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اقتصاد

رئیس کارگروه اقتصادی مجمع بسیج استان فارس:

باتکیهبراقتصادمقاومتیازشرایطتحریمعبورمیکنیم

کارگروه اقتصادی مجمع عالی بســیج استان فارس تشکیل جلسه داد.
رئیس کارگروه اقتصادی مجمع بسیج استان فارس در این جلسه گفت: 
پیرو منویات مقام عظمای والیت، با تکیه بر اقتصاد مقاومتی از شــرایط 

تحریم عبور می کنیم.
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد کشاورزی فارس، در کارگروه 
اقتصادی مجمع عالی بسیج اســتان فارس راهکارهای سازنده مقابله 
باخشکی و کم آبی و راهکارهایی جهت حمایت از واحدها و کارخانجات 
راکد و نیمه فعال در اســتان فارس بررسی شد، این نشست با حضور 
محمدرضا رضایی رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی، 
کریم عربی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری 
فارس، محمدمهدی قاســمی  رئیس این کارگروه و سایر اعضا تشکیل 

جلسه داد.
در این نشست محمدمهدی قاســمی رئیس کارگروه اقتصادی مجمع 
عالی بســیج استان فارس، یادآور شــد: این کارگروه پیرامون مباحث 
مختلف در فضای اقتصادی بحث و تبادل نظر داشته و در همین راستا به 

نتایج مطلوبی دست یافته است.
این مقام مسئول در ادامه در ارتباط با راهکارهای سازنده مقابله باخشکی 
و کم آبی در استان فارس گفت: راه توسعه پایدار از توانمندسازی جوامع 

روســتایی و محلی می گذرد و این امر یکی از اولویت هایی است که در 
شــورای کشاورزی و استان به آن رسیدیم از این رو ۵ روستا به صورت 
پایلوت با توجه به پروپوزال دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، در بودجه 
 سال پیشرو دیده شده ولی ۵ روستا کفایت نمی کند و باید توسعه یابد.

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی فارس در ارتباط با ضرورت اجرای 
طرح های آبخیزداری، تصریح کرد: اعتبار خوبی از صندوق ذخیره ارزی 
به این طرح ها اختصاص داده شــده که به تناسب استان فارس از این 
اعتبار بهره برده، اما شــاید استان فارس به خصوص مناطق جنوبی به 
تناســب بارندگی های خاص و با شــدت باال، نیاز به توجه ویژه در این 

مباحث دارد که باید مطالبه گری شود.
قاســمی در ادامه از دیگر راهکارهای سازگاری با خشکی توسعه کشت 
گلخانه دانســت و افزود: اگرچه تســهیالت ارزان قیمتــی به این امر 
اختصاص داده شده، اما با توجه به اهمیت گلخانه در افزایش بهره وری و 

صرفه جویی آب نیازمند تسهیالت بالعوضی در این حوزه هستیم.
او با اشاره به این که بخشی از اشتغال روستا به دامداری وابسته است، 
افزود: ما مجتمــع دامی را به دامداران داخل روســتا ترجیح نمی دهیم 
روســتاهای ما با شکل دامداری و اشتغال روستایی باید باشد که در دنیا 

هم همین طور است.
رئیس کارگروه اقتصادی مجمع بســیج اســتان فارس با اشــاره به 
این که تقویت بنیه مالی از جمله راهکارهای کمک به خســارت دیدگان 
از خشکسالی اســت، تصریح کرد: از این رو صندوق حمایت از توسعه 
بخش کشــاورزی، به خصوص صندوق های شهرســتانی و اســتانی 
راه اندازی شده که باید روز به روز تقویت شوند چرا که منابع ارزان قیمتی 
برای کشــاورزان و تمام شاغلین در روستا فراهم می کند و افزود: بسیج 

نیز صندوق های قرض الحسنه راه اندازی کرده است.
قاســمی تأکید کرد: علت العلل عدم صرفه جویــی در آب عدم تحویل 
حجمی آب اســت، از این رو بر اساس اتفاق نظر استان کنتور حجمی و 
کنتوردار کــردن چاه ها باید در اولویت قرار بگیرد که وزرات صنعت و به 
تبع آن سازمان صنعت از جنبه تولید باید عنایت ویژه داشته باشد و هم 

در تأمین مالی نیز به بودجه آن باید توجه خاص شود.
*رئیسمجمععالیبسیجاستانفارس:مجموعهبسیجاستانفارس،

بازواندستگاههایاجراییهستند
در ادامه نشست، رئیس مجمع عالی بسیج استان فارس گفت: مجموعه 
بسیج استان فارس با همفکریی با دستگاه های اجرایی به عنوان بازوان 
و مشــاوران این دستگاه ها، در کنار آن ها و نه در مقابله با  آن ها سعی در 

حل مسائل و مشکالت استان دارند.
محمدرضا رضایی با اشــاره به این که خشکسالی محدود به زمان فعلی 
نیســت و در طول تاریخ تجربه های زیادی داریم، یادآور شــد: اقوام 
گذشته که خشکســالی را به خوبی مدیریت کردند، از این مرحله عبور 
نموده و اقوامی که نتواستند مدیریت کنند هزینه های زیادی را پرداخت 
کردند، از این رو متناســب با توانمندی و ظرفیت های کشــور باید این 

شرایط سخت را پشت سر بگذاریم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در ارتباط با راهکارهای 
ســازنده مقابله باخشــکی و کم آبی، گفت: نظرات مجمع بســیج و 
دســتگاه های اجرایی صاحــب نظر در این حوزه، باید در قالب بســته 
پیشــنهادی اجرایی در ســطح استان جمع بندی شــود و به زودی در 
جلسه ای در ســطح ملی با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر نیرو 
و وزیر جهاد کشاورزی به عنوان سه دستگاهی که بیشترین نقش را در 

اجرایی شدن پیشنهادات دارند، ارائه شود.
رضایی تصریح کرد: البته عمده پیشــنهادات در قالب وظایف دستگاه 
اجرایی بوده که به دلیل عدم تخصیص اعتبار متناســب با نیاز در سطح 
مطلوب اجرا نشده که ضروری است با مطالبه گری درسطح ملی اجرایی 
شود تا شرایط به نفع مردم اســتان تغییر کند و افزود: باید موضوعات 

قابل حل در استان با تلفیق مدیریت ها حل شود.
رئیس مجمع عالی بسیج اســتان فارس با اشاره به این که ما امروز از 
سهم نسل های آینده در استان استفاده می کنیم، تأکید کرد: فرهنگ سازی 
وآگاهی بخشی باید از الیه های پایین و از آموزش و پرورش شروع کنیم 
چرا که شــاید مردم عامی از وضعیت آب کشور و شرایط استان آگاهی 

نداشته باشند.
رضایی در خصوص حمایت از واحدهــا و کارخانجات راکد و نیمه فعال 
فارس با بیان این که یک ســوم از واحدهای ما مشکل مدیریتی دارند، 
یادآور شــد: کارگروه رفع موانع تولید با حضور دســتگاه های اجرایی 
و بانک ها در اســتانداری تشــکیل شــده اما در این کارگروه به لحاظ 
محدودیت   های اختیارتی، مدیران از نظر حقوقی و قانونی در سطح استان 

قادر به تغییر برخی از شرایط نیستند.
رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای اســالمی افزود: جهت اخذ 
اختیارت بیشــتر به کارگروه رفع موانع تولید به منظور رفع مشکل مردم 
در اســتان، نیاز به مکاتبه استانداری داشــته تا در سطح ملی مطرح  و 

مشکل برطرف شود.
رضایی در پایان با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان داخل استان، 
تأکید کرد: دستگاه های اجرایی باید مکلف به استفاده از تولیدات داخلی 
استان شوند و در صورت عدم رفع نیاز در داخل استان از خارج از استان 

واردات داشته باشند.
 *مدیرکلهماهنگیاموراقتصادیفارس:کشاورزیاستانفارس

بایدحفظشود
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل اســتانداری فارس، 
گفت: در این اســتان بخش زیادی از اشتغال و معیشت مردم در حوزه 
کشاورزی است، از این رو باید سطح کشاورزی را در استان حفظ کنیم.

کریم عربی در کارگروه اقتصادی مجمع بسیج استان فارس یادآور شد: 
حدود 92 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است، بنابراین تنها راه 
نجات استان کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی بوده و در این راستا 
دو راهی که دولت به آن پافشــاری دارد توسعه کشت  های گلخانه ای و 

توسعه آبیاری تحت فشار است.
او می گوید: توسعه کشت گلخانه با نرخ سود تسهیالت فعلی به نتیجه 
نمی رسد و نیاز هست تسهیالت بالعوض نظیر 8۵ درصد یارانه آبیاری 
تحت فشار، به کشــت گلخانه ای نیز تعمیم دهیم که تنها راه کار لحاظ 
شدن آن در بودجه سال 98 یا سال آینده مجلس است، به خصوص در 

استان فارس  با برنامه انتقال 70 هزار کشت فضای باز به 7 هزار کشت 
گلخانه ای، که نیاز به سرمایه گذاری و بودجه کالن داشته و اگر مشمول 

مرور زمان شود دیگر آبی نداریم که کشت را انتقال دهیم.
عربی با اشــاره به این که قوانین بازدارنده در مصارف آب کشاورزی در 
کاهش مصرف آب خیلی موثر است، گفت: در سطح استان شرکت دانش 
بنیان با تجربه سی ساله در زمینه ســاخت کنتور حجمی وجود دارد اما 

بودجه ساخت کنتور حجمی باید در قانون بودجه دیده شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری فارس در 
پایان تأکید کرد: مشکلی که در دو الی سه سال آینده نمود پیدا می کند،  
تأمین آب شهرک صنعتی بزرگ  شــیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز، 
شهرک صنعتی شماره 2 سروســتان و فوالد پاسارگاد که  این مناطق 
در کنار کالن شــهر شیراز قرار داشته، اشتغال قابل توجهی را در استان 
ایجاد کرده و امروز آب این مناطق از منابع آب زیرزمینی تأمین شده که 
پایدار و قابل اطمینان نیســت و افزود: سد کوار با ۵2 درصد پیشرفت 
فیزیکی در کنار این مناطق در دســت احداث بوده و با اختصاص تقریباً 
170 میلیارد تومان تکمیل خواهد شد، که اگر در بودجه 98 اعتباری برای 
ســد کوار دیده شود، دو ســال آینده قطعاً با چالش و بحران در استان 

فارس مواجه نخواهیم شد.

فرزانه قنبردزفولی- سرویس اقتصادی
شرکت استایل کابین با بکارگیری از دانش های به روز دنیا و در 
اختیار داشتن کادری مجرب از برترین شرکت های طراحی و 
اجرای دکوراسیون چوبی داخل ساختمان است که پروژه های 
فراوانی را طی مدت زمان فعالیتش انجام داده است. در همین 
راســتا مصاحبه ای با مهندس پوریا درخشانیان کارآفرین و 
طراح جوان که مدیریت شرکت استایل کابین را به عهده دارد، 

ترتیب دادیم که مشروح این مصاحبه را در ادامه می خوانید: 
*چندسالتجربهکارطراحیوساختدکوراسیوندارید

وچهمدتاستکهاینکارگاهراراهاندازیکردهاید؟
من حدود 1۵ سال پیش فعالیت های خود را در زمینه طراحی 
آغاز نمودم و حدود پنج ســال اســت که بــا همکاری آقای 
رســول قلی پور کارگاه خود را به صورت مســتقل راه اندازی 
کرده ام. ما زمانی که این کار را شــروع کردیم سه نفر بودیم 
 اما در حال حاضر با 12 نفــر در این زمینه همکاری می کنیم. 
*اززمانراهاندازیکارگاهتابهامروزپیشرفتکارشما

چگونهبودهاست؟
شــرکت اســتایل کابین توانســته با بهره گیری از کادری 
مجرب و متخصص به یکی از بهترین شــرکت های طراحی و 
دکوراسیون چوبی داخل ســاختمان تبدیل شود. خوشبختانه 
در این مدت کم پیشــرفت خیلی خوبی داشته ایم و از آنجا که 
پیشــینه خوبی در این کار داریم، توانسته ایم تولیدات خود را 
از نظر کیفیت به اســتانداردهای الزم نزدیک کنیم. ما تاکنون 
پروژه های بسیاری را در ســطح شهر انجام داده ایم. یکی از 
شاخص ترین پروژه های ما طراحی سالن سینا و صدرا دانشگاه 
علوم پزشکی بود که کار بســیار خوب و ماندگار شده است. 
در پروژه های ســاختمانی هم با مهندســان شناخته شده ای 
از جمله مهنــدس طهمورث ملک مرزبــان، مهندس مهدی 
حسنی، مهندس سروش صابری و مهندس شروین زکی پور 
همکاری می کنیم. عالقه مندان برای مشــاهده نمونه کارهای 
 style.cabin ما می توانند به پیج اینســتاگرام ما به آدرس 

مراجعه فرمایند.
*چندنفربهصورتمســتقیموغیرمستقیمدراینکارگاه
مشغولبهکارهستندوراهاندازیاینکارگاهتاچهاندازه

درایجاداشتغالمثمرثمرواقعشدهاست؟ 
می توانم قاطعانه بگویم که ما در زمینه اشتغالزایی هم بسیار 
موفق عمل کرده ایم. از ابتدا هدف ما این بود که کارمان بازدهی 
اقتصادی داشته باشد و می خواستیم عده ای هم بتوانند از این 
موقعیت و فرصت شغلی استفاده کنند. خوشبختانه توانستیم 
افرادی را استخدام کنیم و از وجود آنها در این مجموعه بهره 
ببریم. در حال حاضر 12 نفر به صورت مستقیم در این کارگاه 
فعالیت دارند و حدود 2۵ نفر هم به صورت غیرمستقیم مشغول 

به کار هستند. 
*دراینمجموعهچهکسانیتابهامروزبیشترینهمکاری
راباشماداشتهاندودراینمسیرشماراحمایتکردهاند؟

رســول قلی پور به عنوان مدیر بخش تولید، یدا... ستوده به 
عنوان مدیر بخش نصب در محل ســاختمان و مهسا جوکار 
که طراحی و آنالیز نقشه ها را به عهده دارد تاکنون بیشترین 
همکاری را با من در این مجموعه داشته اند. البته ناگفته نماند 
طراحی مقدماتی و پایانی نقشــه ها نیز با نظارت و هماهنگی 

اینجانب صورت می گیرد.
*کیفیتخدماتخودراچگونهارزیابیمیکنید؟

ما از زمانی که کارمان را در این مجموعه آغاز کردیم، سرعت، 
دقــت و کیفیت را مبنای کار خود قرار دادیم. طراحی در حرفه 

ما حــرف اول را می زند. هدف از طراحی داخلی، عموماً فراهم 
کردن محیطی راحت و از منظر زیبایی شناسی دلپذیر است که 
خواسته ها و انتظارات شخصی که در آن فضا هست را برآورده 
می کند. طراحی دکوراسیون داخلی تنها یک علم نیست، بلکه 

مجموعه ای از دانش، خالقیت و هنر اســت. بر همین اساس 
ما از یک طراح متخصص و آشــنا به اصول فنی، در مجموعه 
خود استفاده کرده ایم. همچنین در قسمت نصب و اجرا نیز از 
حضور افراد با تجربه ای برخوردار هستیم. ما خدمات لوکس و 
کارهای الکچری انجام می دهیم و سعی می کنیم خدمات خود 
را به کسانی ارائه دهیم که به دنبال کار قوی و با کیفیت هستند.
*کارگاهشــماازچهتجهیزاتودستگاههاییبرخوردار
استوبرایبهروزکردناطالعات،تولیداتودستگاههای

کارگاهچهاقداماتیانجاممیدهید؟
ما در کارگاه مان از دســتگاه های سوراخ زن، دستگاه لوالزن، 
دســتگاه پی وی سی و دستگاه های مربوط به کارهای نجاری 
برخوردار هســتیم. ما قصد داشتیم دستگاه های خود را به روز 
کنیم اما متأسفانه با وضعیت بد و دشوار اقتصاد کشور روبه رو 
شــدیم. البته با تکنولوژی و دستگاه هایی که اکنون در کارگاه 
داریم هم از بازار عقب نمانده ایم و خدا را شــکر توانسته ایم 

خدمات بسیار خوبی ارائه دهیم.
*احترامبهمشــتریتاچهاندازهبرایشمااهمیتدارد
وبرایرعایتحقوقمصرفکنندگانتاکنونچهاقداماتی

انجامدادهاید؟
به طور کلی احترام گذاشــتن به مشــتری اصــل اول تولید 
و خدمات در هر کشــوری اســت و ما معتقد هستیم حقوق 
مصرف کنندگان را تا حد زیادی رعایت کنیم و تمام تالش خود 
را بــه کار گرفته ایم تا جنس با کیفیــت تولید کنیم و خدمات 

بسیار خوبی ارائه بدهیم. به طور کلی مدیرانی موفق هستند که 
کیفیت خدمات را برای مشتریان خود تضمین کنند.

*مشتریانشمابیشتربهقیمتاهمیتمیدهندیاکیفیت؟
اکثر مشتریان ما و کسانی که به ما مراجعه می کنند بر اساس 

شــناختی که از ما دارند، خواهان کیفیت و ماندگاری هستند 
و کیفیت کاری را که ما در پایــان ارائه می دهیم برای آنها از 
اهمیت باالیی برخوردار است. البته نمی توان گفت که به قیمت 
اهمیت نمی دهند. شرایط کنونی اقتصاد کشور باعث شده که 
بسیاری از مشتریان قیمت محصوالت و خدمات را هم مدنظر 

قرار دهند. 
*بسیاریازکارشناسانعنوانمیکننددرکشورهایتوسعه
یافتهتولیدمحصولباکیفیــتاولویتداردامادرایران
کیفیتدراولویتنیســت،نظرشمادراینموردچیست؟

بله، متأســفانه فرهنگ اســتفاده از کاالی با کیفیت در ایران 
متداول نیســت. اکنون رقابت در بازار کشور ما از نظر کیفیت 
نیســت بلکه رقابت قیمتی است. این در حالی است که برای 
مشتریان در کشورهای توسعه یافته، کیفیت خدمات مهم ترین 
عامل مراجعه به یک واحد خدماتی است. همان طور که گفتم 
یکی از مشکالت در بازار داخلی کشور ما، عادت کردن مردم 
به استفاده از کار بی کیفیت و البته ارزان قیمت است. به طوری 
که ذائقه اقتصادی مردم، به ســمت و سوی بازار بی کیفیت و 
ارزان گرایش پیدا کرده اســت. مردم ما، سخت باور می کنند 
که پایین بودن قیمت نتیجه انصاف فروشــنده نیســت، بلکه 
برآیند تولید بی کیفیت اســت. متأسفانه هر کس که در بازار، 
جنس ارزان دست مشــتری بدهد، همیشــه مشتری دارد. 
مردم باید بدانند که پرداخت قیمت مناســب، به معنای یک 
خرید خوب اســت، نه پرداخت زیر قیمت عرف بازار. ما برای 

تولید یک محصول با کیفیت می بایســت هزینه های بسیاری 
را متحمل شــویم. بدون تردید بکارگیری نیروهای متخصص 
 و اســتفاده از محصوالت با کیفیت موجــب باالرفتن قیمت 

می شود.
*برایراهاندازییککسبوکارپولاولویتچندماست؟
بهغیرازپولچهچیزهاییالزماستتابتوانیمیککسبو

کارخوبایجادکنیم؟
 بــرای راه اندازی یک کســب و کار قبل از هــر چیز باید از 
دانش فنی الزم برخوردار باشــیم. هر چند پول و ســرمایه 
هم برای شــروع یک کار الزم و ضروری است اما هر مقدار 
پول هنگامی که با شــناخت کافی از شرایط محیط کار و اراده 
قوی، اعتماد به نفس، پشتکار، خالقیت و نوآوری همراه شود، 
 معجزه می کند و راز موفقیــت در توجه به همه این ویژگی ها 

نهفته است.
*چرادرایرانبرندنداریم؟

برندسازی یک فرآیند بلندمدت است و مستلزم زیرساخت های 
بنیادی در عرصه های اقتصاد، تولید و دانش اســت که بدون 
فراهم شــدن این زیرســاخت ها عمالً صرف هزینه های زیاد 
در این مسیر بی فایده اســت. برای موفقیت در این امر باید 
کاال، قیمت، ترویج کاال و سیســتم توزیع در شرایط مطلوب 

و رقابتی با ســایر رقبا قرار داشته باشند. با تولید محصول با 
کیفیت، برندسازی می شود اما متأسفانه برخی تولیدکنندگان به 
تولید محصول با کیفیت باال اعتقادی ندارند. عدم آینده نگری 
و تولید محصول بی کیفیت و ارزان قیمت باعث شــده که در 
بازار ما رقابتی شــکل نگیرد و از مقوله برندســازی محروم 
باشیم. برندسازی به حمایت مسئوالن هم نیاز دارد. مسئوالن 
می بایســت با امتیازدهی صادقانه و درجه بندی محصوالت بر 
اســاس کیفیت، به مصرف کنندگان حق انتخاب آزادانه دهند. 
این خود راهی برای برندســازی و معرفی برندهای ایرانی به 

مصرف کنندگان است.
*دغدغهومشکالتامروزصنعتگرانچیست؟

وضعیت فعلی اقتصاد کشور و ورود افراد ناآگاه و غیرمتخصص 
از عمده ترین مشکالت ما در این عرصه است. در حال حاضر 
بســیاری از این افراد بی تجربه در کنــار صنعتگران مجرب 
مشغول به فعالیت هســتند و با تولید محصول بی کیفیت ولو 
ارزان قیمت به اعتماد مشتریان لطمه می زنند. اعمال قیمت های 
بسیار پایین توسط این افراد باعث وسوسه شدن کارفرما و از 
بین رفتن زحمات افرادی می شود که اجناس با کیفیتی تولید 
می کنند و خدمات بسیار خوبی ارائه می دهند. از دیگر مشکالت 
ما عدم حمایت مسئولین از تولیدکنندگان است. متأسفانه اداره 

مالیات هرساله بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور، 
مالیات ها را افزایش می دهد. همچنین در ماه های گذشــته به 
دلیل گرمای شــدید و افزایش مصرف برق در کشــور، برق 
بسیاری از مناطق روزانه برای ساعاتی قطع می شد. قطعی های 
مکرر برق باعث شد که ما مجبور شویم کارگاه را در ساعاتی 
از روز تعطیل کنیم و همین امر باعث شد صدمات بسیاری به 

کار ما وارد شود.
اقتصاد به اندازه تاچه تولیدی کارگاههای راهاندازی *

استانفارسوایجاداشتغالدرایناستانکمکمیکند؟
بدون شک توسعه فرهنگ کارآفرینی و راه اندازی کارگاه های 
تولیدی نقش بســیار مهمی در توســعه اقتصادی اســتان 
فــارس دارد و بدون توجه کافی به ایــن مقوله نمی توانیم به 
شاخص های رشد و توســعه که از طریق تولید،  بهره وری و 
توان افزایی فنی و صنعتی در عرصه اقتصاد حاصل می شــود، 
دست یابیم. متأسفانه استان فارس از جایگاه خوبی در زمینه 
کارهای مربوط به دکوراســیون برخوردار نیست و شهرهایی 
مانند تهــران، اصفهان و تبریز از جایگاه بهتری در این زمینه 
بهره می برند. اما می توانم به جرأت بگویم که پتانســیل های 
قابل استفاده و زود بازده برای سرمایه گذاری در استان فارس 
وجود دارد و باید تدابیر الزم جهت بالفعل کردن این پتانسیل ها 

اندیشیده شود. 
*برخیمعتقدند۷۰درصدازمشــکالتبخشصنعتاز
ضعفمدیریتیاستکهبخشیازآندرروابطکارفرماو
کارگرنمودپیدامیکند.رابطهبینکارفرماوکارگرتاچه

اندازهدربازدهیکارتأثیرگذاراست؟
در محیط های مختلف شرایط متفاوت و خاصی برای استخدام و 
کار کردن وجود دارد اما ویژگی مشترک تمام محیط های کاری، 
نحوه  مدیریت و برخورد در محیط کار و رفتار با کارکنان است 
که اتفاقاً ایــن موضوع یکی از پارامترهای مهم برای موفقیت 
یک مجموعه به شمار می رود. در واقع هر مدیر در رأس تمامی 
امــور فنی و رفتاری مجموعه تحت نظــارت خود قرار دارد و 
ضعف مدیریتی باعث ضعیف شــدن سیستم می شود. برای 
یک مدیر که می خواهد رفتار خوبی با کارکنانش داشته باشد، 
ضروری است درک مناسبی از تیپ های شخصیتی آنها داشته 
باشد تا بتواند به بهترین نحو ممکن ارتباط الزم را برقرار سازد 
و رفتار صحیح را در زمان و جای مناسب از خود بروز دهد. من 
همیشه سعی می کنم منزلت کارگر و کرامت فضای کسب و کار 
را حفظ کنم چرا که توجه به روابط بین کارفرما و کارگر تأثیر 
بسیار خوبی بر کارآیی کارگران دارد و باعث افزایش بازدهی 

کار ما می شود.
*شماآیندهکســبوکارتانراچگونهمیبینیدوبهنظر
شمابرایماندندراینعرصهوهمچنینبقایفعالیتهای

خدماتیوتولیدیتانچهبایدکرد؟
من آینده روشــنی را برای کسب وکار خود پیش  بینی می کنم 
البته وضعیت کســب و کار ما در آینده به شــرایط اقتصادی 
کشور نیز بستگی دارد. می توان قاطعانه گفت که بهبود شرایط 
اقتصادی کشــور موجب پیشرفت و توسعه کار ما خواهد شد. 
اگر هر صنعتگر و کارآفرین به آینده کاری خود توجه داشــته 
باشــد و بخواهد در بازار بماند و به اهدافش دست پیدا کند، 
باید اهمیت زیادی به تولید با کیفیت بدهد. کار ما وابســتگی 
زیادی نیز به صنعت ساختمان ســازی دارد و اگر رکود صنعت 
ساخت و ساز از بین برود، کار ما هم رونق می گیرد. امیدوارم با 
حمایت مسئولین شاهد رشد و توسعه اقتصاد در استان پهناور 

فارس باشیم.

مهندس پوریا درخشانیان مدیریت شرکت استایل کابین در گفتگو با »تماشا«:

طراحیدرحرفهماحرفاولرامیزند

گفت:  فارس  مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
قراردادهاي راکد سال 92 و قبل از در تمامسي شهرک ها 
و نواحي صنعتي اســتان آن که تاکنون نسبت به عملیات 
ساخت و ساز اقدام نکرده اند فســخ و اراضي موجود در 

اختیارسرمایه گذاران واقعي قرارمي گیرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت  شــهرک های صنعتی 
 استان فارس، احد فتوحي پس از بازدید از شهرک صنعتي 

خرم بید در جلســه رفع مشــکالت این شهرک صنعتي 
که با حضور فعاالن تولیدي و مســئوالن برخي اداره هاي 
شهرستان برگزار شــد، افزود: با توجه به تکمیل ظرفیت 
شهرک صنعتي خرم بید و درخواست هاي متقاضیان براي 
سرمایه گذاري در این شهرک صنعتي، فسخ قراردادهاي 
راکد در حال انجام اســت و با برگزاري جلسات هیأت حل 
اختالف و داوری ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 

صنعتی ایران در شــرکت شهرک های صنعتی فارس این 
موضوع به صورت جدي انجام خواهد شد.

وي در ادامه از اجراي طرح توســعه این شهرک صنعتي 
اســتقبال کرد و گفت: در صورت موافقت صاحبان اراضي 
کشاورزي همجوار این شهرک صنعتي، آماده مشارکت با 

آنها در اجراي طرح توسعه هستیم.
فتوحــي در ادامه بر رفع مشــکل صدور اســناد تفکیکي 
 16هکتار از این شــهرک تأکید کرد و خواســتار همکاري 
 اداره هــاي منابع طبیعي، ثبت اســناد و امالک و ســایر 
دســتگاه هاي مرتبط به منظور حل مشکل فعاالن صنعتي 

شد.
 وي در ادامه با اشاره به استقرار بیش از 100واحد فراوري 
سنگ در شــهرک صنعتي تخصصي ســنگ خرم بید بر 
حمایــت از این واحدها تأکید کرد و گفت: احیا و بازتعریف  
فعالیت هاي خوشه و کنسرسیوم صادراتي سنگ در دستور 
 کار این شرکت قرار گرفته اســت و موارد توسط مشاور 

ذي صالح در حال اجرا است.
فتوحي افزود: با توجه به ظرفیــت هاي موجود در بخش 
معدني شهرســتان و وجود معادن بي نظیر و منحصر بفرد 
ســنگ و نیز بســتر مناســبي که در این شهرک صنعتي 
براي فعالیت واحدهاي فراوري ســنگ ایجاد شده است، 
حمایــت هاي نرم افــزاري از فعاالن صنعت ســنگ در 
 قالب کنسرســیوم صادراتي و خوشه ســنگ، در راستاي 
سیاســت هاي دولت مبني بر جلوگیري از خام فروشي و 

تولید محصول با ارزش افزوده باال انجام خواهد شد.
وي برگزاري تورهــاي صنعتي و نمایشــگاهي داخلي و 
خارجــي، حمایــت از واحدهاي صنعتي بــراي صادرات، 
کمک بــه بازاریابي و فروش، ارائه آموزش هاي رایگان به 
واحدهاي صنعتي در حوزه هاي مدیریت، منابع انســاني، 
صــادرات، امور بیمه و مالیات و ســرفصل هایي که براي 
ارتقاي فعالیت آنها مؤثر باشد را از برنامه هایي اعالم کرد 

که براي فعاالن صنعتي اجرایي خواهد شد.

فتوحــي در ادامه با تأکید بر لزوم انجام طرح هاي مطالعه 
بازار در کشورهاي جدید هدف صادرات گفت: در این زمینه 
نیز حمایت خواهد شد تا گســتره صادرات  فرآورده هاي 

سنگ افزایش یابد.
وي با اشــاره به افتتاح پاویون اختصاصي خوشــه هاي 
صادراتي کشور در چین گفت: شرایطي فراهم خواهد شد 
تا شاخص ترین محصوالت فراوري شده خوشه سنگ در 

این پاویون ارائه شود.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی فارس با بیان 
 اینکه خوشــه ســنگ شــمال با محوریت صنایع سنگ 
خرم بید باید بستر مناسبی برای رشد و ارتقای واحدهای 
مرتبط با فرآوری سنگ ایجاد کند، اظهار داشت: در طرح 
احیا و بازتعریف برنامه هاي این خوشه صنعتی اهدافي نظیر 
دستیابی به ارتقای بازار و افزایش کمی و کیفی محصوالت 
فرآوری شده و نیز ارتقای فناوری واحدهای فرآوری سنگ 

در برنامه قرار دارد.

فتوحي همچنین با اشــاره به ایجــاد ناحیه صنعتي جدید 
در خرم بیــد گفت: ایجــاد این ناحیه صنعتــي با هدف 
بسترسازي براي استقرار سرمایه گذاران جدید در دستور 
 کار قرار گرفته که در صورت رفع برخي از مشکالت اجراي 
پروژه هاي عمراني و برطرف شــدن مشــکل معارضین 
 محلي در طرح هایي  نظیر حفر چاه آب آشامیدني، عملیات 

آماده سازي این ناحیه صنعتي نیز شتاب خواهدگرفت.
وي با اشاره به عضویت 12۵ واحد فراوری سنگ در خوشه 
صنعتی سنگ شمال، افزود: فعالیت واحدهای فراوري سنگ  
در این خوشه ســبب هم افزایی و شبکه سازی و ارتقای 

توان آنها در عرصه بازارهای داخلی و خارجی خواهدشد.
شــهرک صنعتی تخصصي سنگ خرمبید با مساحت 148 
هکتار دارای امکانات زیربنایی شــامل آب و برق و تلفن و 
تصفیه خانه فاضالب است و هم اکنون حدود 20۵ قرارداد 
با سرمایه گذاران منعقد شده که از این تعداد 108واحد با 

اشتغال 123۵نفر در مرحله بهره برداري است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس عنوان کرد: 

فسخقراردادهايراکدسال1392وقبلازآندرشهركهاونواحيصنعتيفارس
 لزوم رفع موانع اجراي طرح هاي عمراني در ناحیه صنعتي جديد خرم بید


