبــی کشــور صــورت نگرفتــه اســت و هــر روز مشــکلی به 
مشکالت قبل اضافه شده است. وی ادامه داد: وجود 
چــاه های غیر مجاز در مناطق مختلف و توجه نکردن 
به الگوی کشت مناسب هر منطقه موجب شده تا هر 

ساله از سطح آب های زیرزمینی کشور کاسته شود.
وی اضافــه کــرد: روان آب هــای کشــور تــا پنج ســال 
پیــش بــه طــور متوســط 85 میلیــارد متر مکعــب بود، 
ولی امروز به 45 میلیارد رسیده است و در همین راستا 
رودخانه ها، چشــمه ها و قنات ها خشــک و یا کم آب 
شــده اســت. وی گفت: وزارت جهاد کشــاورزی در این 
راســتا طرح احیا و تعادل بخشــی منابــع آب زیرزمینی 

کشور را در قالب 15 برنامه در دستور کار دارد تا با انجام 
راهکارهای اساسی از کاهش بیشتر منابع آب زیرزمینی 
جلوگیــری شــود. شــریعتمدار افــزود: طــرح بهــره وری 
آب برنامه دیگری اســت که در راســتای اســتفاده بهتر 
و بهینــه تــر از آب موجود بــرای مصارف کشــاورزی اجرا 
خواهد شد. وی همچنین با تاکید بر لزوم تغییر الگوی 
کشت، خاطرنشان کرد: به ازای هر متر مکعب آب، 1.2 
کیلوگرم محصول در کشــور تولید می شــود که با اجرای 
تغییــر الگــوی کشــت مــی توانیم ایــن میــزان را افزایش 
دهیــم. ســید مهــدی صادقی اســتاندار قم نیــز  گفت: 
متاســفانه نتوانســته ایم بین دســتگاه های ذیربط در 
عرصه صرفه جویی و بهره وری از آب وحدت نظر و رویه 

ایجاد و مشکالت پیش رو را حل کنیم.
استاندار قم با اشاره به بازدهی مناسب درکشاورزی 
قــم، گفــت: قــم در بســیاری از موضــوع هــا بــه صــورت 
الگــوی آزمایشــی قــرار گرفتــه و در ایــن عرصــه )الگــوی 
کشت( پیشنهاد می کنیم؛ مسئوالن امر قم را به عنوان 

پایلوت قرار دهند.
عبــاس کشــاورز معــاون تولیــدات گیاهــی و زراعــت 
وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر بهره وری آب در بخش 
کشاورزی اصالح شود، هم به نظم آبی کمک کرده ایم و 

هم به کشاورزی نظم پایدار و جدید داده ایم.
وی اضافــه کــرد: اســتان هــای مختلــف از جملــه 
یــزد و تهــران برای کمبــود آب تدبیر قابــل مالحظه ای 

اندیشیده اند و اقدام های اثربخشی انجام داده اند.

وی افزود: در استان قم نیز کشت گیاهانی که به آب 
کمتری نیاز دارند در ســال های گذشته افزایش یافته، 
ولی سایر اقدام هایی که می تواند در راستای بهره وری 

آب موثر باشد، در حد مطلوب نبوده است.
کشــاورز بــا بیان این کــه کویر مرکزی قــم منطقه ای 
خشــک و فراخشــک اســت، گفــت: در ایــن محــدوده 
مناطق مســتعد از نظر اقلیمی محدود اســت و امکان 
کشت انواع گیاهان و محصول های زراعی و باغی وجود 
ندارد. وی با اشــاره به این که استان های تهران، یزد، 
اصفهان، سمنان و قم در این منطقه قرار دارند، افزود: 
کشت حدود 50 درصد محصول های گلخانه ای کشور 
درایــن محــدوده قــرار دارد کــه نشــان مــی دهــد مردم 

نسبت به کمبود آب توجه جدی و واقعی داشته اند.
وی اضافه کرد: ســه اســتان اصفهان، تهــران و یزد 
رویکــرد خوبــی در تولیدهــای گلخانــه ای دارنــد، ولــی 
اســتان های ســمنان و قم اقــدام های قابــل توجهی 
در ایــن عرصــه انجــام نــداده انــد. معــاون وزیــر جهاد 
کشــاورزی گفــت: در 10 ســال گذشــته تولیــد غــالت 40 
درصد در قم کاهش یافته است که نشان دهنده تغییر 
رویکــرد مــردم اســت. وی افــزود: تولیدهای ســبزی و 
سیفی 6 درصد، جالیز پنج درصد و یونجه سه درصد 
کاهش یافته، ولی سایر علوفه ها تغییرات معنی داری 
دارد که باید قابل بررســی اســت. وی خاطرنشان کرد: 
تولیدهــای باغی 37 درصد، پســته 36 درصد و ســایر 
محصــول هــای باغــی نیز 2 برابر شــده اســت. کشــاورز 
تصریــح کــرد: مــردم بــا توجه بــه اطالعــی کــه از کمیت 
و کیفیــت آب دارنــد، اقــدام بــه کشــت محصوالتــی بــا 

سازگاری های جدید در این منطقه کرده اند.
وی با بیان این که تغییر الگوی کشــت روشــی برای 
کمــک بــه بهــره وری منابــع آبــی اســت، گفــت: الگوی 
کشــت از ســویی متاثر از راهبرد سیاســت مــداران برای 
حفظ امنیت غذایی، توســعه تجــارت و حفظ محیط 
زیست و از سوی دیگر متاثر از اقتصاد کشاورزی، اقلیم، 
آب و خاک اســت. وی با اشــاره به این که الگوی کشت 
باید مبتنی بر افزایش کارآیی از آب باشد، افزود: رویکرد 
جدیــد الگوی کشــت بــر مبنای صرفــه جویی بــر آب یا 
اعمال مدیریت تقاضای آب اســت و در این راستا باید 
توجه ویژه ای به دریاچه ارومیه و گاوخونی که سرمایه 

های ملی هستند، داشته باشیم.



یادداشت

کار کسب و  بوم 

موضوع بسیار مهم و اساسی و در واقع اولین سوالی که قبل از شروع کسب و کار باید از خود پرسید 
و شــاید بعد از شــروع آن هم بتواند بســیار شــگفت زده تان کند، بوم کســب و کار اســت. زیرا با نشــان 
دادن صفر تا 100 کسب و کارتان در یک صفحه و نمایش تمام زوایای آن به شما کمک می کند تا تمام 

آنچه باید از کسب و کارتان بدانید را ببینید و بدانید.
 مدل کسب و کار در واقع یعنی : منطق پول درآوردن یک شرکت و یا چگونگی خلق، ارائه و کسب 

ارزش ومنفعت.
بیزینــس مــدل یــا مدل کســب و کار را باید کامــال پیدا کنیــد وآن را تحلیل کنید؛ ســپس مطالعات 
امــکان ســنجی مالــی را تحلیــل کنید؛ بعــد از آن نوبت به نقشــه راه یا بیزینس پلن می رســد ودرآخر 
نقشــه بازاریابــی را تحلیــل کنیــد . ایــن همــان مســیر منطقی،علمی ، جهانی و اســتاندارد اســت که 
قطعــا بایــد آن هــا را بدانیــد ، بشناســید و کامال مورد بررســی قرار دهیــد. چه بهتر که ایــن کار را قبل 
از شــروع یک کســب و کار انجام دهید و اگرهم کار را شــروع کرده اید، همین االن شــروع کنید؛ چون 

هنوز دیر نشده است . 
در ادامــه نحــوه ترســیم بــوم مدل کســب و کار و به کار بســتن آن را که بســیار ســاده و جذاب اســت 
خدمتتان ارائه می کنم . درواقع کافی اســت شــما به 9 ســوال به دقت پاســخ دهید. شــاید بهترباشد 

اسمشان را 9 چالش بگذاریم.
بله بهتر اســت بگویم چالش. پس از پاســخ دادن به این 9 گانه ی چالشــی شما کامال می دانید 
منطــق پــول در آوردن شــما از کســب و کارتــان چیســت. اینک فقط ایــن 9 بخش را نــام می برم و 
طــی سلســله یادداشــت هایی در شــماره های بعدی نشــریه هر کــدام از آنها را بــه تفصیل توضیح 

می دهم.
9چالش عبارتند از :

1-بخش های مشتری کسب و کارتان ؟
2-ارزش های پیشنهادی کسب و کارتان ؟

3-کانال های کسب و کارتان ؟
4- نوع ارتباط با مشتری کسب و کارتان ؟
5- جریان های درآمدی کسب و کارتان؟

6-منابع درآمدی کسب و کارتان؟
7-فعالیت های کلیدی کسب و کارتان ؟

8-مشارکت های کلیدی کسب و کارتان ؟
9-ساختار هزینه کسب و کارتان ؟

سپهر اقتصاد
دی 1395
شماره 8  8 صفحه

صاحب امتیاز  و مدیرمسوول: سید علیرضا فقاهتی
سردبیر: مصطفی حسنی

هیئت تحریریه: نجمه وفایی، نسرین رضوی، محمدحسین 
حسنی، محسن حسنی، محسن میرشکاری

دبیر هنری: محمدرضا خانگاه
صفحه آرایی: احسان دادرس

امور آ گهی ها: مسعود ایمانی 09125552002
قم - بلوارامین - ساختمان امین - واحد 5

 sepehreghtesad@gmail.com           32910901 :تلفن
حامی مالی: بعد چهارم

نخستین ماهنامه اقتصادی استان قم

مهنــدس کاوه  نــوری کوپایی نائــب رئیس و عضو 
هیــأت مدیرهء ســازمان نظام مهندســی اســتان 
شهرســازی  و  معمــاری  کنگــرهء  اســت.برگزاری 
اســتان بهانــه ای شــد تــا در گفتگویــی کوتــاه بــه 

بررسی عمران شهری قم بپردازیم.
Á  در قــم بــه عنــوان مرکــز جهان تشــیع تا چه

اندازه معماری اسالمی ایرانی نمود دارد؟
   هنــوز خیلــی کار داریم تا به آنچه حق قم اســت 

برسیم .
Á مشکل را درکجا می دانید ؟

   شــاید بتــوان گفــت متولیــان تاکنــون بــه دلیــل 
دغدغه های جاری و تعدد مســائل و مشــکالت،به 

اندازه کافی ورود پیدا نکرده اند.
Á  این مســئله نیازمند فرهنگ ســازی اســت

یا باید از طریق دستورالعمل ها اقدام نمود ؟
    به هر دو نیاز است، هم باید جزئیات معماری 
مــورد  ایرانــی  اســالمی  معمــاری  بحــث  در  شــهری 
توجه قرار بگیرد و هم نیاز به فرهنگ ســازی اســت، 

تــا مــردم از نمــای رومــی دور شــوند؛ در حــال حاضر 
متأســفانه ایــن مد شــده و برخی هم بــه دنبال این 

مد هستند .
Á  عــده ای معتقدند که بحث نماهای رومی که

اکنــون در قم مــورد توجه قرار گرفته اســت مدت 
نظــر شــما  افتــاد؛  مــد خواهــد  از  و  زمانــی دارد 

چیست؟
مــد امــری دوره ای اســت، قطعــًا در مــورد نمای 
رومی هم همینطور است؛درســت اســت که این نما 
روزی از مد می افتد، ولی ســال ها در نمای شــهری 
مــا باقی خواهــد ماند و تأثیــر گذار خواهــد بود.بهتر 
اســت که محدودیتی اجرایي ، برای  ســاخت و ساز 

هایی با نمای رومی مطرح شود. 
بایــد از پایــه یکپارچگــی ایجــاد شــود و نماهــای 
نیازمنــد  مهــم  ایــن  نشــود؛  شــهرکار  در  اینگونــه 
فرهنگ ســازی و دســتورالعمل های اجرایی است.
امیدواریــم بتوانیــم بحــث یکپارچگــی را در نماهای 

ساختمانی استان اجرا کنیم .

Á تعریف شما از سیمای شهری قم چیست؟
تمــام عناصــر و عوامل شــهري که دیده میشــوند 
و امیــدوارم انشــاءاهلل ســیمای شــهری قم در ســال 
های آینده با شرایط اسالمي،اقلیمي و فرهنگي قم 

منطبق شود.
Á  آیا سازمان نظام مهندسی برنامهء خاصی

در این خصوص دارد؟
در  پژوهــش  و  ســاماندهی  ایجــاد  بــه  تمایــل 
نظــام  برنامــه هــای ســازمان  از  معمــاری شــهری، 
مهندسی در این خصوص و معماری ایرانی است. 

Á تعریف شما از معماری ایرانی چیست ؟
نمــای مــا بایــد با شــرایط دیــن، اقلیــم و فرهنگ 
ما منطبق باشــد و  با شــاخص های معماری ایرانی 
و اســالمي مــورد بررســی قــرار گیــرد، این شــاخص ها 
نیازمند کارهای پژوهشی است؛هرچند این شاخص 
ها در کشــور بررســی شــده،اما با توجه به شــرایط قم 
این شــهر نیازمند کارهای پژوهشی تخصصی است. 
از شــرایط اقلیمــی قــم گرم و خشــک بودن اســت که 

ممکن اســت با برخی شاخص ها همخوانی نداشته 
باشد، مانند »خانه یزدان پناه« که نمونه ای از خانه 
هایــی اســت کــه بــا معمــاری منطبــق بــا فرهنــگ و 
اقلیم قم ســاخته شده، ولی متأسفانه این معماری 
کنــار رفتــه و نماهــای تمــام شیشــه و نمــای رومــی و 

کامپوزیت و غیره جایگزین آن شده است .
Á  انــدازه چــه  قــم  شــهری  هــای  درپژوهــش 

اصول مهندسی رعایت می شود ؟
     اصــول مهندســی و ســازه ای مــا بســیار خوب 
انجــام مــی شــود و قــم جــزء رده هــای باال در کشــور 
اســت ؛ ولی نما در رده های مهندســی بقدر کفایت 
بــرای  ملــی  مقــررات  در  آنچــه  اســت.  نشــده  وارد 

همکاران تعریف شده به جد انجام شده است .
Á  اکنــون مهم تریــن دغدغه نظام مهندســی

استان چیست ؟
فرهنگ ســازی و انطباق مقررات ملی با شــرایط 
بومــی اســتان، یکــی از اولویــت هــا و دغدغــه هــای 

جدی سازمان است .

ضرورت انطباق معماری شهری قم با هویت این شهر

دکتر مرتضی ملامحمدی 
مشاور مدیریت کسب و کار

گذاری خارجی در قم فراهم است؟ بسترهای سرمایه 
گام اول در جــذب ســرمایه گذار خارجــی، برنامــه 

تجاری و سرمایه گذاری شهر قم است.
و  هماهنگــی  دفتــر  مدیــرکل  حق بیــن  فریــدون 
راهبــرد امــور اقتصــادی وزارت امــور خارجــه در دیدار 
شهردار قم با تأکید بر ضرورت تدوین برنامهء تجاری 
برای حوزهء سرمایه گذاری گفت: ما در این بخش در 
اســتان ها مشــکل داریم و تمام تالش ما بر این است 
کــه مدیران به دنبال تدوین برنامــه ای تجاری برای 
ســرمایه گذاران باشند. حق بین گفت: باید مشخص 
باشــد که چــه مقدارهزینــه  و چه مقــدار درآمد درچه 
بــازه  زمانی،قرار اســت اتفــاق بیافتــد؛ تا ســرمایه گذار 

بداند که در چه مسیری حرکت خواهد کرد.
جــذب  دنبــال  بــه  کــه  کرد:طرحــی  تصریــح  وی 
سرمایه گذاراســت باید سودآورباشــد و توجیهی برای 
ســرمایه گذارمشــخص گــردد؛ درغیر این صــورت باید 
برای بازگشــت ســرمایه راهــکاری بــه عالقمندان این 

بخش ارائه شــود. حق  بین مطالعات امکان ســنجی 
بــرای ســرمایه گذاری را نیــز الزم دانســت و افزود: این 
مطالعــات بــه مــا نشــان مــی دهــد طرحی کــه مطرح 
اســت باید با توجیه اقتصادی گسترده  تری مشخص 
امــکان  بایــد  مطالعــات  درایــن  گفــت:  شــود.وی 
ســنجی،تعریف طرح، بازدهی آن، میزان منابع مورد 
نیاز و مســیرهای دستیابی به آنها مشخص شود وبه 

قوانین دراین مطالعات نیز نگاهی باشد.
مدیــرکل دفتــر هماهنگی و راهبــرد اموراقتصادی 
وزارت امورخارجــه بــا تأکیــد براینکــه ســرمایه گذار بــه 
دنبــال امنیــت ســرمایه اســت، گفت:امنیت ســرمایه  
در ســه حالت اتفاق می افتد؛ اول درزیرســاخت های 
قانونــی مناســب، دوم دروضعیت مطلــوب مدیریت 
شــهری وسهولت انجام کاروســوم درحمایت حقوقی 
اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  حق بیــن  گذاراســت.  ازســرمایه 
حمایت حقوقی ازســرمایه گذار به درســتی درکشورما 

دیده نشــده است، بیان کرد: با وجود تمام تبلیغاتی 
که علیه ما می شــود، خود ما با ایجاد واقعیت بیرونی 

به دنبال رفع این تبلیغات سوء نبوده ایم.
می شــود،به  ایــران  وارد  کــه  گفت:هرکســی  وی 
برایــش  ســوء  مطالــب  نداشــتن  صحــت  ســرعت 
مشــخص مــی  گردد؛امــا درسیســتم اداری اطالعــات 
شفافی به سرمایه گذار داده نمی شود و او هم به تبع 

این مطلب، نمی تواند اطمینان کند.
مدیــرکل دفترهماهنگــی و راهبرد امــور اقتصادی 
وزارت امور خارجه با تأکید براینکه باید درشهرها یک 
تیم فنی مذاکره  کننده قوی درحوزهء ســرمایه گذاری 
ایــن کارشناســان  کــرد:  وجــود داشــته باشــد؛اذعان 
باید زبان اقتصاد و ســرمایه گذاری و مســائل حقوقی 
و  بیرونــی  تحــوالت  از  درســتی  درک  و  بفهمنــد  را 
منطقــه ای مــا داشــته باشــند. حق بین تصریــح کرد: 
اگربخواهیم  درست حرکت کنیم، باید بدانیم که چه 

موازنه هایی در جهان برقرار اســت و با اســتفاده از آن 
فرصت های سرمایه گذاری را افزایش دهیم. 

سقائیان نژاد شهردار قم  در این دیداربسترسازی 
شــهر  در  خارجــی  ســرمایه گذاری  جــذب  درحــوزهء 
قــم را مــورد توجــه قــرارداد و گفــت: درایــن زمینــه از 
و  کــرد  خواهیــم  اســتفاده  خارجــه  وزارت  ظرفیــت 
ایــن اقــدام گامی درمســیر توســعه و آبادانی شــهر قم 

است.  
وی بــا تأکیــد براینکــه در کشورنســبت بــه قــم کــم 
لطفی هایی  وجود دارد،تصریح کرد: آنچنان که باید 
و شــاید توجه بیشــتری به این شــهر نیاز اســت؛ اما از 

درون شاهد حرکتی جدی دراین شهرهستیم.
   وی بــا تأکیــد بــر اینکه در کشــور همچنان منزلت 
ســرمایه گذاری به درستی شــناخته نمی شود، گفت: 
بــه همیــن خاطــر در ایــن بخش مشــکالتی در کشــور 

وجود دارد.


