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پتانسیل قوی قم در عرصه مبلمان
ایرنا - سرپرســت ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت قم گفت: رشد سه برابری صادرات صنایع 
چوبی قم نسبت به سال گذشته اگرچه چشم گیر 
اســت ولــی رقــم ایــن صــادرات هیــچ تناســبی با 

ظرفیت های عظیم صنایع چوبی قم ندارد.
محمود سیجانی در ششمین همایش صنعت 
مبلمان اســتان بــا بیان ایــن که صــادرات یکی از 
دغدغه های این صنف است افزود: پارسال ارزش 
صادرات مبلمان قم 25 هزار دالر بوده که این آمار 
با رشــد سه برابری از ابتدای ســال جاری تا پایان 

آبانماه به 75 هزار دالر رسیده است.
وی اشــتغال 20 هزار تن به صورت مستقیم 
در صنعت چوب اســتان قم را نشان از ظرفیت 
هــای مهــم ایــن صنعــت دانســت و گفــت: هم 
اکنــون ســه هــزار و 500 واحــد در صنعــت چوب 
قم در حال فعالیت است که 2 هزار واحد دارای 
مجوز رسمی و یک هزار و 500 واحد بدون مجوز 

و پروانه مشغول فعالیت است.
وی با تاکید بر پیگیری ساماندهی واحدهای 
بدون مجوز فعال در صنعت چوب قم ادامه داد: 
ایجاد شــهرک صنعتی ثامن االئمه)ع( در بخش 
قنوات قم به عنوان نخســتین شــهرک صنعتی 
تخصصی در کشور گام مهمی برای صنعتی کردن 
واحدهای تولیدی مبلمان قم بود به طوری که 
امروز واحدهای صنعتی شاخصی در این شهرک 
شــکل گرفته و مشــغول تولید مبلمان و صنایع 

چوبی با باالترین کیفیت هستند.
شــرکت  عامــل  مدیــر  نــژاد،  طیبــی  امیــر 
شــهرک های صنعتــی اســتان نیــز در ســخنانی 
افــزود: از ابتدای امســال، 10 کانتینــر از تولیدات 
صنعــت چــوب و مبلمان قــم از مبادی رســمی 
گمرکی اســتان به کشورهای منطقه صادر شده 
اســت که ایــن امــر مایــه دل گرمی برای توســعه 

صادرات استان است. 
وی بــا بیــان ایــن کــه راهــکار اساســی برای 
نجــات از رکــود اقتصاد موجــود، تولید و یافتن 
بازارهــای جدیــد در کشــورهای منطقــه اســت 
ادامــه داد: اســتفاده از ماشــین آالت و فنــون 
جدیــد، کاهش قیمت تمام شــده و بازار یابی، 
اقــدام هایــی اســت کــه در راس فعالیــت های 

خوشه چوب استان قرار دارد. 
 دبیر اتحادیه درودگران استان قم نیز در این 
همایش، تامین نشدن نقدینگی مورد نیاز برای 
تامین مــواد اولیه و نیز تامین نشــدن نقدینگی 
مورد نیاز برای به روز رسانی دستگاه ها و ماشین 
آالت مورد نیاز در بخش تولید صنعت چوب را از 

جمله مشکالت این صنعت عنوان کرد. 

سپهر اقتصاد
سال سوم  شماره چهاردهم  دی 1396  8 صفحه  قیمت  2000 تومان

نخستین نشریه اقتصادی استان قم

با حضور رییس مجلس شورای اسالمی و همزمان با روز ملی صادرات؛

معرفی برترین ژنرال های اقتصادی استان
نهم آذر ماه امســال، از ســیزده صــادر کننده برتر 
اســتان که توانســته بودند در سال گذشته علی رغم 
مشــکالت بیشــترین صــادرات را از اســتان به خارج 
از کشــور داشــته باشــند، بــا  شــعار صــادرات، تکــرار 
عــزم ملی و با حضور علــی الریجانی، رئیس مجلس 
شــورای اســالمی و یحیــی آل اســحاق رئیــس اتــاق 
مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

و عراق در اتاق بازرگانی قم تقدیر شد.
در ابتدای این مراسم ابوالفضل خاکی، رئیس اتاق 
بازرگانــی قم گــزارش عملکــردی از فعالیت هــای  اتاق 

ارائه داد و از حمایت های دکتر الریجانی قدردانی کرد. 
وی افــزود: کارخانه هــای تعطیــل شــده درحال 
آغــاز کــردن فعالیت های خود هســتند و روند تولید 
کشــور بــه مســیر اصلی خود بــاز خواهد گشــت. وی 
گفت: اتاق بازرگانی قم به عنوان بزرگ ترین تشــکل 
بخش خصوصی اســتان، به دنبال تعامل ســازنده 
بــا نهادهــای اجرایــی نظام اســت تا ســطح تولید و 

اشتغال استان بیش از پیش توسعه یابد. 
خاکــی ادامــه داد: راه اندازی مرکــز داوری و ارائه 
خدمــات مشــاوره ای در مجموعــه اتــاق بازرگانــی، 

تشــکیل کمیته های حل اختالف مالیاتی، برگزاری 
نشســت های تخصصــی بــا هیئت هــای تجــاری از 
ســایر کشــورها و ســفیران ایــران در مناطق مختلف 
اقتصــادی  توانمندی هــای  شناســاندن  و  جهــان 
قــم بــه آن هــا، الگو قــرار دادن اســتان بــرای اجرای 
برنامه تغییر الگوی کشــت در سطح کشور و برگزاری 
کارگاه های آموزشــی برای فعاالن اقتصادی اســتان 
از جملــه برنامه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی استان قم بوده است. 
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کاالهای گران ایرانی
بدون توان رقابت در عرصه جهانی

فرش ابریشم قم
گنجینه ای منحصر بفرد در جهان

سودجویانی که گره
در کار قالی بافان انداخته اند

بهترین اراضی کشاورزی قم
 برای توسعه شهر هزینه شده است

فراهم بودن زمینه حضور جدی صنعت خودرو 
در شهرک های صنعتی قم

طرح های عمرانی قم در گرو 300میلیارد تومان

تمــام محصــوالت تولیــدی در ایــران در بازارهــای جهانــی مــورد نیاز اســت و می 
توانیم به همه بازارها صادرات داشــته باشــیم. هر چند کیفیت کاالها هم باید مورد 

توجه صادر کنندگان باشد...

چهاردهمین نمایشــگاه فرش دســت باف استان قم نیز امســال همچون گذشته با 
اســتقبال خوب تجــار و بازرگانان داخلــی و خارجی مواجه بود، هر چند مشــکل 
صادرات فرش ابریشــم دســت باف قم همچنان گره در کار تاجران انداخته اســت...

برخی افراد برای بیمه شــدن به هر قیمتی با ارائه اطالعات غیرواقعی به سازمان های 
مرتبط به ویژه تأمین اجتماعی، راه را برای ارائه تسهیالت قانونی به قالی بافان حقیقی 

بسته اند...

براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، 
کرج، شیراز، تبریز، قم و اهواز جزء هشت کالن شهر کشور به شمار می روند که جمعیت 

هر کدام از این کالن شهرها بیشتر از یک میلیون نفر است...

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، در ســفر یــک روزه خــود به قم بــرای حل مشــکالت عمرانی اســتان 
به خصوص قطار شــهری و خســارات کشــاورزی ســال گذشته و باشــگاه صبا قول مســاعدت داد.محمد    باقر 
نوبخت با اشــاره به خســارات ناشــی از سرمازدگی محصوالت کشــاورزی قم در زمستان سال گذشته گفت: با 
استفاده از مواد قانونی مرتبط، پیشنهادی برای...                                                                       ادامه در صفحه 7 
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سپهر اقتصاد دی 21396
شماره 14  8 صفحه

سیمای اقتصادی استان

توقف بررسی پروژه طراحی  شهری محور حرم حضرت معصومه )س( تا مسجد جمکران
وزارت راه وشهرســازی - ایــزدی، دبیــر شــورای عالی شهرســازی و معماری ایــران در نامه ای به صادقی اســتاندار و رئیس شــورای برنامه ریزی 

و توسعه استان قم، مصوبه شورا را با موضوع بررسی پروژه طراحی  شهری محور حرم حضرت  معصومه )س( تا مسجد جمکران، ابالغ کرد.
یادداشت

به بهانه چهاردهمین نمایشگاه فرش دست باف استان قم

فرش ابریشم قم، گنجینه ای منحصر بفرد در جهان
چهاردهمین نمایشــگاه فرش دســت باف اســتان 
قــم نیــز امســال همچون گذشــته بــا اســتقبال خوب 
تجــار و بازرگانــان داخلــی و خارجــی مواجــه بــود، هــر 
چند مشــکل صــادرات فرش ابریشــم دســت باف قم 

همچنان گره در کار تاجران انداخته است.
محمــود ســیجانی،  سرپرســت ســازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت اســتان قــم  بــا بیــان اینکــه طــرح 
نمایشــگاه دائمــی فــرش دســت باف قــم بــه عنــوان 
یــک طرح اقتصاد مقاومتی مورد موافقت قرار گرفت 
گفت: در صورت تأمین اعتبارهای الزم برای تکمیل 
نمایشــگاه دائمی فرش استان قم، این نمایشگاه تا 

پایان ســال جاری به بهره برداری می رسد.
فــروش  و  تولیــد  اتحادیــه  رئیــس  بلندیــان٬  رضــا 
فرش دســت باف اســتان نیز با بیان اینکه تالش های 
بســیاری در راســتای تولیــد و عرضــه قالی هــای تمام 
ابریشــم کــه در ایران اول اســت و در جهــان نیز حرفی 
بــرای گفتن دارد انجام می  شــود افزود: متأســفانه در 
سال های اخیر به دلیل نبود تسهیالت مناسب برای 
تولیدکنندگان و مشــکالت اقتصادی کشــور صادرات 
فرش دست باف با رکود مواجه شده؛ به همین علت 

نیازمند حمایت است .
 حمیــد کارگــر، رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران نیــز 
گفــت: از ابتدای ســال جاری تا پایــان آبان ماه، بیش 
از سه هزار تن فرش دست باف به ارزش 269 میلیون 
دالر از ایــران بــه کشــورهای مختلف صادر شــده که با 
رشــد 31 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال 

گذشته همراه است.
وی بــا بیــان اینکــه تولیــد و صــادرات فــرش، رونــد 
مناسبی را طی می کند افزود: متوسط صادرات فرش در 
2 دهه اخیر 500 میلیون دالر در سال بوده که به دالیل 
مختلف همچون تحریم های اقتصادی، تغییر ســبک 
زندگــی و اســتفاده از کف پوش هــای دیگــر و بــاال رفتــن 
قیمت تمام شــده فرش دســت باف، ایــن روند کاهش 

داشت و متوسط صادرات به 300 میلیون دالر رسید. 
وی گفت: خوشبختانه در دو سه سال اخیر، روند 
کاهشــی صــادرات فــرش دســت باف متوقــف و رونــد 
افزایشــی جایگزیــن آن شــد و در ســال گذشــته 359 
میلیــون دالر فــرش دســت باف بــه حــدود 80 کشــور 

جهان صادر شد. 

وی خاطرنشــان کرد: آمریکایی که پنج شش سال 
از دایره خریداران ما حذف شــده بود، دوباره به رتبه 

یک خریداران فرش ایران بازگشت. 
کارگر گفــت: تبلیغات برون مرزی، ایجاد تســهیالت 
مناســب بــرای بافنــدگان، شــرکت در نمایشــگاه های 
بین المللی در کشــورهای دیگر و تشــویق نســل جوان 
به فعالیت در این عرصه، از جمله فعالیت هایی است 
که می  تواند صادرات فرش دست باف را افزایش دهد.

کــرد:  اظهــار  دیگــر ســخنان خــود  بخــش  در  وی 
قالی باف ما هنرمند اســت و باید ارج و منزلت داشته 
باشــد و رســانه ها نباید فقط چهره منفی از قالی باف 
را در جامعــه بــه تصویر بکشــند که دیگر نســل جدید 

گرایشی به این هنر نداشته باشد. 
رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایران بــا بیان اینکــه نگاه 
فقــط ایده آلــی نیــز بــه صنعــت فرش درســت نیســت 
خاطرنشــان کــرد: فرش در مســئله اقتصــاد مقاومتی 
حــرف برای گفتن بســیار دارد و این امــر فقط از منظر 

صادرات نیست. 
وی بــا بیــان اینکــه صــادرات غیرنفتــی کشــور 40 
میلیــارد دالر در ســال اســت گفــت: 300 میلیــون دالر 
صــادرات فرش دســت باف در مقابل آن ســهم بزرگی 
نیست؛ اما این صنعت می تواند پاسخگوی بسیاری 

از مشکالت باشد. 
وی اضافــه کــرد: کــدام یــک از حوزه هــای صنعــت 
دســتباف،  فــرش  ماننــد  کــه  زد  مثــال  می تــوان  را 
اشــتغال زایی ارزان، در دســترس و فراگیر در کل کشور 

و بی نیاز از سرمایه گذاری های کالن را داشته باشد. 
تثبیــت  بــه  دســت باف  فــرش  داد:  ادامــه  وی 
جمعیــت روســتایی کشــور کمک می کنــد و همچنین 

سفیر هنر و فرهنگ کشور در جهان است .
کارگــر بــا تأکیــد بــر اینکــه رســانه ها باید به مســئله 
صنعت فرش توجه داشــته باشــند خاطرنشــان کرد: 
دستگاه های گوناگون باید به شکل هم افزا به توسعه 

این صنعت کمک کنند. 
احمــد امیرآبــادی فراهانــی٬ نماینــده مــردم قــم در 
مجلس شورای اسالمی نیز  با بیان اینکه فرش دست باف 
می تواند موجب رونق تولید در قم شــود گفت: فرش قم 

جایگاه گذشته خود را از دست داده است.
 وی افــزود: این صنعت از اهمیت  فراوانی برخوردار 
بــرای ارتقــای آن نیازمنــد همــکاری مــردم،  اســت و 

مسئوالن و دست اندرکاران صنعت فرش هستیم.
محمــد رضا رشــتی زاده٬ دبیــر چهارمین همایش 
گــره طالیــی با بیــان اینکه 27 هــزار نفر در اســتان قم 
دارای کارت بافندگی فرش دســت باف هستند گفت: 

از ایــن تعــداد حــدود 12 هــزار نفــر بیمــه می باشــند و 
نیــز حــدود 350 تولیدکننده فرش دســت باف دارای 
ایــن  از  کــه  پروانــه تولیــدی فــرش در اســتان داریــم 
تعداد، حدود 50 نفر دارای طرح ویژه خود هستند. 
وی بــا بیــان اینکه فرش دســت باف قــم، بهترین 
محصــول  ایــن  گفــت:  دنیاســت  دســت باف  فــرش 
مشتریان خاص خود را دارد و هیچ کشوری نمی تواند 
بــا کیفیت فرش قم رقابت کند و الزم می باشــد که آن 
را بــه بــازار قالی جهــان معرفی کنیم.  وی با اشــاره به 
پیشــرفت فرش دســت باف استان قم در 2 دهه اخیر 
در زمینــه فنــی، تنوع و طراحی تصریــح کرد: طرز نگاه 

به هنر و صنعت فرش دست باف باید تغییر کند.
علــی اصغر خــوش گفتار٬ رئیــس انجمــن طراحان و 
نقاشــان قــم نیز  بــا تاکید بر ثبت و برند فرش دســتباف 
گفــت: تولیدکنندگان فرش دســتباف موضوع مالکیت 
معنــوی فرش و مالکیت صنعتــی آن را جدی بگیرند و 
در این زمینه کمک های الزم را به آنها انجام می دهیم.

جــواد کاظمی٬ عضو اتحادیــه صادرکنندگان فرش 
دســتباف اســتان قــم گفــت: بیــش از یک قرن اســت 
کــه اســتادان و هنرمنــدان بســیاری بــرای ایــن هنر و 
صنعــت زحمــت کشــیده انــد، از ایــن رو برای رشــد و 

بالندگی آن باید تالش کنیم. 
 تاکید کرد: فرش بانفوذترین برند کشور و بی رقیب 
می باشد و به بسیاری از کشورهای جهان نفوذ کرده 
است و قالی ابریشم دستباف قم در جهان مشتریان 

خاص خود را دارد. 
ابریشــم  فــرش  کیفیــت  و  تنــوع  بــه  اشــاره  بــا  وی 
دستباف استان قم افزود: باید ویژگی و منحصر به فرد 
بودن فرش ابریشــم دســتباف قم را بــه جهان معرفی 
کــرد و در ایــن زمینــه نیازمنــد تبلیغات مناســب برای 

فرش دستباف در داخل و خارج از کشور هستیم.
هــم اکنــون 27 هــزار بافنده، 350 واحــد تولیدی، 
کارگاه   40 رنگــرزی،  کارگاه   10 فــروش،  واحــد   130
قالیشــویی و 31 کارگاه تعمیــر و مرمــت، تحت نظارت 
می کننــد؛  فعالیــت  قــم  دســت باف  فــرش  اتحادیــه 
همچنیــن انجمن هنرمندان طراح و نقاش فرش قم 
دارای 200 عضــو و اتحادیــه تعاونی هــای تولیدکننده 
فرش دست باف روستایی استان قم دارای پنج هزار 

بافنده است.

جایگاه بیمه در زندگی امروز
 

کوروش بخشنده
رئیس شورای هماهنگی بیمه استان قم

همان گونــه کــه در متــون تاریخــی مکتــوب گردیده اســت، بیمه عمــر از زمان های قدیــم در زندگی 
مردم نقش داشته است، چه در زمان های قبل از میالد در ایران و چه پس از آن؛  اما آنچه که در این 
میــان اهمیــت ویژه ای دارد نقش حمایتی بی بدیل این بیمه نامه چه در زمان حیات و چه در زمان 

فقدان بیمه شده در زندگی افراد می باشد. 
در جامعه امروزی که از نظر تواتر حوادث و خطرات ناشی از حرکت جامعه به سوی صنعتی شدن 
شــاهد افزایش آمار هســتیم یکی از معقوالنه ترین راه های برنامه ریزی مالی و آینده نگری تهیه بیمه 

عمر می باشد.
 شــاید یکــی از عوامــل عــدم اقبال عمومــی به این بیمــه را به نوعــی ناآگاهی جامعــه از مزیت های 
ایــن بیمه نامــه و کــم کاری شــرکت های بیمــه در اطالع رســانی و افزایــش آگاهی عمومــی از این بیمه 
نامه ذکر کرد و هرچند که در دهه اخیر شــاهد روند رو به رشــد این رشــته از بیمه هســتیم و بازار این 
رشته بالقوه بازار بکر و آماده فعالیت می باشد، ولی در خصوص اعتقاد مردم به عدم حمایت کافی از 
بیمه شده بایستی به این نکته توجه نمود که عمده بیمه گذاران در زمان خرید بیمه نامه هیچ گونه 
مشــاوره ای از افراد مطلع دریافت نمی نمایند و بدون تحقیق نســبت به أخذ پوشش بیمه ای ناقص 
اقــدام می کننــد؛ بــه طــور مثــال در مــورد بیمه خــودروی عمده کثیــری از بیمه گــذاران صرفــًا به تهیه 
بیمه نامــه شــخص ثالث به لحاظ اجبــاری بودن آن اکتفا می کنند در صورتــی  که این بیمه نامه فقط 
جبران خسارت خودروی طرف مقابل را می کند و خودروی شخص بیمه گذار در واقع بدون پوشش 

می ماند. 
از طــرف دیگــر همان گونــه کــه بیمه گــذاران برای حفظ  خــودروی خــود از زیان های مالــی به أخذ 
پوشش بیمه فکر می کنند بسیار معقوالنه خواهد بود که برای حفظ کیان خانواده از زیان های مالی 
و تقویت بنیه مالی در زمان بازنشســتگی نیز اندیشــه کنند و چه راهی بهتر از بیمه عمر که با حداقل 
مبلــغ مالــی می توان از یک پوشــش مطمئن برای آینــده برخوردار بود. برایند این موضوعات ســبب 
گردیــد کــه امروزه شــرکت ها بــه طرف تخصصی تر شــدن حرکت کنند و تأســیس شــرکت های بیمه ای 
تخصصــی عمر بعد از انقالب در یکی دو ســال اخیر شــکل جدی گرفته، همچنیــن بیمه مرکزی برای 
حفــظ حقــوق بیمه گــذاران، شــرکت های بیمــه را ملــزم بــه تفکیــک حســاب های بیمــه عمر از ســایر 
رشــته ها نمــوده اســت از طرفــی شــرکت های بیمه ای نیز برای گســترش این رشــته اقــدام به اعطای 
نمایندگــی در قالــب آیین نامه 54 بیمه مرکزی نموده اند که شــرائط آســان أخــذ کد نمایندگی و عدم 

نیاز به تهیه دفتر کار و لوازم جانبی، موجب اقبال عامه متقاضیان به این رشته شده است .
آنچه در پایان قابل ذکر است اینکه مردم همیشه از تنوع و نوع آوری در بیمه ها استقبال نموده اند 
چنانکه از سال 1373 که این بیمه نامه در بازار رواج یافت تا امروز شاهد تنوع و نوع آوری شرکت های 
بیمه ای در ارائه انواع پوشش های جذاب تر و کاربردی و ضروری هستیم و آمار بیمه نامه های صادره 

در چند سال اخیر در استان قم نیز مؤید این مطلب می باشد .

کوتاه از اقتصاد استان

فعالیت 87 درصد واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در منطقه سلفچگان

ایرنا- سید مهدی علیزاده طباطبایی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت: 87 درصد 
واحدهــای صنعتــی و تولیــدی دارای پروانــه مســتقر در این منطقــه، فعال و بیش از ســه هزار نفــردر آن ها 
مشغول به کار هستند. وی  افزود: منطقه سلفچگان تاکنون در انجام تکالیف قانونی خود، از جمله رشد 
سرمایه گذاری در بخش تجارت و صنعت و همچنین اشتغال زایی موفق عمل کرده و در 6 سال گذشته  در 
میان مناطق ویژه و آزاد اقتصادی کشور از نظر تنوع تولید و مجوزهای ارزش افزوده، رتبه اول را داشته است.
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گفت و گو

درآمد 213 میلیارد تومانی گمرکات قم
 ایرنــا- محمــد خلیلــی ٬سرپرســت اداره کل گمرکات قم گفت: از ابتدای ســال جــاری تا پایان آبان ماه درآمد گمرکات اســتان به 213 میلیارد و 

140 میلیون تومان رسید.
یادداشت

حسن آقاجانی رییس اتحادیه صادر کنندگان استان

گران ایرانی، بدون توان رقابت در عرصه جهانی کاالهای 
حســن آقاجانــی٬ نامــی آشــنا در عرصــه اقتصــاد و 
صادرات اســتان است. رییس اتحادیه صادر کنندگان 
اســتان٬ عضــو هیــات مدیــره اتــاق بازرگانــی اســتان٬ 
عضــو هیــات مدیــره خانــه صنعــت و معــدن اســتان ٬ 
عضــو هیات رییســه اتاق صنعت ایــران و مدیر عاملی 
الســتیک ث ث ث و رییــس هیــات مدیــره چســب 
اســتحکام٬ انسجام چســب٬ نیام٬ تاور رپ و الستیک 
ث ث ث٬ گوشه ای از فعالیت های اقتصادی آقاجانی 
اســت. پس از روز ملی صادرات فرصتی دست داد تا با 
وی به بررسی سیمای صادرات استان و دغدغه های 
صادرکننــدگان بپردازیــم . دغدغــه هایــی کــه آقاجانی 

معتقد است مسوالن جدی نمی گیرند.
Á  بــا توجــه بــه اینکه طی ســالیان اخیر شــما از

صــادر کننــدگان برتــر اســتان بوده ایــد٬ وضعیت 
صــادرات را در ســال هــای آتــی چگونــه ارزیابی 

می کنید؟
متاســفانه مــن نظــر خیلــی خوبی نســبت به رشــد 
صــادرات بــا توجه به وضعیــت کنونی نــدارم. ابزارهای 
صادراتی روز به روز از دست صادر کننده ایرانی در حال 
خارج شــدن اســت و آینــده خوبی قابل تصور نیســت٬ 
مگــر اینکــه دولت مردان با بخــش خصوصی همکاری 
کننــد و حــرف ها و راه حل ها ی ما را گوش کنند. گاهی 
احســاس می شود که مســوالن حرف های ما را جدی 
نمی گیرند. ما معتقدیم راه نجات کشور در دست بخش 
خصوصی است. البته بخش خصوصی ای که زیربنای 
آن هم توسط بخش خصوصی طراحی و ایجاد شود نه 
اینکــه قســمتی از آن دولتی و بقیــه را بخش خصوصی 
طراحی نماید. من بارها در مجامع مختلف گفته ام که 
ایران یک کشــور بی همتا در دنیاســت و ســرمایه های 
بسیاری در آن وجود دارد منتهی کلید این گاو صندوق 
پــر از ســرمایه گم شــده اســت و با پیــدا شــدن کلید آن 

مشکالت بسیاری حل خواهد شد.
Á  ایــن از  خــروج  بــرای  راهــکاری  چــه  شــما 

وضعیت پیشنهاد می کنید؟
مهــم تریــن مشــکل مــا٬ قیمــت بــاالی تمام شــده 
کاالســت که باعث شــده حتی محصول ما از محصول 
کشــور هایــی مانند آمریکا و آلمان با اعتبــاری که دارند 
گرانتــر تمــام شــود. به همین علــت کاالی مــا درعرصه 
جهانــی توان رقابت ندارد . متاســفانه مــا هزینه های 

زیــادی را بــه بخش صنعــت تحمیل می کنیــم که می 
توان به هزینه های اضافی و نا آشنایی در قبوض برق٬ 
آب٬ گاز٬ شهرداری٬ بیمه٬ بهداشت صنعتی٬ بهداشت 
محیــط و ... اشــاره کرد که ســبب فاجعــه قیمت تمام 
شــده مــی شــود. با جــرات می تــوان گفت اگــر کاالی را 
از چیــن وارد کنیــم  قیمــت آن از کاالی تولید داخل ما 
ارزان تــر خواهــد بود. پس برای خــروج از این وضعیت 
ابتــدا بایــد کاری کنیــم کــه کاالی ما با قیمت مناســب 
تولیــد شــود. ما هزینــه هایــی را به تولیــد تحمیل می 
کنیــم کــه کاالهــای مــا گــران تمــام شــود در حالیکه در 
دنیا گاهی برای نیم درصد قراردادی فســخ می شــود. 
امیــدوارم دولت مردان ما به فکــر بیفتند و این هزینه 

های باالیی که به تولید تحمیل می شود را بکاهند.
Á  یکــی از راهکارهــای حمایتــی دولت مشــوق

هــای صادراتــی اســت. طــی ایــن ســال هــا آیــا 
مشوق های صادراتی موثر بوده اند؟

دولــت مــردان مــا بایــد درک اقتصــادی باالتری از 
خــود نشــان دهند. وقتی محصول ما گــران تمام می 
شــود یعنی باید کاری کنیم که هزینه ها پایین بیاید. 
االن عمــده صادرات ما به عراق٬ افغانســتان و کشــور 
های آســیای میانه اســت٬ که همه آنها به دلیل نبود 
سیســتم بانکی درســت  در این کشــورها با یک اتفاق 

از بیــن خواهد رفــت. االن می توان گفت تاجران این 
کشــور ها دارند ســر تولیــد کننده مــا را کاله می گذارند 
چون یا با سرمایه تولید کننده ایرانی کار می کنند و یا 
در انتها ســرمایه او را از بین می برند اگر کشــور ما رشد 
نمــی کنــد دلیــل آن همین خــال هایی اســت که نمی 

خواهیم ببینیم.
Á  شــما اگر به جای مســوالن اقتصــادی بودید

چه روشی را در پیش می گرفتید؟
مــا به همه حرف هایی که می زنیم اعتقاد داریم. 
مــن مجددا تاکید می کنم بایــد کاری کنیم که قیمت 
تمــام شــده کاال کاهــش یابــد. در این صــورت معضل 
قاچاق هم حل خواهد شد. ببینیم در اروپا چه کرده 
انــد کــه معضــل قاچــاق ندارند. پاســخ به این ســوال 
خیلی از مشــکالت را مرتفع می کنــد. ما می توانیم با 
اتکا به بخش خصوصی سی تا چهل درصد مشکالت 
را حــل کنیم. باید هزینــه ای تحمیلی به تولید را رفع 
کنیــم نــه اینکه هر روز با وضع قوانینی هزینه جدید را 
هــم تحمیــل کنیم. االن قانــون اعالم مــی کند از یک 
حــدی فراتــر که یــک کارخانه کارگر داشــته باشــد باید 
کارشــناس بهداشت صنعتی داشته باشد٬ کارشناس 
محیط زیســت داشته باشــد  و... این ها همه هزینه 

تحمیلی است که کاال را گرانتر می کند.

Á  در حــال حاضر چــه بازارهای جدیدی پیش
روی صادر کنندگان ایرانی وجود دارد؟

تمــام محصــوالت تولیــدی در ایــران در بازارهــای 
جهانــی مــورد نیاز اســت و می توانیــم به همــه بازارها 
صــادرات داشــته باشــیم. هر چنــد کیفیــت کاالها هم 
بایــد مورد توجــه صادر کننــدگان باشــد. در اینجا باید 
به این نکته اشاره کنم که در کیفیت کاالها٬  هم تولید 
کننــده نقش مهمی دارد و هم دولت. وقتی طی چند 
مــاه٬ ما با نوســانات قیمــت دالر مواجه هســتیم٬ این 
نوسان در قیمت تمام شده تغییر ایجاد می کند. حاال 
در بــازار جهانی که کم ترین تغییر قیمت عرصه را برای 
رقبــا فراهــم مــی کند چــه باید کــرد؟ یک تولیــد کننده 
خوب هیچگاه از کیفیت کاالی خود نمی کاهد. اما اکثر 
صادر کنندگان ما نوپا هستند و نمی توانند در برابر این 
نوسانات زیاد مقاومت کنند و به ناچار گاهی از کیفیت 
کاالی خــود می کاهنــد تا بتوانند قیمت خــود را ثابت 
نگــه دارند. مــن دولت را در پایین بودن کیفیت برخی 
کاالها به همین دلیل نوســانات بــازار مقصر می دانم. 
دولــت بایــد هزینــه هــای صــادرات را تقبل کنــد چون 
قسمت زیادی از فروش صادراتی به کشور باز می گردد.

Á  هــای بــازار  در  ایرانــی  کاالهــای  بــرای  چــرا 
جهانی تبلیغات کمتر مورد توجه تولید کنندگان 

می باشد؟
بایــد خنــده تلخــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کرد. 
االن  متاســفانه به اکثــر نقاطی که کاال صادر می کنیم 
مــی گوینــد روی کاال حــک نکنیــد تولیــد ایــران. باید 
مــا اقتصــادی فکــر کنیــم و بتوانیــم  با سیاســت های 
درست اقتصادی بازارهای جدید را در عرصه جهانی 

ایجاد کنیم .
Á  بعنــوان یــک کار افریــن موفــق چــه دغدغــه

هایی در عرصه کار آفرینی وجود دارد؟
کار آفرینــی در کشــور مــا باید بــا قصد الهــی صورت 
گیرد. چون اصال جواب اقتصادی در کار آفرینی وجود 
ندارد. آرزوی من این بوده که هر روز کارگران جدیدی 
اســتخدام کنم چون هر کارگاهی که باز می شود درب 
ســلولی در زنــدان بســته می شــود و امیــد  در جامعه 
ایجاد می شــود. مــا باید این روحیه امیــد را در مردم 
ایجــاد کنیــم و خداونــد نیــز بــر همیــن اعتقــاد منافع 

اقتصادی را نیز همراه کار افرین خواهد نمود.

مونوريل، بودن یا نبودن، مسأله چیست ؟!)قسمت اول(

محمد حسن کلهری
کارشناس ارشد برنامه ريزی حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

چند ســالی اســت که موضوع مونوریل در محافل کارشناســی و غیر کارشناسی، مطرح شده است و 
موافقــان و مخالفــان آن نیــز هــر کدام به کرات در ایــن باره اعالم نظر و با قاطعیــت از نظرات خود دفاع 
کرده اند. حال کاری نداریم که این نظرات و دفاعیات مبتنی بر اصول فنی و کارشناسی بوده یا سالیق 
و یــا بعضــًا دیدگاه ها و وابســتگی های سیاســی افــراد نظردهنده در آن نقش داشــته اســت؛ اما چیزی 
کــه واضــح اســت اینکه تجربه شکســت خــورده ای در تهــران که همــان مونوریل صادقیه اســت اتفاق 
افتاد که با تغییر مدیریت شــهری پایتخت، آثار و نام و نشــان آن نیز از ســطح شــهر محو گردید و البته 
تجربه ناتمام دیگری نیز در شــهر ما اتفاق افتاد که عاقبت آن هنوز نامعلوم اســت. فارغ از تمام بحث 
وجدل هایــی کــه در این باره انجام گرفته الزم می بینم که ابتــدا توضیح مختصری راجع به مونوریل و 

ویژگی های آن ارائه نمایم.
مونوریــل، یکی از انواع سیســتم های حمل ونقل انبوه مســافربر ریلی اســت که بــر روی یک ریل تک 
حرکت می کند و بدین لحاظ مونوریل )تک ریل( نامیده می شــود. براســاس تعریفی که در منابع معتبر 
مهندسی حمل ونقل ارائه شده دونوع سیستم مونوریل در دنیا وجود دارد؛ سیستم اول به نام خطی 
است که جهت ارتباط سریع بین مراکز دارای فعالیت در شبکه معابر شهری، احداث شده است و دارای 
2 تا 6 واگن می باشد. حداکثر سرعت این سیستم 50 تا 80 کیلومتر بر ساعت، طول مسیر 5 تا 15 کیلومتر، 

ظرفیت ساعتی جابجایی مسافر حداکثر 20 هزار نفر و ظرفیت هر واگن 70 تا 150 نفر می باشد.
سیســتم دوم به نام حلقوی اســت که دارای 1 یا حداکثر 2 واگن می باشــد، حداکثر سرعت آن 25 تا 
35 کیلومتر بر ســاعت، طول مســیر 1/2 تا 4 کیلومتر، ظرفیت ساعتی جابجایی مسافر حداکثر 13هزار 

نفر و ظرفیت هر واگن آن مشابه سیستم نوع اول است.
یکی از مهم ترین ویژگی های یک سیســتم حمل ونقل عمومی، حداکثر ظرفیت جابجایی مســافر 
در ساعت آن است که در کنار شاخص های دیگر در مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرها، به 
عنوان شــاخص اصلی انتخاب نوع سیســتم حمل ونقل در کریدورهای اصلی با تقاضای سفر ساعتی 
باال مد نظر قرار می گیرد. در منابع مورد نظر مقدار این شــاخص برای ســایر سیســتم های حمل ونقل 

انبوه بر به قرار زیر است:
اتوبوس: حداکثر 8 هزار نفر درساعت، تراموا: حداکثر 15 هزار نفر درساعت، LRT قطار سبك شهری 
: 20 هزار نفر درســاعت و نهایتًا مترو با میانگین 40 هزار نفر درســاعت که در برخی منابع تا 70 هزار نفر 
درســاعت هم ذکر شــده بیشــترین ظرفیت جابه جایی مسافر در بین ســایر سیستم های حمل ونقل 

انبوه بر دارد.
حــال بــا ایــن مقدمــه بــه ســراغ تاریخچــه مونوریــل قــم می رویــم. همان گونــه که اشــاره شــد برای 
مســیریابی و یــا انتخــاب یک سیســتم حمل ونقل شــهری می بایســت مطالعات حمل ونقل شــهری 
صــورت گیرد. برای شــهرهای بزرگ این مطالعات، نام مطالعات جامــع یا بلند مدت به خود می گیرد 
که معمواًل افق 25 ساله را مد نظر قرار داده و هر 10 سال به روزرسانی می شود. برای شهرهای کوچک 

این مطالعات در قالب مطالعات ساماندهی و البته در مقیاس کوچکتری انجام می گیرد.
مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شــهر قم در ســال 1382 با انعقاد قراردادی بین شــهرداری 
قم با مرکز مطالعات حمل ونقل دانشگاه صنعتی شریف به عنوان فاز1 کلید خورد و برداشت اطالعات 
و آمارگیری هــای جامــع و کاملــی از شــاخص های حمــل ونقل شــهر قم صــورت گرفت. در ســال 1384 
نیز شــهرداری قم با انعقاد قراردادی با شــرکت مهندسین مشــاور گذرراه، ادامه مطالعات در فاز 2 را بر 
عهده آن شرکت قرار داد که البته چندی بعد نیز قرارداد مجزای دیگری تحت عنوان مطالعات حمل 
ونقل ریلی قم توســط وزارت کشــور با مهندســین مشــاور یاد شــده منعقد گردید. در نهایت نیز پس از 
چند سال آمارگیری، مطالعه و بررسی، مطالعات مذکور به سرانجام رسید و از میان گزینه های متعدد 
پیشــنهادی، دو کریــدور جهــت احــداث سیســتم حمــل ونقل ریلــی نهایی شــد و به تصویب شــورای 
هماهنگی ترافیک اســتان و شــورای عالی هماهنگی ترافیک شــهرهای کشــور رســید. در رابطه با نوع 
سیســتم ریلی نیز مهندســین مشــاور، پیشــنهاداتی با در نظر گرفتن جمیع شــرایط شــهر قم به لحاظ 
الگوی تراکم جمعیتی، بافت شبکه معابر و نیز شرایط جغرافیایی و آب وهوایی شهر قم ارائه نمودند 

که اولویت اول با قطار سبک شهری و اولویت بعدی با مترو بود.
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گزارش

تخریب خانه تاریخی سالمتی ها در قم 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری - خانه تاریخی “ســالمتی ها” که از نظر معماری و تاریخی ارزش فراوانی داشت، در اقدامی ناگهانی 

توسط مالک تخریب شد.
 

یادداشت

معــــرفی برترین ژنرال های اقتصـــــادی استان قم
ادامه از صفحه اول

وی حضور غرفه ایران در نمایشــگاه نجف٬ حضور 
در نمایشــگاه محصــوالت ایــران در روســیه را مــورد 
توجــه قرار داد و خاطرنشــان کرد: حضــور تجار ایرانی 
در نمایشــگاه واردات چیــن کــه در نوامبر ســال آینده 
میــالدی در چیــن برگزار می شــود در معرفــی کاالهای 

ایرانی در عرصه جهانی بسیار مؤثرخواهد بود. 
حســن آقاجانــی٬ رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان 
اســتان نیز گران تمام شدن تولید محصوالت داخلی 
را عامــل افــت صادرات کشــور دانســت و افــزود: اگر در 
تمام مرزهای کشــور هم نیرو مستقر کنیم تا زمانی که 
قیمت کاالی تولید شــده در داخل ایران گران است، 
قاچاق ادامه می یابد و کاالهای ساخت داخل مزیت 

رقابتی نخواهند داشت. 
وی گفــت: بــرای موفقیــت در صــادرات بایــد بــه 
دنبال روش های نوین بازاریابی و برندســازی باشیم 
درنظــر  مالــی  مشــوق های  صادرکننــدگان  بــرای  و 
بگیریــم. وی ادامــه داد: اکنــون 70 درصــد اقتصاد در 
حــوزه تولید برای تأمیــن هزینه های جانبی همچون 
پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی، مالیات، هزینه 
بــرق و آب و ســایر مــوارد مصــرف می شــود کــه ایــن 
موضــوع به فرآینــد تولید و صــادرات کاالهای داخلی 

آسیب می زند.
 وی با اشاره به قبض برق یکی از کارخانه ها گفت: 
در قبض، پانزده مورد ذکر شده که متوجه نمی شویم 
این هــا چــه مواردی هســتند و بیــش از هفتاد درصد 
قیمــت قبــض را همین موارد تشــکیل می دهد که در 
سایر موارد و پرداخت ها هم این وضعیت وجود دارد 

و سبب باال رفتن هزینه تولید کاالها می شود. 
رئیــس اتحادیــه صادرکنندگان اســتان قــم افزود: 
برخــی اقدام های نامناســب در کشــور نیز به صادرات 
برخــی از کاالهــای ایرانــی همچــون فــرش لطمــه زد. 
وی ادامــه داد: امــروز بــرای موفقیــت در عرصه هــای 
تجــارت باید جهانــی فکر کنیم و اجــازه ندهیم برخی 
از کشــورهای منطقــه همچون ترکیه در مقایســه با ما 

مزیت اقتصادی و صادراتی باالتری داشته باشند.
 آقاجانــی گفــت: بایــد از بانک هایی کــه به صورت 
می کننــد،  فعالیــت  صــادرات  حــوزه  در  تخصصــی 
حمایت هــای  صــادرات،  توســعه  بانــک  همچــون 
بتواننــد  آن  مســئوالن  تــا  گیــرد  صــورت  بیشــتری 

تســهیالت مطلوب تــری را در اختیــار صادرکننــدگان 
قرار دهند. وی با اشــاره به رشــد صادرات اســتان در 
شش ماهه نخست سال جاری ابراز امیدواری کرد که 

این وضعیت در نیمه دوم سال حفظ شود.
محمــود ســیجانی، سرپرســت ســازمان صنعــت، 
معدن و تجارت اســتان نیز با اشــاره به وضعیت رو به 
رشــد صادرات اســتان نسبت به ســال گذشته گفت: 
بــر اســاس آمارهای گمرک، قم از ابتدای ســال جاری 
تــا پایان آبان ماه نســبت به مدت مشــابه ســال قبل 
با رشــد 30 درصدی صادرات کاالهای تولید شده در 

داخل استان، روبرو بوده است. 
وی افــزود: قم بر اســاس آمار گمرک اســتان در کل 
ســال 95، 176 میلیــون دالر صــادرات داشــته اســت 
و ایــن رقــم طــی تنهــا هشــت مــاه از ســال 96، 135 
میلیون دالر اســت که نســبت به مدت مشــابه ســال 

قبل از خود، رشد 30 درصدی را نشان می دهد. 
وی بیــان کــرد: بســیاری از محصول هــای تولیــد 
شده در استان قم، همچون فرش دست باف و کفش 
از طریق گمرکات ســایر مناطق کشــور، صادر می گردد 
که اگر حجم این میزان صادرات در نظر گرفته شود در 
سال 95، 90 میلیون دالر و در هشت ماهه سال 96، 
40 میلیون دالر بر میزان صادرات اعالم شــده توسط 

گمرکات استان قم افزوده می شود.
 وی با اشــاره به اینکه اســتان قــم دارای 60 واحد 
انتخــاب  بــرای  داد:  ادامــه  اســت  صادراتــی  نمونــه 
واحدهــای صادراتــی برتــر بــه مالک هایــی همچــون 

افزایــش حجــم صــادرات، حفــظ و توســعه بازارهــای 
صادراتــی، کیفیــت محصــول و بســته بندی آن توجه 
شــده اســت و در نهایت 13 واحد صادراتی به عنوان 
صادرکننــدگان برتــر اســتان قــم در ســال 96 انتخاب 

شدند.
 سیجانی گفت: کشور عراق با 45 درصد صادرات و 
سپس افغانستان از جمله کشورهای هدف صادراتی 
کاالهــای تولید شــده در قم هســتند و محصول هایی 
همچــون کفــش و دمپایــی، صنایــع فلــزی، صنایــع 
شــیمیایی و فــرش از جمله کاالهای عمــده صادراتی 

استان را تشکیل می دهد. 
وی ادامــه داد: فرش دســت باف برای قم و کشــور 
صنعــت بســیار ارزشــمندی اســت به طــوری که یکی 
از واحدهــای صادرکننــده فــرش دســت باف اســتان 
میلیــون   20 صــادرات  میانگیــن  بــا  اســت  توانســته 
دالری در طول سال به عنوان صادر کننده برتر کشور 

شناخته شود.
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  تــالش  افــزود:  وی   
تجــارت اســتان قــم ایــن اســت کــه بــا حــل مشــکل 
تولیدکننــدگان فرش در بخش مالیات و بیمه، زمینه 

فعالیت آنان را بیش از گذشته فراهم کند. 
وی ادامــه داد: بهره بــرداری از نمایشــگاه دائمــی 
فــرش اســتان و همچنیــن پیگیــری مطالبــات ملی و 
اســتانی بــرای ارتقاء جایــگاه صنعت فرش دســتباف 
قــم از دیگــر برنامه هــای ســازمان صنعــت، معــدن و 

تجارت استان قم در سال جاریست.

خانــه  رئیــس  ســهل آبادی٬  ســیدعبدالوهاب 
و  تولیدکننــدگان  از  نیــز  ایــران  ومعــدن  صنعــت 
صنعتگــران بــه عنوان ژنرال های اقتصــادی نام برد و 
اظهار داشت: متأسفانه وضع ما در صادرات در حال 
حاضر مناســب نیســت. وی بــا انتقاد از نبــود امنیت 
اقتصــادی بــرای تولیدکننــدگان ادامه داد: مــا باید از 
ســربازان جنــگ اقتصــادی همچــون عزیزانــی کــه در 
جنگ تحمیلی فــداکاری نمودند حمایت کنیم؛ ولی 
گاهــی شــاهدیم کــه این حمایــت صــورت نمی گیرد و 
دیــروز،  صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  از  بســیاری 
امــروز بــه دلیل مشــکالت  و بدهــکاری اقتصــادی در 

زندان هستند. 
 وی گفــت: در ســخت ترین شــرایط اقتصــادی٬ به 
جــای حمایــت از تولیدکننــدگان شــاهد فشــارهایی 
همچــون بحــث تراکنــش مالیاتــی بودیــم کــه جــای 
تعجب دارد ما معتقدیم باید حق دولت و بیت المال 
پرداخــت شــود؛ امــا نــه اینکــه به دلیــل نبــود اجرای 
درســت قانــون٬ تولیــد بــا موانــع مواجــه باشــد. وی 
تصریــح کــرد: اقتصــاد مقاومتــی به ســرمنزل نخواهد 
تولیدکننــده  کــه  امنیتــی  و  آرامــش  بــا  مگــر  رســید 

احساس کند.
محمد رضا مودودی، معاون توسعه صادرات کاال 
و خدمــات ســازمان توســعه تجــارت ایران نیــز گفت: 
ایــران نوزدهمیــن بازار بزرگ تجاری دنیــا را در اختیار 
دارد که این مســئله بیان  کننده فرصت های بسیاری 
بــرای انجــام فعالیت هــای اقتصادی در داخل کشــور 

است. 
بــرای کشــور  بــازار هــم  از  ایــن حجــم  افــزود:  وی 
فرصــت اســت و هــم تهدید؛ فرصــت اســت از آنجا که 
نشــان می دهــد بــازار خوبی بــرای تولیــد محصول در 
اختیــار صنعت گــران داخلی قــرار دارد و تهدید اســت 
از آن جهــت کــه اگــر مــا نتوانیــم نیازهــای داخلــی را 
تولیــد کنیــم به یک بــازار وارداتــی تبدیل می شــویم. 
وی بیــان کــرد: اگر صادرکنندگان مــا تنها بخواهند به 
بازار ســنتی افغانستان و عراق متکی باشند در عرصه 
رقابت هــای جهانــی موفــق نخواهنــد بــود؛ بنابرایــن 
الزم اســت سطح نگاه صادرکنندگان ارتقا یابد و آنان 

به تصاحب بازارهای بین المللی بیندیشند. 
رشــد  مســیر  در  ایــران  اقتصــاد  داد:  ادامــه  وی 
گام برمــی دارد و در طــول 15 ســال گذشــته کشــور در 

شفافیت مالی، راهکار تصمیم گیری مناسب
 

نفیسه تقی زاده 
مدرس دانشگاه، مشاور مالی و کارآفرين

هــدف نهایــی کلیــه  صورت هــای   مالــی، بهبــود تصمیم گیــری توســط ســرمایه گذاران، وام دهندگان 
و ســایر اســتفاده کنندگان می باشــد تــا جایــی که صورت های  مالی شــرکت و از جمله ســود حســابداری 

شفاف تر شود. 
اطالعــات مناســب و مرتبــط بــا موضوع تصمیــم، از عوامل مؤثــر در تصمیم گیری اســت. بــا توجه به 
تنــوع اســتفاده کنندگان گــزارش مالــی و متفاوت بودن نیازهــای اطالعاتی آن هــا در صورتی که اطالعات 
بــه صــورت نامتقــارن بیــن افراد توزیع شــود و انتقال اطالعــات به صــورت نابرابر بین اســتفاده کنندگان 
صورت گیرد، منجر به نتایج متفاوت نســبت به موضوعی واحد می شــود. کســب اطالعات درباره ارزش 
اقتصادی شــرکت ها، ورای اینکه در ســود حســابداری منعکس می شــود، پرهزینه می باشد. وقتی این 
هزینــه در بیــن ســرمایه گذاران متفــاوت باشــد، آن ها اطالعاتی کســب می کننــد که منجر به عــدم تقارن 

اطالعاتی می شود.
همچنین عدم تقارن اطالعاتی در بین سرمایه گذاران می تواند در سراسر شرکت ها متفاوت باشد به 
طوری که وقتی اطالعات کمتری درباره ارزش شــرکت، فراتر از آن چیزی که منعکس شــده اســت، وجود 
داشــته باشــد و هزینه های کسب حاشیه ای سرمایه گذاران افزایش یابد می تواند شفافیت را تحت تأثیر 

قرار دهد. 
ســرمایه گذاران بــه عوامــل مؤثر بر بازده ســهام واکنش نشــان می دهند. یکی از عواملــی که بر بازده 
ســهام تأثیر دارد، شــفافیت ســود اســت؛ بنابراین ســود گزارش شــده، یکــی از معیارهــای تعیین بازده 
مــورد  انتظــار ســهام داران اســت و انتظــارات از ســود آینده بــه عنوان شــاخصی برای برآورد بــازده آتی 

سرمایه گذاری است.
هرچقــدر ســود گزارش شــده شــفاف تر باشــد، عــدم تقــارن اطالعاتــی و صــرف ریســک اطالعاتی و 
احتمــال گزینــش معکــوس کاهــش می یابــد و ســهام داران نــرخ بــازده مــورد انتظــار کمتــری طلــب 

می کنند.
زیــرا ســهام داران و  بگیــرد؛  نادیــده  را  گزارشــگری مالــی  کمتــر کســی می توانــد اهمیــت شــفافیت 
اعتباردهنــدگان تصمیمــات بااهمیــت ســرمایه گذاری خــود را بــر اســاس اطالعــات مالــی شــرکت ها 
می گیرند. آن ها خواســتار اطالعات بیشــتر و شــفاف تری درباره عملکرد شــرکت هستند. افشای کامل 
همــراه با شــفافیت گزارشــگری مالی می تواند شــرایط مطمئنــی را ایجاد کرده و اعتماد ســرمایه گذاران 

را ارتقا دهد. 
شــفافیت، تأثیــر مثبتــی بــر عملکــرد شــرکت ها دارد و می توانــد از منافــع ســهام داران حفاظــت 
کنــد. صورت هــای مالــی مبهــم میــزان بدهــی شــرکت را پنهــان کــرده و چنانچــه شــرکت در آســتانه 
ورشکســتگی باشــد، ایــن شــرایط پنهــان می ماند. از ایــن رو شــفافیت دارای جذابیــت زیادی برای 

است. سهام داران 

دادرسی الکترونیکی

 
  به لحاظ ضرورت تصمیم ســازی مســئولین کشور به ویژه ارزیابی اظهارات و عملکرد افراد در مظان 
اتهــام٬ فراهــم آمــدن تجمیع اطالعات مردمی اســتفاده از  فنــاوری اطالعات را ضرورتــی اجتناب ناپذیر 
مــی نماید.علی الخصوص دسترســی به ســوابق افراد کــه قضات بتوانند بهتریــن تصمیم را در خصوص 

شخص تعیین و اعمال نمایند.
در این زمینه تشکیالتی در قوه قضاییه  با نام  دادرسی الکترونیکی ایجاد شد که  امتداد آن دفاتری 
تحــت عنــوان خدمــات الکترونیــک قضایی پیش بینی  و در اســتان ها  راه اندازی شــد  تا دسترســی به 

وسیله سامانه ))ثبت ثنا((  برای مردم فراهم گردد.

اکبر علی پور 
مدير دفتر خدمات الکترونیک قضایی



5سپهر اقتصاد دی 1396
شماره 14  8 صفحه

گزارش

بازار سوغات قم بیش از چهار هزار فرصت شغلی ایجاد می کند
ایرنــا- یکــی از پژوهشــگران قمــی نمونــه کشــور گفت: بازار ســوغات قم درصورتــی که هر زائر تنهــا 100هزار ریال خریــد کند، بیــش از 2 هزار و 300 

یادداشتمیلیارد ریال ارزش اقتصادی دارد و می تواند 4 هزار و 600 فرصت شغلی به وجود آورد.

معــــرفی برترین ژنرال های اقتصـــــادی استان قم

ضمانت نامه

 عقــد ضمــان یــا ضمانت نامــه، عبــارت اســت از عهــد گرفتــن مالــی کــه بــر ذمــه دیگــری اســت.
پرداخــت وجــه  بــه  بانــک  یــک  برگشــت  قابــل  غیــر  تعهــد  از  اســت  عبــارت  بانکــی،  ضمانت نامــه 
مــورد ضمانــت در صــورت عــدم ایفــای تعهــدات تحــت قــرارداد، توســط شــخص ثالث . بانــک بنا 
بــه درخواســت اشــخاص حقیقــی و یــا حقوقــی پرداخــت دیــون و یــا انجــام تعهداتــی کــه بــه  نفــع 
ســازمان ها و مؤسســات دولتــی و دســتگاه های اجرایــی و بخــش خصوصــی بــه عهــده متقاضیان 
اســت، بــا رعایــت آیین نامه صــدور ضمانت نامه و ظهرنویســی از طرف بانک ها و نیز دســتورالعمل 

صــدور ضمانت نامه هــا، ضمانت می نماید .
 ضمانت نامه ها برای موارد ذیل صادر می شوند: 

- ضمانت نامه هــای حســن انجــام تعهــد و حســن انجــام کار؛ - ضمانت نامه هــای اســترداد کســور 
وجــه الضمــان؛ - ضمانت نامه هــای اســترداد پیش پرداخــت؛ - ضمانت نامه های تعهــد پرداخت؛ - 

ضمانت نامه های گمرکی؛ - ضمانت نامه های ارزی؛ - سایر ضمانت نامه ها. 
• کارمزد صدور ضمانت نامه با توجه به نوع وثائق و مطابق آخرین تعرفه های ابالغی و در چارچوب 
ضوابــط و مقــررات جــاری بانــک در هنگام صــدور ضمانت نامــه، از متقاضی أخذ می گــردد. در صورت 

تمدید ضمانت نامه )برای هر بار( کارمزد دریافت می گردد.                      
• با دریافت تقاضای صدور ضمانت نامه، شخصیت، صالحیت فنی و توانایي مالي و مناسبتی که 
ایــن عوامــل با موضوع و مبلغ ضمانت نامه دارند بررســي و در صورت انطباق مراتب فوق درخواســت 

متقاضي پذیرش مي گردد .
• درخواست یك مشتری برای صدور ضمانت نامه به نام یک شخص دیگر قابل بررسی نمي باشد. 
• میزان ســپرده نقدی و انواع وثائق الزم جهت صدور ضمانت نامه، بر اســاس دستورالعمل صدور 

ضمانت نامه ها توسط ارکان اعتباری تعیین مي گردد. 
• ضمانت خواه می بایست سپرده نقدی و وثائق تعیین گردیده را پس از ابالغ ارکان اعتباری بانك، 

تأمین نماید، پس از تودیع سپرده نقدی و وثائق مورد نیاز، ضمانت نامه مورد نظر صادر مي گردد .
 • ضمانت نامــه دارای سررســید معیــن اســت کــه طبــق نظــر کارفرمــا و بــا توجــه بــه موضــوع 
ضمانت نامه هــای  سررســید  معمــوال  می گــردد.  مشــخص  آن  بــه  مربــوط  طــرح  و  ضمانــت  مــورد 
صــادره حداکثــر یــك ســال بــوده و در طرح هــا یــا برنامه هــای بــا طــول زمانــی بیــش از یــك ســال، 
ضمانت نامه هــای مربوطــه یک ســاله صــادر گردیــده و در سررســید ضمانت نامــه )در طــول اجرای 

طرح یا برنامــه( تمدید می گردد. 
تمدیــد ضمانت نامــه منــوط بــه أخــذ موافقــت کتبــی ذي نفــع و ضمانت خــواه مبني بــر تمدید 
تاریــخ سررســید ضمانت نامه و پرداخــت کارمزد تمدید و تأمین وثائــق مورد نظر بانک )در صورت 
تغییــر وثائــق مــورد نظــر بانک( مي باشــد. تعهــد بانــک در قبــال ضمانت نامه های صــادره حداکثر 
تــا سررســید ضمانت نامــه بــوده و در صورتــي که تا قبــل از سررســید ضمانت نامه، دســتوری مبني 
بــر تمدیــد و یــا ضبــط ضمانت نامــه از طرف ذ ي نفــع کتبًا  به بانــک واصل نگردد، پس از سررســید 

ضمانت نامــه، بانک تعهــدی در مقابل ذ ي نفع ندارد .
نحوه تقلیل ضمانت نامه: 

مبلــغ ضمانت نامــه طبــق درخواســت ذي نفــع قابــل تقلیل مي باشــد و بانــک به محــض دریافت 
درخواســت کتبي مضمون  له )ذي نفع( مبنی بر تقلیل ضمانت نامه، نســبت به صدور اســناد تقلیل و 

ارسال آن، جهت اطالع ذ ي نفع و ضمانت خواه )مضمون عنه( اقدام مي نماید. 
ضوابط ابطال ضمانت نامه ها:

• انقضاء سررسید ضمانت نامه و عدم درخواست تمدید آن توسط ذي نفع؛ 
• ارائه الشه ضمانت نامه به انضمام نامه کتبي ذي نفع مبني بر ابطال.

پــس از ابطــال ضمانت نامــه، موضوع کتبا به اطالع طرفین ضمانت نامه رســیده و ســپرده نقدی و 
وثائق دریافتي به مشتری مسترد می گردد.

حسن فالطون 
کارشناس امور بانکی

صــادرات کاال و خدمــات بــا رشــد یک هــزار درصــدی 
مواجــه بــوده و در ســال 95 بــه حجــم صــادرات 44 

میلیارد دالری رسیده است. 
مــودودی گفت: بــرای تصاحب بازارهــای جهانی 
بایــد بنگاه هــای تجــاری مــا در خــارج از کشــور دفتــر 
فعال داشــته باشــند؛ امــا اکنــون کمتــر از 40 درصد از 
بنگاه های اقتصادی ایران در خارج از مرزهای کشــور 
دفترهای تجاری فعال دارند؛ همچنین الزم است با 
مشــارکت بخــش خصوصی و همراهــی دولت، حجم 
مبــادالت اقتصــادی و صــادرات کاالهــای داخلــی به 
بازارهــای جهانــی، رقمــی بســیار فراتر از حــد موجود 

باشد. 
ســید مهدی صادقی، اســتاندار قم تالش مضاعف 
مسئوالن برای خصوصی سازی را به عنوان اصلی مهم 
در راســتای شــکوفایی اقتصادی مــورد تأکید قــرار داد. 
وی با اشــاره به اهمیت اصالح مقررات و رفع مشکالت 
و موانــع واحدهــای تولیدی اظهار داشــت: مســئوالن 
بایــد ضمــن تــالش بــرای پیگیــری رفــع ایــن موانــع از 
دستگاه های ملی، انعطاف الزم برای حمایت از فعاالن 
اقتصادی را داشته باشند. صادقی افزود: در انتخاب و 
جابه جایی مدیران دولتی استان، نگاه بهره ور و مثبت 
ایشان برای کمک به واحدهای تولیدی و نیز هم گرایی 

جهت نیل به اهداف مدنظر بوده است. 
اســتاندار قــم در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
بــرای  اولویت هــا  مهم تریــن  از  را  خصوصی ســازی 
عــدم  بــر  تأکیــد  بــا  و  اقتصــادی دانســت  شــکوفایی 
اقتصــاد  بخــش  در  دولتــی  مدیــران  تصدی گــری 
خاطرنشــان کرد: بایستی شرایط واگذاری واحدهای 
بــه بخــش  اقتصــادی و پروژه هــای عمرانــی دولتــی 

خصوصی تسهیل یابد.
در قســمت پایانی این مراسم دکتر علی الریجانی، 
رئیس مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه افتخار 
بزرگی اســت که در جمع صادرکنندگان حاضر شــده و 
صحبت هــای خــوب و متنوعی در این جلســه مطرح 
آقــای  کشــور  تولیــد  نحــوه  دربــاره  ادامــه داد:  شــده 
آقاجانــی اشــاره داشــتند که محصــوالت ایرانی اغلب 

گران تولید می شوند. 
وی بــا اشــاره بــه هزینــه باالیــی کــه در فیــش برق 
یکــی از تولیدکننــدگان آمــده اســت گفــت: بایــد ایــن 
موضوعات بررســی شــود و بــا پشــتیبانی از صادرات، 

ایــن بخش ســامان یابــد. البته بخشــی از صحبت ها 
ایــن  کــه  اســت  صادراتــی  نویــن  روش هــای  دربــاره 

موضوع نیز صحیح است.
 رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: تا صادرات 
کشــور راه نیفتــد، وضــع اقتصاد تغییــر نمی کند و باید 
ایــده رونــق صــادرات همــواره مدنظر باشــد. موضوع 
دیگــر که اشــاره شــد بخــش امنیــت اقتصادی اســت 
بایــد  و  اســت  نیــز حــرف درســتی  ایــن موضــوع  کــه 
تولیدکنندگان احســاس کنند که بخش های اصلی از 
آن ها حمایت می کنند؛ چرا که حمایت از تولیدکننده 
الریجانــی  دکتــر  می شــود.  محســوب  بزرگــی  افتخــار 
ادامــه داد: تولیدکننــده رکــن اصلی کشــور اســت و اگر 
تولیدکنندگان آسایش روانی نداشته باشند، اقتصاد 

سامان نمی یابد.
روی  بــر  قــوا،  کــرد: در جلســه ســران  تأکیــد   وی 
حمایت از بخش تولید تأکید شد و در این راستا باید 
ســند امنیــت اقتصادی تدوین شــود تا همــه بدانند 
که در پوشــش این امنیت می توانند به توسعه توجه 
کننــد و ایــن موضــوع پیگیــری خواهــد شــد. در هــر 
صــورت صادرکنندگان نباید احســاس تحقیر داشــته 
باشــند و اگر در مســائلی دغدغــه دارند بایــد در قالب 
ســند امنیت اقتصادی لحاظ شــود؛ چرا که صادرات 

راه نجات کشور است.
تأکیــد  بــا  اســالمی  شــورای  مجلــس  رئیــس   
افــزود:  صادراتــی  مشــوق های  بــه  توجــه  لــزوم  بــر 
بــرای راه انــدازی موتــور صــادرات  خیلــی از کشــورها 

مشــوق های  می کننــد،  حمایــت  صادرکننــدگان  از 
صادراتــی در کشــور پنچر اســت، مشــوق ها یک ســاله 
هســتند ؛ لــذا صادرکننــدگان دل قرصــی ندارنــد و اگر 
ســازمان برنامــه وبودجــه نیــز بــا کمبــود منابــع مالی 
روبرو شــود، منابعی که برای مشوق های صادراتی در 

نظر گرفته به بخش های دیگر اختصاص می دهد. 
دکتــر الریجانــی افــزود: در جلســه با وزیــر صنعت، 
معــدن و تجــارت نیــز ایــن موضــوع را مطــرح کــردم 
کــه بایــد از صــادرات پشــتیبانی دائمــی شــود و ایــن 
موضــوع در بودجــه کشــور منعکــس شــود و در ایــن 
بــر  تعرفــه  اعمــال  لــزوم  راســتا پیشــنهاداتی، ماننــد 
واردات برخی از کاالها مطرح شــد. همچنین به یکی 
از کمیســیون های تخصصی مجلس تأکید داشتم که 
در ایــن رابطه طرحــی را آماده کنند؛ چــرا که این گونه 
طرح هــا بــار مالی نیز ایجاد نمی کند و اگر دولت الیحه 
ندهــد می توانــد در قالــب طرح پیگیری شــود. وی با 
تأکیــد بــر لزوم اینکــه باید پشــتیبانی از صــادرات یک 
امر دائمی باشــد افزود: وزارت صنعت و اتاق بازرگانی 
پیشــنهادهای خــود را در راســتای حمایــت دائمی از 
صــادرات ارائــه دهــد. صــادرات اســتان قــم نیــز باید 
بیش از مقدار فعلی باشد، هر چند که کارهای خوبی 

صورت گرفته؛ اما نیاز به جهش بیشتر وجود دارد.
 رئیــس قــوه مقننــه کشــورمان تصریح کــرد: برخی 
از محصــوالت تولیــدی برای صادرات به کشــورهایی 
مانند افغانســتان و عراق خوب است؛ اما اینکه فقط 
بــه بازارهای اطراف توجه کنیم، نگاه خوبی نیســت، 

بلکه باید رویکرد فراگیر باشــد و در این راستا می توان 
به بازار روسیه نیز توجه کرد، در حال حاضر با روس ها 
از روابــط خوبــی برخورداریم و به صــورت اجمالی نیز 
آنــان عالقه منــد به مبادالت اقتصادی هســتند؛ ولی 
بازار صادرات ما رونق ندارد و تنها یک الی دو شرکت 

در روسیه حضور موفقی دارند. 
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه 
واگذاری بنگاه های اقتصادی به مردم، خوب اســت 
افــزود: 10 ســال از اجــرای قانــون اصــل 44 می گذرد و 
در ایــن راســتا مجلــس و مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام ارزیابی هایــی انجــام داده انــد. در هــر صــورت 
دولــت، اصــل 44 را ســقط جنین کرد و ایــن موضوع 
به صورت صحیح اجرا نشد و هدف، رقابت، اقتصاد 
مردمــی و کاهــش قیمت هــا بــود کــه محقــق نشــد و 
مثــاًل یک نیروگاه در قالب رد دیــون به وزارت دفاع یا 
بنیاد شــهید ارائه شــد که اگر دســت وزارت نیرو باقی 
می مانــد بهتر بــود، در هر صورت بایــد الزاماتی ایجاد 
شود و اشــکاالت برطرف شود و اگر این چنین نشود، 

مجازات هایی در نظر گرفته شده است. 
بایــد  صــادرات  اینکــه  بیــان  بــا  الریجانــی  دکتــر 
برجسته شود افزود: دوستان اتاق بازرگانی، همراه با 
سایر دستگاه های ذی ربط پیشنهادات مدون خود 
را در راستای تقویت تولید و صادرات ارائه دهند تا در 
بودجه ســال 97 لحاظ شود و بخش هایی که نیاز به 
قانــون دائمی دارند، از طریق طــرح یا الیحه، مدنظر 
قــرار گیرنــد؛ چــرا کــه اصطالحًا ایــن رفت وبرگشــت ها 
بین ما و بخش خصوصی می تواند به رفع مشــکالت 

منتهی شود.
در  شــیمی  شــرکت های  از  مراســم  پایــان  در   
الکتریــک  طوفــان  کانیهــا(٬  زاج  (محمــود  ســلف 
فــارس )ابولفضــل صفایی(٬ چســب اســتحکام )علی 
آقاجانــی(٬ زریــن ترنج مهرو )مجتبی مســتوفی نژاد(٬ 
رامــا مهر آریــا )احمد یوســف زاده(٬ پایــدار پیمان قم 
)جواد بشیری(٬ پارسیان پارت پاسارگاد )محمدعلی 
گل شــیرازی(٬ کیمیا ســامانه ســبز٬ )احمد شــکری(، 
آریــا صنعــت معصومی٬ )محســن معصومــی(، الیاس 
نگیــن آریــا )حســن کرمــی(٬ لینا نیــک )ســعید فرجی 
و  نــژاد(،  صــراف  )کمــال  شــکوهیه  کبیرپانــل  فــرد(، 
ســیف اهلل بشــیری )ســیف اهلل بشــیری(، بــه عنــوان 

صادرکنندگان برتر استان تقدیر شد.
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برنامه ریزی جذب 130 میلیون دالر سرمایه خارجی برای قم
فارس - عادل علیپور، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم گفت: امسال رقم 130میلیون دالر برای جذب سرمایه گذاری خارجی به استان 

تعیین شده است و اگر یک یا دو پروژه تولید برق خورشیدی در استان قم به نتیجه برسد، به این رقم می رسیم. یادداشت
تکلیف بیمه ای کارفرما در قبال کارگر

مطابــق قانــون تأمیــن اجتماعــی یکــی از مســئولیت های کارفرما، بیمه کــردن کارگــران و پرداخت 
حــق بیمــه مقــرر بــه ســازمان تأمیــن اجتماعی اســت. کارفرما، شــخص حقیقــی یا حقوقی اســت که 
بیمه شدگان به دستور یا به حساب او در محلی که تعیین می کند در قبال انجام کار و دریافت مزد یا 

حقوق مشغول به کار می شوند.
بر این اساس، رابطه کارگر و کارفرمایی شکل گرفته و مسئولیت هایی براساس قوانین کار و تأمین 
اجتماعی متوجه وی خواهد بود. طبق ماده ٣٦ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مســئول پرداخت 
حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی است و مکلف است در موقع پرداخت 
مزد یا حقوق و مزایا، ســهم بیمه شــده را کســر کرده و ســهم خود را بر آن افزوده به این سازمان تأدیه 

کند.
در صورتی که کارفرما از کســر حق بیمه ســهم بیمه شــده خودداری کند شــخصًا مســئول پرداخت 
آن خواهــد بــود. تأخیر کارفرمــا در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مســئولیت و تعهدات 
ســازمان تأمین اجتماعی در مقابل بیمه شــده نخواهد بود .طبق ماده ٣٩ قانون تأمین اجتماعی، 

کارفرمایان می بایست حق بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد پرداخت کنند.
چنانچــه کارفرمــا مطابــق مقررات جــاری از ارائه لیســت و پرداخت حق بیمه کارگــران یا کارمندان 
خود امتناع کند، بیمه شدگان می توانند با مراجعه به شعب سازمان تأمین اجتماعی و ارائه مدارک 
و مســتندات دال بر اشــتغال درکارگاه مورد نظر ادعای ســابقه کنند. مدارک أخذ شــده از متقاضی در 
کمیته های احتســاب ســوابق سازمان تأمین اجتماعی ارزیابی شده و درصورت اثبات ادعا، سازمان 
تأمین اجتماعی حق بیمه مقرر را مطابق ضوابط  رأسًا محاسبه و از کارفرما مطالبه و وصول می کند.

کوتاه از اقتصاد استان

کار قالی بافان انداخته اند گره در  که  سودجویانی 
ســازمان تأمیــن اجتماعی - برخــی افراد بــرای بیمه 
شــدن بــه هــر قیمتــی بــا ارائــه اطالعــات غیرواقعــی بــه 
سازمان های مرتبط به ویژه تأمین اجتماعی، راه را برای 
ارائــه تســهیالت قانونی به قالی بافان حقیقی بســته اند 
و امــروز ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه دلیــل عملکــرد 
سوءاستفاده جویانه برخی از متقاضیان بیمه قالی بافی 
مجبور شده تا دست به عصا قالی بافان حقیقی را بیمه 

کند.
براســاس آمــار و ارقــام رســمی، از ابتــدای ســال ٩٤ تــا 
پایــان شــهریورماه ســال ٩٦، بیمــه 4هــزار و630 نفــراز 
افــرادی که قالی بــاف نبوده و از تســهیالت قانونی کمک 
دولت سوءاســتفاده می کردند با نظارت و بازرسی دقیق 
تأمین اجتماعی قم قطع شــده و این در حالی اســت که 
تا قبل از شروع طرح بازرسی و راستی آزمایی بیمه شدگان 
قالی بافی در استان قم تعداد کل بیمه شدگان قالی بافی 

به بیش از ١١ هزار و ٣٦٠ نفرقالی باف می رسید.
قانــون بیمه هــای اجتماعــی قالی بافــان و بافندگان 
فرش و شــاغالن صنایع دســتی شناســه دار و کــد دار، در 
تاریخ ١٨ مردادماه ســال ٨٨ در مجلس شورای اسالمی 
به تصویب رسید و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ٢٢ آذر 
ماه همان سال در کمیسیون اجتماعی دولت به استناد 

اصل ١٣٨ قانون اساسی مصوب شد.
طبــق مــاده ٤ از آیین نامــه اجرایی قانــون بیمه های 
اجتماعــی قالی بافــان مصوبه مجلــس در ســال ٨٨، ٢٠ 
درصد حق بیمه سهم کارفرمایی از سوی دولت و هفت 

 درصد نیز از سوی بیمه شده پرداخت خواهد شد.
علــی اصغــر دادخــواه٬ مدیــرکل تأمیــن اجتماعی قم 
می گوید: سازمان هایی که می توانند این مشمولین را به 
تأمیــن اجتماعی معرفی کننــد، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی هستند 
که این مراجع پس از شناسایی، متقاضیان واجد شرایط 
را بــه ســازمان آموزش فنی وحرفــه ای معرفی می کنند تا 
مبــادرت به أخذ کارت فنی مهارت کنند و در نهایت این 
افراد با داشتن کارت مهارت فنی به شعب سازمان تأمین 

اجتماعی برای انعقاد قرارداد بیمه مراجعه می کنند.
وی می افزاید: کارفرمایان کارگاه های مشــمول قانون 
مذکــور نیــز می تواننــد بــه منظــور بهره منــدی از ســهم 
کارفرمایی در قبــال فرد دارنده کارت مهارت فنی معتبر، 
مدارک مربوطه را به شعب تأمین اجتماعی ارائه کنند تا 
نسبت به ثبت و ذخیره اطالعات کارت مذکور در سیستم 

مکانیــزه و ارســال مــدارک مربوطه در پرونــده فنی بیمه 
شــده اقدام شــود.علی اصغر دادخواه با اشــاره به شــرط 
پذیرش درخواست ها برای انعقاد قرارداد بیمه در شعب 
تأمین اجتماعی گفت: شرط پذیرش بر این مبناست که 
حداقل ســن واجدین شــرایط باید ١٥ ســال و حدکثر ٥٠ 
ســال باشــد و این افراد از لحظه تاریخ ثبت تقاضایشــان 
در دفتر شعب تأمین اجتماعی درخواست شان پذیرفته 

می شود و می توانند حق بیمه خود را پرداخت کنند.
وی در توضیــح افــرادی که سّنشــان بیش از ٥٠ ســال 
است تصریح کرد: درخواست شان با این شرط پذیرفته 
می شــود که اواًل سّنشــان بیش از ٥٥ نباشد و دوم اینکه 
حــق بیمه مــازاد ٥٠ ســال را به طور یکجا پرداخت کنند. 
شــرط دیگر این اســت که از تاریخ پذیرش تقاضا توســط 
تأمیــن اجتماعــی تــا تاریــخ پرداخت حق بیمــه بیش از 
یک ماه فاصله ایجاد نشود و هر فرد فقط یکبار می تواند 

متقاضی پرداخت حق بیمه مازاد ٥٠ سال شود.
مدیرکل تأمین اجتماعی قم با اشاره به اینکه ضوابط 
انعقــاد قــرارداد و وصــول حــق بیمــه در فرمــی جداگانــه 
طراحی شده که شامل مشخصات متقاضی، نوع شغل 
و دســتمزد، مبنای پرداخت حق بیمه است اظهارکرد: 
مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در ســال ٩٦ نمی تواند 
از ٣٠٩ هــزار و ٩٧٧ ریــال  کمتــر و از ٢ میلیــون و ١٦٩ هزار و 
٨٤٠ ریال در روز بیشتر باشد و این فرم بعد از اینکه به ثبت 
رســید و سازمان بررســی های الزم را انجام داد در نهایت 
مــورد موافقت قرار می گیرد و فرد درخواســت کننده باید 
حق بیمه مقرر خود را در زمان تعیین شــده و بر اســاس 

قانون پرداخت کند.

وی تأکیــد کــرد: زمــان پرداخــت حــق بیمــه در بیمه 
قالی بافــان نباید بیش از ســه ماه فاصله داشــته باشــد، 
حال ممکن اســت در سیستم پیش بینی شــود که افراد 
حق بیمه خــود را به صورت پیش پرداخــت بپردازند که 
این زمان می تواند حداقل سه ماهه باشد ؛ اما در نهایت 
این موضوع بستگی به سیاست هایی دارد که به هنگام 

اجرا لحاظ می شود.
دادخواه اضافه کرد: مبنای محاسبه نرخ حق بیمه بر 
اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تعیین 
می شــود که امسال بر مبنای روزانه ٣٠٩ هزار و ٩٧٧ ریال 
است و اگر کسی بخواهد دستمزد باالتری را انتخاب کند 
شخصًا مســئول پرداخت صد در صد حق بیمه مازاد بر 
حداقل اســت.وی تأکید کرد: نرخ حق بیمه مشمولین، 
مطابــق نــرخ مقــرر در مــاده ٢٨ قانون تأمیــن اجتماعی 
می باشــد که ٢٠ درصد حق بیمه ســهم کارفرما، بر عهده 
دولت است و هفت درصد نیز توسط بیمه شده پرداخت 

می شود و در مجموع ٢٧ درصد می شود.
اینکــه  اعــالم  بــا  قــم  اجتماعــی  تأمیــن  مدیــرکل 
بیمه شدگانی که به صورت انفرادی حق بیمه پرداخت 
می کنند از شــمول قانون بیمه بیــکاری خارج اند، اظهار 
داشــت: اما مشموالنی که توسط کارفرما حق بیمه شان 
پرداخــت می شــود چــون مزدبگیــر هســتند مشــمول 
پرداخت ســه درصد حق بیمه بیکاری می شــوند و نرخ 

حق بیمه آن ها ٣٠ درصد است.
دادخواه در ادامه گفت: شرایط برقراری مستمری های 
کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت و بازنشســتگی و مســتمری 
بازماندگان و از کارافتادگان و استفاده از خدمات درمانی 

و بهداشتی عینًا مطابق تعاریف مندرج در قانون تأمین 
اجتماعی برای کلیه بیمه شدگان تعیین شده است.

وی با اعالم اینکه تأمین اعتبار دفترچه های درمانی 
بیمه شــدگانی که حق بیمه شــان را به صــورت انفرادی 
پرداخــت می کننــد تــا پایــان دوره ای اســت که فــرد حق 
بیمه اش را پیش پرداخت کرده است افزود: این موضوع 
در خصوص بیمه شدگان کارفرمایی همانند سایر بیمه 

شدگان اعمال می شود.
توســط  بیمــه  حــق  پرداخــت  نحــوه  دربــاره  وی 
بیمه شــدگان اضافه کــرد: برای اینکه مراجعــات مکرر به 
شعبه صورت نگیرد متناسب با توان مالی و مناطق محل 
زندگی افراد این موضوع به صورت توافقی با بیمه شــده 

انجام می شود.
دادخــواه اظهار داشــت: حوادث ناشــی از کاری که در 
این نوع بیمه تعریف شــده، حوادثی اســت که در ارتباط 
به حرفه بافندگی قالی و قالیچه و گبه و همچنین صنایع 
دستی خانگی با تشخیص سازمان تأمین اجتماعی برای 

بیمه شده حادث می شود، پیش بینی شده است.
دادخواه در ادامه گفت: در ماده ١٢ آیین نامه اجرایی 
ایــن قانون آمده اســت کــه اجرای این قانون و تــداوم آن 
در سال های آینده منوط به تأمین اعتبار الزم در قوانین 
بودجه ای ساالنه کشور از سوی دولت است که به حساب 

سازمان واریز می شود.
وی افزود: این بدان معناست که اگر در سال های آتی، 
دولت محلی برای پرداخت حق بیمه این افراد دربودجه 
سالیانه کشور تعیین نکند افراد باید خودشان تمام حق 

بیمه را پرداخت کنند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن موضوع قانونگــذار به 
صراحــت اعــالم کــرده که بایــد پول به حســاب ســازمان 
تأمین اجتماعی واریز شــود اظهار داشــت: در صورتی که 
این اتفاق نیفتد سازمان تأمین اجتماعی هیچ تکلیفی 
نسبت به اختصاص ٢٠ درصد حق بیمه سهم دولت به 
افراد را ندارد.وی در توصیه ای به افراد در زمینه نگهداری 
اسناد مربوط به پرداخت حق بیمه گفت: بیمه شدگان 
قالی باف، بیمه شدگان مشاغل آزاد، رانندگان و هرکسی 
کــه شــخصًا متولی پرداخــت حق بیمه خود اســت بهتر 
است اسناد پرداخت حق بیمه خود را در یک پوشه ای 
نگهــداری کنــد کــه اگر زمانــی بین بیمه شــده و ســازمان 
اختالفی پیش آمد این اسناد را ارائه دهد تا بر اساس آن 

اسناد رفع اختالف شود.

it قم در میان استان های توسعه یافته در حوزه
ایســنا - طبق آخرین آمارها اســتان های تهران با 7.24 درصد، ســمنان با 6.54، مازندران با 6.45، 
قــم 6.5 و اســتان البــرز بــا 6.43 درصــد در دســته اســتان های بســیار خــوب در حــوزه توســعه یافتگــی 

ارتباطات و فناوری اطالعات  قرار می گیرند.
در این دســته بندی که توســط نظام پایش شــاخص های فناوری اطالعات و ارتباطات کشــور انجام 
شده است، کشور ایران نیز با نرخ توسعه یافتگی 5.57 درصدی، از جایگاهی متوسط در دنیا برخوردار 

است.

ح تبديل فضاهای مازاد آموزشی به فضاهای تجاری اجرای طر
فارس - حمید رضا دژاکام، مدیرکل آموزش وپرورش اســتان قم گفت: طبق قانون بودجه ســال 96، 
اجــازه تغییــر فضاهــای مازاد آموزش وپــرورش به فضای تجــاری در قالب اجاره صادر شــد، اگر این اتفاق 
بیفتد بســیاری از مشــکالت مدارس اســتان قم حل خواهد شــد. این فضاها در اســتان مورد شناسایی 

قرار گرفته است و مجوز تغییر کاربری این فضاها باید هر چه سریع تر صادر شود. 

گذاری به بخش خصوصی اراضی قابل سرمایه گذاری در منطقه 2 آماده وا
شــهرداری - رضــا رحیمــی، سرپرســت شــهرداری منطقــه دو از آمادگــی ایــن منطقــه بــرای واگــذاری 
اراضــی قابــل ســرمایه گذاری به بخش خصوصی خبــر داد. وی افزود: واگذاری 38 هزار درخت پســته در 
بوســتان معصومیــه، پیش بینی 5 هــزار مترمربع زمین در انتهای بلوار بنی فضل بــرای بازار روز و طراحی 
فضای گردشــگری در بوســتان پونه از دیگر ایده ها و برنامه های ستاد سرمایه گذاری منطقه می باشد که 

می بایست با هماهنگی بخش های مربوطه شهرداری قم انجام شود.

محمد تلخابی
رییس روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی استان
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کشاورزی - صنعت

قم دارای یک غرفه درسرای تجاری ایرانیان در آستاراخان روسیه است 
ایرنا - ســید مهدی محمود زاده٬ مدیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشــاورزی قم با اشــاره به افزایش حجم صادرات قم به کشــور 

کوتاه از اقتصاد استانروسیه گفت: قم یکی از 12 غرفه سرای تجاری ایرانیان در آستاراخان روسیه را به خود اختصاص داده است.

کشاورزی قم برای توسعه شهر هزینه شده است بهترین اراضی 
جهاد کشــاورزی - رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان قم گفــت: از حدود 12 هزار هکتار باغ در شــهر 
قــم، امــروز حــدود 2.5هکتار باقــی مانده و بــه نوعی 
بهترین اراضی کشــاورزی قم برای توسعه شهر هزینه 

شده است.
 محمدرضــا طالیی که در جلســه بنیاد قم پژوهی 
ســخن می گفت اظهار داشــت: شرایط محیط زیست 
در  زندگــی  و  اســت  شــکننده  بســیار  قــم  اســتان  در 
حاشــیه کویــر به ما یاد داده که بایــد منابعی که داریم 
را حراســت کنیــم؛ چــرا کــه اگــر ایــن منابع را از دســت 

بدهیم جبران آن بسیار سخت خواهد بود.
 وی افــزود: در دهــه 50 حدود 12 هــزار هکتار باغ، 
شــهر قم را پوشانده بود و قم هوای مطبوعی داشت 
امــا امــروز بــا تمــام تالش هایــی کــه شــهرداری انجام 
داده، فضــای ســبز اطــراف قــم بیــش از 2 هــزار و500 
هکتــار نیســت و ایــن نشــان می دهد بهتریــن اراضی 

کشاورزی برای توسعه شهر هزینه شده است. 
وی با تأکید بر اینکه کشاورزی در قم مانع از ایجاد 

ریزگرد در این اســتان شده است بیان داشت: برخی 
می گوینــد بــه دلیــل اینکــه آب نداریم باید کشــاورزی 
را در قــم تطعیــل کنیــم؛ ولی ما معتقدیم بــرای اینکه 
بتوانیم شــرایط اقلیمی را حراســت کنیــم باید بخش 

کشاورزی را پایدار نماییم.

طالیــی اظهــار کــرد: حفــظ خــاک، تنهــا بــا کشــت 
محصوالت اســت و اگر کشــاورزی را رها کنیم وضعیت 
قــم  اســتان  در  وغبــار  گــرد  تولیــد  زمینــه  در  بدتــری 
خواهیــم داشــت. وی با بیان اینکه عــده ای هر آنچه 
خواســتند بر ســر کشــاورزی اســتان قم آوردنــد گفت: 

500 میلیــون متــر مکعــب روان آب در دهــه 60 وارد 
استان قم می شد و امروز به صفر رسیده است. 

وی افــزود: در اســتان قم 12هــزار بهره بردار بخش 
کشــاورزی وجــود دارد کــه به دلیل کالن شــهر بودن و 
تک شهرستان بودن، کشاورزی چهار درصد اشتغال 
اســتان قــم را بــه عهده گرفته اســت. رئیس ســازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان قــم در ادامه ســخنان خود 
با اشــاره به اینکه ســنگ زیربنای توســعه، کشــاورزی 
اســت اظهار کرد: هیچ کشوری بدون همراهی بخش 

کشاورزی توسعه نیافته است. 
طالیــی با اشــاره به اینکــه اراضی کشــاورزی قم 10 
درصد اراضی اســتان و 46 درصد اراضی کشــور اســت 
کــه 0/56 درصــد از محصــوالت کشــور را هــم تولیــد 
می کند اظهار کرد: این آمار نشــان می دهد به نسبت 
زمینی که در اختیار داریم٬ تولیداتی باالتر از میانگین 
کشــور داریــم کــه عمــده تولیدات هــم مربوط بــه دام 
بوده اســت؛ چرا که دام و دامپروری با زندگی قمی ها 

عجین شده است. 

کوتاه از اقتصاد استانکوتاه از اقتصاد استان

فراهم بودن زمینه حضور جدی صنعت خودرو در شهرک های صنعتی قم
شــرکت شــهرک های صنعتی - مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی قم، حضور جدی صنعت 

خودرو در استان را سبب توسعه و رونق صنایع کوچک به خصوص قطعه سازی ارزیابی کرد.
امیــر طیبی نــژاد، در نشســت تخصصــی مدیران اســتان با نمایندگان کشــورهای خارجــی فعال در 
حوزه صنعت خودرو اظهارداشت: در حال حاضر تمام زیرساخت ها و زمینه های مورد نیاز حضور 

جدی فعاالن صنعت خودرو در شهرک های صنعتی استان قم فراهم شده است.
وی بــا اشــاره بــه وجــود ظرفیت های موجود اســتان تأکید کــرد: حضور نیروهــای متخصص فنی و 
دانشــگاهی، نیــروی کار، قطعه ســازان توانمنــد و فعال در شــهرک های صنعتی، تأمیــن آب، برق، 
گاز، راه دسترســی، نزدیکــی بــه تهــران به عنــوان پایتخت کشــور، نزدیکی به دو منطقــه فرودگاهی 
و از همــه مهم تــر نگاه مدیریتی حاکم بر اســتان، شــرایطی ایده آل را بــرای راه اندازی واحد صنعتی 
تولید خودرو متصور کرده است.سرمایه گذار طرف ژاپنی نیز در این دیدار با ابراز رضایت از شرایط و 
زیرساخت های موجود در شهرک های صنعتی قم گفت: بازار ایران، از ابعاد مختلف برای کشور ما 
دارای اهمیت است و در شرایط فعلی به دنبال حضور برای تولید کاال در ایران هستیم. وی افزود: 
در ارزیابی های صورت گرفته مشــخص شــد اقتصاد و صنعت ایران به شدت در حال توسعه است 

و ما امیدواریم بتوانیم حضور جدی و خوبی را در ایران داشته باشیم.
 وی یکــی از نیازهــای ســرمایه گذاری کشــور خود را وجــود و تأمین نیروی انســانی متخصص فنی-
دانشــگاهی و نیروی کارســاده دانســت و ابراز امیدواری کرد از پتانســیل دانشگاه ها و مراکز صنعتی 

موجود این بخش در استان قم برای ایجاد اشتغال و تأمین نیروی مورد نیاز بهره  ببرند.

گرو 300میلیارد تومان ح های عمرانی قم در  طر
 رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور، در ســفر یک روزه خود به قم برای حل مشــکالت عمرانی 
اســتان به خصوص قطار شــهری و خســارات کشاورزی سال گذشته و باشــگاه صبا قول مساعدت 
داد محمدباقــر نوبخــت بــا تأکید بر پیگیری اقدامات الزم برای توســعه این اســتان افــزود: در این 
ســفر بــرای توســعه قم بــه ویژه قطار شــهری و اقدامی کــه باید در ایــن رابطه در الیحــه بودجه 97 
صورت گیرد آخرین جلسه مشورتی با استاندار و مجموعه شهری برگزار شد.رئیس سازمان برنامه 
وبودجه با اشاره به شرکت در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: با توجه به جایگاه 
ویــژه قــم از نظــر پذیــرش مســافر معنــوی و زائــران و نیازمنــدی به سیســتم حمل ونقــل عمومی، 
هماهنگــی الزم بــرای پایــدار ســاختن بودجــه قطار شــهری قم در الیحــه بودجه 97 کشــور صورت 

گرفته تا برای توسعه این استان به کار گرفته شود.
 الزم به ذکر است مسئوالن استان برای اجرای این طرح ها 300 میلیارد تومان بودجه درخواست 
کرده اند. همچنین رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور در جلســه شــورای برنامه ریزی و توســعه 
استان، مسائل و مشکالت اقتصادی و بودجه ای طرح های عمرانی استان را با حضور نمایندگان 
مــردم قم در مجلس شــورای اســالمی و مســئوالن اســتان مورد بررســی قــرار داد که معــاون رئیس 
جمهور در این جلسه برای پیگیری و حل مشکالت بودجه ای طرح های استان قول مساعد داد.
مســئوالن اســتان همچنیــن در این جلســه از نوبخت برای حل مشــکالت تیم فوتبــال صبای قم 
درخواســت مســاعدت مالــی کردنــد کــه براســاس دســتور آقــای نوبخت مقــرر شــد، وزارت ورزش و 

جوانان از طریق هیئت فوتبال، کمک مالی در اختیار صبا قرار دهد. 

کار در استان قم احتمال افزایش قربانیان حوادث 
ایســنا - عباس شــیری٬ سخنگوی کانون کارگران ساختمانی استان قم گفت: در نیمه اول سال جاری 
18 کارگر قمی بر اثر حوادث کار فوت کردند. سخنگوی کانون کارگران ساختمانی استان قم افزود: آموزش و 
نظارت، رکن مهمی در کاهش حوادث کار است به نظر می رسد با کاهش نظارت ها و بی  توجهی به ضرورت 
آموزش در اشتغال شاهد افزایش تعداد فوتی ها در حوادث بوده ایم. با این وجود احتمال افزایش قربانیان 
حوادث کار در استان قم تا پایان سال وجود دارد. در حالی که رتبه استان قم در زمینه حوادث کار در کشور، 
در گذشــته اول یــا دوم بــود، بــا آموزش و نظارت، رتبه اســتان قم در زمینه حوادث کار در ســال گذشــته به 

بیستم رسید و امسال دوباره آمار حوادث کار استان به واسطه کاهش نظارت ها افزایش یافت.

 تأمین میوه شب عید استان
ایرنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به تنظیم بازار میوه شب عید گفت: امسال 

نیز مانند سال های گذشته دولت در بحث تنظیم بازار به ویژه سیب و پرتقال ورود پیدا می کند. 
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر عملکرد بازار ســیب و پرتقــال شــرایط خوبی دارد و مشــکلی به 
لحــاظ ســرمازدگی باغ هــای میــوه و مرکبــات در اســتان های شــمالی کشــور نداریم افــزود: بــا توجه به 
فراوانــی پرتقــال هیچ گونــه نیــازی بــه واردات این محصول از خارج کشــور نیســت. طالیی با اشــاره به 
پیش بینی سهمیه پرتقال و سیب استان قم برای نوروز 97 مطابق دستورالعمل ابالغی از سوی وزیر 

جهاد کشاورزی، این میزان را به ترتیب یک هزار و 350 تن عنوان کرد.

گیاهی در قم افتتاح آزمایشگاه پیشرفته تشخیص آفات 
جهــاد کشــاورزی- آزمایشــگاه پیشــرفته تشــخیص آفــات و بیماری هــای گیاهــی ســازمان جهــاد 

کشاورزی استان مورد بهره برداری قرار گرفت.

گونه نادر اسب اصیل عرب در قم  پرورش 
خبرگزاری صدا وســیما - گونه نادر اســب اصیل عرب، در یک واحد پرورشی در قم، برای شرکت در 

مسابقات کشوری تربیت می شوند.
در این واحد که به همت دو برادر قمی راه اندازی شــده اســت، هم اکنون ســی رأس اســب مادیون 
برای شرکت در مسابقات کشوری تربیت می شود. اسب اصیل عرب متعلق به 4هزارو500  سال پیش 
است که هم اکنون بیش از 6 هزار رأس از این نوع در کشور نگهداری می شود. این واحد پرورشی برای 

ده نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.

فعالیت 800 واحد نانوايی در استان قم
ســازمان صنعــت، معــدن وتجــارت - امیــر محمدی چهــر، معــاون امــور بازرگانی و توســعه تجارت 
ســازمان بــا اعــالم فعالیت 800 واحد نانوایی در اســتان قم گفــت: از این میــزان 650 واحد دارای جواز 

کسب و 150 واحد بدون پروانه یا در مرحله أخذ پروانه کسب می باشند.

کاربری آموزشی در پردیسان استان قم  گذاری اراضی دولتی با  وا
وزارت راه وشهرسازی - مجتبی صفری، مدیر امالک و حقوقی اداره کل راه وشهرسازی استان قم 
اعالم کرد: قرارداد واگذاری اراضی دولتی با کاربری آموزشــی برای احداث مدرســه در پردیســان مابین 

اداره کل راه وشهرسازی و اداره کل آموزش وپرورش استان قم منعقد شد.

کار سایت تخمیر زباله در قم آغاز به 
شــهرداری - ســیدعبداهلل میرابراهیمی، مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از آغاز 

به کار سایت تخمیر زباله برای تبدیل پسماند به کود کمپوست خبر داد.



یادداشت

کار تیمی

شــاید فراموش  شــده ترین موضوع مهم این روزهای کشور مخصوصًا در حوزه بیزینس روحیه کار 
 » team « تیمی باشــد؛ اما واقعا تیم شــدن چه کمکی به کســب وکار ما می کند؟ پاســخ در خود کلمه
نهفتــه شــده »together everyone achieves more «، بــه معنــی اگر با هم کار کنیم بیشــتر به دســت 
می آوریــم. بلــه درســته اگــر بــا هم باشــیم بــرای یک هــدف تالش کنیــم و ســخت تالش کنیــم نتایج 
شــگفت زده مــان خواهــد کــرد و به صــورت پلکانی افزایــش می یابد؛ امــا ویژگی های یــک تیم موفق 

چیست ؟
1- هنر پیدا کردن نیرو و بازیکن مناسب و با استعداد را دارد؛

2- پرورش روحیه برنده بودن را تمرین  کنند؛ یعنی به موفقیت عادت کنند و نه شکست خوردن؛
3- مهارت های مهم را مدام تمرین می کنند؛

4- برای یادگیری همیشه ذهن آماده و باز دارند؛
5- روحیه تیمی را در خود پرورش می دهند؛ 

6- خالقیت دارند؛
7- بسیار فرصت طلب هستند؛

8- برنامه و استراتژی دارند.
حال با دانستن ویژگی های یک تیم موفق به راحتی تیم خود را بسازید و بدانید یا شما تیم خود 
را می ســازید و به آرزوهایتان می رســید و یا شــما را اســتخدام می کنند تا به آرزوهایشــان برســند. برای 

تشکیل تیم موفق خود، لحظه را از دست ندهید .
و یــک نکتــه مهــم را همیشــه مد نظــر قرار دهیــد کار تیمــی، یعنی اســتخدام آدم ها بــا قابلیت ها و 
اســتعدادهای مختلــف، عینــًا مثــل یــک تیم فوتبال: شــما نیــاز بــه گل زن، دروازه بان، خــط دفاعی، 

هافبک و ... دارید .
داشــتن یک حســابدار حرفه ای و دقیق همان قدر مهم اســت که یک فروشــنده عالی مهم اســت 
و همچنیــن یک مدیر داخلی با تجربه همان قدر مهم اســت که یک منشــی خــوب می تواند تأثیرگذار 
باشــد و همیشــه در نظر داشــته باشــید تفاوت اصلی شــرکت های سنتی با شــرکت های مدرن در این 
است که در شرکت های سنتی ساعت کاری اولویت است و در شرکت های مدرن راندمان مهم است؛ 
پس در جذب انســان های با انگیزه و با مهارت های جداگانه و باال اســتاد باشــید تا راندمان تیم را باال 

ببرید.
شــرکت تان را به جای تبدیل کردن به شــرکت کوتوله ها به شــرکت غول ها تبدیل کنید تا به زودی 

همه صدای شما را بشنوند.
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نخستین ماهنامه اقتصادی استان قم

فعــاالن  از  حســینخانی،  احمدعلــی  مهنــدس 
حوزه ساختمان است که در سال جاری توانست با  
ارائه پانل فوق ســبک بتنــی رزینی مقاوم، موفق به 
کســب مدال طال در سی وچهارمین دوره نمایشگاه 
ابتــکارات  و  اختراعــات  بین المللــی  مســابقات  و 
علمی ســال 2017 جهان در شــهر پیتســبورگ ایالت 
پنســیلوانیای آمریــکا شــود در گفت وگویــی با وی به 

وضعیت ساختمان در استان و کشور پرداخته ایم.
Á  اســتانداردهای در  مفیــد ســاختمان  عمــر 

جهانی و در ایران چند سال است؟
عمر مفید ساختمان درایران بین 25 تا 30 سال 
برآورد می شــود؛ البتــه عده ای معتقدنــد روند رو به 
نــزول دارد و عمــر ســاختمان در ایران بــه حدود 20 
ســال نزدیک می شــود. در کشورهای توســعه یافته 
عمر مفید ساختمان بین 100 تا 150 سال و در برخی 

کشورها بیشتر ازاین می باشد.
Á  در طراحــی ســاختمان ها تــا چــه انــدازه به

شرایط آب وهوایی توجه می شود؟
تأثیــرات آن در  در مــورد شــرایط آب وهوایــی و 
گرفتــه  نظــر  در  معیارهایــی  ســاختمان ها  طراحــی 

می شود که به این شرح است:
اهــداف عمــده طراحــی اقلیمــی، کاهــش اتــالف 
اتــالف  در  بــاد  تأثیــر  کاهــش  ســاختمان،  حــرارت 
حرارت ســاختمان، بهره گیری از انرژی خورشــیدی 
ســاختمان  از  محافظــت  ســاختمان،  گرمایــش  در 
در برابــر هوای گرم خــارج، محافظت ســاختمان در 
برابر تابش آفتاب، بهره گیری از نوسان روزانه دمای 
هــوا، بهره گیــری از شــرایط مناســب هــوای خــارج، 
ایجــاد کــوران در فضاهای داخلــی، افزایش رطوبت 
هــوا، جلوگیــری از افزایــش رطوبــت هــوا، محافظت 
ســاختمان در برابــر بارندگــی، کاهش تأثیــر بادهای 

غبارآلود بر ساختمان است. 
طــی اهدافــی که در طراحی ســاختمان براســاس 
شــرایط آب وهوایــی و اقلیمــی دنبــال می کنیــم باید 
تمامی استانداردهای نوین و پیشرفته رعایت شود. 

Á  برای احداث ساختمان های مفید وبا طول
عمر طوالنی چه معیارهایی باید رعایت شود؟

یــک ســری نقــاط ضعف وجــود دارد کــه پرهیز از 
آن ها باعث افزایش عمر مفید ســاختمان می شود.

عمــر  طــول  کاهــش  بــر  مؤثــر  عوامــل  مهم تریــن  از 
ســاختمان می تــوان بــه خطاهای طراحی، شــامل  
دقــت ناکافــی در مطالعــات اولیــه و نادیــده گرفتــن 
واقعیت ها؛  عدم توجه کافی به معیارهای مورد نیاز 
طراحــی؛ خطــا در آنالیز طرح و محاســبات مربوطه؛ 
خطــا درتهیــه نقشــه ها؛ خطــا در تهیــه مشــخصات 
فنــی و اجرایی؛ ارزیابی نادرســت؛ اثــر تغییرات دما؛ 

عوامل جوی اشاره کرد.
 خطاهــای اجرایــی و نظــارت بــر اجــرا، شــامل 
نامناســب  انتخــاب  مصالــح؛  نامناســب  انتخــاب 
انســانی  نیــروی  نامناســب  انتخــاب  تجهیــزات؛ 
بــرای تهیه مصالح و تجهیزات؛ انتخاب نامناســب 
نیروهــای  نامناســب  انتخــاب  نظارتــی؛  نیــروی 
اجرایــی از نظــر تخصــص؛ انتخاب نامناســب روش 
اجرا واجرای کار بدون برنامه؛ عدم توجه به کنترل 
کیفیــت؛ اظهارنظرهــای غیــر کارشناســی در هنگام 
صرفه جویــی  آن؛  اجــرای  بــه  الــزام  و  کار  اجــرای 
پرداخــت  و  ارزان  مصالــح  تهیــه  هزینه هــا؛  در 
دســتمزدهای ارزان ناشــی از به کارگیــری نیروهای 

غیرحرفه ای است.
شــامل   نگهــداری،  و  بهره بــرداری  خطاهــای   
بهره برداری غلــط و رعایت نکردن ضوابط مربوط به 
بهره بــرداری؛ عــدم اســتفاده از نیروهــای متخصص 
توجیــه  نگهــداری؛  مهــم  امــر  در  باتجربــه  و  ماهــر 

نبــودن گروه هــای بهره بــردار؛ تغییر نــوع بهره برداری 
بــدون بررســی امــکان و عواقــب آن، به عنــوان مثال 
اســتفاده از یــک ســاختمان مســکونی بــرای انبــار و 
یــا افزایــش تعــدد طبقات ســاختمان ویا اســتفاده از 
یک ســاختمان مسکونی برای ساختمان اداری و یا 
بیمارســتان و ... ؛ بارگذاری خارج از عرف ساختمان 
و افزایــش بــار بهره برداری بدون تغییــرات الزم؛ عدم 
نگهداری و بازرســی به موقع ساختمان و تأسیسات 
بــرای کشــف و رفــع نارســایی های کوچــک کــه منجر 
بــه بــزرگ شــدن دامنــه نارســایی می شــود؛ تعلل در 
انجــام به موقع بهســازی وجود اعتبــار در مواقع نیاز 
و اثر عامل زمان و عوامل محیطی: شــامل پیرشــدن 
مصالح و تغییر و تحول مشخصه های آن ها در طول 
زمــان ؛ خطاهــای مربــوط بــه تغییــر و تحول شــرایط 
محیــط نســبت بــه دوره طــرح و اجــرای آن، ماننــد 
باالآمدن ســطح آب هــای زیرزمینی به دلیل احداث 
سد درمنطقه و خطاهای اتفاقی و عوامل استثنایی: 

مانند زلزله، سیل، لغزش های زمین و ... می شود
Á  حــوزه در  ایرانــی  ومخترعــان  طراحــان    

چــه  و  داشــته اند  ابتکاراتــی  چــه  ســاختمان 
مقدار این ابتکارات در ساختمان ســازی ها به 

کار می رود؟ 
در مــورد اختراعــات و نقــش آن در ســاختمان و 
میزان اســتقبال از آن هــا تقریبًا می توان گفت با این 

شــکل کار موجود در عرصه تولید و استفاده بهینه و 
مطلوب از اختراعات، عماًل راه ورود فناوری نوین به 
صنعت ســاختمان در ایران مســدود است. چندی 
پیــش مرکــز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی 
در گزارشــی اعالم کرد هم اکنون 85 درصد  ســاخت 
وســازها توســط بســازبفروش ها انجــام می شــود که 
اولویت اول آن ها سود حاصل از ساخت وساز است 
و به دنبال کاهش هزینه های ســاخت خواهندبود؛ 
لــذا معمــواًل از کیفیــت مصالــح کــم می کننــد. البتــه 
از  کــه در مســکن مهــر بیــش  کــرد  می تــوان عنــوان 
97درصد، از مصالح ســنتی استفاده شد؛ ولی عماًل 
اگــر اختراعــی داخلــی هــم داشــته باشــیم در مرحله 

عمل حمایتی از آن نشده است. 
بنــده بــا توجــه به اینکه بعــد از مدت 7 ســال کار 
تحقیقاتــی، پانــل فــوق ســبک بتنــی رزینــی مقــاوم 
را بــه پایان رســاندم و بــه دنبال تولید انبــوه برآمدم 
متأســفانه در داخل کشــور از آن استقبال نشد. این 
اختراع شــاید در ایــن عرصه تنها اختراعی باشــد که 
به مرحله تولید انبوه و تنوع محصول رسیده است؛ 
به طوری که قادر به ساخت یک شهر از صفر تا صد 
می باشد و هرآنچه که یک شهر نیاز دارد در کارخانه 
تولیــد مــی گردد.ایــن اختــراع در 11 بخــش متفاوت 
کاربــری دارد و یــک بخش آن مربوط به شهرســازی 

است.
 بــا توجــه بــه مــوارد دســت وپاگیــر و فرسایشــی 
جهــت اقدامات قانونی در راســتای أخذ مجوزهای 
الزم که ایجاب می کند ســال ها ازاین ســازمان به آن 
ســازمان و ازایــن اداره بــه آن اداره مراجعــه نمــود، 
در نهایــت شــرایط بــرای مخترعیــن طــوری ایجــاد 
می کننــد کــه نخبــگان و مخترعــان علی رغــم میــل 
باطنــی خود یــا کار را رها می کنند و یا به کشــورهای 
دیگــر جهت توســعه و گســترش و تولیــد محصوالت 

خود روی می آورند.
مــوارد  محتــرم  مســئولین  کــه  مــی رود  انتظــار   
دســت وپاگیر و موازی کاری هایــی کــه درایــن رابطــه 
وجود دارد را رفع نموده و موانع سر راه تولیدکنندگان 
و صادرکننــدگان را رفع نمایند تا اقتصاد مقاومتی به 
لطــف خداونــد محقــق شــود و دیگــر شــاهد بیکاری 

جوانان ومشکالت اقتصادی نباشیم.

عمر مفید ساختمان های ایران، پایین تر از استاندارد جهان

دکتر مرتضی مالمحمدی 
مشاور مديريت کسب و کار


