
حضور غیر متخصص ها 
در حوزه گردشگری قم

 1390 مــاه  فرودیــن  پایــان  بــه  مانــده  روز  یــک 
بــود که کلنــگ احــداث نخســتین مجتمع فــرآوری 
غــات بر زمین نشســت و عملیــات اجرایی احداث 
کلیــد خــورد.آن روزهــا  برپایــه غــات  پاالیشــگاهی 
نظــر  بــه  غریــب  عبارتــی  غــات  پاالیشــگاه  عبــارت 
می رســید، چــرا که نشســتن عنــوان پاالیشــگاه کنار 
واژه نفــت فقــط مرســوم بــود، ایــن اتفاق بــزرگ اما 
در 12 بهمــن 95رقــم خــورد، نخســتین پاالیشــگاه 
غــات کشــور بــا حضــور رئیــس جمهــور ، کار تولید را 

آغاز و نخستین محصول خروجی خود، فروکتوز 55 
آنزیمی را روانه بازار کرد.

کارخانــه قنــد مایــع و فروکتوز حاصــل از ذرت در 
آن، تنهــا بخشــی از مــگا پروژه ای اســت کــه مرتضی 
ســلطانی رئیــس هیــأت مدیــره گــروه دانــش بنیان 
زر و تیــم همراهــش برنامه ریــزی کرده انــد و در حال 
حاضــر طرح هــای توســعه ای پاالیشــگاه در دســتور 
کار اســت. ســلطانی را بایــد از هــم اســتانی هایــی 
دانســت که امروز توانسته به پشتوانه فکر و اندیشه 

و خاقیــت یکــی از بزرگترین مجموعــه های صنایع 
غذایی کشــور را با فناوری هایی جدید احداث و به 

شکوفایی ایران عزیز کمک نماید.
شــده بود،  چیــز  همــه  فکــر  کار  آغــاز  همــان  از 
جانمایــی بــی نظیــر این پاالیشــگاه و دسترســی به 
روشــهای متنــوع حمــل و نقــل، از ریــل اختصاصی 
تهــران قزویــن و جــاده  اتوبــان  تــا  گرفتــه  آهــن  راه 
مخصوص، موقعیت لجستیک خاصی را برای این 
پروژه تعریف کرده است...            ادامه در صفحه ۷

قم جذاب برای سپرده های بانکی قمی ها باالتر از میانگین کشور
مهاجران عراقی و ترک

قم نیازمند به تحول 
گردشگری در حوزه 

شناسایی 110 فرصت 
سرمایه گذاری 

ثبت تابلو سایه بعنوان  
کار نوآورانه هنرمندان 

قمی در دنیا

اپلیکیشن صنف شهر 
راهگشای اصناف

ح تشویقی طر
برق رایگان

آمارهای بانک مرکزی نشــان می دهد که متوســط ســپرده بانکی قمی ها، باالتر 
از میانگین کشــوری اســت و جایگاه پنجم را در میان اســتان های کشــور به دســت 

آورده اند...

یک شــرکت روســی، پروژه ساخت شهرک فرودگاهی در شــهر قم به هزینه 2.8 میلیارد یورو را بر عهده گرفته 
است. خبری که به سرعت در محافل استان شنیده شد و موضع گیری های مختلفی در مورد آن صورت گرفت. 
در خبرها به نقل از ریانووســتی روســیه آمد: شــرکت روســی “رگیون ترانس نفت” پروژه ســاخت مجموعه 
فرودگاهــی در شــهر قــم را بــه مبلــغ 2.8 میلیــارد یــورو را بر عهده گرفته اســت. ایــن روزنامه در ادامه نوشــت: 
“شرکت روسی “رگیون ترانس نفت” پروژه اجرای جامع ساخت و راه اندازی تعدادی از مناطق مسکونی در 

جزیره کیش و شهر قم )واقع در 140 کیلومتری جنوب تهران( را بر عهده گرفته است.”
خبــری کــه به ســرعت از ســوی برخــی مقامات اســتان تکذیب شــد؛ امــا محمد علــی شــفیعی مدیرعامل 
فرودگاه بین المللی قم به ایرنا گفت: با وجود تمایل روس ها برای سرمایه گذاری در فرودگاه بین المللی قم، 

تعطیلی 2 ساله این طرح مانع استفاده از این فرصت سرمایه گذاری شده است.
ادامه در صفحه 8

طــراح تکنیــک هنــری »تابلــو ســایه« گفت: 
Pat�  ثبــت اولیه این تکنیــک در معاهده ثبت
ent جهانی)PCT( به عنوان یک کار نوآورانه در 
151 کشــور، انجام شــده و تا چند مــاه آینده به 

نام جمهوری اسامی ایران می شود...
ادامه در صفحه 3

صفحه 3

صفحه 2

صفحه 4

صفحه 4

صفحه 6

صفحه 6

کارشناس و پیشکسوت حوزه گردشگری:

ســید زهیر رضوی یکی از کارشناســان با ســابقه صنعت گردشگری در استان است که قریب به سه دهه در 
این صنعت فعالیت داشــته اســت.وی مدیر عامل دفتر خدمات مســافرتی هدیه تور و رییس نمایندگی کل 
هواپیمایــی جمهــوری اســامی ایران »هما« در اســتان قم و شــهرهای مجاور را برعهــده دارد در گفتگویی به 

بررسی وضعیت صنعت گردشگری استان در سال جاری پرداخته ایم:

Á چشم انداز گردشگری استان را در سال جاری چگونه می بینید؟
در قم فرهنگی وجود دارد که اگر کســی حرکتی را آغاز می کند چه موفق بشــود و چه نشــود عده ای به صورت 
تقلید و کپی برداری متاسفانه همین حرکت را بدون داشتن تخصص و تجربه شروع می کنند. در حوزه گردشگری 
هــم ایــن مســاله را مشــاهده می کنیم که این عــده با نگاه ظاهری که حوزه گردشــگری درآمد هنگفتــی دارد، به 
خدمت به شــهر و ارتقا ســطح خدمات به گردشگر ان متاسفانه توجهی ندارند که می توان گفت فرهنگ رقابت 

سالم در شهر ما وجود ندارد.
Á برای ارتقا فرهنگ گردشگری و خدمات در استان چه باید کرد؟

بایــد آگاهــی و آمــوزش عمومــی را بــاال بــرد و ایــن منــوط بــه برگــزاری همایــش ها و نشســت هــای علمی و 
تخصصی است و انجمن ها ی گردشگری استان نیز به صورت قوی باید وارد شوند.

سپهر اقتصاد
سال دوم  شماره دوازدهم  مرداد 1396  8 صفحه  قیمت  2000 تومان

نخستین ماهنامه اقتصادی استان قم

سرنوشت نامعلوم فرودگاه؟

این بار روس ها، شهرداری، کنسرسیوم و یا...
مرتضی سلطانی فعال موفق اقتصادی استان در عرصه کشور: 

ضرورت  نگاه ویژه  به صنایع تبدیلی در توسعه صادرات غیر نفتی



سپهر اقتصاد مرداد 21396
شماره 12  8 صفحه مفهوم اقتصاد مقاومتی

 

 
کشــور ایــران پــس از انقــاب اســامی، بــا تهدیــدات و دشــمنی های گســترده از ناحیــه دولت های 
متخاصــم غربــی مواجــه بوده اســت. با توجه به حجم گســترده تبلیغــات منفی و تهدیدات مســتمر، 

وجود برنامه ها و سیاست های راهبردی برای مقابله با آن ها و مقاوم سازی کشور ضروری است. 
نــگاه خاصــه به وضعیت کشــور در حوزه هــای مختلف فرهنگی، سیاســی، اقتصــادی و اجتماعی 
نشــان می دهــد کــه عــدم برنامه ریــزی و آمادگــی الزم، خســارت های جبران ناپذیــری را به کشــور وارد 

خواهد ساخت.
اقتصــاد مقاومتــی یکــی از مفاهیمــی اســت کــه به  طور گســترده توســط رهبــر معظم انقــاب مورد 
تأکیــد قرارگرفته اســت. شــعارهای مــداوم اقتصادی در چند ســال اخیر خود بیانگــر اهمیت اقتصاد و 
مقاوم ســازی آن از نظــر معظم له می باشــد. در تبیین پیشــینه اقتصاد مقاومتی، می تــوان چند دوره 
زمانی خیلی مهم را در نظر گرفت. ابتدا باید توجه داشت که نظریه اقتصاد مقاومتی با وجود اینکه در 
ادبیات اقتصاد متعارف هم تحت عناوینی کم  و بیش مشــابه مطرح  شــده، اما نهایتا همان نظریه ای 

است که مقام معظم رهبری آن را مطرح کرده اند.
بــا بررســی یــک ســیر تاریخی، مشــاهده می شــود تأکید بر این  کــه ایــران در آینده جنــگ اقتصادی 
خواهد داشــت، از ســال 1386 توســط مقام معظم رهبری مطرح  شــده است. این نکته بسیار مهمی 
اســت، چرا که در ســال 86 اقتصاد ایران در ســطح بین المللی، تقریبًا در بهترین وضعیت خود به ســر 
می بــرد و مقادیــر بســیار زیــادی نفت با قیمت نســبتًا باال بفروش رســیده و کشــورهای غربی به جهت 
بحران هــای مالــی که در ســال 2008 اتفاق افتاده بود، آماده بودند تا نهایت همکاری را با کشــور ایران 
داشــته باشــند و بســیاری از کاالهایــی را کــه تحریم بــود به راحتی با قیمت مناســب و حتــی به صورت 

اقساطی، در اختیار ایران قرار دهند.
در ایــن شــرایط، بســیاری از کشــورهای غربــی تحریم هایــی را کــه قبــًا وجود داشــت، به صورت 
یک جانبــه کنــار گذاشــتند. در چنین فضایــی، مقام معظم رهبری هشــدار دادند کــه جنگ بعدی 
علیــه انقــاب اســامی، جنگ اقتصادی اســت ولی متأســفانه توجه زیادی نشــد و بیشــتر لطماتی 
را کــه بعدهــا کشــور متحمل شــد، بــه علت ایــن بی توجهی بود. براســاس فرمایشــات مقــام معظم 
رهبــری، اقتصــاد مقاومتــی را به طور خاصه می تــوان این گونه تعریف کرد: اقتصادی که در شــرایط 
دشــواری، تهدیــد و دشــمنی به اهداف خودش برســد. در واقــع اقتصاد مقاومتی همان اســت که 
بــا وجــود فضــای نامایمی که در درون خودش یا به  صورت تحمیلی از خارج بر آن حاکم می شــود، 
بتوانــد آن اهدافــی را کــه بــرای خــودش تنظیم کــرده، محقق کند و به آن برســد، چنیــن اقتصادی 

اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

سیمای اقتصادی استان
دکتر محمدرضا فتحی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 افزایش خانه های خالی در قم
بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395 نشان می دهد که استان قم با افزایش خانه های خالی در طول سال های اخیر مواجه بوده است. 
استان در سال های 85،90و 95 به ترتیب دارای،14214،26690،45665 منزل خالی بوده است که در میان استان های کشور رتبه هجدهم را داراست.

دیباچه

قم جذاب برای مهاجران عراقی و ترک

کشور سپرده های بانکی قمی ها باالتر از میانگین 
آمارهای بانک مرکزی نشــان می دهد که متوســط 
سپرده بانکی قمی ها، باالتر از میانگین کشوری است 
و جایگاه پنجم را در میان استان های کشور به دست 
آورده انــد. تهرانی هــا، اصفهانی ها، یزدی ها و اســتان 
فارسی ها پولدارترین و سیستانی ها، کهگیلویه ای ها، 
لرســتانی ها بی پول ترین ها دربین استان ها هستند. 
به طــور متوســط هر تهرانــی با 58 میلیــون تومان، هر 
اصفهانــی با 13 میلیون و هر یزدی با 13 میلیون و هر 
شــیرازی بــا 11 میلیــون تومان و هر قمی بــا 10 میلیون 

تومان بیشترین میزان سپرده بانکی را دارند.
هــر سیستان وبلوچســتانی بــا 3 میلیــون تومــان، 
کهگیلویــه ای بــا 4 میلیــون تومــان، هــر لرســتانی با 4 
میلیــون تومــان و هر کردســتانی بــا 4 میلیــون تومان 
کمترین میزان ســپرده بانکی را دارند؛ متوسط میزان 
ســپرده بانکی به ازای هر نفــر برابر با 8 میلیون تومان 

است.
نشــان  مرکــزی  بانــک  آمارهــای  دیگــر  ســویی  از 
خودنمایــی  قــم  در  برگشــتی  چک هــای  می دهــد، 
می کنــد. رقــم بــاالی چک های برگشــتی در شــرایطی 
کــه  می کنــد  خودنمایــی  بانکــی  شــاخص های  بیــن 

کارشناســان دلیــل عمــده ایــن موضــوع را گســترش 
حجــم اقتصــاد، نقدینگــی و مبــادالت بانکــی ارزیابی 

می کنند؛ اما ریشــه چک های برگشــتی را کسادی بازار 
و رکود اقتصاد می دانند.

تفکیکــی  آمــار  از  مرکــزی  بانــک  اعــام  براســاس 
گذشــته،  ســال  مــاه  اســفند  در  برگشــتی  چک هــای 
و  بیشــترین  خراســان  رضــوی  و  اصفهــان  تهــران، 
اســتان های ایام، کهگیلویه وبویراحمد و مناطق آزاد 

کمترین چک برگشتی را داشته اند.
بــا توجــه بــه این آمــار، اســتان های تهــران با 487 
بــا 150 هــزار و 200 و خراســان  هــزار و 300، اصفهــان 
رضوی با 118 هزار و 200 فقره چک برگشــتی بیشترین 
چک برگشــتی را در اســفندماه ســال گذشــته به خود 

اختصاص داده اند.
ارقــام این چک هــا نیز به ترتیب برای اســتان های 
تهــران، اصفهــان و خراســان رضــوی 73 هــزار و 734 
میلیــارد ریــال، 7 هــزار و 559 میلیــارد ریــال و 8 هزار و 

139 میلیارد ریال بوده  است.
اســتان قم نیز در میان اســتان های کشــور جایگاه 
دوازدهــم را بــا 28هــزار و400 فقــره چــک برگشــتی بــه 
مبلــغ 182هزار و400میلیــارد ریال به خــود اختصاص 
داده اســت؛ هــر چنــد قــم بــر حســب شــاخص تعداد 
چک برگشــتی به جمعیــت اســتان، در جایگاه پنجم  

کشور می باشد.

براســاس آمار منتشر شده از ســوی مرکز آمار ایران 
بیشــترین جمعیــت افــراد بــا تابعیــت خارجی ســاکن 
در ایران به کشــورهای افغانســتان، عراق و پاکســتان 
تعلق دارد و مهاجرپذیرترین استان نیز تهران است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت کل ایران 
در سرشــماری ســال 1395، 79 میلیون و 926 هزار و 
270 نفــر بــوده اســت کــه از ایــن میــزان 78 میلیون و 
166 هــزار و 822 نفــر تابعیــت ایــران، یــک میلیــون و 
583 هــزار و 979 نفــر تابعیــت افغانســتان، 34 هــزار 
و 532 نفــر تابعیــت کشــور عــراق، 14 هــزار و 322 نفــر 
تابعیت کشــور پاکستان و 713 نفر تابعیت کشور ترکیه 
را داشــته اند، همچنین 20 هزار و 844 نفر از ساکنین 
در کشــور، تابعیــت ســایر کشــورها و 105 هــزار و 60 نفر 

تابعیت خود را اظهار نکرده اند.
براســاس جدول ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، 

40 میلیــون و 498 هــزار و 442 نفر »مرد« و 39 میلیون 
و 427 هزار و 828 نفر »زن« در ایران زندگی می کنند که 
39 میلیون و 556 هزار و 422 نفر »مرد« و 38 میلیون 
و 610 هــزار و 400 نفر »زن« از آنها با تابعیت ایران، 845 
هــزار و 267 نفــر »مــرد« و 738 هــزار و 712 نفــر »زن« بــا 
تابعیت افغانستان و 19 هزار و 725 نفر »مرد« و 14 هزار 

و 807 نفر »زن« تابعیت کشور پاکستان هستند.
همچنین براســاس ســایر جداول منتشــر شــده از 
ســوی مرکــز آمــار ایران کــه از سرشــماری ســال 1395 
اســتخراج شــده اســت، نشــان می دهــد کــه بخــش 
عمده ای از جمعیت با تابعیت کشورهای مختلف در 

نقاط شهری زندگی می کنند. 
بــر این اســاس حدود 515 هزار و 567 شــهروند با 
تابعیــت افغان در تهران، 219 هزار و 442 شــهروند با 
تابعیت افغان در اســتان خراســان رضوی و 183 هزار 

و 124 شــهروند بــا تابعیــت افغان در اســتان اصفهان 
زندگی می کنند.

گفتنی اســت طبــق این جدول شــهروندان افغان 
کمترین تمایل را برای مهاجرت به اســتان کردستان 
داشــته اند؛ همچنیــن  افغانــی(  نفــر شــهروند  )بــا18 
شهروندان با تابعیت کشور عراق در میان استان های 

کشور به استان قم عاقه بیشتری نشان داده اند. 
طبق آمارها، اســتان قــم با جمعیت 8 هزار و356 
نفر با تابعیت کشــور عراق در صدر لیست استان های 
مهاجرپذیــر از کشــور عــراق اســت، پــس از آن اســتان 
خراسان رضوی با جمعیت 6 هزار و400 نفر با تابعیت 
بــا جمعیــت 4 هــزار  عراقــی و پــس از آن خوزســتان 

و972نفر از شهروندان با تابعیت عراقی قرار دارد. 
گفتنی اســت که کهگیلویه و بویراحمد با جمعیت 
چهــار نفــر از شــهروندان بــا تابعیــت عراقــی کمتریــن 

مهاجر از عراق را پذیرفته است.
همچنیــن شــهروندان با تابعیــت عراقی بیشــترین 
جمعیــت را در اســتان قــم دارنــد؛ در این اســتان 6 هزار 
و543 شــهروند با تابعیــت عراقی وجــود دارد پس از آن 
نیز شــهروندان بــا تابعیت عراق با جمعیت هــزار و744 
نفر در اســتان خراسان رضوی و هزار و699 نفر در تهران 
بیشترین تمرکز جمعیتی را به خود اختصاص داده اند.

اســتان قــم برای شــهروندان با تابعیــت ترکیه نیز 
از ســایر اســتان های کشــور جذاب تر به نظــر می آید. 
همان طور که آمار نشان می دهد از 713 نفر جمعیت 
تابــع ترکیــه کــه در ایــران زندگــی می کننــد،340 نفــر 
در اســتان قــم زندگــی می کننــد و پــس از آن اســتان 
تهــران بــا 154 نفــر و اســتان آذربایجــان غربــی با83 
نفر بیشــترین شــهروندان با تابعیت ترکیه را در خود 

جای داده اند.

کوتاه از اقتصاد استان

افتتاح دومین شعبه فروشگاه رفاه استان

همزمان با میاد امام رضا)ع( شعبه سرای ایرانی فروشگاه زنجیره ای رفاه استان راه اندازی شد.
گل زاده مدیر عامل فروشــگاه های زنجیره ای رفاه  با بیان اینکه این فروشــگاه دومین فروشــگاه 
از ســری نســل جدید فروشــگاه های رفاه در استان قم می باشد به برنامه گستره سرمایه گذاری این 
فروشــگاه در اســتان اشاره و اظهار داشت : بزودی سومین فروشگاه رفاه استان در شهرک پردیسان 
راه اندازی خواهد شد که با توجه به پتانسیل قم این استان ظرفیت راه اندازی ده فروشگاه رفاه را 
هم داراست. وی محیط خرید مناسب و حفظ منزلت مشتری، عرضه محصوالت با کیفیت ایرانی و 
قیمت مناسب و ارزان با تخفیف های ده تا هفتاد درصدی را ویزگی فروشگاه های رفاه عنوان کرد.
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گفت و گو

سوهان قم بر سر سفره افطار مردم عمان
ایسنا- سوهان قم برای دومین بار در سال جاری، در نمایشگاه مسقط عمان درخشید. امیرپوریزدی، رئیس اتحادیه سوهان استان افزود: سوهان 

قم، این بار در نمایشگاه شهر مسقط حضور پیدا کرد وفرصت بسیار مناسبی برای شناساندن و عرضه این محصول در ماه رمضان پدید آمد.
یادداشت

کارشناس و پیشکسوت حوزه گردشگری:

گردشگری قم حضور غیر متخصص ها در حوزه 
ســید زهیــر رضــوی یکــی از کارشناســان با ســابقه 
صنعت گردشــگری در اســتان اســت که قریب به ســه 
ده در ایــن صنعــت فعالیــت داشــته اســت.وی مدیر 
عامــل دفتــر خدمــات مســافرتی هدیــه تــور و رییــس 
نمایندگــی کل هواپیمایــی جمهــوری اســامی ایران 
»هما« در استان قم و شهرهای مجاور را برعهده دارد 
در گفتگویــی بــه بررســی وضعیت صنعت گردشــگری 

استان در سال جاری پرداخته ایم:

Á  انــداز گردشــگری اســتان را در ســال چشــم 
جاری چگونه می بینید؟

در قم فرهنگی وجود دارد که اگر کسی حرکتی را آغاز 
می کند چه موفق بشود و چه نشود عده ای به صورت 
تقلید و کپی برداری متاســفانه همیــن حرکت را بدون 
داشــتن تخصــص و تجربــه شــروع می کننــد. در حــوزه 
گردشگری هم این مساله را مشاهده می کنیم که این 
عده با نگاه ظاهری که حوزه گردشگری درآمد هنگفتی 
دارد، بــه خدمــت بــه شــهر و ارتقــا ســطح خدمــات به 
گردشگر ان متاسفانه توجهی ندارند که می توان گفت 

فرهنگ رقابت سالم در شهر ما وجود ندارد.
Á  بــرای ارتقــا فرهنگ گردشــگری و خدمات در

استان چه باید کرد؟
بایــد آگاهــی و آمــوزش عمومــی را بــاال بــرد و ایــن 
منوط به برگزاری همایش ها و نشست های علمی و 
تخصصی اســت و انجمن ها ی گردشگری استان نیز 

به صورت قوی باید وارد شوند.
Á  آیــا متولیان گردشــگری خصوصــا دولت باید

در ایــن حوزه ورود کنند یا بخش خصوصی باید 
در حوزه گردشگری نقش اساسی را ایفا کند؟

به نظرم دولــت در این حوزه باید نقش حاکمیتی 
کــه  حوزه هــای  در  و  باشــد  داشــته  مســاعدت  و 
تســهیاتی را می تواند ایجاد کنــد ورود پیدا کند مثل 
برداشــتن ویزا برای ورود  به کشــور به طور مثال رونق 
ســریع تعداد ورود  گردشــگر به کشــورهای آذربایجان 
وارمنســتان کــه روادیــد را برای اتبــاع ایرانــی و عراقی 
برداشتندســیل گردشــگران را بــه ایــن کشــورها روانه 
کــرد در حالیکــه االن گردشــگران عراقــی یــک حجــم 
زیــادی از گردشــگران خارجــی را تشــکیل می دهنــد و 
بــه رونــق گردشــگری کمــک کرده انــد هنوز بایــد برای 

ورود بــه ایران ویزا دریافت کننــد در حالیکه عراقی ها 
بــا مــا دارای فرهنــگ و مذهــب مشــترک و نزدیک به 
هم هستند؛ این از مواردی است که دولت می تواند 
تســهیاتی را ایجاد نمایــد. همچنین دولت می تواند 
در مســائلی مانند معافیت هــای مالیاتی از این حوزه 

حمایــت کنــد کــه منجر بــه پایین تــر آمــدن هزینه ها 
و  گردشــگران داخلــی  و  اقشــار مختلــف  اســتقبال  و 

خارجی از این هتل ها باشد.
Á  گســتره اســتقبال  شــاهد  حاضــر  حــال  در 

سرمایه گذارانی به حوزه گردشگری و هتل سازی 

هستیم نظر شما چیست؟
گــذاران حــوزه گردشــگری  بایــد دولــت از ســرمایه 
حمایــت کنــد، امــا بــه این مســاله هــم دقــت کنیم که 
باید افرادی وارد شوند که تجربه و تخصص الزم را هم 
داشــته باشند یعنی فرد مناســب در جایگاه مناسب، 
صرف ســرمایه گذاری یک فرد بدون تخصص منجر به 
شکســت خواهد بود زیرا گردشگری مجموعه بزرگی از 
حضور مســافر خدمات و بازگشــت مســافر را در بر دارد 
و ایــن نیازمنــد فرهنــگ ســازی اســت، االن شــنیده 
می شــود تعــدادی هتــل پنــج ســتاره در قــم در حــال 
احداث اســت در حالیکه برای احداث این هتل ها نه 
اطاع رســانی شــده و نه مشــورت و همفکری که برای 
حضــور و ارایــه خدمات به مســافران ایــن هتل ها چه 
باید کرد، قم پتانسیل های زیادی در حوزه گردشگری 
دارد اما برای بهره گیری از انها باید فرهنگ گردشگری 
در قم تبیین شــود و باید گفت شــاهد حضور افراد غیر 

متخصص در حوزه گردشگری قم هستیم.
Á  آیــا قــم ظرفیــت توریســم درمانــی و یــا بــوم

گــردی را هم عــاوه بر حوزه گردشــگری مذهبی  
داراست؟

بلــه این پتانســیل وجود دارد بــه خصوص اینکه 
حــوزه  در  خوبــی  نســبتا  امکانــات  حاضــر  حــال  در 
زیــادی  افــراد  مرکــزی شــهرداریم و حتــی شــاهدیم 
بــه زبان هــای فارســی و عربــی مســلط هســتند و به 
زایــران و مســافران عراقــی خدمــات ارایــه می دهند 
قــم یــک توقــف گاه بــرای مســافرانی اســت کــه حتی 
بــرای دریافت خدمات درمانــی که به تهران مراجعه 
می کننــد چــون خدمــات در قــم بــا قیمــت ارزان تــر،  

راحت تر و با کیفیت تر ارایه می شــود.
Á  عده ای معتقدنــد باید در قم هتل های ارزان

قیمت احداث نمود، نظر شما چیست؟
من معتقدم باید هتل هایی باکیفیت احداث کرد 
تــا ارزان قیمت، چون در هتــل ارزان قیمت خدمات 
هــم خدمات ضعیفی خواهد بود باید هتل های پنج 
ســتاره ای وجود داشته باشند تا خدمات مناسبی را 
ارایــه دهند و در ایام و دوره هایی هم در همین هتل 
هــا خدمــات بــا قیمت هایــی مشــوق و  جــذاب ارایه 
شــود تا مســافران جذب شوند کاری که در بسیاری از 

کشور ها در حال انجام است.

تأثیر بورس بر اقتصاد جامعه

دریادداشــت های گذشــته به تعریف بازار ســرمایه وچگونگی ورود به آن و همچنین معرفی بازارهای 
مالی از نظر ریســک و بازده پرداختیم.اکنون تاثیر بورس بر اقتصاد جامعه را به اختصار مورد بررســی قرار 
می دهیم.واحدهای تجاری و تولیدی برای سرمایه گذاری در فعالیت مورد نظر،وجوه مورد نیاز خود را 
به جای اســتقراض از بانک ها از طریق انتشــار ســهام و فروش اوراق مشــارکت تامین می کنند.این عمل 
کــه یکــی از مطمئن ترین راه های جمع آوری وجوه اســت از طریق بــورس صورت می گیرد.بورس مکانی 
اســت که این واحدها با انتشــار و فروش عمومی ســهام از طریق آن قادر می شــوند سرمایه های پراکنده 
را جمــع آوری و در پــروژه های بزرگ ســرمایه گــذاری کنند.این بازار مهم،یعنی بــورس، منابع مالی مورد 
نیــاز شــرکتها را از طریــق جمع آوری ســرمایه های جزیــی و پراکنده تامیــن می کند واز ایــن طریق انجام 
ســرمایه گذاری های مهم وکان را ممکن می ســازد.این ســرمایه گذاری ها ســبب تقویت بنیه اقتصادی 
کشــور می شــود وتاثیرات بســیار زیادی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد.برخی از مهمترین 

این تاثیرات عبارتند از :
1-توزیع عادالنه درآمد وایجاد حس مشارکت:

یکی از مشکات جوامع بشری انباشته شدن سرمایه و امکانات دردست عده ای خاص از افراد جامعه 
اســت. چنیــن پدیــده ای جامعــه را به دوقطــب نابرابرتبدیل می کند و ســبب بــروز ناآرامی های اجتماعی 
می شــود. از ایــن روســت کــه جامعه شناســان توزیع عادالنــه مالکیــت را بین همه طبقــات جامعه مفید 
می دانند. این کاریست که بورس اوراق بهادار با تقسیم مالکیت های بزرگ از طریق فروش سهام آنها انجام 
می دهدونه تنها توزیع عادالنه تر مالکیت و درآمد را میســر می ســازد، بلکه با ســهیم کردن اقشــار مختلف 

در سرمایه گذاری ها، بر احساس مشارکت عموم افراد جامعه در فعالیت های تولیدی وتجاری می افزاید.
2-ایجاد یک بازار کامل:

بــورس بــه نحوی طراحی شــده که هر کس می تواند آزادانه اوراق بهــادار را خریداری کند ویا به فروش 
برســاند. از آنجا که شــرکت های بورســی بر اســاس مقررات بورس موظف هســتند اطاعات مالی مجاز و 
گزارش هــای مالــی قابل انتشــار خود را از طریق ســامانه کدال در فواصل زمانی ســه ماهه،شــش ماهه ، 
نــه ماهه، وســاالنه منتشــر کنند، هر فــرد می تواند به کمک این اطاعــات ، آگاهانه بــرای خرید و فروش 
سهام شرکت ها تصمیم گیری کند. از سوی دیگر سیستم این بازار به گونه ای طراحی شده که قیمت ها 
بر اســاس عرضه و تقاضا مشــخص می شــود و فرد خاصی نمی توانند بر روند شــکل گیری قیمت ها تاثیر 
بگذارد.بــورس بــا ایــن راهــکار یــک بازار کامــل ومطلوب را ایجاد کرده اســت بــه طوری که هر ســهام دار و 

متقاضی سهم می تواند سهام خود را با قیمت واقعی و منصفانه خرید و فروش نماید.
3-به کار گیری مطلوب منابع:

ساختار بورس و قوانین حاکم بر آن موجب می شود شرکت هایی که زیانده هستند نتوانند وارد بورس 
شوند و حتی شرکت هایی که پس از ورود به بورس فعالیت مناسب نداشته وقادر به سوددهی نباشند 
نیــز نتواننــد در بــورس به صورت فعــال باقی بماننــد. از جهتی شــرکت هایی که با تاش وتدابیر درســت 
فعالیت های مناســبی را انجام می دهند عاوه بر کســب حمایت قانون، نظر متقاضیان ســهام را جلب 
نموده، ســرمایه گذاران بیشــتری را به ســمت خود جذب می کنند و همین امر موجبات افزایش قیمت 
سهام آنها را فراهم می آورد. عملکرد این سیستم مانع ورود شرکت های زیان ده و غیر فعال شده و زمینه 

رشد و گسترش شرکت های کارا و فعال را فراهم می آورد که به معنی تخصیص مطلوب منابع است.

کوتاه از اقتصاد استان

ثبت تابلو سایه بعنوان  کار نوآورانه هنرمندان قمی در دنیا 

 )PCT(جهانی Patent طراح تکنیک هنری »تابلو سایه« گفت: ثبت اولیه این تکنیک در معاهده ثبت
به عنوان یک کار نوآورانه در 151 کشــور، انجام شــده و تا چند ماه آینده به نام جمهوری اســامی ایران 

می شود.
محمدرضــا مــازاده طراح این ســبک با بیان اینکه این تکنیک حاصــل تخصص، دانش فنی و هنر 
صنعــت گــران و هنرمندان ایرانی اســت، عنــوان کرد: این تکنیک، کاری کاما نو و جدید اســت که برای 

اولین بار در دنیا انجام شده و هیچ نمونه مشابهی ندارد.
وی  افزود: اجرای تکنیک به این صورت است که بر روی متریال های مختلف نظیر چوب، سنگ یا 
هر متریال دیگر تصویری از پیش تعیین شده مانند یک طرح هنری، یک تصویر عکاسی، خوشنویسی، 

نقاشی یا هر تصویر هنری دیگر بوسیله نرم افزاری که طراحی شده است، تراش می خورد.
دبیرکل اســبق اتاق بازرگانی قم با اشــاره به اینکه بخشی از اجرای این تکنیک، کار ماشین و بخشی 

کار دست است، گفت: البته کار دست در اجرای سبک »تابلو سایه« غالب است.
مــازاده بــا تاکیــد بر بدیع بودن این ســبک هنری اضافه کــرد: این تکنیک از لحاظ ســاختار زیبایی 
شناســی بســیار بدیع اســت لذا درخواســت اولیه ثبت آن به سازمان صنایع دستی اســتان داده شده 

است که جزء صنایع دستی قم محسوب شود.

محسن موجودی 
مدیر کارگزاری اقتصاد بیدار

کوتاه از اقتصاد استان

ک با ایتالیا قرارداد ساخت خط  آهن تندرو قم-ارا
شــرکت راه آهن-  راه آهن جمهوری اســامی ایران از امضای قرارداد 1.2 میلیارد یورویی احداث خط 

آهن تندور قم-اراک در جریان سفررئیس راه آهن ایتالیا به تهران خبر داد.
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گردشگری

گیاهان دارویی مناسب کشت در قم 
ایرنا- عباس پورمیدانی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی و منابع طبیعی قم گفت: گیاهان دارویی به دلیل آستانه تحمل باال در 
برابر تنش های محیطی و نیاز کم به منابع آبی، برای کشت در شرایط سخت اقلیمی استان مناسب اند. وی ادامه داد: ترویج الگوی کشت گیاهان 

دارویی در بخش کشاورزی استان قم باعث ارزش افزوده بیشتر برای کشاورزان می شود.
یادداشت

استارت آپ چیست؟
 

اســتارت آپ واژه نســبتًا تازه ای است که اخیرًا زیاد راجع به آن شنیده اید. این مقوله در ایران هم 
به تازگی طرفداران زیادی پیدا کرده و شــرکت های زیادی نیز برای ایجاد یا بهبود آن تأســیس شــده 

است؛ اما استارت آپ یعنی چه و ارکان و شیوه ی کار و مفهوم آن چیست؟
در ایــن مقالــه شــما را با مفهوم کلی ایــن واژه، اجــزای آن و نمونه هایی از اســتارت آپ های موفق 

آشنا می کنیم.
اســتارت آپ به معنای شــرکت های نوپا و تازه تأســیس می باشــد که برای رشــد و توســعه خود به 

دنبال روش ها و ایده هایی نوین و مبتنی بر فناوری هستند تا به حداکثر سودآوری برسند.
در واقع اســتارت آپ ها مجموعه ای از افراد، راه حل ها، روش ها و ابزارهایی اســت که برای هدف و 
مدل مشخصی از کسب وکار و درآمدزایی بیشتر از محصول یا خدمت ارائه شده، به وجود آمده اند. 
ایــن مفهــوم معمواًل بر مبنای ایده های نوآورانه و خاق بیان می شــود تا محصول یا خدمتی را با 
روش های نوین به ســودآوری زیاد برســاند؛ به این شــکل که در اســتارت آپ گروهی از افراد ایده های 
خود را برای مدل کسب وکاری قابل توسعه و تکرار پذیر ارائه می دهند و پس از انتخاب بهترین ایده، 

گروهی روی آن کار می کنند تا به ایجاد و رشدی سریع بینجامد.
ایــن شــرکت های نوپــا می تواننــد در هــر شــکلی ایجــاد شــوند؛ امــا لفــظ اســتارت آپ اغلــب بــرای 
شــرکت هایی بــه کار مــی رود که رشــد ســریعی دارنــد و بر پایــه تکنولــوژی فعالیت می کننــد. همچنین 
ســرمایه گذارها به عنوان یکی از ارکان اصلی و شــتاب دهنده، به طور کلی به آن دســته از شرکت های 
نوپایی جلب می شــوند که نســبت خطر به سود باالیی دارند و مقیاس پذیرتر هستند؛ بنابراین آن ها 

هزینه راه اندازی کمتر، ریسک زیاد و توان بالقوه باالیی برای برگرداندن سرمایه دارند. 
معمــواًل یــک کار نوپای موفق، قابلیت رشــد بیشــتری نســبت به یک شــرکت جا افتــاده دارد؛ یعنی 

می تواند با سرمایه  و نیروی کار کمتر، زمینه رشد بیشتری نسبت به شرکت های قدیمی داشته باشد.
کارهــای نوپــا گزینه هــای مختلفــی بــرای پیــدا کــردن ســرمایه مــورد نیــاز خــود دارند؛ شــرکت ها یا 
صندوق های پژوهش و فناوری و یا افراد ســرمایه گذار می توانند به کارهای نوپا با تبادل پول نقد در 

برابر سهام کمک کنند تا فعالیت خود را شروع کنند.
درعمــل خیلــی از کارهــای نوپــا توســط بنیانگذاران شــان ســرمایه گذاری می شــوند و برای رشــد و 

توسعه با سرمایه گذاران مرتبط می شوند.
وظیفــة مهــم در راه اندازی یک کســب وکار، تحقیق بــرای اعتبار، ارزیابی و توســعه ایده یا مفاهیم 
کسب و کار است؛ اگر ارزش یک شرکت بر اساس تکنولوژی آن شرکت باشد، مهم است که بنیانگذاران 

از مالکیت معنوی ایده های خود حفاظت کنند و آن را برای خود نگاه دارند.
Scal�  در کنار رشد سریع و نسبتًا ارزان، امکانی که نرم افزار و فناوری به این کسب و کارها می دهد
abity است که مقیاس پذیری یا گسترش پذیری ترجمه شده است؛ مقیاس پذیری یکی از مهم ترین 

شروط یک استارتاپ است که توضیح آن احتیاج به دقت بیشتری داشته و به شرح زیر است:
غیرمنتظــره بــودن رشــد بــاالی یــک کســب و کار نســبت بــه زمــان شــکل گیری و هزینه هــای آن، 

مقیاس پذیری نام دارد.
آنچه گفته شد به چه معنی است؛ یعنی اگر به فرض درآمد کسب و کار شما نسبت به سال گذشته 
10 برابــر شــده باشــد ولــی هزینه هایتــان ثابت مانده باشــد، احتماال بــه مقیاس پذیری رســیده اید یا 
برعکس، اگر به فرض با 2 برابر شدن درآمد کسب و کار شما، هزینه هایتان نیز 2 برابر شود، این کسب 

و کار مقیاس پذیر نیست )حداقل در آن مقطع(.
 توجه داشــته باشــید مقیاس پذیر بودن یا نبودن ربطی به موفقیت کســب و کار شــما ندارد و در 
حالــت دوم ســود شــما نیــز قاعدتا دو برابر شــده و کســب و کارتان رو به رشــد و پیشــرفت اســت؛ ولی 
مقیاس پذیــر نیســت. کســب وکارهایی کــه مقیاس پذیــر نبــوده و از ایــن قابلیــت برخــوردار نیســتند، 

معمواًل خیلی زود به سقف می خورد.
ادامه در صفحه ۵

گردشگری قم نیازمند به تحول در حوزه 
احمــدی پــور  اظهــار داشــت: بایــد در بافت های 
تاریخی محورهای گردشــگری از جمله برگزاری تورها 
و راه انــدازی مجتمع های اقامتــی و پذیرایی تعریف 

شود تا برای گردشگران دارای جذابیت باشد.
معاون رئیس جمهوری افزود: برای اجرای برنامه 
های گردشگری در بافت های تاریخی قم با محوریت 
حــرم حضــرت معصومــه)س( بایــد از بافــت تاریخــی 
شــهرهایی از جلمــه یــزد الگــو گیــری کــرد، چراکــه قم 
دارای ظرفیت های مهم تاریخی و گردشــگری اســت 

که باید به عاقه مندان معرفی شود.
وی با بیان این که با ایجاد جذابیت باید زائران را 
به سمت بافت های تاریخی قم هدایت کرد گفت: اگر 
بافت های تاریخی دچار فرســودگی شــده اســت باید 
ارزش فرهنگی در آنان خلق کرد و با مدیریت صحیح 

زمینه حضور گردشگران را فراهم ساخت.
احمدی پور ادامه داد: بســیاری از شــهرهای دنیا 
مسیری برای پیاده روی گردشگران و بازدید از بافت 
تاریخــی فراهــم ســاخته انــد کــه بایــد از الگــوی های 
مختلــف بــرای معرفــی بافــت هــای تاریخــی از جمله 

برگــزاری نمایشــگاه هــا و اجــرای برنامه هــای متنوع 
بهره برد.

حــرم  جایــگاه  کــرد:  خاطرنشــان  پــور  احمــدی 
حضــرت معصومــه)س( نــزد شــیعیان جهــان بســیار 

ارزشــمند و باعث حضور آنان در شهر قم شده است، 
از ایــن رو بایــد از خانــه هــای تاریخــی کــه در بافــت 
اطــراف حرم مطهر وجود دارد برای پذیرایی از زائران 

استفاده کرد. 

رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری با اشــاره بــه بیوت مراجع عظــام تقلید در 
قم گفت: بســیاری از این بیت ها تاریخی هســتند که 
بــا برنامه ریزی می توان فرهنگ، دین اســام، نحوه 
تدریس و تحصیل طلبه های حوزه های علمیه را به 

عاقه مندان معرفی کرد. 
بلنــد  در  توانــد  مــی  قــم  گفــت:  پــور  احمــدی 
مــدت بــه مقصد گردشــگری تبدیل شــود و این امر 
نیازمند احیای بافت تاریخی با شــان شــهر مقدس 

قم است.
وی تصریــح کــرد: برای اســتان هــای زیارتی مانند 
قم و خراســان رضوی باید بسته سوغات با برندهای 
اقتصادی پیش بینی شــود تا با درآمدزایی در جهت 

توسعه اقتصادی این استان ها گام برداشت. 
وی با تاکید بر این که شتاب خوبی در عرصه های 
اقتصادی اســتان قم شــاهد هســتیم ابــراز امیدواری 
کــرد: دولت دوازدهــم نیز با همین رویکــرد و انگیزه با 
حذف موانع کســب و کار اقدام به ســهولت در اجرای 

طرح های اقتصادی کند. 

محمدمهدی رضوانی
MBA کارشناس ارشد

کوتاه از اقتصاد استان

گذاری  شناسایی 110 فرصت سرمایه 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری قم گفت: 110 فرصت ســرمایه گذاری در 
بخش های مختلف اســتان مشــخص شده اســت که می توان اطاعات آنان را به سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی ارائه داد. ســید صدرالدین موســوی افزود: در میان این فرصت های ســرمایه گذاری، 32 طرح 
آمــاده واگــذاری به ســرمایه گذاران متقاضی اســت و افراد دارای شــرایط می توانند برای ثبت درخواســت 
خود به مرکز خدمات سرمایه گذاری قم مراجعه کنند. وی بیان کرد: با ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری، 
موقعیت مطلوبی برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در استان قم مهیا شده است و این افراد 
می توانند از مزایای در نظر گرفته شده همچون تسهیات بانکی و معافیت های مالیاتی بهره مند شوند.

وی ادامــه داد: مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری اســتان قم با همکاری ســایر دســتگاه هــای اجرایی، 
مشــورت های الزم را به ســرمایه گذاران ارائه خواهد داد و در مســیر اجرای طرح حمایت های الزم را از 
ایشــان به عمل خواهد آورد. موســوی گفت: ســامانه پنجره واحد ســرمایه گذاری با هدف از بین بردن 

بروکراسی های اداری و رفع موانع بر سر راه سرمایه گذاران، ایجاد شده است.
وی افــزود: جلســه هــای اعتبــار ســنجی طــرح هــای دارای اولویت ســرمایه گــذاری در اســتان قم با 
حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی به طور مستمر برگزار می شود و نیازی به حضور متقاضیان در 

دستگاه های مختلف برای پیگیری درخواست خود، نیست.

کوتاه از اقتصاد استان

سود باالی وام های بانکی بزرگترین دغدغه تولیدکنندگان 

رئیس اتاق بازرگانی قم در جلسه کارشناسی شورای گفت وگو دولت وبخش خصوصی درصد باالی 
وام بانکی را مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان عنوان کرد.

ابوالفضل خاکی دراین نشست خاطرنشان کرد: زمانی اولین مشکل سر راه تولید مسائل مالیاتی بود 
ولی متاسفانه اکنون مسائل سود وام های بانکی و بدهکار بودن تولیدکنندگان به بانک در جایگاه اول 

مشکات فضای کسب وکار در کل کشور قرار گرفته است .
رئیــس اتــاق بازرگانــی قــم افــزود: اتــاق بازرگانی بعنــوان مرجع رســیدگی به مشــکات اعضای تحت 
پوشش این مجموعه به دنبال راهکاری است که چگونه بتواند بدهکاری واحدهای تولیدی را تقسیط 
کند و سئوال اصلی این موضوع است آیا واحدهای تولیدی بدهکار توان پرداخت بدیهی خود را دارند؟
وی در ادامه دو مبحث ، قانون سخت وزیان آور و طبقه بندی مشاغل را از موضوعات مورد پیگیری 

اتاق بازرگانی عنوان کرد.
بررســی گردش مالی حســاب های شخصی افراد از ســوی اداره کل مالیات ، فاکتورهای صوری ونوع 
قضاوت در خصوص پرونده های مربوط به بحث مالیات بر ارزش افزوده و بلک لیست ها  از جمله به 
روز رسانی سیستم مالیاتی استان در حوزه بررسی پرونده های مالیات برارزش افزوده از مسائل مطرح 

شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم در این جلسه بود.
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بازرگانی و صنعت

بررسی طرح های اولویت دار استان
 ایرنــا - ذبیــح اهلل عبداللهــی معــاون برنامه ریزی فرمانداری قم گفت:طرح های اولویت دار اســتان قم در جلســه ای بــا حضور رئیس مجلس 
شــورای اســامی، اســتاندار و فرماندار قم و نیز رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام و رئیس بنیاد برکت امام خمینی)ره( برای ســرمایه گذاری ویژه 

بنیاد برکت مطرح می شود و قراردادهای الزم در این خصوص صورت می گیرد.

یادداشت

اجرای طرح بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صنعتی

شناسایی 34 مورد سرمایه گذاری خارجی در استان
 مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی  اســتان قــم، گفت: اکنــون 34 مورد 
ســرمایه گذاری خارجی در اســتان شناسایی شده است که از این میان 13 

مورد تحت پوشش قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری هستند. 
عادل علیپور با اشاره به این که هدایت سرمایه گذاران در قم از مسیری 
واحد انجام می شــود، گفت: با ایجاد مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، 
تمــام فعالیت های مرتبط با ســرمایه گذاری به صــورت متمرکز صورت می 
گیــرد و نیــازی به حضور ســرمایه گذاران در دســتگاه هــای اجرایی مختلف 

برای گرفتن استعام های اداری، نیست. 
وی بــا اشــاره بــه این که قــم ظرفیت هــای فراوانی برای جذب ســرمایه 
گــذاران دارد، ادامــه داد: مســئوالن اســتان تاش مــی کنند، با رفــع موانع 
ســرمایه گــذاری شــرایط مطلــوب را برای حضــور ســرمایه گــذاران داخلی و 

خارجی در انجام طرح های اقتصادی فراهم کنند. 
علیپــور گفت:ایــن اســتان به لحاظ برخــورداری از موقعیــت جغرافیایی 
راهبــردی و همجــواری بــا پایتخــت بــه عنــوان بــازار اصلــی کشــور، شــاهراه 
زائــر در ســال، وجــود  از 20 میلیــون  ارتباطــی 17 اســتان و حضــور بیــش 
شــهرک های اقتصــادی متعــدد و منطقــه ویــژه اقتصــادی ســلفچگان از 

مناطق بسیار مستعد سرمایه گذاری در کشور به شمار می رود. 
وی در ادامــه بــا اشــاره به ســرمایه گذاری هــای خارجی انجام شــده در 
قــم، گفــت: تاکنون 34 مورد ســرمایه گذاری خارجی در اســتان شناســایی 

شده است که از این میان 13 مورد تحت پوشش قانون تشویق و حمایت 
از ســرمایه گذاری هســتند و میزان ســرمایه گذاری مصوب معتبر آن ها 28 

میلیون و 950 هزار دالر است. 
علیپــور با بیــان این که حدود 14 میلیون دالر از مبلغ فوق جذب شــده 
اســت، گفــت: میــزان 21 مورد از ســرمایه گــذاری های خارجی انجام شــده 
تحــت پوشــش قانون حمایــت از ســرمایه گذاری نیســتند؛ میزان ســرمایه 

گذاری شناسایی شده این تعداد، حدود 52 میلیون دالر است. 
وی افزود: در حال حاضر سرمایه گذارانی از کشورهای مختلف از جمله 
ایتالیا، هند، افغانســتان، چین، عراق، ترکیه در اســتان قم مشــغول انجام 

فعالیت های اقتصادی هستند. 
وی ادامه داد: همچنین سرمایه گذارانی از کشورهای کره جنوبی، هند، 
عراق و ایتالیا برای فعالیت در حوزه انرژی های تجدید پذیر، خودرو، هتل 
داری، کشاورزی، نیروگاه حرارتی، تجهیزات نفت و گاز، برای سرمایه گذاری 
در قــم اعــام آمادگــی کرده انــد کــه در مرحله ثبت شــرکت و انجــام کارهای 

مقدماتی قرار دارند. 
مدیــر کل امور اقتصادی و دارایی قم، گفت: این اســتان دارای دو طرح 
بــا تســهیات بین المللــی )فاینانس( با ســرمایه 162 میلیون یــورو از بانک 
توســعه اســامی برای ایجاد تاسیســات فاضاب شــهر قم و آبرسانی از سد 

کوچری به شهر قم می باشد.

رئیس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
گفت: طرح بازســازی و نوســازی واحدهــای تولیدی 

صنعتی و معدنی در استان قم آغاز گردید.
احمــد ذاکــری اظهارداشــت: ایــن طــرح بــا هدف 
پرداخــت تســهیات بازســازی و نوســازی واحدهای 
تولیــدی صنعتــی و معدنــی اســتان بــه منظــور رفــع 
و  مشــکات واحدهــای صنعتــی کوچــک، متوســط 
بــزرگ و بهبود و اصاح خطوط تولیــد، افزایش تولید 
و اشــتغال، ارتقاء بهــره وری و انــرژی، افزایش رقابت 
پذیری، توســعه صادرات و انتقال تکنولوژی اجرایی 

شده است.
وی با بیان اینکه همه واحدهای تولیدی صنعتی 
و معدنی اســتان قم دارای مجوز ار ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت، مشمول این طرح می شوند افزود: 
در این طرح، اولویت با واحدهای صنعتی می باشــد 
که دارای ارزش افزوده،اشــتغالزایی باال و محصوالت 

صادراتی هستند.
ذاکــری تصریــح کــرد: متقاضیــان اســتفاده از ایــن 
طــرح، بایــد دارای مجــوز معتبــر از ســازمان صنعــت، 

معدن و تجارت باشند و با دریافت این تسهیات به 
اهداف مذکور رسیده و در مدت زمان تعیین شده به 

افزایش تولید و اشتغال مورد نظر نائل شوند.

ایشــان افزود: بازپرداخت این تســهیات 5 ســاله 
می باشــد و اقســاط آن پس از یک سال تنفس شروع 
ســامانه  در  اطاعــات  ورود  گفــت:  وی  شــود.   مــی 
بهیــن یــاب، ارائه مــدارک الزم و پیگیری درخواســت 
اســتفاده از تســهیات در قالب اهداف تعیین شده از 

الزامات آن طرح می باشد.
رئیــس ســازمان صنعت،معــدن و تجارت اســتان 
قــم بــا اشــاره بــه پرداخــت تســهیات رونــق تولید در 
ســال جــاری افــزود: 146 واحد تولیــدی و صنعتی در 
ســال جــاری برای دریافت تســهیات رونــق تولید در 

سامانه بهین یاب ثبت نام نموده اند.
الزم بــه ذکــر اســت، متقاضیــان می بایســت نســبت 
به ثبت درخواســت خود برای اخذ تســهیات مورد نیاز 
 www.behinyab.ir در ســامانه بهیــن یــاب بــه نشــانی
در قســمت »بازســازی و نوســازی صنایــع و معــادن در 

راستای اقتصاد مقاومتی« اقدام نمایند.

اقتصاد اطالعات

دورانی که در آن زندگی می کنیم به عصر اطالعات منتســب شده است. در هرجامعه ای افراد به 
دنبــال بهتریــن خریدها و یا انجام بهترین کارها با کیفیت باال و هزینه های کم هســتند و این یک 

فرمول اقتصادی است که امروزه با داشتن اطالعات به آن سریعتر خواهند رسید.
در زمان انتخاب، بررســی و تحلیل بازار و کســب اطالعات باعث ســودآوری می شــود که این 
ســودآوری برای عامالن اقتصادی )تولیدکننده و مصرف کننــده( نقش های متفاوت دارد؛ برای یک 
طرف نقش سودآوری در تولید و برای طرف دیگر، نقش سودآوری، کسب کیفیت مناسب در انتخاب 

را دارد؛ به همین خاطر است که انقالب اطالعات موضوع نسبتاً جدیدی در ادبیات علمی است.
بســیاری از صاحب نظران، انقالب اطالعات را چیزی شبیه انقالب صنعتی ارزیابی کرده اند و انقالب 
اطالعات را بعد از انقالب صنعتی، انقالب برق، انقالب نفت و انقالب الکترونیک، پنجمین انقالب علمی 
بشر بعد از رنسانس می دانند و اعتقاد دارند که این تحول، شیوه تولید، توزیع و مصرف اطالعات را دگرگون 
ســاخته است. یکی از جنبه های مهم و اساســی این انقالب، اقتصاد اطالعات است؛ زیرا اثرات اقتصادی 
انقالب اطالعات بســیار شگرف بوده است؛  اما در این بین معضالتی اعم از جنبه های حقوقی اطالعات، 
جنبه های امنیتی اطالعات، مباحث مالکیت معنوی و همچنین نشــر و پخش اطالعات و در آخر ارزش 
اطالعات قبل و بعد از اشاعه آن می باشد که سعی می شود در شماره های بعدی به تفصیل آن را بیان کنیم.

محسن دیدارپور 
کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی

کوتاه از اقتصاد استان

ع قمی در مسابقات جهانی موفقیت مختر

احمــد علــی حســینخانی  از مخترعــان اســتان قــم موفق به 
کسب مدال طای سی و چهارمین دوره نمایشگاه و مسابقات 
بین المللی اختراعات و ابتکارات جدید علمی جهان  در آمریکا 

شد. 
وی بدلیل طرح پانل فوق ســبک و مقاوم  موفق شــد در این 
مسابقات که از آن بعنوان بزرگترین نمایشگاه اختراعات دنیا یاد 
می شود به عنوان برترین طرح در کارگروه فنی مهندسی انتخاب 
و مــورد تقدیر هیــات داوران قــرار گرفته ومدال طای مســابقات 
را کســب کند. این دوره از مســابقات با حضور 45 کشــور از جمله 
آمریکا ، ســوئیس، فرانســه، آلمان، انگلیــس، روماني، چین، کره 
شــمالي، مالــزي، لهســتان ، ایتالیــا، مجارســتان، کویــت و ... در 
محل نمایشــگاه هاي بین المللي شــهر پیتســبورگ آمریکا برگزار 
گردیــد. اختراع پانل ســبک پرمقاومت، طرح جدیدی اســت که 
توسط این مخترع کشورمان، برای اولین بار، طراحی، ساخته و 
تحت عنوان اختراع تخصصی به ثبت رسیده است. این طرح با 
توجه به مزایای رقابتی بسیار باال از جمله وزن سبک ، مقاومت 
بــاال در تمــام پارامترهــا و ســهولت اســتفاده در ســازه ، محصولی 

جدید در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

یادداشت

ادامه از صفحه ۴

صندوق سرمایه گذاري چیست؟

به زبان ساده، صندوق سرمایه گذاری پول و سرمایه را از مردم دریافت و در بازارهای مختلف مثل بورس 
سرمایه گذاری می کند و بخشی از سود حاصله را به مشتریان می پردازد و در واقع به نمایندگی و نیابت از شما 
با پولتان سرمایه گذاری می کند.  در حالت عادی سرمایه گذاری دو روی سود و ضرر دارد و ممکن است شما 
پولتان را هم از دست بدهید؛ اما اینجاست که بانک وارد می شود و نه تنها اصل پول شما را تضمین می کند 
بلکه مقدار مشخصی از سود را هم تضمین می کند. تازه عاوه بر آن ممکن است سود صندوق بیشتر از سود 
تضمینی هم باشد که به آن به اصطاح سود عرفی صندوق گفته می شود؛ مثًا ممکن است صندوقی سود 
20درصد را تضمین کرده باشد؛ اما در پایان دوره سرمایه گذاری سود 21درصد پرداخت کند. تمام بانک هایی 

که صندوق سرمایه گذاری داشتند اصل و سود سرمایه را تضمین می کنند.

استارت آپ چیست؟
رستوران سر کوچه شما فقط ظرفیت پذیرایی از 100 نفر را دارد اگر آن رستوران بخواهد درآمد روزانه 
خود را 2 برابر کند، باید یک شــعبه دیگر با آشــپز، میز و صندلی و گارســون جدید بزند که هزینه هایش 
نیز 2 برابر می شــود؛ ولی اســتارتاپی مانند اینســتاگرام را در نظر بگیرید که از صفر تا 30 میلیون کاربر را 
در 24 ماه تجربه کرد، ارزش یک میلیارد دالری را از فیسبوک گرفت؛ اما کًا 13 کارمند بیشتر نداشت.
 هزینه های اینســتاگرام نســبت به رشد و تعداد کاربرانش بسیار ناچیز بود یا استارتاپ واتس اپ که 
450 میلیون کاربر جذب کرده بود، به قیمت 13 میلیارد دالر فروخته شد و 50 کارمند بیشتر نداشت.
این شرکت ها مقیاس پذیر ند و دقیقًا ارزش باالیشان هم به خاطر مقیاس پذیری فوق العاده شان است.

حسن فالطون
کارشناس مسائل بانکی
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توسعه و اشتغال

قم پیشتاز در تولید مرغ تخمگذار
رادیــو اقتصــاد: علی شــریفی منش، رئیس گروه مرغ تخمگذار وزارت جهاد کشــاورزی گفت: در حال حاضر 80 درصــد واحدهای مرغ تخمگذار 
صنعتی در هفت اســتان کشــور از قبیل تهران، البرز، قم، آذربایجان شــرقی، اصفهان و خراسان رضوی و 20 درصد بقیه در سایر استان ها متمرکز 

شده است.
دانشگاه و صنعت

سایش  ضد  و  سوپرهایدروفوب  کریلیک  ا ترافیکی  رنگ  محصول:  نام 
حاوی نانوکلی

و  رنگدانه هــا  از  ترکیبــی  عــادی،  رنگهــای 
پرکننده ها می باشند که در یک بیس متصل کننده 
قــرار گرفته انــد و بــا افزودنی های مختلــف خواص 

گوناگونی پیدا می کنند.
در رنگهــای ترافیکی تولیدی این واحد جهت 
مقابلــه با نیرو های تریبولوژیکی ناشــی از ســایش 
اعمال شــده بر سطح، از افزودنی معدنی نانوکلی 
در ابعــاد نانویــی اســتفاده شــده اســت کــه عاوه 
بــر افزایــش مانــدگاری و مقاومــت مکانیکی رنــگ، باعث بهبــود30 درصدی مقاومت دربرابر ســایش 
نســبت به نمونه غیر نانومتری می شــود، عاوه بر این اســتفاده از ذرات ســلیس نانویی باعث ایجاد 
خاصیــت فوق آب گریزی و آســان تمیزشــوندگی پوشــش شــده اســت که نیــاز به شست وشــو و هزینه 
هــای مربــوط بــه آن را مرتفع می کند و با هر بار بارندگی به طور کامل تمیز خواهد شــد. این محصول 
دارای ویسکوزیته مناسب، خشک شوندگی سریع و ماندگاری طوالنی می باشد و می تواند به همراه 

گلسبید یا بدون آن مورد استفاده قرار گیرد.
مشخصات:

-پایه رزین اکریلیک، پلی یورتان دو جزئی، یورتان تک جزئی؛
-اندازه جزنانومتری کمتر از 1 نانومتر؛

-فاز بخش نانو، نانو کلی، نانو سلیس؛
-مورفولوژی ذرات الیه ای. 

ویژگی ها: 
-چسبندگی عالی، به راحتی کنده نشده و پوست پوست نمی شود؛

-مقاومت عالی در برابر تغییر رنگ های ناشی از اشعه فرابنفش؛
-مقاوم در برابر یخ زدگی و حرارت باال)تحمل حرارتی مثبت 95 و منفی40 درجه (؛

-به ســختی دوده، آالیندگی و رد الســتیک را به خود جذب کرده و ســیاه می شــود و از ســویی به 
راحتی تمیز می شود؛

-به راحتی ترک نخورده، شکسته نمی شود و درز پیدا نمی کند؛
-قابلیت پر کنندگی و نفوذ در سطح؛

-کامًا ضد آب و آسان تمیز شونده؛
-ضد سایش و ماندگاری باال؛

-خشک شدن سریع؛
کاربرد:

-استفاده به عنوان رنگ ترافیکی)خط کشی بزرگراه ها، پارکینگ ها، گذرگاه عابر پیاده، محل های 
توقف، کشیدن عائم و...(؛

-کلیه قطعات تحت سایش؛
-رنگ جداول.

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

اپلیکیشن صنف شهر راهگشای اصناف
ســید ابراهیــم صحفــی، عضــو هیئت رئیســه اتاق 
اصنــاف قــم و رئیــس اتحادیه بنکداران مــواد غذایی 
در گفت وگویــی بــه بررســی برنامه های اتــاق اصناف، 
شــهرک بنکــداران و اپلیکیشــن صنــف شــهر و برنامه 

ایمن باکس پرداخته است.
Á  مهم ترین برنامه اتاق اصناف در سال جاری

چیست؟
با توجــه به اینکه خردادماه، ماه تســلیم اظهارنامه 
مالیات عملکرد اصناف و اشــخاص حقیقی می باشد و 
با عنایت به تغییرات عمده در قانون مالیات ها، امسال 
اتــاق اصنــاف و اتحادیه های صنفــی، وظیفه خطیری 
در قبال آشناســازی و توجیه اصناف مختلف با قوانین 
جدیــد مالیاتــی و راهنمایــی، جهــت تنظیــم صحیــح 

اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1395 ایفا نمودند.
در قوانین جدید مالیاتی، دســته بندی بر اســاس 
گــردش مالــی بــه ســه گــروه مالیاتــی تقســیم گردیــده 
اســت و گروه ســوم مالیاتی که شامل کســبه با گردش 
مالــی کــم می باشــند تکالیف کمــی دارند و امســال بر 
اساس تبصره ماده 100 توافقی فیمابین سازمان امور 
مالیاتــی و اتاق اصناف انجام شــد کــه تعداد زیادی از 
کســبه را تحــت پوشــش ایــن توافــق قــرار داد؛ در این 
راستا اتحادیه های صنفی با برگزار نمودن کاس های 
آموزشــی نســبت بــه اطــاع رســانی و توجیــه اصناف 

اقدامات مؤثر و مفیدی انجام دادند.
و  مشــاوره  جهــت  مرکــزی  خصــوص  همیــن  در   
راهنمایی و تنظیم و ارسال اظهارنامه اصناف محترم 
قــم در اتــاق اصنــاف راه اندازی شــد، همچنین در قم 
تفاهمــی بیــن اداره کل امور مالیاتی و اتــاق اصناف در 
خصــوص گروه هــای اول و دوم مالیاتــی بــه عمــل آمد 
کــه در کل کشــور بی نظیــر بود کــه امیدواریم در شــرایط 
رکــود حاکم بر بــازار، قدمی در راه کم کردن مشــکات و 

خدمت به اصناف متدین و خدوم قم برداریم.
Á  ،بــا توجــه بــه برخــی اتفاقــات ســال گذشــته

همچــون حادثه پاســکو پیگیری هــای اتاق به 
چه سرانجامی رسیده است؟

بــا توجــه بــه حادثــه ناگــوار پاســکو و از بیــن رفتن 
دفاتــر حســابداری و کامپیوتــر و چک های مشــتری و 
نداشــتن نســخه پشــتیبان در فضــای امن که کســبه 
محتــرم پاســکو را متحمل ضرر و زیــان فراوانی نمود 
و خســارات سنگین و غیر قابل جبرانی جهت وصول 

مطالبــات و چک هــا و مــدارک از بیــن رفتــه برایشــان 
به  همراه داشــت؛اتاق اصناف قم  بــه فکر  راه اندازی 
برنامه هــای  اطاعــات  نگهــداری  جهــت  برنامــه ای 
دســترس  از  خــارج  و  امــن  فضــای  در  حســابداری 
افتــاد و موفق شــدیم با همکاری یکی از شــرکت های 
کامپیوتــری برنامه ای جهت گرفتن بک آپ اتوماتیک 
) کــه شــخص با توجه به درخواســت و نیــاز به صورت 
برنامه هــای  و  اطاعــات  از  هفتــه ای  یــا  روزانــه 
حســابداری بــک آپ گرفتــه و بــه فضــای امن ارســال 
می کنــد.( که صرفا با رمز شــخصی و بدون دسترســی 
ســایرین قابــل بازیابــی باشــد به نــام “ ایمــن باکس “  

طراحی و اجرا نماییم.
ایــن برنامــه با قیمت مناســب و دسترســی آســان 
و  قــرار می گیــرد  واحدهــای صنفــی  کلیــه  اختیــار  در 
می تواننــد نســخه پشــتیبان مطمئــن از برنامه هــای 
حســابداری و ... را در فضــای مطمئــن ذخیــره و در 
هر زمان که نیاز داشتند با رمز شخصی بازیابی کنند.

Á  در ارتبــاط بــا “ اپلیکیشــن صنــِف شــهر “ کــه
به منظور معرفی واحدهای صنفی طراحی شد چه 
پیشرفت هایی داشتید و در چه مرحله ای است؟ 

با توجه به رونق کسب و کار اینترنتی و لزوم آشنا شدن 
اصناف شریف قم با این نوع کسب و کار؛ با همکاری یک 
شــرکت نرم افزاری این اپلیکیشن را طراحی و راه اندازی 
کردیــم و تاکنــون حــدود 32هــزار و 700 واحــد صنفی در 

صنف شهر بر روی نقشه معرفی شده اند.
همچنیــن در این اپلیکیشــن امکان معرفــی کانال 
واحدهــای  اینترنتــی  ســایت  و  اینســتاگرام  و  تلگــرام 
صنفی در نظر گرفته شده است و متقاضیان راه اندازی 

سایت اینترنتی می توانند با پرداخت هزینه طراحی و 
ساخت سایت با تخفیف ویژه نسبت به ایجاد سایت 

و معرفی کاال و محصوالت خود اقدام نمایند.
اول  شــد:  پیگیــری  هــدف  چنــد  مســیر  ایــن  در 
لــزوم آشــنایی اصنــاف  بــا کســب و کار اینترنتــی؛ دوم 
دسترسی آسان مردم شریف قم به واحدهای صنفی 
قانونمند و دارای پروانه کســب؛ سوم امکان انتخاب 
کاالی بــا کیفیت و بررســی و رصــد قیمت ها در فضای 
مجازی و در فضای رقابتی ســالم؛ چهارم تحویل کاال 
درب منــزل که یکی از مشــکات مردم اســت و با این 
کار می تــوان فرهنــگ تحویــل کاال درب منزل و محل 

کار را نهادینــه کــرد و همچنیــن کمــک شــایانی در راه 
ارتقــای فروش واحدهای صنفی دارای پروانه کســب 
و بهبــود فضای کســب وکار و رونق اقتصادی و کاهش 

ترافیک به عمل آورد. 
Á  چــه در  بنکــداران  شــهرک  حاضــر  حــال  در 

مرحله ای قرار دارد؟
در ارتبــاط بــا ساخت وســاز در شــهرک بنکــداران، 
مشــغول رایزنــی و اســتعام قیمت ســاخت ســالن با 
شرکت های توانمند و کارخانجات بزرگ و پیمانکاران 
هســتیم و اســتعام قیمت ها به عمل آمده است و در 
آینده نزدیک عملیات ساخت وساز با قیمت مناسب 
و شــرایط پرداخــت خوب  بــه زودی آغاز خواهد شــد 
کــه در شــرایط رکــود بــازار بتوانیم بــا قیمت و شــرایط 
پرداخــت مناســب و بــا اخــذ وام بلند مــدت، پــروژه 
ســاخت شــهرک بنکــداران مــواد غذایــی به صورتــی 
انجــام شــود که همه مالکان زمیــن بتوانند به راحتی 

مراحل ساخت وساز را انجام دهند. 
شــایان ذکر اســت که زمین جهت ســاخت مسجد 
و همچنیــن زمیــن جهت احداث باســکول در اختیار 
اتحادیــه قــرار داده شــده اســت و پیگیــر زمین جهت 
احــداث دفتــر اتحادیــه بنکــداران و برخــی مــوارد، از 
جمله مرکزی جهت انجام امور حسابداری و مالیاتی 

که مورد نیاز اعضای صنف است هستیم.

کوتاه از اقتصاد استان

صنایع دستی قم بدون مکانی برای معرفی

ایســنا - حســن بحرینــی، معــاون صنایــع دســتی اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری اســتان گفــت: قم نیازمنــد احداث بازارچه مؤقت و دائمی صنایع دســتی بــرای معرفی و 
عرضه هنرهای دستی این استان است.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ مکانی برای عرضه 

صنایع دستی برای هنرمندان در قم اختصاص نیافته است.

کوتاه از اقتصاد استان

ح تشویقی برق رایگان طر

کشاورزان و صنعتگران استان قم از طرح تشویقی برق رایگان برخوردار می شوند.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان قم، از طرح تشویقی مدیریت مصرف برق در تابستان خبرداد و 
گفت: کشاورزان وصنعتگران استان اگر در 4 ساعت اوج مصرف، یعنی 12�16 مصرف برق خود را متوقف 

کنند مصرف 20 ساعت دیگربرای آنها رایگان محاسبه می شود.
آهنین پنجــه اجــرای ایــن طــرح را از اول تیرماه تا15شــهریور عنوان کــرد و افزود: کشــاورزان و صنعتگران 
اســتان می توانند با مراجعه به دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق وتنظیم تفاهم نامه از مزایای این 
طرح تشویقی بهره مند شوند. وی از افزایش10درصدی  مصرف برق امسال مردم قم نسبت به سال گذشته 
هم خبرداد و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح ها و مدیریت مردم در مصرف برق، شاهد خاموشی 
برق در استان نباشیم. وی همچنین با اشاره به مصرف 30 درصدی برق استان توسط اداره ها ونهادهای 
دولتی از موافقت طرح تغییر ساعت کاری اداره ها در استانداری خبر داد و گفت: در این طرح از یکم تیرماه 
تا 15 شهریور با توجه به افزایش دما ساعات کار ادارات استان از شش ونیم صبح تا سیزده ونیم خواهد بود.
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مهندســی فــروش را می تــوان برنامه ریــزی عوامــل مربــوط بــه فــروش دانســت کــه به مدیــران کمک 
می کنــد تا ســازمان خــود را در فروش منحصر به فرد کننــد و نتایج مطلوب پایدار در فروش خود داشــته 
باشــند. پایه ای ترین مبحثی که در مهندســی فروش مطرح می شــود، هدف گذاری فروش است. هدف 
گذاری زمانی، هدف گذاری براساس مشتری، هدف گذاری براساس محصول، هدف گذاری های ویژه 
سازمان های خاص مورد بحث قرار گرفته است. پیش بینی فروش یکی از مهم ترین وظایف مدیر فروش 
محسوب می شود. آن ها برای پیش بینی فروش از سه روش، تحقیقی، ریاضی و عملیاتی بهره می برند. 

طراحی و اجرای مهندسی فروش، نتایج مطلوبی را به همراه خواهد داشت. از جمله:
قابلیت اطمینان و اعتماد در واحد فروش را باال می برد

قابلیت دسترسی مشتریان به سازمان را افزایش می دهد.
فرآیند ارتباط با مشتری را ساده سازی می کند.

پایه های رضایت سنجی مشتریان را بنا می کند.
قیمت گذاری های مناسب با حفظ سطح بهینه هزینه ها انجام می شود.

طراحی محصوالت و امور مربوط به واحد تحقیق و توســعه ســازمان براساس اطاعات واحد فروش 
انجام می شود.

خدمات پس از فروش خوب و سریع به مشتریان ارائه می شود.
کیفیت فرآیندهای مربوطه ارتقا می یابد.

راهکارهای اساسی برای ارتقا سطح ارتباط با مشتری ارائه می دهد.

گزارش

دنیا امروز صرفا به دنبال تولید 
به هر قیمتی نیست و تولیدی 

را در دستور کار قرار می           دهد که 
بیشترین بهره برداری را بتواند 

از آن داشته باشد، بنابراین 
ایران اگرچه دچار محدودیت 

آب است، اما در همسایگی 
بزرگ ترین تولیدکنندگان غالت 

قرار گرفته است

افزایش چهار برابری سطح کشت کلزا در استان 
جهاد کشاورزی- محمدرضا طایی، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: امسال با همت کشاورزان و کارشناسان این سازمان، سطح 

یادداشتکشت کلزا به چهار برابر رسید و مزارع خوبی به زیر کشت این محصول درآمد.

میثم زند
کارشناس ارشد مدیریت بازرگاني

مرتضی سلطانی فعال موفق اقتصادی استان در عرصه کشور: 

ضرورت  نگاه ویژه  به صنایع تبدیلی در توسعه صادرات غیر نفتی
 1390 مــاه  فرودیــن  پایــان  بــه  مانــده  روز  یــک 
بــود کــه کلنــگ احــداث نخســتین مجتمــع فــرآوری 
غــات بر زمیــن نشســت و عملیــات اجرایــی احداث 
پاالیشگاهی برپایه غات کلید خورد.آن روزها عبارت 
پاالیشــگاه غات عبارتی غریب به نظر می رســید، چرا 
کــه نشســتن عنــوان پاالیشــگاه کنــار واژه نفــت فقــط 
مرســوم بود، این اتفاق بزرگ اما در 12 بهمن 95رقم 
خــورد، نخســتین پاالیشــگاه غــات کشــور بــا حضــور 
رئیــس جمهور ، کار تولید را آغاز و نخســتین محصول 

خروجی خود، فروکتوز55آنزیمی را روانه بازار کرد.
کارخانــه قنــد مایــع و فروکتــوز حاصــل از ذرت در 
آن، تنهــا بخشــی از مــگا پــروژه ای اســت کــه مرتضــی 
ســلطانی رئیــس هیأت مدیره گروه دانــش بنیان زر و 
تیــم همراهــش برنامه ریزی کرده انــد و در حال حاضر 
طرح های توســعه ای پاالیشــگاه در دستور کار است. 
ســلطانی را باید از هم استانی هایی دانست که امروز 
توانســته بــه پشــتوانه فکــر و اندیشــه و خاقیت یکی 
از بزرگتریــن مجموعــه های صنایع غذایی کشــور را با 
فنــاوری هایــی جدیــد احــداث و به شــکوفایی ایران 

عزیز کمک نماید.
از همان آغاز کار فکر همه چیز شده بود، جانمایی 
بــی نظیــر ایــن پاالیشــگاه و دسترســی بــه روشــهای 
متنوع حمل و نقل، از ریل اختصاصی راه آهن گرفته 
تــا اتوبان تهــران قزوین و جــاده مخصوص، موقعیت 
لجســتیک خاصــی را بــرای ایــن پــروژه تعریــف کــرده 

است.
این تنوِع روشــهای حمل و نقل، بخشــی از هزینه 
هــای ســربار تولیــد را در ایــن صنعــت کنتــرل کــرده و 
باعــث شــده اســت، بارگیــری و تخلیه بار با ســرعت و 

سهولت ویژه ای صورت گیرد.
از ســوی دیگــر موقعیت ویــژه ای که ایــران در دنیا 
دارد، شــرایط واردات مــواد اولیــه و تولید محصوالت 
بــا ارزش افــزوده بــاال و صــادرات آنهــا را بــرای ایــران 
ممکــن کرده اســت، مرتضــی ســلطانی، دارنده مدال 
افتخــار صــادرات کشــور و بنیانگــذار پاالیشــگاه غات 
زر موقعیــت اســتراتژیک ایــران را نقطــه قوتــی بــرای 
توســعه صنایــع تبدیلــی در کشــور مــی دانــد و معتقد 
اســت: ایــران در منطقــه ای قــرار گرفتــه اســت کــه در 
همســایگان شــمالی خــود کشــورهای مهــم و بــزرگ 

تولیدکننده غات از جمله روسیه را دارد و در جنوب 
کشور و در حاشیه خلیج فارس با همسایگانی روبه رو 
اســت که به دلیل شــرایط آب و هوایی امکان کشــت 
غــات را ندارنــد و بــه نوعــی تشــنه غــات محســوب 

می           شــوند؛ اینها همه در کنار هم 
مزیت ها         ی اقتصادی برای کشور 
محســوب می شــود و مــی تواند 
ایــران را به محــل ترانزیت غات 
یــا صنایع تبدیلــی و صادرات آن 
تبدیــل کند.بعد از دسترســی به 
روشــهای مختلف حمل و نقل، 
ســیلوهای نگهــداری غــات کــه 
زر  غــات  پاالیشــگاه  محــل  در 
و بنــادر شــمال و جنــوب ایــران 
توســط ایــن گــروه احداث شــده 
نیــز از امتیــازات ویــژه در بحــث 
نیــاز  مــورد  اولیــه  مــواد  تأمیــن 
اســت، کــه به شایســتگی در این 

پــروژه ملی دیده شده اســت؛ ثبــات در چرخه تولید، 
و امنیت تأمین محصول برای صنایعی که قرار اســت 
از فروکتــوز یــا گلوکــز تولیدی این پاالیشــگاه اســتفاده 
کننــد را ذخیره ســازی برنامه ریزی شــده مــواد اولیه 

رقم می زند.

مرتضی ســلطانی بنیان گذار و رئیس هیأت مدیره 
گــروه صنعتــی زر دربــاره اهمیت پاالیشــگاه غات زر و 
راه انــدازی ایــن مجموعــه می           گویــد: فــرآوری غات و 
بهره بردن از ارزش افزوده ای که این صنعت می           تواند 
بــه  ســرزمینمان  اقتصــاد  بــرای 
همراه داشــته باشد با عدد و رقم 
و ارائــه آمــار حیرت کننــده، قابــل 

توصیف نیست.  
او می           گویــد: پاالیشــگاه غــات 
از جملــه صنایعی اســت که ایران 
طــور  بــه  را  آن  احــداث  مزیــت 
کامــل داراســت؛ دنیا امــروز صرفا 
بــه دنبــال تولیــد بــه هــر قیمتــی 
دســتور  در  را  تولیــدی  و  نیســت 
بیشــترین  کــه  می           دهــد  قــرار  کار 
بهره برداری را بتواند از آن داشته 
اگرچــه  ایــران  بنابرایــن  باشــد، 
و  اســت  آب  محدودیــت  دچــار 
هنوز کشــاورزی اش به روش ها         ی نوین آبیاری تجهیز 
نشــده، امــا در همســایگی بزرگ تریــن تولیدکنندگان 
غــات قــرار گرفتــه اســت، کشــورهایی کــه در صــورت 
درخواست ما می           توانند تامین کننده غات مورد نیاز 

صنایع تبدیلی چون پاالیشگاه ها         ی غات باشند.

توســعه  بــه دنبــال  اگــر  امــروز  ادامــه می دهــد:  او 
صــادرات غیرنفتی هســتیم می بایســت نگاهمان به 

صنایع تبدیلی نگاهی ویژه باشد.
دانــش  بــه  امــا  زر  غــات  پاالیشــگاه  ویژگی هــای 
فنــی بــروز در زمینه تولیــد و تجهیزات، قــدرت تأمین 
امنیت مواد مورد نیاز صنایع زیردستی و برخورداری 
محــدود  مطلــوب  و  خــاص  لجســتیک  موقعیــت  از 
نمــی شــود، در کنار ایــن امتیازات، پاالیشــگاه غات، 

صنعتی دوستدار محیط زیست است.
مرتضی ســلطانی احداث تصفیه خانه منحصر به 
فــرد ایــن پاالیشــگاه را از جملــه اقدامــات گروهش در 
مسیر حفاظت از محیط زیست می خواند و می گوید: 
مجتمــع پاالیشــگاهی غــات در تمام دنیا بــه عنوان 
صنعتی ســبز و دوســتدار محیط زیست شناخته می 
شــود، جالــب اســت بدانید ایــن مجتمــع صنعتی نه 
تنهــا محیط زیســت را تهدید نمی کنــد، بلکه تصفیه 
خانه ای برای آن تعریف شــده است که پسماندهای 
صنعتــی را بعد از چنــد مرحله تصفیه برای اســتفاده 

مجدد آماده می کند. 
در ایــن تصفیــه خانــه همچنین ضمن اســتخراج 
بیــوگاز از پســماندها، مقدمــات تولیــد بــرق از مخــزن 
گازی کــه گازهــای متصاعــد شــده از فاضــاب در آن 

جمع آوری می شود نیز پیش بینی شده است.
مایــع،  قنــد  تولیــد  خطــوط  انــدازی  راه  از  بعــد 
عملیــات اجرایــی بزرگترین کانفکشــنری منطقه هم 
12 بهمن 95 در حضور رئیس جمهور آغاز شد، گفته 
می شــود این پــروژه نیز در محل احداث پاالیشــگاه 
تــا دو ســال آینــده به بهره بــرداری خواهد رســید، تا 
نقطــه آغــاز دیگر طرح های توســعه ای گــروه صنعتی 

زر گردد.
آنطــور کــه رئیــس هیــأت مدیــره گــروه صنعتــی و 
پژوهشــی زر می گویــد، ایــن گــروه، خانــوادۀ صنعتــِی 
پویایــی اســت کــه هرگــز از تــاش و پیشــروی دســت 
برنمــی دارد، طرح هــای توســعه ای ایــن گــروه پایــان 
نــدارد، و بــه محــض اتمــام کار یــک پــروژه، عملیــات 
کــه  آنجــا  تــا  می شــود.  آغــاز  دیگــر  طرحــی  اجرایــی 
مرتضــی ســلطانی می گویــد: در ایــن ســرمایه ماندگار 
طرح هــای  هــم  فرزندانمــان  بــرای  ســرزمینمان 

توسعه ای تعریف کرده ایم.

کوتاه از اقتصاد استان

کل راه و شهرسازی استان قم و بسیج سازندگی سپاه همکاری اداره 
 

 مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اعــام کــرد: تفاهم نامــه همــکاری در زمینه های فنــی، اجرایی، 
مدیریتــی، آموزشــی و علمــی میــان فرمانــده لشــگر 17 امــام علــی بــن ابیطالــب )ع( و مدیــرکل راه و 

شهرسازی استان قم مبادله شد.
 حســن صبــوری گفت: هــدف از انعقاد ایــن تفاهم نامه؛ ایجــاد زمینه همکاری بیــن اداره کل راه و 
شهرســازی و سازمان بســیج ســازندگی در زمینه های پروژه های عملیاتی، اقدامات عمرانی، احداث 
فضاهای مورد نیاز محات هدف و مناطق حاشــیه شــهر، اســتفاده از پتانسیل و توان اقشار بسیج در 

محرومیت زدایی از محات مورد نظر و کمتر برخوردار شهر است.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان قم افزود: در راســتای اهداف شــرکت مادر تخصصی عمران 
و بهســازی شــهری ایــران در زمینــه ســاماندهی محــات هــدف من جملــه بافت های فرســوده، 
تاریخــی و بافت هــای ناکارآمــد شــهری، بســیج ســازندگی اســتان زمینه بررســی و امــکان اجرای 
پروژه هــای کالبــدی، جلــب مشــارکت های مردمی و اســتقرار در محات هدف به منظور پوشــش 
فعالیت هــای طــرح کرامــت و کنتــرل و رفــع آســیب های اجتماعــی، اخاقــی و فرهنگــی را دنبــال 

نماید.
وی در پایــان بیــان کرد: از دیگر مفــاد تفاهم نامه می توان به همکاری جهت انجام امور ترویجی به 
منظور بسترسازی و فرهنگ سازی امر بازآفرینی بافت های شهری، همکاری در زمینه برقراری امنیت 

و انتشار طرح های پژوهشی اداره کل و بسیج در نشریات تخصصی اشاره کرد.



یادداشت

کار کسب و  بوم 

سومین سوال یا چالش: کانال ها هستند که می توان گفت؛ همان مسیر یا راه هایی است که محصول 
به دست مخاطب می رسد. کانال ها را شما مشخص کردید یا خواهید کرد؛ اینکه محصول به چه شکلی 
بــه دســت مخاطبتان برســد، باید بدانید کــه چطور می توان از انــواع کانال ها با توازن و یکپارچه ســازی 

استفاده کنید و یک تصویر درست را نشر دهید و تجربه خوب را منتقل کنید.
چهارمین سوال از 9 چالش؛ همان ارتباط با مشتری است در اینکه این شما هستید که مشخص می کنید 
نحوه برقراری ارتباطتان با مشــتری چگونه اســت شــکی نیســت، آیا دور یا نزدیک اســت ؛رســمی یا غیر رسمی 
و گرم یا سرد است؛ ماهیت ارتباط به چه شکل است؛ آیا کمک شخصی است و همراه با تعامل انسانی است؛ 
همچون رفتاری که در یک رستوران می شود یاکمک شخصی اختصاصی است که عمیق و صمیمانه و سفارشی 
است یا سلف سرویس است و همه شرایط برای بر طرف شدن نیاز مشتری توسط خود او مهیاست یاخدمات 
خودکاراست؛ همچون سیستم های هوشمند ورباتی یا ازنوع جوامع است؛ همچون فراهم کردن امکان تبادل 

دانش و حل مسئله از طریق آناین ویاخلق مشترک است؛ همچون خلق ارزش مشترک با همراهی مشتریان؟
در نتیجــه بــا پاســخ دادن بــه این ســوال حــال به پنجمین ســوال یا چالــش 9 گانه ی بوم کســب و کار 
می رســیم کــه همــان جریان هــای درآمدی اســت؛ اینکه شــما چگونه و بابــت چه موضوعاتی از مشــتری 
هزینه دریافت می کنید از دو حال خارج نخواهدبود: 1-تراکنشی است که شامل محصوالت با دوام و کم 

خریداری شده است یا 2-تکرار پذیر است.
در نتیجه باید عرض کنم که این شــما هســتید که مشــخص می کنید مشــتری دفعات دیگر نیز از شما 
خریداری کند و برای شــما این مهم اســت یا نه، چون بازاریابی »تراکنشــی یا ترنسکشنال« دقیقًا مخالف 
بازاریابی رابطه ای است که اساسًا به دنبال تاش برای خرید مجدد و رضایتمندی و وفادارسازی اوست.
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نخستین ماهنامه اقتصادی استان قم

شــهرک  ســاخت  پــروژه  روســی،  شــرکت  یــک 
فرودگاهــی در شــهر قم بــه هزینه 2.8 میلیــارد یورو 
را بــر عهــده گرفتــه اســت. خبــری کــه بــه ســرعت در 
محافــل اســتان شــنیده شــد و موضــع گیــری های 

مختلفی در مورد آن صورت گرفت. 
بــه نقــل از ریانووســتی روســیه آمــد:  در خبرهــا 
شــرکت روســی “رگیون ترانس نفت” پروژه ســاخت 
مجموعــه فرودگاهــی در شــهر قــم را بــه مبلــغ 2.8 
میلیارد یورو را بر عهده گرفته است. این روزنامه در 
ادامه نوشت: “شــرکت روسی “رگیون ترانس نفت” 
پروژه اجرای جامع ســاخت و راه اندازی تعدادی از 
مناطــق مســکونی در جزیــره کیش و شــهر قم )واقع 
در 140 کیلومتــری جنــوب تهــران( را بر عهــده گرفته 

است.”
خبــری کــه بــه ســرعت از ســوی برخــی مقامــات 
شــفیعی  علــی  محمــد  امــا  شــد  تکذیــب  اســتان 
مدیرعامــل فــرودگاه بیــن المللــی قم بــه ایرنا گفت: 
بــا وجــود تمایــل روس هــا برای ســرمایه گــذاری در 
فــرودگاه بین المللی قم، تعطیلی 2 ســاله این طرح 
مانــع اســتفاده از این فرصت ســرمایه گذاری شــده 

است.
وی افــزود: اخیــرا شــرکت روســی ‘رگیــون ترانس 
نفت’ برای ســرمایه گذاری درطــرح های مختلف از 
جملــه فرودگاه بین المللــی قم و هتل و هواپیمایی 
ارم متعلــق بــه شــرکت ارم کیش اعــام آمادگی کرده 

است.
مانــع  مســاله  ایــن  متاســفانه  کــرد:  اضافــه  وی 
ســرمایه گــذاری شــرکت روســی در ایــن طــرح شــده 
اســت، بــا ایــن وجــود آنهــا عاقــه منــد هســتند در 
کار و فراهــم شــدن  صــورت برطــرف شــدن موانــع 

شرایط مساعد در فرودگاه سرمایه گذاری کنند.
هــا،  روس  بــر  عــاوه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
از  و شــرکت هایــی  ترکیــه ای  شــرکت های چینــی، 
برخــی کشــورهای دیگــر نیــز بــرای ســرمایه گــذاری 
در هتــل ســازی ابــراز تمایل کــرده اند کــه امیدواریم 
بــا حــل مشــکات و موانــع بتوانیــم ســرمایه هــای 

خارجی را جذب کنیم.

از  مســئوالن  نکــردن  حمایــت  از  انتقــاد  بــا  وی 
نظــر  متاســفانه  گفــت:  خارجــی،  ســرمایه  جــذب 
مســئوالن اســتان قــم نســبت بــه احــداث فــرودگاه 
و در نتیجــه حمایــت از ســرمایه گــذاری خارجــی در 
ایــن طــرح مســاعد نیســت و همین مســاله موجب 
مســکوت مانــدن میلیاردهــا تومــان ســرمایه شــده 

است.
مــاه  چنــد  اگــر  افــزود:  قــم  فــرودگاه  مدیرعامــل 
فرصت می دادند فاز نخســت فــرودگاه به اتمام می 

رسید و نخستین پرواز انجام می شد.
اما علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسامی 
در آیین بهره برداری از تقاطع ســه سطحه شهدای 
مدافــع حــرم در تیرماه ســال جاری گفــت: وضعیت 
بــا وزیــر راه و  فــرودگاه پیچیــده قــم در جلســه ای 
شهرســازی مورد بررســی قــرار گرفت که بــه زودی به 
ســرانجام می رسد وطی بررســی های صورت گرفته 
مشــکات حــل شــده و مــردم اســتان قــم صاحــب 
فــرودگاه خواهنــد شــد. وی در مــرداد مــاه  نیــز در 
جمــع خبرنگاران گفت: بحث هایــی درباره احداث 

فــرودگاه در قــم مطــرح بــود و اجــازه هایــی از ســتاد 
فرماندهــی کل قــوا و وزارت راه و شهرســازی در این 
رابطــه گرفتــه شــد و بعــد از تاییــد نظــر کارشناســی 
مشــخص شــد که قم بــه فرودگاه نیــاز دارد و باید کار 
در ایــن رابطه ســامان یابــد و در ایــن زمینه تصمیم 
گیــری اصلــی انجــام شــده اســت. حســن صبــوری 
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان نیــز بــه به جلســه 
برگزار شــده مقامات عالی استان با آخوندی وزیرراه 
رئیــس  جلســه  در  گفــت:  و  اشــاره  ســازی   شــهر  و 
مجلــس شــورای اســامی، وزیــر راه و شهرســازی و 
مســئوالن اســتانی بر لزوم تکمیل و نیاز شــهر قم به 
فــرودگاه بین المللــی تأکید شــد و مقــرر گردید وزارت 
بــرای راه انــدازی  راه و شهرســازی کمک هــای الزم 
هــر چــه ســریع تر فــرودگاه بین المللــی قــم را صورت 
دهــد. احمــد امیرآبــادی فراهانــی، نماینــده مــردم 
قم در مجلس شــورای اسامی نیز طی اظهاراتی در 
مورد وضعیت فرودگاه گفت:فرودگاه قم از بن بســت 
خارج شــد، وزیــر راه و شهرســازی در ابتدا اعتقادی 
به این که قم دارای فرودگاه باشــد، نداشــت اما نظر 

وی عوض شد.
در میــان ایــن صحبت هــا یک شــنیده که مدت 
هــا مطــرح بــود گویــی رنــگ واقعیــت مــی پذیــرد و 
آنچــه الریجانی تلویحا در دیدار نوروزی شــهردار قم 
بعنــوان مســاعدت شــهرداری قم در اتمــام فرودگاه 
از شــهرداری خواســته بــود  از زبان شــهردار شــنیده 
مــی شــود یعنــی :احتمــال واگــذاری فــرودگاه قم به 

شهرداری.
ســقائیان نژاد در حاشــیه برگزاری جلسه تجلیل 
از خبرنــگاران در مــرداد مــاه گفــت: واگــذاری ادامــه 
ســاخت فــرودگاه قــم از طــرف اســتانداری قــم بــه 
شــهرداری مطــرح شــده اســت ودر جلســاتی کــه بــا 
اســتاندار داشــته ایــم قــرار شــده اســت مجــوز های 
الزم از طــرف وزیــر راه و شهرســازی بــرای ســاخت 
فرودگاه به اســتانداری داده شود. وی ادامه داد:ما 
کار مطالعاتــی خــود را بــا بــه کارگیری مشــاورین آغاز 
کــرده ایم؛ اما تا مســائل حاشــیه از جمله مشــکات 
حقوقــی ایــن پــروژه ماننــد تعییــن تکلیــف ســرمایه 
گذار قبلی حل نشــود وارد کار عملی نخواهیم شــد. 
اگر قرار باشــد فرودگاه به شــهرداری واگذار شود باید 
تفاهــم نامه هایی به امضا برســد و مراحل واگذاری 
تدوین شــود. وی خاطرنشــان کرد:این مســئولیت 
هنوز برای شــهرداری مسجل نشــده اما مذاکرات با 
اطــاع نماینــدگان قــم در مجلس در جریان اســت.

فــرودگاه  ســاخت  مســئولیت  واگــذاری  صــورت  در 
شــهردای مصمم به تکمیل و راه اندازی آن اســت. 
در این خصوص وقتی نظر مقامات استانداری را در 
این خصوص جویا شدیم ٖآنها از تشکیل کنسریومی 
بــا حضــور منطقــه اقتصادی ســلفچگاْن شــهرداری 
قمْ  یکی از بانک های کشــور و یک سرمایه گذار خبر 
دادند و گفتند هنوز اعضای این کنسرســیوم نهایی 
نیســتند و مــی توانــد اعضــای جدیــد بــه آن افزوده 
شــود . حــال بایــد منتظــر مانــد و دیــد باالخــره گــره 
فرودگاه قم باالخره باز خواهد شد و سرمایه گذارانی 
کــه ایــن روزهــا در پــی احقــاق حــق خود هســتند با 
چشــمان خود پرواز هواپیما از فــرودگاه بین المللی 

قم را خواهند دید؟

سرنوشت نامعلوم فرودگاه؟ 

این بار روس ها، شهرداری، کنسرسیوم و یا...

دکتر مرتضی مالمحمدی 
مشاور مدیریت کسب و کار

برگزاری دوره های رایگان آموزش دیابت

بــرای ســومین ســال متوالی با  همکاری بیمارســتان ولــی عصر )عج( سلســله کاس های آموزش 
دیابت جهت بیماران دارای دیابت کارت بر گزار می شود.

چربی، فشار خون و سیگار : 96/6/5 - پای دیابتی: 96/7/16
افت قند: 96/7/30 - ورزش: 96/8/14 - تغذیه: 96/9/5 - انسولین درمانی: 96/9/26

چربی، فشار خون و سیگار: 96/10/10  - داروهای خوراکی: 96/11/1 - تغذیه: 96/11/15- افت قند: 96/12/6
مکان: بلوار جمهوری اسامی - بیمارستان حضرت ولی عصر)عج( - سالن آمفی تئاتر

زمان: راس ساعت 11 صبح


