
بهروز فروتن، بنیانگذار گروه صنایع غذایی بهروز:

کارآفرینازمشکالتنمیترسد
باشجاعتبهجنگآنهامیرود

جامجهانیقطر
فرصتیبرایورزشقم

غذایــی  صنایــع  گــروه  بنیانگــذار  فروتــن،  بهــروز 
بهــروز، مدیر شــرکت صنایــع غذایی بهرنگ، مشــاور 
عالی کانون انجمن های صنایع غذایی کشــور، عضو 
هیئــت مدیره بنیاد کارآفرینی دانشــگاه تهران، عضو 
هیئــت مؤســس و هیئــت مدیــره انجمــن دارندگان 
نشان استاندارد ایران، عضو مؤسس و هیئت امنای 
دانشــکده صنایع غذایــی، اولین قهرمــان قهرمانان 
صنعــت کشــور، نخســتین کارآفریــن نمونــه کشــور و 
مؤلــف کتاب هــای: “ دوســت مــن ســام، همیشــه 
برخاستن، نخستین راهنمای کارآفرینی ایرانی کتاب 

کارآفرینــی 1+38، پیشــگامان صنعــت غــذا، معرفــی 
یکصد چهره صنایع غذایی، صد ســال عشــق، شرح 
زندگی مؤسسان علوم تغذیه و صنعت غذا در ایران و 
کتاب جایزه دکتر هدایت” است. در حاشیه همایش 
طرحــی بــرای کســب وکار و در یــک فرصــت کوتــاه بــه 

گفت وگو با وی در مورد کارآفرینی پرداخته ایم.
Á  بــه نظر شــما چــه کســی کارآفرین به شــمار

می رود؟ 
من از کارآفرین به عنوان ارزش آفرین یاد می کنم. 
هرکســی اندیشــه های خــود را به عمــل تبدیل کند، 

کارآفرین می باشد و هرکسی می تواند کارآفرین باشد. 
ایــن فرد می تواند حتی یک خانم خانه دار باشــد که 

اندیشه خود را به عمل تبدیل می کند.
Á  یک کارآفرین موفق دارای چه ویژگی هایی

است تا بتواند در کار خود موفق باشد؟ 
بــرای کارآفریــن مشــکل وجود ندارد. من بســیار 
دانــا هســتم، بــرای اینکــه بیشــتر بدانــم باید تاش 
کنــم. ذهن من یک ذهن هوشــیار و فرمــان بردار از 

اندیشه من است. 
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لزوم تغییر در مدیریت حمایت از صنایع دانش بنیان در استان
اقتصادی استان

تشریح برنامه های
شرکت شهرک های 

صنعتی استان

تزریق نقدینگی 
راهکار نجات صنعت 

فرش ایران

آجرهایی که نانشان 
آجر شد!

قیمت واقعی دالر 
چند است؟

گذر از مشکالت اقتصادی بخش خصوصی راهکار 

فارس- محمود ســیجانی رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان قم 
در گفت و گویی با به سیمای بخش صنعت و معدن استان قم پرداخته است که 

این مصاحبه را می خوانیم:
صفحه 7

رئیس مجلس شورای اسامی یکی از راه های گذر از مشکات اقتصادی و تحریم ها را واگذاری طرح های 
نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی دانست.

الریجانی در جلســه شــورای برنامه ریزی اســتان قم گفت: هم اکنون پانصد تا ششصد هزار میلبارد تومان 
طرح های عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که باید ساز و کار واگذاری این طرح ها را به بخش خصوصی 

فراهم کنیم. که قم باید در این زمینه پیشگام باشد و سایر استان ها از قم الگو بگیرند.
رئیس مجلس خاطرنشــان کرد: باید ضوابط و شــرایط برای حضور ســرمایه گذاران سهل و آسان شود و به 

نظر من در این شرایط کاستن از مقررات و ضوابط دست و پاگیر یک کار انقابی محسوب می شود...
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خبرگزاری صدا و سیما  - استفاده از تکنولوژی 
های روز برای انجام هر کاری الزم اســت، آن 
هم در عصری که همه چیز همچون غزالی تیز 

پا در حال تغییر است.
این روزها تقریبا می توان گفت که دیگر هیچ 
کاالیی در انحصار هیچ شــخص یا شــرکتی 
نیســت؛ آن چیزی که امــروزه در دنیای پر 
فراز و نشــیب رقابت با رقبای سرسخت حرف 
اول را می زند، توجه بــه تکنولوژی های روز 
برای کاهش هزینه هاست؛ این کاهش قیمت 
می تواند شامل محصوالت تولیدی و یا حتی 
زیرساخت ها باشد؛ شگردی که با صرفه جویی 
در وقــت و هزینه می توانــد منجر به افزایش 

سود بیشتر شود...
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صفحه 2

قدرت اهلل باقری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:

قدرت اهلل باقری، دارای دکترای مدیریت ورزشی و عضو هیات علمی دانشگاه  تهران، مدیر کل اسبق تربیت 
بدنی استان، مربی بدنسازی تیم های ملی کاراته و فوتسال و بسیاری از تیم های فوتبال کشور، نامی اشنا در 
عرصه ورزش استان و کشور به شمار می رود که عاوه بر تدریس در دانشگاه دارای تالیفاتی در عرصه ورزش چون 
آموزش فوتبال، اصول آمادگی جسمانی و ... است. برگزاری جام جهانی فوتبال در روسیه و لیگ فوتبال کشور و 

مباحث مالی مسابقات ورزشی ما را برآن داشت در گفتگویی با وی به بحث اقتصاد ورزش بپردازیم.
Á  امســال شــاهد برگــزاری جام جهانــی فوتبال و مباحث زیــادی در خصوص درآمد هــای حاصله از

این مسابقات و پرداخت های مالی باال در عرصه فوتبال و سایر رشته های ورزشی هستیم مفهوم 
اقتصاد ورزش چیست؟

اقتصاد ورزش، تحلیل اصول اقتصادی در زمینه ورزش و هرآنچه مربوط به مســایل مالی در ورزش اســت 
تعریف می شود. 

Á اقتصاد ورزش در دنیای امروز و ورزش حرفه ای از چه اهمیتی برخوردار است؟
برگزاری جام جهانی روســیه یک مثال ملموس از جایگاه اقتصاد ورزش اســت به گونه ای که درآمد فیفا از 
این مســابقات 6 میلیارد دالر بوده اســت که یک درآمد هنگفت به شــمار می رود و یا درآمد مسابقات تنیس 
ویلمبنــدون نمونــه دیگــری از گردش های مالی باال در مســابقات ورزشــی اســت. از طرف دیگــر در کنار درآمد 
مسابقات،گردشــگران ورزشــی هــم درآمد باالی را به همــراه دارند. یک و نیم میلیون گردشــگری که در طول 
مســابقات جام جهانی برای روســیه از اخذ ویزا، اقامت، حمل و نقل و .... درامد باالیی را برای روس ها به 

ارمغان آوردند که دو درصد تولید ناخالص ملی روسیه را افزایش داد و220 هزار شغل ایجاد کرد...

سپهر اقتصاد
سال سوم  شماره شانزدهم  شهریور 1397  8 صفحه  قیمت  2000 تومان

نخستین ماهنامه اقتصادی استان قم

الریجانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی:



سپهر اقتصاد شهریور 21397
شماره 16  8 صفحه قیمت واقعی دالر چند است؟

 

در خرداد ماه ســال 13۹2، بعد از تکمیل جهش ارزی که تابســتان ســال ۹1 شــروع شــد، نرخ دالر 
حدود 3۵00 تومان شــد. آن زمان در خرداد ماه ســال ۹2 نقدینگی ۴۷0 هزار میلیارد تومان بود. در  
اسفند ماه سال ۹6 نقدینگی 1۵30 هزار میلیارد تومان گزارش شده و بانک مرکزی نقدینگی تیر ماه 
ســال ۹۷ رو اعام نکرده، اما با توجه به اینکه در طول ســال ۹6، میانه رشــد نقدینگی حدودا روزی 
یک هزار میلیارد تومان بوده، می توان تخمین زد که امروز نقدینگی حدود 1660 هزار میلیارد تومان 
باشــد.  از خــرداد مــاه ســال ۹2 تا مــرداد ماه ســال ۹۷، نقدینگی با 2۵0 درصد رشــد، 3٫۵برابر شــده 
اســت. پس اگر نرخ دالر در خرداد ماه ســال ۹2 درســت بوده، امروز نرخ دالر باید حدود 122۵0 تومن 
باشــد. اما این تحلیل یک اشــکال دارد چرا که نقدینگی دالر هم 33 درصد رشــد داشته است.  پس 
نســبت به رشــد نقدینگی دالر، نقدینگی ریال 160 درصد رشــد اضافی داشــته و لذا نرخ دالر به ریال 
بایــد 2٫6 برابــر باشــد. پس دالر باید ۹100 تومان باشــد. اما این تحلیل هم یک اشــکال دارد. در این 
دوره پنج ساله، بخش واقعی اقتصاد آمریکا 11 درصد رشد داشته، در حالی که بخش واقعی اقتصاد 
ایران 18 درصد رشــد داشــته. پس نرخ دالر باید حدودا هفت درصد کمتر از ۹100 تومان باشــد، یعنی 

باید حدود 8۵00 تومان باشد.
یــک منبــع اصلــی عرضه دالر، دالر نفتی اســت. ســال ۹2، قیمــت نفت بشــکه ای 110 دالر بود و تا 
یک سال بعد در این سطح حفظ شد. کاهش قیمت نفت از آخر تابستان سال ۹3 شروع شد. امروز 
قیمت یک بشــکه نفت حدودا ۷۵ دالر اســت. پس به خاطر کاهش درآمد نفتی ناشــی از کاهش 30 

درصدی قیمت نفت، نرخ دالر باید قدری بیشتر از 8۵00 تومان باشد.
منتهــا ایــن رو هم لحاظ کنیم که در یک ســال گذشــته، حجم صادرات نفتی مــا دو برابر صادرات 
ســال ۹2 بــوده. پــس به نظــر می آید قیمــت دالر باید قدری کمتر باشــد. اما از طرف دیگر، بــازار ارز به 
گذشــته نــگاه نمی کنــد بلکه بــه آینده نگاه می کنــد و با خروج آمریــکا از برجام، بــازار ارز انتظار دارد در 
آینده حجم صادرات نفتی شــبیه حجم صادرات نفتی ســال ۹2 باشــد. پس افزایش حجم صادرات 

اخیر، در قیمت ارز اثری ندارد، چون صادرات آینده مهم است.
قیمــت تعادلــی دالر را کســی نمی دانــد جز بــازار آزاد و قیمت بهینه دالر را کســی نمی دانــد جز بازار 
آزادی کــه رقابت ســالمی در آن حاکم باشــد. ما فقــط می توانیم تخمین هایی به دســت بیاوریم. اما 

تعادل واقعی همان است که بازار اعام می کند.
سه نکته را به یاد داشته باشیم:

1- چند تا از عوامل اصلی و بنیادی تعیین قیمت دالر اینها هســتند: رشــد نقدینگی ریال، رشــد 
نقدینگی دالر، رشد اقتصادی و همین طور انتظار از درآمد صادرات نفتی در آینده.

2- اگر دولت در شش ماه گذشته بازار ارز را درست مدیریت کرده بود، تخمین می زنم که امروز دالر 
قدری بیش از 8۵00 تومان می بود.

3- قیمت تعادلی دالر را کسی نمی داند جز بازار آزاد و قیمت بهینه دالر را کسی نمی داند جز بازار 
آزادی کــه رقابت ســالمی در آن حاکم باشــد. ما فقــط می توانیم تخمین هایی به دســت بیاوریم. اما 

تعادل واقعی همان است که بازار اعام می کند.
از آنجــا کــه در حــال حاضــر بــازار دالر بازار ســالمی  نیســت، منطقا قیمــت دالر هم قیمت درســتی 
نیســت. از آنجا که در بازار ســیاه قیمت ها معموال باالتر از قیمت تعادلی هســتند، احتماال آزاد کردن 
بــازار دالر، قیمتــش را از ســطح 10۷00 تومانی فعلی کاهــش می دهد. اما بعد از ایــن تحلیل، باز تاکید 
می کنم که قیمت درســت همان اســت که در بازاری با رقابت ســالم کشف می شود. من نمی گویم آن 

قیمت چند باید باشد؛ فقط تخمینی از آن دارم.
ادعــا بــر وجــود حبــاب، یعنی »بازار اشــتباه می کنــد ولی اگر آن طــور که من می گویــم قیمت گذاری 
می کرد درست می بود«. من چنین ادعایی نمی کنم. من می گویم این بازار آزاد و رقابتی نیست . بازار 
را درست کنیم، هر قیمتی کشف کرد، همان درست است. بر مبنای تحلیلی، تخمین می زنم قیمت 
کشــف شــده کمــی بیــش از 8۵00 تومان باشــد، اما اگر نبــود، بــازار آزاد رقابتی را متهــم نمی کنم، بلکه 

اشتباه را در تخمین خودم خواهم دانست.
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سیمای اقتصادی استان
پویا ناظران

اقتصاددان

برنامه ریزی برای درمان اقساطی ناباروری
ایسنا- رئیس جهاددانشگاهی واحد استان قم گفت: خدمات در مراکز درمان ناباروری هزینه بر است، در این راستا تعاملی بین جهاددانشگاهی 

قم و بانک تجارت صورت گرفته که با معرفی بیماران هزینه ها به صورت اقساطی اخذ شود.
یادداشت

رئیس مجلس شورای اسالمی؛

گذر از مشکالت اقتصادی بخش خصوصی، راهکار 
رئیس مجلس شورای اسامی یکی از راه های گذر 
از مشــکات اقتصــادی و تحریــم هــا را واگــذاری طرح 
های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی دانست.

الریجانــی در جلســه شــورای برنامه ریزی اســتان 
قــم گفت: هــم اکنون پانصد تا ششــصد هــزار میلبارد 
تومــان طرح های عمرانی نیمه تمام در کشــور وجود 
دارد کــه بایــد ســاز و کار واگــذاری ایــن طــرح هــا را بــه 
بخــش خصوصــی فراهــم کنیــم. کــه قــم بایــد در این 
زمینــه پیشــگام باشــد و ســایر اســتان هــا از قــم الگــو 

بگیرند.
رئیــس مجلــس خاطرنشــان کــرد: بایــد ضوابــط و 
شــرایط بــرای حضــور ســرمایه گذاران ســهل و آســان 
شــود و بــه نظر من در این شــرایط کاســتن از مقررات 
و ضوابــط دســت و پاگیــر یــک کار انقابــی محســوب 

می شود.
الریجانی همچنین در نشست هیئت رئیسه اتاق 
اصنــاف و هیئــت مدیره اتحادیه های صنفی اســتان 
بــا اشــاره به شــرایط گفت: در قــم نیز بافت متشــرع و 
مســئولیت شــناس بازار و اصناف، همواره نســبت به 

سرنوشت کشــور با دغدغه حرکت کرده اند به گونه ای 
که تکیه گاه مردم باشند. 

رئیس قوه مقننه ضرورت قانونمند شــدن شــدن 
کســب و کار مجازی را نیز مــورد توجه قرار داد و گفت: 

کســب و کار مجــازی در ایــران با تاخیر شــروع شــده و 
قوانیــن آن هــم بــا تاخیر اســت، اما باید این مشــکل 
برطــرف شــود. الریجانــی وجــود برخــی کســبه بدون 
پروانه را ظلم به ســایرین دانست و گفت: باید تاش 

شــود همــه کســبه در چارچــوب قوانین و مقــررات کار 
کنند.

از  یکــی  گفته هــای  بــه  اشــاره  بــا  الریجانــی  دکتــر 
اصنــاف قــم در خصــوص تعرفه 26 درصــدی واردات 
ابریشم برای فرش تصریح کرد: این میزان تعرفه باید 
کاهش یابد. وی در خصوص مشــکل مالیات و ارزش 
افزوده اصناف هم گفت: همانگونه که راهکاری برای 
طا فروشــان با همکاری بخــش تخصصی آن ها پیدا 
شــد، بایــد بــا توافــق و زمــان دادن مشــکل بقیه هم 
حل و فصل شــود. وی بر ضرورت اعتماد به مردم در 

خصوص مسائل مالیاتی تاکید کرد.
عیــن  در  و  نفیــس  را  قــم  فــرش  الریجانــی  دکتــر 
حــال گــران دانســت و گفــت: کار صــادرات فــرش باید 
مطابــق با شــرایط تغییر کند. در این جلســه تعدادی 
از روســای اصناف قم مشــکات خــود را مطرح کردند 
کــه مهمتریــن آن ها در خصوص مالیــات، تعرفه گران 
فرش برای واردات ابریشــم، ضرورت سیاست گذاری 
در واردات، حل مشــکل نانوایان و اطاع به موقع به 

کسبه در خصوص تصمیمات دولت بود. 
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کوتاه از اقتصاد استانکوتاه از اقتصاد استان

گذاری خارجی در استان گذاری جذب 600 میلیون دالر سرمایه  هدف 

فارس- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع انســانی استانداری قم گفت: سال گذشته 
1۵ میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در استان داشتیم که امسال به دنبال رساندن این عدد به 600 

میلیون دالر هستیم.
مهرداد غضنفری  با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری در استان قم اظهار کرد: در سال گذشته میزان 
ســرمایه گذاری داخلی در این اســتان 63۹ میلیارد تومان بود، امســال هم در ســه ماه نخســت ســال 
جاری 126 میلیارد تومان ســرمایه گذاری داخلی در قم داشــتیم، این ســرمایه گذاری ها در بخش های 

صنعتی، کشاورزی، گردشگری و بهداشت و درمان بود.
وی ادامه داد: هدف گذاری ما تا پایان ســال جاری رســیدن به هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
داخلی در استان قم است که امیدواریم با فرآیندهای مشخص شده و تسهیل در صدور مجوزها برای 

سرمایه گذاران، این هدف در سال ۹۷ محقق شود. 
معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی و توســعه منابع انســانی اســتانداری قم افزود: ســال گذشــته 1۵ 
میلیون دالر ســرمایه گذاری خارجی در این اســتان داشــتیم که امســال به دنبال رســاندن این عدد به 
600 میلیون دالر هســتیم، در ســه ماه نخست سال جاری شاهد تحقق 12 میلیون دالر سرمایه گذاری 

خارجی در خصوص ایجاد نیروگاه های برق خورشیدی در استان قم بودیم.

تزریق نقدینگی راهکار نجات صنعت فرش ایران

فارس- مدیر عامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف روستایی استان قم گفت: تزریق نقدینگی در 
قالب تسهیات ارزان قیمت، راهکاری برای نجات صنعت فرش ایران از وضعیت بحرانی کنونی است.

مجیــد اخــوان با اشــاره به وضعیت صنعت فرش اظهار کرد: پیش از افزایــش قیمت مواد اولیه، این 
صنعــت ســیر قهقرایــی را طی می کــرد و تولید فرش کشــورمان در مقابل رقبای بیــن الملل خود توجیه 
اقتصادی نداشــت. وی ادامه داد: روزی فرش کشــورمان حرف نخســت را در زمینه صادرات غیرنفتی 
مــی زد، امــا اکنــون صادرات فرش ایــران وضعیت خوبی نــدارد. مدیر عامل اتحادیــه تعاونی های فرش 
دســتباف روســتایی اســتان قــم افزود: سیاســتگذاری درســت می تواند کــه صنعت فــرش را از وضعیت 
کنونــی نجــات بدهــد، تخصیص ارز دولتی بــرای واردات مــواد اولیه صنعت فرش و تزریــق نقدینگی در 
قالب تسهیات ارزان قیمت، راهکاری برای نجات صنعت فرش ایران از وضعیت بحرانی کنونی است.

اخوان با اشــاره به لزوم فرهنگ ســازی برای مصرف فرش دســتباف در داخل کشــور اظهار کرد: باید 
فرهنگ ســازی صورت بگیرد تا این کاال هم مورد رغبت خریداران داخلی قرار بگیرد. وی با بیان اینکه 
امکان افزایش فروش فرش دســتباف در داخل کشــور وجود دارد خاطرنشــان کرد: دولت باید یارانه ای 
بــرای تولیدکننــدگان فرش دســتباف اختصاص بدهد تا آن ها بتوانند در نمایشــگاه های فرش شــرکت 

کنند.
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گفت و گو

باشگاه صبا برای ما یک امتیاز 
بود ولی با صبا چه کردیم؟ صبا 

یک فرصت برای قم بود که 
آن را سوزاندیم. می توانسیم 

استفاده های زیادی از آن داشته 
باشیم که استفاده نکردیم با 

حضور صبا می توانستیم مربی 
و بازیکن تربیت کنیم و از درآمد 

انتقال بازیکنان استفاده کنیم

بازدید هیات تجاری چین از واحد های صنفی قم
خبرگــزاری صداوســیما- هیات تجاری اقتصادی ایاالت لین شــیا چیــن  در بازدید از واحد های صنفی قم آمادگی خــود را برای حمایت حضور و 

حمایت از سرمایه گذاران قمی اعام کرد.
یادداشت

قدرت اهلل باقری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:

جام جهانی قطر فرصتی برای ورزش استان
قدرت اهلل باقری، دارای دکترای مدیریت ورزشــی 
و عضو هیات علمی دانشگاه  تهران، مدیر کل اسبق 
تیــم هــای  تربیــت بدنــی اســتان، مربــی بدنســازی 
ملــی کاراته و فوتســال و بســیاری از تیم هــای فوتبال 
کشــور، نامی اشــنا در عرصه ورزش اســتان و کشــور به 
شــمار می رود کــه عاوه بر تدریس در دانشــگاه دارای 
فوتبــال،  آمــوزش  چــون  ورزش  عرصــه  در  تالیفاتــی 
اصــول آمادگــی جســمانی و ... اســت. برگــزاری جــام 
جهانــی فوتبــال در روســیه و لیــگ فوتبــال کشــور و 
مباحث مالی مســابقات ورزشــی ما را برآن داشت در 

گفتگویی با وی به بحث اقتصاد ورزش بپردازیم.
Á  امسال شاهد برگزاری جام جهانی فوتبال و

مباحث زیادی در خصوص درآمد های حاصله 
از ایــن مســابقات و پرداخــت هــای مالــی بــاال 
در عرصــه فوتبــال و ســایر رشــته هــای ورزشــی 

هستیم مفهوم اقتصاد ورزش چیست؟
اقتصــاد ورزش، تحلیل اصول اقتصادی در زمینه 
ورزش و هرآنچــه مربــوط بــه مســایل مالــی در ورزش 

است تعریف می شود. 
Á  ورزش و  امــروز  دنیــای  در  ورزش  اقتصــاد 

حرفه ای از چه اهمیتی برخوردار است؟
برگــزاری جام جهانی روســیه یک مثال ملموس از 
جایگاه اقتصاد ورزش است به گونه ای که درآمد فیفا 
از ایــن مســابقات 6 میلیــارد دالر بــوده اســت که یک 
درآمد هنگفت به شــمار می رود و یا درآمد مســابقات 
تنیس ویلمبندون نمونه دیگری از گردش های مالی 
باال در مســابقات ورزشــی اســت. از طرف دیگر در کنار 
درآمد مسابقات،گردشگران ورزشی هم درآمد باالی 
را بــه همــراه دارند. یــک و نیم میلیون گردشــگری که 
در طــول مســابقات جــام جهانی برای روســیه از اخذ 
ویــزا، اقامــت، حمــل و نقــل و .... درامــد باالیــی را 
بــرای روس هــا به ارمغــان آوردند کــه دو درصد تولید 
ناخالص ملی روســیه را افزایش داد و220 هزار شــغل 
ایجــاد کرد. یــک دوره مســابقات جام جهانی ســبب 
شــد روســیه در صــدر محــور اخبــار رســانه ها باشــد و 
از لحــاظ سیاســی هــم روس هــا خــود را مطــرح کنند 
و در بعــد گردشــگری چــه در طــول مســابقات و چــه 
بعــد از ان درآمــد هــای باالیــی را بــرای خــود کســب 
کنند.گــردش مالــی فوتبــال اروپا به گونه ای اســت که 
از درآمــد ســاالنه کشــور مــا باالتر اســت و حتــی درآمد 
فوتبــال در برخی کشــور ها از صنعــت بیمه که بعنوان 
یــک صنعــت ســود اور و پردرآمد محســوب می شــود 
بیشتر باشد. در کشورهایی مانند امریکا راگبی، بیس 
کرواســی  در  والیبــال،  لهســتان  در  بســکتبال،  بــال، 
واترپلــو، در ژاپــن بیســبال و راگبی به عنــوان نمونه از 
گردش های مالی باالیی برخوردارند. شــاید در قالب 
اثــر اقتصــاد بــر ورزش و اثــر ورزش بــر اقتصــاد بتــوان 
ایــن مفاهیــم را بهتــر توضیــح داد. اگر ۴0 ســال پیش 
وقتــی از برزیــل صحبــت مــی شــد از آن بعنــوان یــک 
کشــور فقیر یاد می شــد ولــی امروز نمی تــوان از نقش 
ورزش در رشــد اقتصــادی برزیل چشــم پوشــی کرد و 
تیــم های ورزشــی برزیلی و بازیکنــان انها درآمد های 

خوبــی دارند و یا در اروپا شــاهدیم علــی رغم اینکه با 
کشــور های اســامی و عربــی از لحاظ اعتقــادی دچار 
چالــش هایــی هســتند ولــی تیم هــای بــزرگ فوتبال 
دارای مالکانــی از کشــورهای عربــی هســتند که علت 
آن را باید در پول هایی دانســت کــه این مالکان وارد 
گــردش هــای مالی باشــگاه ها مــی کننــد و این ثروت 

و  اقتصــادی  رشــد  بــه  منجــر 
اشــتغال زایی می شــود. نگاهی 
به انتقــال بازیکنــان و رقم های 
بــاالی ایــن انتقــال هــا نشــان از 
درامد باالیی اســت که در عرصه 
ورزش در حــال جابجایی اســت 
در ســال 2008 میــادی شــاهد 
رکود اقتصادی در عرصه جهانی 
بودیم ولی باشــگاه های ورزشی 
بــا بیســت درصد رشــد درآمدی 
مواجــه بودند که باالترین رشــد 
بــود. یعنــی مــردم در طرفــداری 
از تیــم های مــورد عاقه خود در 
شــرایط بد اقتصادی هم هزینه 

می کنند و همین عاقه ســبب ایجاد رشــد اقتصادی 
و اشــتغال زایــی اســت .عرصــه ورزش مــی توانــد در 
شــرایط کنونــی کشــور کــه بــا معضــل بیــکاری مواجــه 

هستیم سبب اشتغال زایی باشد. 
Á  اشــاره ورزش  در  اقتصــاد  نقــش  بــه  شــما 

کردیــد اگر بخواهیــم از ظرفیت ورزش در توســعه 
اقتصادی استان استفاده کنیم چه زمینه هایی 

در این خصوص وجود دارد؟
ورزش را می توان در چهار بعد همگانی، قهرمانی، 
حرفــه ای و پرورشــی تقســیم بنــدی نمــود. در ورزش 
حرفــه ای، شــاید در اســتان باشــگاه صبــا و دو تیــم 
فوتســال استان را  بتوان مورد بررسی قرارداد. باشگاه 
صبــا بــرای ما یک امتیــاز بود ولــی با صبا چــه کردیم؟ 
صبا یک فرصت برای قم بود که آن را ســوزاندیم. می 
توانســیم اســتفاده های زیادی از آن داشته باشیم که 
اســتفاده نکردیم با حضور صبا می توانســتیم مربی و 
بازیکن تربیت کنیم و از درآمد انتقال بازیکنان استفاده 

کنیم همانگونه که در جام جهانی شــاهد بودیم برای 
تیــم هــای باشــگاهی هــم کــه در مســابقات بازیکــن 
داشــتند درآمد کســب شــد. زیر ســاخت های ورزشی 
استان رشد می کرد و حتی  باشگاه صبا محور فرهنگی 
اجتماعــی یک شــهر می شــد. نمونه ایــن محوریت را 
در طرفــداری از تیم های باشــگاهی مانند اســتقال و 
پرســپولیس مشــاهده مــی کنیــد 
کــه طرفــداران این تیم ها بــدور از 
زبــان و قومیــت نوعــی احســاس 
نزدیکــی بــه هــم دارند. مــن علت 
اتفاقــات رخ داده بــرای صبــا را در 
دولتی بــودن آن می دانم. دولتی 
بــودن ورزش هیــچ حســنی بــرای 
آن نــدارد. در لیــگ فوتبــال مــا که 
دولــت  تیــم  حضــوردارد  دولــت 
دوم  دولــت  تیــم  می شــود،  اول 
می شود، تیم دولت آخر می شود، 
و  شــود  مــی  حــذف  دولــت  تیــم 
آدم هایی هــم می آیند که چندان 
سر رشــته ای از ورزش ندارند. می 
بینــد اسپانســر تیــم ها همــه دولت اســت ذوب آهن، 
گسترش، سایپا و ... و اگر بخش خصوصی عاقه مند 
هم در برابر آنها قرار می گیرد، بدلیل محدودیت های 
مالــی و عــدم حمایــت از میــدان بــدر می شــود و عما 
بخش خصوصی نابود می شــود چون پایه مقررات ما 
چنــدان حامــی بخش خصوصی نیســت. معقتدم اگر 
شرایط در قم فراهم گردد می توان در ورزش حرفه ای 
فعالیــت کــرد. در اینجا مــن به نقــش ورزش در کاهش 
هزینه های اجتماعی و فرهنگی در جامعه هم اشــاره 
کنــم. بــا ورزش مــا بســیاری از مشــکات اجتماعــی و 
فرهنگــی خــود را حــل خواهیم کــرد. بعنــوان مثال در 
المپیــک 2012لنــدن دیــدم کــه مســابقات در منطقه 
شــرق لنــدن برگــزار شــد. منطقــه ای کــه روزگاری در 
وضعیت نابسامان اخاقی و امنیتی بود ولی با برنامه 
ریزی و ســیل امکانــات و برگزاری المپیــک، امروز این 
منطقــه بعنوان یکــی از مناطق مورد توجه مــردم قرار 
گرفته است. تحقیقات هم موید این مطلب است که 

هر جا فضای ورزشــی بیشتر باشد، معضات هم کمتر 
خواهد بود. در ورزش همگانی نیز می توان در استان 
ســرمایه گذاری کرد و درآمد هایی خوبی کسب نمود. 
هــم اکنــون مــا 200باشــگاه خصوصــی داریــم کــه همه 
معتقــد هســتند وزن را کاهــش می دهند و یــا زیبایی 
انــدام را بــرای فــرد بــه ارمغــان می آورنــد و یــا مدارس 
فوتبــال کــه همــه عاقــه منــدان خــاص خــود را دارند 
کــه بایــک مدیریت خوب هــم درآمد زایــی دارند، هم 
اشــتغال ایجاد می کننــد و هم به تفریح و ســرگرمی در 
سطح استان کمک می کنند. می توان گفت در شرایط 
کنونی و بحث اقتصاد مقاومتی ورزش می تواند نقش 
مهمــی در ایــن راســتا ایفا کنــد. حتــی ورزش در بحث 
ســامت جامعه و امور توانبخشی هم نقش عمده ای 
دارد و به کاهش هزینه ها در این بخش کمک شایانی 

کند. 
Á  شما به ســرمایه گذاران در عرصه ورزش چه

پیشنهادی دارید؟
در سطح استان دربحث ورزش همگانی و حرفه ای 
مــی تــوان ســرمایه گــذاری کــرد و از درآمــد بــاالی نیــز 
برخــوردار شــد. ایجاد باشــگاه های ورزشــی در ســطح 
همگانی و یا باشگاه های حرفه ای و گردش های مالی 
آنها مطمنا با مدیریت صحیح و حمایت های قانونی 

برای مالکان سودآوری به همراه خواهد داشت.
Á  بــا توجــه بــه برگــزاری جــام جهانــی 2022در 

قطر و شــرایط مشــابه آب و هوایــی آیا می توان 
ازاین فرصت بهره گرفت؟

بلــه امروز مباحثی در خصوص اســتفاده از فضای 
جزایــر کیــش و قشــم مطــرح مــی شــود. مــن میگویم 
اگــر مــا از االن بــه فکر باشــیم قم عاوه بــر اینکه از نظر 
آب و هوایــی بیشــتر بــه قطــر شــبیه اســت از لحــاظ 
فضای زیارتی و خدماتی و ترانســفر فرودگاهی شرایط 
مناســبی را داراست و می توان با ترغیب سرمایه گذار 
و فراهــم نمودن بســتر هــا کمپ هایــی را ایجاد نمود 
و عــاوه بــر درآمد زایــی از حضور تیم ها قبل از شــروع 
مســابقات از حضــور گردشــگران کشــورهای اســامی 
حاضــر در مســابقات در جهــت اشــتغال زایی و رشــد 
اقتصــادی اســتان اســتفاده کرد. ما شــاید هیچ وقت 
امــکان برگــزاری جــام جهانــی یــا المپیــک را نداشــته 
باشــیم امــا بایــد از فضایــی کــه ایجاد شــده اســتفاده 
کنیم. چند ســال پیش قطری ها خواســتار اســتفاده 
از حــق پخش مســابقات لیگ فوتبال ایران شــدند و 
حتی مبالغ باالیی را هم پیشنهاد دادند که ما از این 
فرصت استفاده نکردیم. پس باید از فرصت پیش رو 

با توجه به زمانی که داریم بهره برداری کنیم.
Á  شــما بــرای رشــد ورزش در ســطح  کشــور و

استان چه پیشنهاد هایی دارید؟
من تاکید دارم باید شــرایط حضور سرمایه گذاران 
را فراهم کنیم و امنیت آنها را هم تامین کنیم ، دولت 
هــم تصــدی گری خــود در ورزش را کنار بگــذارد، باید 
دانــش فنــی خــود را بــاال ببریــم و جلــو فرار مغــز های 
ورزشی را بگیریم و از سلیقه ای عمل کردن در ورزش 

اجتناب کرد.

خ صفر در اصالحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم مالیات با نر

 

 
بیــش از پنجــاه درصــد اقتصاد ایران در حــال حاضر بصورت قانونــی و غیرقانونــی مالیات پرداخت 
نمی کننــد. شــکل قانونــی عــدم پرداختــی مالیــات بــه معافیت هــای قانونــی وضــع شــده در قانــون 
مالیات هــای مســتقیم بابــت فعالیت هایی همچون کشــاورزی، دامپروری، آموزشــی، ورزشــی، تولید 
فرش دستباف و... و یا معافیت های مدت دار مانند معافیت های تولیدی و معدنی و .... یا اشخاص 
غیــر مشــمول همچون بنیادها و نهادهای انقاب اســامی و نیز کاال و خدمــات معاف مصرح در ماده 
12 قانون مالیات بر ارزش افزوده برمی گردد. اما مصداق بارز عدم پرداختی غیرقانونی مالیات همان 
قــرار مالیاتی در اشــکال متفاوت می باشــد. یکی از ارکان توســعه نظــام مالیاتی، قوانیــن و مقررات می 
باشد که در اصاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 13۹۴/0۴/31 اصاحات قابل تأملی 
ماحظه می شود یکی از این تغییرات اعطای معافیت مالیاتی به مؤدیان در قالب مالیات با نرخ صفر 
اســت. مالیات با نرخ صفر روشــی اســت که مؤدی متقاضی اســتفاده از معافیت به قرار خود  تکالیف 
تعیین شــده در قانون، مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و اســناد و مدارک حسب مورد خواهد 
بود که ســازمان پس از رســیدگی الزم به دفاتر و اســناد و مدارک، درآمد مشــمول مالیات را محاســبه و 
مالیــات را بــه نــرخ صفر تعیین می نمایــد معافیت های مشــمول مالیات نرخ  صفــر در اصاحیه قانون 
شــامل: 1- فعالیــت هــای تولیــدی، معدنــی و درآمدهــای خدماتی بیمارســتان ها و هتل ها به شــرح 

ماده 132 ق.م.م
2- درآمــد شــرکت های تعاونــی روســتائی، عشــایری، کارمنــدی، کارگــری و .... به شــرح ماده 133 

ق.م.م
3- درامــد حاصــل از تعلیــم و تربیت، نگهداری معلولین، باشــگاه های ورزشــی به شــرح ماده 13۴ 

ق.م.م
۴- کمک ها و هدایای دریافتی صندوق پس انداز بازنشستگی، مدارس علوم اسامی، نهاد های 
انقــاب اســامی، اعضای مجامع حرفــه ای و فعالیت های  انتشــاراتی، مطبوعاتی، قرآنــی، فرهنگی و 

هنری و... به شرح ماده 13۹ ق.م.م
۵- درآمد حاصل از صادرات کاالهای غیر نفتی و خدمات به شرح ماده 1۴1 ق.م.م

6- درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی به شرح ماده 1۴2 ق.م.م
۷- درآمــد حاصــل از فــروش کاالهای عرضه شــده در بررســی و شــرکت های دارای ســهام پذیرفته 

نشده در بورس به شرح ماده 1۴3 ق.م.م 
8- درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر به شرح قبض یک ماده 1۴3مکرر 

۹- درآمد ســازمان ها و موسســات وابسته به شــهرداری ها جهت انجام وظایف ذاتی شهرداری در 
امور مربوط به شرح قسمت اخیر ماده 280 ق.م.م

قابــل ذکــر اســت در صــورت عــدم ارائــه اظهارنامــه، دفاتــر و یــا اســناد و مــدارک حســب مــورد، نــه 
تنهامؤدی از معافیت محروم می شود بلکه عاوه بر پرداخت مالیات مشمول جریمه و مجازات مقرر 

از قانون نیز خواهد شد.

مژده به کارفرمایان و بیمه شدگان تأمین اجتماعى

سازمــان تأمیـن اجتمـاعـى کارگزارى رسمى شماره 241

 آدرس: قم ، خیابان امام خمینى ، بعد از میدان امام خمینى 
مقابل داروخانه دارالشفاء بین کوچه 13 و 15، جنب پل عابر پیاده ، 

ارائه خدمات: چاپ، تعویض و صدور دفاتر درمانى دریافت لیست و دیسکت حق بیمه
انجام بخشى از فرایند غرامت، دستمزد ایام باردارى

... کمک هزینه ازدواج ، کفن و دفن و
، 

025-36639322 025-36639611 و:تلفن

سازمان ���ن ا��ما�ی

کوتاه از اقتصاد استان

کشور سهم ۲0درصدی استان قم از صادرات فرش دستباف 

خبرگــزاری صــداو ســیما- رئیس مرکــز ملی فرش ایران از ســهم 20درصدی اســتان قــم از صادرات 
فرش دستباف کشور خبر داد.

رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران در جریان بازدیــد از نمایشــگاه دائمی فرش دســتباف قــم صادرات 
فرش دستباف کشور در سال گذشته را حدود چهارصد و بیست میلیون دالر برشمرد و گفت:بیش از 
بیست درصد درآمدهای ناشی از فرش دستباف مربوط به فرش استان قم است.  دست پاک مقصد 
صادرات فرش دســتباف را کشــورهای آمریکا و آلمان اعام کرد و گفت: با توجه به تحریم های آمریکا 

به دنبال کشورهای جایگزین هستیم تا رقم فرش صادراتی نسبت به سال گذشته کاهش نیابد.

کنار دام شهرک دامشهر با سکونت دائمی انسان در 
چالشی پیش روی مسئوالن

خبرگــزاری صداوســیما - رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان قم در حاشــیه بازدید از شــهرک 
دامشــهر مشــکات اجتماعــی و زیســت محیطــی ســکونت دائمی بیــش از 800خانــوار در کنــار دام، در 

بزرگترین مجتمع دامی خاورمیانه را جدی دانست.
طایــی گفــت: شــهرک دامشــهر بــا ســکونت بیــش از 800خانــوار فاقــد امکانــات و خدمــات رفاهی 

مناسب برای زندگی است.
در حالــی کــه رفیعی محمدی مدیرکل دامپزشــکی اســتان قم اســکان دائمی خانــواده در مجتمع  
دامشــهر را پیش بینی نشــده خواند و گفت: نباید در هیچ شهرک صنعتی و دامی خانواده در کنار دام 
و صنعت سکونت دائمی داشته باشند و طبق قانون فقط باید جا نمایی با عنوان خانه کارگر در نظر 

گرفته شود.

33 درصد از مساحت شهر قم بافت فرسوده است

ایســنا -  ســیده شــبنم فاطمــی سرپرســت مرکــز خدمــات تخصصــی معمــاری و شهرســازی جهاد 
دانشــگاهی اســتان گفــت: 33 درصــد از مســاحت شــهر قــم را بافت فرســوده تشــکیل می دهــد و این 
مقــدار با توجه به مســاحت اســتان قم  بســیار باالســت، اغلب مســاحت محدوده اطراف حــرم و مرکز 
شــهر را بافت فرســوده تشــکیل می دهد و اگر به آن پرداخته نشود با مشکات و آسیب های اجتماعی 
فراوانی مانند سلب امنیت شهری مواجه می شویم و از این جهت بازآفرینی بافت فرسوده در اولویت 

برنامه ها قرار دارد.

حسن محقق
معاون حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان قم

کوتاه از اقتصاد استانکوتاه از اقتصاد استان

  90درصد مالیات طی چهارماه امسال در قم محقق شد

ایرنــا- مدیــرکل امور مالیاتی قم گفت: ۹0 درصد از مبلغ مالیاتی که برای چهار ماه امســال این اســتان 
پیش بینی شده بود، محقق شده است.

سهراب امدادی فرد افزود: بر اساس قانون بودجه، برای امسال پنج هزار و ۷30 میلیارد ریال مالیات 
پیش بینی شــده و در صورتی که فرارهای مالیاتی شناســایی شده وصول گردد، این مبلغ به صورت صد 

درصد محقق خواهد شد.
وی اضافه کرد: برای چهارماه امسال یک هزار و ۹11 میلیارد ریال مالیات پیش بینی شده بود و تا پایان 
ســال این مبلغ به طور کامل محقق خواهد شــد. امدادی فرد خاطرنشــان کرد: بیشــترین درصد وصول 
مالیات از محل معوقات و فرارهای مالیاتی صورت می گیرد و همواره ســعی می شــود در فضای تعاملی و 

اعتمادسازی با مودیان این مسیر طی شود.

ساخت سه پایانه باری در آینده نزدیک در قم

خبرگزاری صداوسیما - ابوالفضل جمالی با اشاره به حمل ساالنه ۵هزار تن کاال از استان به سایر 
نقاط کشــور گفت: با توجه به ظرفیت خوب اســتان در حوزه حمل و نقل، ســه پایانه باری در اســتان 
ســاخته می شــود کــه یک پایانه در جاده قدیم قــم تهران و دو پایانه در ســلفچگان و نزدیک فرودگاه 

درنظر گرفته شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای قم با اشــاره به وجود 38شــرکت حمل و نقل در اســتان 
قم، صدور بارنامه برای کاالهای داخل استان را وظیفه این شرکت ها دانست و افزود: در صورتی که 
مشــاهده شــود باری با بارنامه خارج از استان در استان قم بارگیری شود، شرکت صادرکننده بارنامه 
پــس از اخطــار و جریمــه و تکــرار تخلــف تعطیــل خواهد شــد. جمالی با اشــاره به اینکه عمر متوســط 

ناوگان باری 23 و ناوگان سواری 8سال است، از نوسازی ناوگان حمل ونقل سراسری خبر داد.
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گفت و گو

تورم قم پایین تر از میانگین کشور
تجارت نیوز- تهران با تورم )نقطه به نقطه( 1۷٫۴ درصد باالترین و اردبیل با تورم ۹٫۵ درصد پایین ترین تورم استانی را در تیر ماه دارند. شکاف 

نرخ تورم در بین استان ها به مرز هشت درصد رسید. قم با تورم 10٫۴ در رده ای پایین تر از میانگین کشور قرار دارد. یادداشت
کوین چگونه است؟ فرایند استخراج بیت 

       

در سیســتم هــای مالی ســنتی، دولت ها به ســادگی پول بیشــتری را هنگام نیاز چــاپ می کنند. 
امــا در بیــت کویــن، پــول چــاپ نمــی شــود، بیت کویــن ها بــه صــورت محدود اســتخراج می شــود. 

کامپیوترهای سراسر جهان برای استخراج بیت کوین با هم رقابت می کنند.
مردم در طول روز بیت کوین ها را از طریق شــبکه بیت کوین برای یکدیگر ارســال می کنند، اما تا 
وقتــی که چیزی ســوابق تراکنش ها را نگه داری نکند، هیچ کس قــادر به انجام تراکنش نخواهد بود. 
شــبکه بیــت کویــن با جمــع آوری تمام تراکنش های انجام شــده در یــک دوره زمانی معیــن آن را در 
یک لیســت که باک نامیده می شــود، ذخیره می کند. کار کامپیوتر های اســتخراج کننده تایید این 

تراکنش ها است و برای آن پاداش )بیت کوین( دریافت می کنند.
اســتخراج کننــده بیــت کویــن چگونــه ایــن کار را انجــام می دهــد؟ این شــبکه دارای یک لیســت 
طوالنی از باک ها اســت که به عنوان “باک چین” شــناخته می شــود. این باک ها می توانند برای 
کشف آدرس های بیت کوین مورد استفاده قرار گیرند. هر بار که یک باک جدید از تراکنش ها ایجاد 

می شود، آن را به باک چین اضافه می کند و یک لیست طوالنی از باک چین ایجاد می کند.
اما این شبکه باید مورد اعتماد باشد که در آن دستکاری انجام نشود. اینجاست که کامپیوتر های 

استخراج کننده وارد می شوند.
هنگامی که یک باک از تراکنش ها ایجاد می شود، معدنچیان اطاعات را در باک قرار گرفته اند 
را فرمــول ریاضــی بــه آن اعمــال می کننــدو آن را به چیزی دیگــر تبدیل می کنند. ایــن چیز دیگر یک 
دنباله ای به مراتب کوتاه تر، به ظاهر تصادفی از حروف و اعداد شناخته شده است که هش نامیده 
مــی شــود. ایــن هش ها در کنار باک ذخیره می شــوند. هــش ها دارای ویژگی های جالب هســتند. 
درحالــی که ســاخت هش آســان اســت، اما هــر هش منحصر بفرد اســت. پــس به عبــارت دیگر فقط 
کامپیوتر می داند که چه کاری انجام داده است و هیچ فردی قادر به دسترسی به اطاعات نیست.

هر بار که هر کامپیوتر با موفقیت یک هش ایجاد می کند، مقداری بیت کوین دریافت می کند.
یکی از مشکات این است که ایجاد یک هش از یک مجموعه داده بسیار آسان است. کامپیوترها 
واقعا در این مورد خوب هستند. شبکه بیت کوین باید آن را دشوارتر کند، در غیر این صورت هر کس 
با صدها تراشه می تواند تمام بیت کوین ها را در عرض چند دقیقه استخراج کند. پروتکل جدید بیت 
کوین به طور عمدی با معرفی چیزی به نام »اثبات کار« این مشکل را حل کرده است. پروتکل جدید 
بیت کوین هش قدیمی را قبول نخواهد کرد. استخراج کنندگان قرار نیست که در داده های تراکنش 
در یک باک دخالت کنند، اما آنها باید داده های مورد استفاده خود را برای ایجاد یک هش متفاوت 
تغییر دهند. آنها این کار را با استفاده از یک قطعه داده تصادفی به نام nonce  انجام می دهند. این 
قطعه با داده های تراکنش برای ایجاد یک هش اســتفاده می شــود. اگر هش متناسب با فرمت مورد 

نیاز نباشد، nonce تغییر می کند، و همه چیز دوباره مورد استفاده قرار می گیرد.

تشریح برنامه های شرکت شهرک های صنعتی استان
شــرکت  مدیرعامــل  نــژاد  طیبــی  امیــر  مهنــدس 
شــهرك هــای صنعتــی اســتان قــم در گفــت وگویی با 
ســپهر اقتصــاد بــه برنامه هــای عملی این شــرکت در 

راستای حمایت از تولیدات ایرانی پرداخته است. 
Á  مقــام معظــم رهبری امســال را بعنوان ســال

حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری نمودند. این 
شرکت بعنوان یکی از متولیان صنایع کشور چه 
برنامه هایی را در سطح استان در این مورد در 

دستور کار خود دارد؟ 
شــرکت شــهرك های صنعتی قم بر اساس رسالت 
و شــرح وظایــف خــود در دو بخــش ســخت افــزاری 
و نــرم افــزاری در خدمــت صنایــع کوچــك ومتوســط 
می باشــدکه معتقدیــم اگر بتوانیم با اســتفاده از تمام 
ظرفیت نیروی انســالی، تخصصی و منابع مالی خود 
در ایــن مســیر گام برداریــم و بــه بهتریــن نحــو ممکن 
ارائــه خدمات نماییم مناســب ترین اقــدام عملی ما 

برای حمایت از کاالی ایرانی بحساب می آید.
در بخــش ســخت افــزاری که معاونت فنی شــرکت 
را شامل می شــود کوشیده ایم با شناسایی نیازهای 
در  مســتقر  کننــدگان  تولیــد  نیــاز  مــورد  زیرســاختی 
شــهرك های و نواحــی صنعتی برنامــه ریزی صحیح و 
عملیاتــی متناســب بــا آن را ارائــه و منابــع مالی مورد 

نیاز اجرای آنها را تامین نماییم. 
برخی از پروژه های عمرانی، خدماتی و زیرساختی 
ســال جاری طی ســال های گذشــته آغاز شــده است 
کــه بــا تــاش همــکاران خــود و در صــورت همــکاری 
مناســب سایر دســتگاه های مرتبط در استان در سه 
مــاه ابتدایی ســال یــا به اتمام رســیده اند و یــا اینکه 
بســرعت در حــال تکمیــل و بهــره بــرداری آنهــا بــرای 
خدمــت رســانی بــه فعــاالن عرصــه تولیــد و اشــتغال 
هســتیم که در این بخش می توان به احداث پســت 
برق در شــهرك صنعتی شکوهیه، آماده سازی اراضی 
فــاز توســعه همین شــهرك صنعتــی و تکمیــل تقاطع 
غیر همسطح ورودی شهرك صنعتی شهاب به جاده 
قدیــم و اتوبــان قم تهــران اشــاره کرد. البتــه تعدادی 
از پــروژه هــا نیز طی ســال جاری آغاز شــده اســت و یا 
مــی شــود که اولویت ما اتمام این پــروژه ها در همین 
سال است، ولی باز تاکید می کنم که این امر مستلزم 
همکاری برون بخشــی سایر دستگاه های مرتبط در 
اســتان قم با این شرکت برای تسریع در بهره برداری 

این پروژه ها می باشد.
در ایــن بخــش نیــز می تــوان بــه اجرای آســفالت 
 ICT رمــپ و لــوپ هــای شــهرک صنعتــی شــهاب و
از آزاد راه و جــاده قدیــم قم-تهــران، اجــرای خــط 
انتقــال بــرق 20 کیلــو ولــت شــهرك صنعتــی الغدیــر، 
اجــرای جــدول و زیرســازی خیابــان اصلــی فــاز 3 و 
از  تعــدادی  آســفالت  و  جــدول  زیرســازی،  تکمیــل 
خیابــان هــای فاز یــك و اراضــی پل شــهرک صنعتی 
شکوهیه و اجرای خط انتقال آب از چاه شماره سه 
و خــط تقویــت شــبکه توزیــع آب در شــهرك صنعتی 

شکوهیه اشاره کرد. 
همزمــان بــا ایــن اقدامات بحــث تملك و توســعه 
اراضــی شــهرك ها و نواحــی صنعتی نیز در دســتور کار 
شــرکت قرار دارد که به صــورت اولویت دار جانمایی و 
اختصاص زمیــن برای چهار ناحیه صنعتی جدید در 
روستاهای بیدهند، صرم، قاهان و کهك و همچنین 
اراضــی مــورد نیــاز اســتقرار واحدهای تولیــدی کفش 
و دمپایــی ماشــینی در شــهرك صنعتــی شــکوهیه در 
حــال پیگیری اســت و تا کنون همکاری و مســاعدت 
مناســبی را از ســوی دســتگاه های مرتبط در اســتان 
شاهد بودیم و امیدواریم با اهتمام استاندار، معاون 
امورهماهنگــی اقتصــادی اســتانداری  طی ماه های 
جاری عملیــات عمرانی و اجرایی این نواحی نیز آغاز 

شود.
در همیــن راســتا پیــش بینی می کنیم برای ســال 

جاری بالغ بر 300 میلیارد ریال برای راه اندازی، اجرا 
و تکمیــل پــروژه هــای عمرانی در ســطح شــهرك ها و 

نواحی صنعتی استان قم هزینه کنیم.
Á  به اقدامات ســخت افزاری اشاره نمودید  در

بخــش نرم افزاری چه اقداماتــی صورت گرفته و 
یا در دست اقدام دارید؟

در بخــش نــرم افزاری نیــز معاونــت صنایع کوچك 
هــا و  اجــرای طــرح  و  ریــزی  برنامــه  بــا  ایــن شــرکت 
اقدامات مناسب بدنبال تسهیل فضای کسب وکار و 
همچنین شناســایی نقاط آســیب پذیر و حلقه های 
مفقــوده در بهبــود تولیــد و بــازار محصــوالت داخلــی 

است.
در همیــن راســتا بــه صــورت مختصــر تعــدادی از 
ایــن اقدامــات کــه زمینــه بهبــود فضــای کســب و کار 
تولیــدات  ایرانــی و  از کاالی  بــه طــور اوال حمایــت  و 
داخل بحســاب می آید را توضیح می دهم. نخســت 
شناســایی پتانســیل هــای تولیــدی صنایــع کوچــك 
ومتوســط استان و ظرفیت ســازی از آنها برای پیاده 
ســازی مدل توســعه خوشــه های صنعتی بــرای آنها 
اســت کــه در دل ایــن مدل توســعه طرح هــا و برنامه 
هــای صادراتــی،  کنسرســیوم  متنوعــی چــون  هــای 
حضــور در نمایشــگاه هــای داخلی و بیــن المللی قرار 
گرفته اســت. خوشبختانه توانستیم در سال  گذشته 
بــا اســتفاده از کارشناســان متخصــص در ایــن بخش 
13 نــوع تولیــد و محصــول صنایــع کوچك و متوســط 

در اســتان قم شناســایی شــد که امثال پیاده ســازی 
مدل توســعه خوشه برای دو مورد از آنها به نام های 
انگشتر سازی و تولید پوشاك در دستور کار قرار گرفته 

است. 
اجــرای  کوچــك  صنایــع  هــای  برنامــه  ادامــه  در 
واحدهــای  آشــنایی  هــدف  بــا  صنعتــی  تورهــای 
در  یکدیگــر  هــای  توانمنــدی  از  همگــن  تولیــدی 
در  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری  کشــور،  و  اســتان 
بــه صــورت  قالــب هــای حضــوری و غیــر حضــوری 
حمایتــی و حتــی صــد درصد رایــگان، ایجاد شــرکت 
هــای مدیریت صــادرات با هــدف توســعه بازارهای 
صادراتی تولیدات صنایع کوچك و متوســط استان، 
ایجــاد صندوق ایده آل برتر در حوزه حمایت از ایده 
هــای ریســك پذیــر، شناســایی  ۵ شــرکت مســتعد 
دانــش بنیــان و ثبت ۵ شــرکت دانش بنیان مســتقر 
در شــهرکهای صنعتی اســتان، اعزام هیات تجاری، 
عارضه یابی و کمك به فعالسازی واحدهای صنعتی 
غیرفعــال، اجرایی کردن گســترده افزایش ماندگاری 
ســوهان، برگــزاری همایــش هــای مرتبط بــا صنایع 
کوچــك ومتوســط اســتان قــم و توســعه محصــوالت 
در  را  شــکوهیه  صنعتــی  شــهرك  دائمــی  نمایشــگاه 

دستور اجرا داریم. 
از  حمایــت  راســتای  در  اقدامــات  ایــن  تمــام 
کاالی ایرانــی و تولیــد کننــده داخلــی شــکل گرفته و 
می گیرد زیرا بر اســاس ســخنان مقــام معظم رهبری 
کــه حمایــت از کاالی ایرانــی را وظیــف فــرد فــرد این 
کشــور دانستند بایســتی ببینیم هر شــخص حقیقی 
را  اقــدام و خدمتــی  و حقوقــی در مقــام خــود چــه 
می توانــد بــرای حمایــت از کاالی ایرانــی انجام دهد 
تــا تمــام ایرانیان در ایــن اقدام ملی و خداپســندانه 

نقش ایفا کنند. 
در کنار تمام این برنامه ها و اقدامات این شــرکت 
بــا تعامــل بــا اقشــار مختلــف مــردم اســتان بــا هدف 
معرفــی توانمنــدی هــا و محصــوالت صنایــع کوچــك 
وشــهرك هــای صنعتــی اســتان برنامه های مشــترك 
بــرای بازدید از واحدهای تولیدی را برگزار می کند که 
در اخریــن مــورد آن مســووالن خریــد و مالــی مناطق 
شــهرداری  تابعــه  ســازمانهای  و  شــهرداری  گانــه   8
قــم از واحدهــای صنعتی مســتقر در شــهرك صنعتی 

شکوهیه بازدید کردند.

حسن فالطون
کارشناس امور بانکی

قم، تاالب مّره 
مجرى تخصصى تورهاى طبیعت گردى و جشنواره هاى فرهنگى 
دفتر خدمات مسافرتى و جهانگردى طبیعت رویایى 
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 طبیعت رویایى 

ادامه از صفحه 2

قیمت واقعی دالر چند است؟

چرا این همه بر این تاکید می کنم؟ چون یک دشواری عمل به علم اقتصاد برای سیاستمداران 
این اســت که باید بتوانند اقرار به ندانســتن قیمت ها کنند. وقتی از آنها می پرســند دالر چند باشــد، 
عــوض اینکــه مثــا بگوینــد ۴200 تومان، بایــد بگویند »نمی دانم«. امــا ظاهرًا برای آنهــا افت دارد که 
بگوینــد »نمی دانــم«، لــذا مثــا می گوینــد ۴200 تومــان و بعــد بدتــر بی آبرو می شــوند. چقــدر اقرار به 

ندانستن سخت اما نجات بخش است!
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گفت و گو

اعالم آمادگی بخش خصوصی برای تکمیل فرودگاه قم 
خبرگزاری صداوســیما- علی الریجانی گفت: کار اصلی فرودگاه قم انجام شــده اســت و هم اکنون کار ســاخت آن با یک مشــکل جزئی مواجه 

است اما با مذاکراتی که با وزیر راه و شهرسازی داشته ام این مشکل حل می شود. 
کنونی کسب وکار در شرایط  نکاتی در باب 

با شدت گرفتن اوضاع نه چندان مناسب اقتصادی و همچنین رویکرد مردم برای خریدهای مقرون 
بــه صرفــه تر و صرف هزینه هرچه کمتر جهت تأمین نیازهایشــان همینطور حساســیت عمــوم مردم به 
اتــاف زمــان کمتــر و در عین حال تبدیل شــدن تجربه خرید بــه فرآیندی لذت بخش و بــه یاد ماندنی، 

الزام استفاده از فرآیدهای مشتری محور بیش از گذشته در فضای اقتصادی کشور احساس می شود.
ایــن درحالیســت کــه یکی از مهمترین مشــکات و مســائل مصرف کننــدگان عدم آشــنایی کافی با 
محصوالت و برندها و مزایای آنها و همچنین آشــنا نبودن بازار واســطه با محصوالت و ویژگیهای آنها 
جهت حضور هرچه قدرتمندتر در بازار می باشــد. به همین جهت لزوم اســتفاده از کســب وکارهای بر 
مدار مشــتری و آگاهی هرچه بیشــتر جامعه هدف از برند گریزناپذیر شده است که عاوه بر اتاف زمان 
کمتر به جهت جستجوی برند و محصوالت مناسب، توانایی مقابله با هجمه تبلیغات پخش شده از 
انواع رســانه های عمومی را داشــته باشــد و در نتیجه باعث جذب هرچه بیشتر مشتریان و همچنین 
ایجــاد روابــط پایدار و بلندمدت بین صاحبین حَرف و مشــتریان و مصرف کنندگان و باالخص جامعه 

هدف می باشد. 
در این نوشتاربه گوشه ای از مزایای داشتن هویت برند شناخته شده از طرف صاحبین کسب و کار 
پرداخته شده است. شایا ن ذکر است بایستی توجه به این سمت معطوف گردد که مشتریان ما کجا 
هســتند و در چه زمان و مکانی هایی بهتر و بیشــتر می توان به آنها دســت پیدا کرد. در واقع بایســتی 

به سمت کسب و کار مشتری محور حرکت کرد تا کسب و کار تولید محور. 
در شــرایط فعلــی فقــط کســب و کارهایــی مــی توانند ســهم بازار مناســبی را کســب نماینــد که روی 
رضایت مشتری، آگاهی آنها و همینطور ارتباط تنگاتنگ با آنها سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسبی 

انجام داده باشند.
امروزه کسب و کارها از ابزارهای متنوع جهت آگاه سازی، ترغیب و ارتباط هرچه بیشتر با مشتریان 
جهت استفاده از بازاریابی کششی به جهت داشتن بازار گسترده تر، فروش ایمن تر و همچنین گرفتن 
ســهم بازار رقبا بیش از پیش اســتفاده می کنند تا از این طریق ارتباط ســهل تر و راحت تر و همچنین 

فروش مثمرثمرتر داشته باشند.
در واقــع با اســتفاده از عواملی چون 1- توجه به مشــتریان 2- خدمــات خاقانه و به روز 3- تأمین 
و تضمین کیفیت ۴- فعالیت های ترویجی و تبلیغی با اســتفاده از تمرکز بر مشــتریان به اهدافی چون 
الــف: هرچه نزدیکتر شــدن به نمایندگان فروش ب: ارتباط مســتقیم تر با مصــرف کنندگان نهایی ج: 
دستیابی به فروش مستمرتر و پایدارتر د:گرفتن سهم بازار رقبا و ... دست پیدا می کنند که متأسفانه 
با برداشــت غلط از شــیوه ها و راهکارهای ارتباط با مشــتریان به دلیل اســتفاده از ذهنیت کسب و کار 
تولید محور و نه مشتری محور به سمت استفاده از رسانه های تبلیغاتی که در میان و بلندمدت تأثیر 
زیادی روی اهداف شرکت ندارند سرمایه گذاری کرده و بیشتر از آنکه خودشان را ثروتمند و مشتریان 

را راضی تر کرده باشند، شبکه تأمین رسانه در کشور را ثروتمند کرده اند.  
این رســانه های ارتباطی مانند تلویزیون، رادیو، نشــریات مکتوب و... هرچند در بین مخاطبان 
نفوذ زیادی دارند اما تأثیر آنها بر رفتار خرید و تصمیم گیری مشــتریان بســیار ناچیز و حتی در پاره ای 

از موارد تأثیر عکس بر آنها داشته است. 
در حالیکه توجه اصلی کســب و کارها بایســتی حفظ ســهم بازار و مشــتریان فعلی و ســپس توســعه 
بازار و گرفتن ســهم بازار رقبا باشــد. اما رســانه های جمعی موجود به این بخش توجه کمتری داشــته 
یــا اصا توجهی نداشــته و بیشــتر ســعی در فــروش ابزارهای ارتباطــی و تبلیغی خود داشــته و کمترین 
توجهــی به اهداف کســب و کار در رضایت و آگاهی مشــتریان ندارند و با صــرف هزینه های گزاف باعث 
تحمیل آنها به شــرکت و در درازمدت باعت ایجاد مســائل بیشــمار مالی می گردند. اما با تغییر دیدگاه 
سازمانها از رسانه های محیطی و جمعی به حضور  در مسیرهای هرچه بیشتر  و بهتر تحت تأثیر قرار 
دادن مشــتریان و جهت دهی مناســبتر به آنها در راستای اهداف شرکت می توان به فروش پایدارتر و 

همینطور صرف هزینه های بسیار بسیار کمتر دست پیدا کرد. 
ادامه در صفحه 7

یادداشت

حامدعینی پور
مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کار

مرمت یکصد شی تاریخی مربوط به عصر آهن در قم
میــراث  مدیــرکل  ســیما-  و  صــدا  خبرگــزاری 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم از اختصاص 
1۵0میلیون ریال اعتبار برای مرمت یکصد قطعه شی 

تاریخی مربوط به عصر آهن خبر داد.
 حمیــد یزدانــی بــا بیــان اینکــه ایــن اشــیا شــامل 
ســفال، ســبو، پیالــه، کاســه، درپــوش ســفالی، خمره 

و اشــیای فلــزی اســت افــزود: ایــن اشــیا تاریخــی در 
کاوش هــا و حفــاری های تپه صرم و تپه باســتانی قلی 
درویش به دست آمده که برای مرمت آنها 1۵0میلیون 

ریال از اعتبارات ملی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: مرمت این اشــیا شامل پاکسازی، نمک 
زدایی، رســوب زدایی، برداشــتن رســوبات ســطحی و 

مرمت قطعات حاصل از خوردگی فیزیکی و شیمیایی 
اســت، به  نحوی  که بر ماهیت و شــکل اثر خدشــه ای 
وارد نشــود.  یزدانــی گفــت: بــا توجــه بــه تعــداد قابــل 
ماحظــه آثــار بــه دســت آمــده از کاوش هــای ســطح 
اســتان، مرمــت ایــن اشــیا یکــی از اولویت هــای کاری 
اداره کل میــراث فرهنگی اســت که بــا تکمیل و تجهیز 

کارگاه مرمــت اشــیای تاریخی، این کار در طول ســال و 
بــه صورت مســتمر انجــام می شــود. وی همچنین  با 
تاکید بر لزوم حمایت گردشگری سامت در استان قم، 
عنــوان کرد: در اســتان قــم  بعد از گردشــگری مذهبی، 
یکــی از مهم تریــن منابــع خدمات رســانی و تحصیــل 

سرمایه، گردشگری سامت است. 

بهروز فروتن، بنیانگذار گروه صنایع غذایی بهروز؛

کارآفرین از مشکالت نمی ترسد؛ بلکه با شجاعت به جنگ آنها می رود
غذایــی  صنایــع  گــروه  بنیانگــذار  فروتــن،  بهــروز 
بهــروز، مدیــر شــرکت صنایــع غذایی بهرنگ، مشــاور 
عالــی کانون انجمن های صنایع غذایی کشــور، عضو 
هیئــت مدیره بنیــاد کارآفرینی دانشــگاه تهران، عضو 
هیئــت مؤســس و هیئــت مدیــره انجمــن دارنــدگان 
نشان استاندارد ایران، عضو مؤسس و هیئت امنای 
دانشــکده صنایــع غذایــی، اولین قهرمــان قهرمانان 
نمونــه کشــور و  کارآفریــن  صنعــت کشــور، نخســتین 
مــن ســام، همیشــه  مؤلــف کتاب هــای: “ دوســت 
برخاستن، نخستین راهنمای کارآفرینی ایرانی کتاب 
کارآفرینــی 1+38، پیشــگامان صنعــت غــذا، معرفــی 
یکصد چهره صنایع غذایی، صد ســال عشــق، شــرح 
زندگی مؤسسان علوم تغذیه و صنعت غذا در ایران و 
کتاب جایزه دکتر هدایت” است. در حاشیه همایش 
طرحــی بــرای کســب وکار و در یــک فرصــت کوتــاه بــه 

گفت وگو با وی در مورد کارآفرینی پرداخته ایم.
Á  بــه نظــر شــما چــه کســی کارآفریــن به شــمار

می رود؟ 
مــن از کارآفرین به عنوان ارزش آفرین یاد می کنم. 
هرکســی اندیشــه های خــود را بــه عمل تبدیــل کند، 
کارآفرین می باشد و هرکسی می تواند کارآفرین باشد. 
ایــن فرد می توانــد حتی یک خانم خانه دار باشــد که 

اندیشه خود را به عمل تبدیل می کند.
Á  یک کارآفریــن موفق دارای چــه ویژگی هایی

است تا بتواند در کار خود موفق باشد؟ 
بــرای کارآفریــن مشــکل وجــود نــدارد. من بســیار 
دانا هستم، برای اینکه بیشتر بدانم باید تاش کنم. 
ذهن من یک ذهن هوشــیار و فرمان بردار از اندیشــه 
من اســت. ما باید اندیشــه هایمان را درســت کنیم تا 

ذهن هوشــیار ما به درســتی عمل کند. ما متأســفانه 
بــه جــای تعقــل در کارهــا هیجانــی عمــل می کنیــم. 
برای پیشــرفت باید بیندیشیم، برای هر کارمان باید 
تفکــر کنیــم، در اخــاق حرفــه ای اگر اشــتباه می کنیم 
بایــد عذرخواهــی کنیــم، ایــن عذرخواهــی شــما را نه 
تنهــا کوچک نمی کند؛ بلکه بزرگی شــخصیت شــما را 
نشــان می دهد. مدیر کســی است که اشتباه می کند؛ 
ولــی حق تکرار همان اشــتباه را ندارد .کار کردن فقط 
پول نیســت هــر فردی که فقــط به پول فکــر می کند، 
خــود  عاشــق  بایــد  اول  دارد.  را  تفکــر  ضعیف تریــن 
باشــید و ازدوســت داشــتن خــود بــه دیگــران عشــق 
بورزیــد،در کار رویایــی فکــر نکنید؛ بلکه هــدف و ایده 
داشــته باشــید و ایده خود را به اهــداف تبدیل کنید 
هــر فــرد موفــق اقتصــادی اهدافــی دارد و خــود را بــه 

یک هدف محدود نکرده است. در زندگی خود برای 
کارکردن حرمت قائل باشــید یک کارآفرین و یک فرد 
مفیــد بایــد بداند که » باید بشــود!« و خود را به اینکه 
انشــا ا... ، بببینــم و... محــدود نکنــد. بایــد قــدرت 
وقت را بدانیم و متوجه باشیم سرنوشت خودمان را 
خودمان رقم می زنیم و این نکته را متوجه باشیم که 
کار کردن خوب است؛ اما خوب کار کردن مهم است.

Á  می تــوان آیــا  اقتصــادی  کنونــی  شــرایط  در 
کارآفرین بود؟

مــا در کنــار هــم و علی رغــم ســختی های موجــود 
می توانیــم کشــور را آبــاد کنیــم. یــک کارآفریــن وقتــی 
سختی ها را می بیند بیشتر تاش می کند من می گویم 
ایران می تواند بیکار نداشــته باشــد؛ اگــر توقع خود را 
پاییــن بیاوریــم، اگر توقع خود را معطوف به یکســری 

مشــاغل نکنیــم و توقع هایمــان را بــاال نبریــم، موفــق 
خواهیــم بــود. همه کــه نباید دکتر و مهندس باشــند 
کشــور به همه مشــاغل نیاز دارد کار نباید برای ما عار 
باشــد، وقتی قانع باشیم می توانیم حرکت کنیم . اگر 
با عقل و اندیشــه خود حرکت کنیم، می توانیم ارزش 
آفرین باشــیم باید آنچه را بلد هســتیم نشان دهیم. 
در بخش دولتی به شما می گویند چه داری؟ ولی در 
بخــش خصوصی می گویند چه بلــدی؟ موتور محرکه 
مــا بایــد وجــود و باورمــان باشــد، بایــد اندیشــه های 
بزرگ داشــته باشــیم؛ ولی قدم های کوچــک برداریم 
تــا موفــق باشــیم مــن بــاور بــه هــدف و پشــتکار دارم 
و در کارم اخــاق حرفــه ای را رعایــت می کنــم. بایــد 
متوجــه باشــیم اگر با افــرادی کار میکنیــم و مدیر آنها 
هســتیم باید به انها احترام بگذاریم؛ چون ما به آنها 
نیــاز داریــم؛ ولی اگر شــما نباشــید آنها بــا دیگیری کار 
می کننــد. یک کارآفرین در بدترین شــرایط اقتصادی 
دنبــال آن اســت که چــه باید بکنــد. این نکتــه را هم 
یــادآور بشــویم از آموختــن بــه دیگــران نبایــد هــراس 
داشــته باشــیم، اگر کســی شایسته اســت حق اوست 
که فن را بیاموزد و شــمایید که باید مهارت بیشــتری 
را کســب کنیــد و در پلــه باالتری قــرار گیریــد. کارآفرین 
همیشــه رو بــه جلو حرکــت می کند. از من پرســیدند 
کــه آیــا شــما می ترســی؟ گفتــم بلــه و این ترس اســت 
که به من شــجاعت می دهد تا مشــکات را از ســر راه 
خــود بــردارم. کارآفریــن در برابــر ســختی ها مقاوم تــر 
خواهــد شــد و مقاومت رمــز پیروزی کارآفرین اســت. 
یــک کارآفریــن موفق در عــرض، حرکت می کنــد نه در 
طول زندگی و به همین علت مفید و مؤثر است، وی 

دوراندیش و ریسک پذیز و هدفمند است.
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گزارش

امضای تفاهم نامه احداث نیروگاه خورشیدی 30 مگاواتی توسط چین در قم 
ایسنا-  تفاهم نامه احداث نیروگاه خورشیدی 30 مگاواتی توسط شرکت بین المللی نورینکو چین در استانداری قم امضاء شد.عادل علیپور 
با اشاره به اهمیت رفع موانع در مسیر سرمایه گذاری عنوان کرد: کوتاه کردن فرآیندهای سرمایه گذاری می تواند به رشد اقتصادی کمک کند.

که نانشان آجر شد! آجرهایی 
خبرگــزاری صــدا و ســیما  - اســتفاده از تکنولوژی 
هــای روز بــرای انجــام هر کاری الزم اســت، آن هم در 
عصــری کــه همــه چیز همچــون غزالــی تیز پــا در حال 

تغییر است.
ایــن روزهــا تقریبــا مــی تــوان گفــت کــه دیگــر هیچ 
کاالیــی در انحصــار هیــچ شــخص یا شــرکتی نیســت؛ 
آن چیزی که امروزه در دنیای پر فراز و نشــیب رقابت 
بــا رقبــای سرســخت حــرف اول را مــی زنــد، توجه به 
تکنولــوژی هــای روز برای کاهش هزینه هاســت؛ این 
کاهــش قیمت می تواند شــامل محصــوالت تولیدی 
و یا حتی زیرســاخت ها باشــد؛ شــگردی کــه با صرفه 
جویــی در وقــت و هزینــه مــی تواند منجر بــه افزایش 

سود بیشتر شود.
بخــش صنعــت هــم از ایــن گردونه خارج نیســت؛ 
پیشــرفت صنایــع مختلــف در دنیــا، توجــه صاحبان 
صنایــع را بــه سیاســت کاهــش هزینــه هــا دو چندان 

کرده است.
بــرای راه انــدازی خــط تولیــد یــک محصــول، در 
مرحله اول نیاز به یک مکان مســقف یا همان ســوله 

است؛
بــرای ســاخت واحدهــای  یــاد دارم  بــه  وقتــی  از 
صنعتی، آجر روی آجر  گذاشــته می شد؛ مثل همین 
االن؛  اگــر ســری به شــهرک هــای تازه تاســیس، مثل 
شــهرک قنــوات در پانــزده کیلومتری شــهر قــم بزنید، 
بــه خوبــی مــی بینــد کــه آجــر روی آجــر می نشــیند و 
مصالحــی همچــون ســیمان روی آن مــی نشــیند، تا 

تبدیل به سوله ای برای کار شود.
آقــای  پــا  نــو  شــهرک  ایــن  در  گــذارم  و  گشــت  در 
عســگری را دیــدم؛ او یکــی از نجــاران ماهر قم اســت؛ 
آقــای عســگری ایــن روزها منتظر اســت تا ســوله هزار 
متــری اش در همیــن شــهرک هر چــه زودتر بــه پایان 
برســد؛ از او پرســیدم برای ســاخت این ســوله چقدر 
زمــان نیاز اســت؟ گفت: » 8 تا 12 مــاه«؛ با خود گفتم: 
ظاهــرا هنــوز خبر ورود نســل جدید ســوله ســاز ها به 

گوشش نخورده است!
ساندویچ پنل،  شگفت انگیز جدید

ســی و دو کیلومتــر آن طــرف تــر از این شــهرک، در 
شــهرک صنعتــی شــکوهیه، بــه واحدی صنعتی ســر 
زدم کــه محصولــی تولید مــی کند »هــای تکنولوژی«؛ 

بــود؛  غریــب  و  برایــم عجــب  اســمش  کــه  محصولــی 
»ســاندویچ پنــل«؛ دو ورق فــوالدی کــه بیــن آنهــا را  
موادی مثل پشــم سنگ ، پشــم شیشه و پلی اورتان 

و همچنین پلی استایرن پر می کند.
طــی  بــودم؛  نشــنیده  را  هــم  اســمش  کنــون  تــا 
شــدم  متوجــه  داشــتم،  کــه  مســتمری  تحقیقــات 
اسمش را از روی ساندویچ همبرگر گرفته اند؛ چون از 

نظر ظاهری شباهت زیادی به این ساندویچ دارد.
به قســمت هــای مختلف ایــن واحد صنعتی ســر 
زدم؛ ســوله هفــت هــزار متــری این کارخانــه با همین 
محصول، یعنی ســاندویچ پنل ســاخته شــده بود؛ با 
صرف وقت بســیار کمتر نســبت به سوله های آجری؛ 
آقــای محســنی مدیــر تولیــد آن مــی گوید: حــدود 20 
تــا 2۵ روز برای ســاخت این ســوله وقت صرف شــده 
اســت؛ بــا شــنیدن ایــن جمله به یــاد آقای عســگری 
افتــادم کــه می گفت برای ســاخت ســوله هــزار متری 
اش بایــد بین 8 تا 12 ماه منتظر باشــد، در حالیکه با 
ایــن تکنولوژی جدید این کار فقــط به چند روز زمان 

نیاز داشت!
این محصول شگفت انگیز می تواند انقابی بزرگ 
در ســاخت و سازهای صنعتی و حتی شخصی ایجاد 
کنــد؛ محصولی که نامش را از نوعی فســت فود گرفته 
و حاال ســرعت کار ســاخت و سازها را به طرز غیر قابل 
بــاوری، بــه بیش از ســی تــا چهــل برابر افزایــش داده 

است!
عایقی بسیار مقاوم

فضــای داخــل کارخانــه بــه نظــرم خنک تــر از حد 
گفــت:  مــی  کارخانــه  ایــن  مدیــر  آمــد؛  مــی  معمــول 
کاهــش مصــرف انرژی هــم از ویژگــی های ســاندویچ 
پنل هاســت؛ مســئله ای که چه در تابستان و چه در 
زمســتان مــورد توجــه صاحبــان صنعت اســت؛ مثل 
همین االن که در شــهرهایی مثل قم یا جنوب کشــور 

هوا حسابی گرم است.
آقــای آقاجانــی می گفت: فوم پلــی اورتانی که بین 
دو الیه قرار می گیرد هر دو ســانت آن معادل هشــتاد 

سانت دیوارهای آجری حفظ انرژی می کند.
ایــن  از  صنایــع  صاحبــان  خــوب  اســتقبال  از  او 
تکنولــوژی جدیــد برایــم گفــت و افــزود: نــود درصــد 
صنعتگــران بــه اســتفاده از ســاندویچ پنــل رو آورده 
انــد که همین موضوع ســبب تولیــد روز افزون در این 
واحد شــده است، به طوری که تولیدمان از 300 هزار 

متر مربع در سال هم بیشتر شده است.
کــه  اتفاقاتــی  از  یکــی  گفــت:  مــی  آقاجانــی  آقــای 
هــا  کارخانــه  برخــی  در  ســال  چنــد  از  پــس  معمــوال 
می افتــد، توســعه فضای کار اســت؛ به عقیــده او این 
کار با ســاندویچ پنل ها بســیار آسان اســت چرا که باز 
کــردن دیوارهــا بــرای توســعه فضــای کار فقــط بــه باز 

کردن چند پیچ و مهره بستگی دارد.

نمود تالش متخصصان قمی در آن سوی مرزها
نتایج شــگفت انگیز اســتفاده از ساندویچ پنل ها، 
مشتریان خارجی را هم پا به صف کرده است؛ ادعایی 
کــه آقــای کیان مهــر، مدیــر بازرگانــی خارجی ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت بــا آوردن نــام کشــورهایی 
مثل عراق، تاجیکســتان و ازبکســتان و صــادرات این 

محصول به این کشورها آن را تایید کرد.
 اوضــاع از آنچــه فکــر مــی کنیــم بهتر اســت؛ او می 
گفــت: ایــن واحــد بزرگتریــن واحــد تولیــد ســاندویچ 
پنل در غرب آســیا اســت و حاال دومین شــعبه اش را 
در جنــوب یکــی از کشــورهای پر قــدرت اقتصادی در 
دنیــا ، یعنی مونیخ آلمان تاســیس کرده؛ کشــوری که 
در سراســر دنیــا بــه مهندســی دقیق و کیفیــت باالی 

محصوالت صنعتی اش مشهور است.
آقــای غامــی مدیــر این واحــد صنعتــی در مونیخ 
اســت؛ چنــد روزی بــود که به قــم آمده بود و مــا را در 
تولیــد ایــن گــزارش همراهــی مــی کــرد؛ آقــای غامــی 
حســابی از وضعیــت مالیــات در آلمــان گایــه داشــت 
و مــی گفــت: ایرانی هــا از انجــام کار صنعتــی در ایران 
نترســند چــون انجــام کارهــای صنعتی در ایــران و به 
خصوص در شــهرک های صنعتی به مراتب راحت تر 
از اینجاســت؛ محصوالتی که در ایران تولید می شــود 
اینجــا حســابی طرفــدار دارد و ما ســاندویچ پنــل را از 

ایران هم برای فروش به اینجا می آوریم.
ساندویچ پنل و این همه کاربرد؟!

در ایــران هشــت واحــد صنعتــی مشــغول تولیــد 
گفــت:  مــی  غامــی  آقــای  هســتند؛  پنــل  ســاندویچ 
ســاخت بیمارســتان هــا، ســردخانه هــای صنعتی و 
نیمــه صنعتی، ویاها و مناطق مســکونی، مدارس و 
درمانگاه های سیار، انبار ها و سالن ها، سقف کاذب 
خانــه هــا، ایجاد مکان های ســر پوشــیده و ســاخت 
کانتینــر و کانکس از جمله مکان های  اســت که برای 

ساخت آنها می توان از ساندویچ پنل استفاده کرد.
او مــی گفــت: ســبکی، انعطــاف پذیــری، نصــب و 
راه اندازی آســان، مقاومت بســیار در برابر مخاطراتی 
مثــل زلزله، قیمت پایین، انواع رنگ بندی و قابلیت 
شستشــوی ســریع و آســان  ویژگــی هایــی اســت کــه 
می توان برای این محصول برشمرد؛ ویژگی هایی که 

می توان رویشان حسابی حساب کرد.

یادداشت
کنیم... خرید را از حالت معامله به یک بازی استراتژیک تبدیل 

       

امروزه یکی از دغدغه های اصلی سازمان ها و شرکت های تولیدی، چگونگی تامین مواد اولیه است. 
بعضی از مواداولیه ی مصرفِی تولیدکنندگان، وارداتی می باشد و هریک از آنها، مواد مورد نظر را در داخل 
کشور از طریق واسطه ها و با قیمت بیشتری خریداری می کنند. به طور مثال در صنعت فرش دستباف 
قم، با توجه به اینکه حجم زیادی از محصوالت تولیدی، فرش دســتبافت ابریشــمی می باشــد، و چون 
میزان تولید ابریشم در داخل ایران پاسخ گوی نیاز ساالنه این صنعت نیست، بیشتر شرکت های تولیدی، 
از ابریشم وارداتی استفاده می کنند. ولی بیشتر این شرکت ها ابریشم مورد نیاز خود را به صورت انفرادی 
و غیرمتمرکز و از طریق واسطه ها و با قیمت باال خریداری می نمایند که این منجر به افزایش هزینه های 
تولید می گردد. هرچند موضوع چگونگی خرید در صنعت فرش دســتباف ایران و دیگر صنایع داخلی، 
تبدیل به یک مشــکل بزرگی شــده، ولی امروزه در بیشــتر سازمان ها و شرکت های بزرگ جهان، خرید به 
عنوان نقش موثری، از حالت معامله به یک بازی استراتژیک تبدیل شده است. چرا که استراتژی مناسبی 
برای خرید به کار گرفته شــده اســت. از این رو در این بخش نکاتی در مورد خرید درســت و راهکاری برای 
حل مشــکات تولیدکنندگان داخلی ذکر می گردد. دو روش اساســی خرید در ســازمان ها یا  شرکت های 
تولیــدی، روش خریــد متمرکــز و روش خرید غیر متمرکز می باشــد:  1-خرید متمرکز: خریدی اســت که به 
وسیله واحد تدارکات کل )مرکزی( انجام می شود. هنگامیکه که نیازهای شرکت های مختلف با یکدیگر 
مشابه باشد و این گونه شرکت ها نزدیک به هم و در یک منطقه جغرافیایی باشند. در این شرایط چند 
شرکت می توانند با هماهنگی یکدیگر یک یا دو نفر را مسئول خرید کرده و به صورت یک جا و مستقیم 
اقدام به خرید کنند.  2- خرید  غیرمتمرکز: خریدی اســت که در صورت پراکندگی جغرافیایی شــرکت ها، 
و مشــابه نبودن کاالهای مورد نیاز، توســط هر شــرکت به صورت انفرادی و غیر متمرکز انجام می گیرد.  با 
توجه به توضیحات باال، چند شرکت تولیدی که در یک منطقه جغرافیایی تمرکز دارند و کاالهای مشابهی 
تولید می کنند می توانند یک گروه تشــکیل داده و مواداولیه خود را از طریق خرید متمرکز انجام دهند و 
با اســتفاده از این اســتراتژی، از مزایای این نوع خرید بهره کافی ببرند. به طور مثال همانگونه که شــرکت 
های تولیدی صنعت فرش دستباف قم در یک منطقه جغرافیایی ساکن هستند و همه آنها به مواد اولیه 
یکسان یعنی ابریشم نیاز دارند، می توانند با اتحاد و هماهنگی یکدیگر، خرید خود را به صورت متمرکز و 
گروهی و به صورت مستقیم و بدون واسطه انجام دهند. برخی از مزایای خرید متمرکز، عبارت است از: 
صرفه جویی در به کارگیری نیروی انســانی، صرفه جویی در هزینه های مربوط به خرید و حمل و نقل، 
صرفه جویی در زمان خرید،  امکان اخذ تخفیف در مقادیر زیاد، تجزیه تحلیل ریسک های بازار، کاهش 
قیمت تمام شده کاال از طریق حذف واسطه ها و در نتیجه بهبود بهره وری و عملکرد مالی.  مراحل خرید 
متمرکز مواداولیه )خرید خارجی( به شرح زیر است: 1-تشکیل شبکه خرید متمرکز: به عنوان اولین قدم 
بــرای عملیــات خرید متمرکز، ابتدا تولیدکنندگان که مایل به خرید مواد اولیه یکســان به صورت متمرکز 
می باشــند، یک تیم تشــکیل داده و به صورت یک واحد تدارکات، عمل می نمایند.  2- انتخاب منبع 
فروش مواداولیه: بعد از تشکیل شبکه خرید توسط تولیدکنندگان، انتخاب منبع فروش و یا تامین کننده 
از طریق ســفارتخانه ها، اتاق بازرگانی، بررســی کتب، مجات و کاتالوگ ها، و یا اینترنت صورت می گیرد.  
3- استعام شرایط فروش: در هر خرید خارجی استعام شرایط فروش فروشندگان مانند قیمت، شرایط 
پرداخت، زمان تحویل کاال  برای هر منبع فروش ضروری است. ۴- مذاکره: در این مرحله که معموال در 
مورد تعیین قیمت بحث می گردد موضوع تخفیف نیز  مورد اهمیت قرار می گیرد. در این مرحله چنانچه 
نتایج مذاکره مثبت بود، مرحله بعدی خرید یعنی تهیه پروفرما صورت می گیرد در غیر این صورت مجددا 
عملیات از مرحله دوم یعنی انتخاب منبع فروش تکرار می گردد. ۵- تهیه پروفرما: پروفرما یا پیش فاکتور 
شامل شرایط پیشنهادی توسط فروشنده مانند مشخصات کامل نام و نشانی فروشنده و خریدار، نوع 
کاال، وزن کاال، قیمت واحد، قیمت کل، شرایط پرداخت، تاریخ صدور، تاریخ اعتبار، کشور مبداء و مقصد، 
زمان حمل و تحویل کاال و... می باشد 6- تنظیم قرارداد: قرارداد خرید پس از انجام مذاکره میان خریدار 

و فروشنده و تصمیم قطعی برای خرید و فروش، منعقد می گردد. 
ادامه در صفحه 8

زهرا شوندی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
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در این میان بخش روابط عمومی و مشتری مداری و بطور کلی بخش بازاریابی شرکت ها اهمیت 
فوق العاده ای داشــته و بایســتی با شــناخت هرچه بهتر بازارهای بالقوه و موجود و همینطور داشتن 
برنامــه هــا و اهــداف اســتراتژیک مشــخص و قابل اندازه گیــری و البته قابل دســتیابی و با اســتفاده از 
روشهای بازاریابی مناسب از طریق جذب، بکارگیری و آموزش نیروهای داخل شرکت در این بخش ها 
) روابــط عمومی، بازارایابی، مشــتری مــداری و .....( و همینطور ارتباط هرچــه تنگاتنگ تر با عامان 
فــروش و داشــتن دیــد شــریک تجــاری به آنهــا و نه صرفا یــک عامل فــروش ِصرف و همچنیــن ارتباط 
مستقیم تر و سهل تر با مصرف کنندگان  نهایی )بعنوان مثمرثمرترین و بهترین راهکار( می توانند به 
شــرکت در این زمینه کمک بســیار زیادی نمایند. در این میان ســرمایه گذاری شــرکتها بایستی بیشتر 
روی پــل هــای ارتباطــی مشــتریان و نماینــدگان فروش شــرکت بــا عوامل پیــش گفته صــورت گیرد که 
بایستی بصورت بسیار فعال و با تأکید زیادی برای به روز نگه داشتن آنها و پاسخ دهی هرچه مناسبتر 
به مشتریان از این طریق انجام پذیرد. گفتنی است حساسیت این بخش همانند حساسیت بخش 
تولیــد در زمینــه کیفیت محصوالت تولیدی اســت. بــه جهت تحقق این اهداف بایســتی انواع پل ها 
و راههــای ارتباطــی ماننــد حضــور فعال در انواع و اقســام فضاهای مجازی داخلی و خارجی، داشــتن 
ســامانه پیــام کوتــاه دو طرفــه، داشــتن شــماره تمــاس ترجیحا رایــگان،  ارائــه آدرس پســتی دقیق به 
مشتریان و ..... که به انحاء مختلف به آگاهی مصرف کنندگان و مشتریان رسیده باشد. در پی موارد 
پیش گفته به ذکر مواردی پرداخته می شود که به نظر می رسد یا در شرکتها وجود ندارد یا در صورت 

وجود، استفاده نامناسبی از آنها شده یا از نتایج آنها بصورت مناسب بهره برداری نمی شود.
- بخش روابط عمومی و مشتری مداری بایستی بصورت فعال با پرسنل فعال و آموزش دیده و با 

انگیزه و مجرب فعالیت داشته باشد؛
- بخــش ارتبــاط بــا نماینــدگان فــروش جهــت بررســی مــداوم و ارتبــاط هرچــه بهتــر با آنهــا و حتی 
ســفرهای مکــرر و متعــدد پرســنل ایــن بخش بــه دفاتــر نمایندگان فروش در سراســر کشــور و داشــتن 
جلســات متعــدد بــا آنها در دفتر کار آنها؛ - داشــتن جلســات ســاالنه و حتی شــش ماهه بــا نمایندگان 
فروش در محل شرکت و تقدیر از نمایندگان برتر و بیان دیدگاه ها و سیاست های شرکت به آنها و گرفتن 
نظــرات و پیشــنهادات و ... آنهــا؛ - حضــور فعــال  و بــا برنامــه از قبــل تعییــن شــده و مناســب و مدون 
در انــواع نمایشــگاه هــای داخلــی  و خارجی؛ - پایش مســتمر نمایندگان فــروش و همچنین ارتباط با 
فروشــندگان بالقــوه جهــت جایگزینــی آنها در صورت عدم رضایت شــرکت و بیان این مــورد به صورت 
کلــی بــه تمامــی نمایندگان فــروش؛ - وجود و حضور هرچه فعــال تر بخش تحقیق و توســعه در زمینه 
هــای مختلــف؛ - طراحــی و اســتفاده از کاتالــوگ های جذاب برای مشــتریان نهایی که عــاوه بر بیان 
تمام شــرایط و ویژگیهای شــرکت و محصوالت، تمامی پل های ارتباطی شــرکت با مصرف کنندگان را 
بیان نماید؛ - وجود بخش مجزایی به جهت دریافت نظرات، پیشــنهادات و ..... اســتفاده کنندگان 
نهایی که توسط آنها برای شرکت ارسال می گردد؛ - الزام مشتری به مراجعه به سایت و درج اطاعات 
محصول خریداری شده، اطاعات شخصی و پستی خود و ..... و تماس در کمترین زمان با وی و البته 
سایر استفاده ها از بانک اطاعاتی ایجاد شده؛ - گنجاندن اطاعات دقیق و به روز  نمایندگان فروش 
در ســایت شــرکت - توجــه بــه نیاز های اصلی و مهم مشــتریان و همچنین اســتفاده از نظــرات آنها در 
اصاح و حتی طراحی محصوالت جدید و موجود از طریق نظرات و پیشــنهادات و شــکایات دریافت 
شــده؛ - به روز رســانی مداوم سایت شرکت به عنوان مهمتربن مرجع مورد استفاده توسط مشتریان 
و گنجاندن مطالب آموزشی، نحوه نگهداری محصوالت، کلیپ ها و تیزرهای تبلیغاتی شرکت و ...... 

و همینطور اطاع رسانی و پیام های مناسبتی.

گفت و گو

سد کوچری تنها تا دو سال دیگر نیاز آبی قم را برآورده می کند
ایســنا- مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان با اشــاره به رشــد 23درصدی مصرف آب در برخی از روزها نســبت به سال گذشته، گفت: اگر 

ادامه از صفحه 5میزان مصرف آب با همین روند افزایش یابد، سرانه آب قم از سد کوچری تنها تا دو سال دیگر کفاف نیاز استان قم را برآورده می کند.
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سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت:

حمایت از صنایع دانش بنیان در استان
فارس- محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت اســتان قــم در گفــت و گویــی بــا بــه 
ســیمای بخش صنعت و معدن اســتان قم پرداخته 

است که این مصاحبه را می خوانیم:
Á  اســتقرار صنایــع جدید در اســتان قــم بر چه

اساس است؟
یک سری اسناد باالدستی در استان قم داریم که 
از جمله این اسناد، سند آمایش و سند توسعه است 
و یکی از تکالیف این ســند، اســتقرار صنایع کم آب بر 
در استان است. در راستای اجرای این سند با برخی 
از ســرمایه گذاری ها در قــم بــه دلیل کم آبــی موافقت 
حمایــت  قــم  اســتان  در  صنایعــی  اســتقرار  نشــد.از 
می کنیم کــه دانش بنیان باشــند، زنجیره های تولید 
را تکمیل کنند، برای محیط زیســت مضر نباشند و از 

بازچرخانی آب استفاده کنند.
Á  واحدهــای از  حمایت هایــی  چــه  دولــت 

تولیدی در استان قم داشت؟
بــا حمایــت  در ســه ماهــه نخســت ســال جــاری 
دولت شــاهد راه اندازی و توســعه ۴۷ واحد تولیدی 
میلیــارد   ۹00 گذشــته  ســال  در  و  بودیــم  اســتان  در 
 ۷۷0 جملــه  از  تولیــدی  واحدهــای  بــه  تســهیات 
میلیارد تومان به بخش صنعت و ۴۷ میلیارد تومان 
به بخش گردشگری پرداخت شد. سال گذشته طرح 
رونــق تولیــد بــرای تامیــن ســرمایه ثابت، ســرمایه در 
گردش و تعمیر و تجهیز واحدهای تولیدی در استان 
قــم اجرا شــد، کمیته ای برای نظــارت بر این طرح در 
اســتان تشــکیل دادیم تا وضعیت اجرای طرح رونق 
تولیــد را در واحدهای تولیدی قم رصد کند، اعضای 
ایــن کمیتــه از 61 واحــد تولیــدی در اســتان بازدیــد 
کردنــد که ایــن واحدها در قالب طــرح رونق تولید 111 
میلیارد تومان تســهیات گرفته بودند، پرداخت این 
تســهیات موجب تثبیت اشتغال دو هزار و ۹00 نفر و 
ایجــاد اشــتغال جدید برای 13۴ نفــر در این 61 واحد 

شد.
Á  چــه برنامه ای بــرای تبلیغ کاالهــای تولیدی

استان قم دارید؟
در این استان بسیاری از کاالهای خاص همچون 
در  آب  اتوماتیــک  شــیرآالت  و  برقــی  موتورســیکلت 
حــال تولید اســت، باید همه دســتگاه ها برای ترویج 

مصــرف کاالهای داخلی از جمله کاالهای اســتان قم 
تاش کنند، اســتاندار قم نیز اولویت کار خود را تبلیغ 
کاالهای داخلی گذاشــته اســت. بســیاری از کاالهای 
مصرفــی در پروژه های عمرانی اســتان قم قابل تولید 
اســت، مجموعــه ای از کاالهــای تولیــدی اســتان در 
ســایت ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان قم 

معرفی شدند.

Á  برنامــه ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت
استان قم برای تنظیم بازار چیست؟

تنظیــم بــازار از جمله وظایف این ســازمان اســت 
و کارگــروه اســتانی تنظیــم بــازار بــه ریاســت اســتاندار 
قــم برگزار می شــود، نظارت خودمان را بــر واحدهای 
توزیعی در استان داریم، البته باید هم منافع مردم و 

هم منافع صنوف لحاظ شود.

Á شهرک صنوف قم در چه وضعیتی قرار دارد؟
این شــهر دارای شــهرک صنوف است که بسیاری 
از صنــوف بــه آن انتقــال یافتند، برخــی از صنوفی که 
در شــهر قم برای مردم مزاحمــت دارد، باید به خارج 
از این شــهر انتقال پیدا کند. در این راســتا بنکداران 
مــواد غذایــی شــهر قــم بــه شــهرک چــاپ و نشــر در 
مجــاورت اتوبان قــم تهران انتقال پیــدا می کنند تا از 
موقعیت این اتوبان به عنوان شــاهراه ارتباطی کشور 

استفاده کنند.
Á  وضعیــت بخش معدن در اســتان قم چگونه

است؟
این استان یک درصد مساحت کشور را دارد، اما 
دو درصد ذخایر معدنی کشــور در اســتان قم اســت، 
البتــه ایــن اســتان، یک اســتان معدنی نیســت، اما 
اگر زیرســاخت های الزم برای بهره برداری از معادن 
اســتان قــم فراهــم شــود، شــاهد تحــول در بخــش 
معــدن ایــن اســتان خواهیــم بــود. نیازمنــد ایجــاد 
یــک مســیر دسترســی از شــهر قــم بــه دریاچــه نمک 
هســتیم و در صــورت تامیــن اعتبــار بــا کمــک بخش 
خصوصــی ایــن مســیر ایجــاد خواهد شــد، بســیاری 
از مــواد اســتراتژیک معدنــی از دریاچــه نمــک قابــل 

استخراج است.
Á  موضــوع بهره برداری از ذخایر دریاچه نمک

چه سرانجامی داشت؟
اگرچــه ایــن دریاچــه بیــن چنــد اســتان ســمنان، 
اصفهــان و قــم مشــترک اســت، امــا مدیریــت بهــره 
بــرداری از آن بــه اســتان قــم واگــذار شــده اســت، اما 
راه دسترســی از قــم بــه ســمت دریاچه نمــک نداریم 
و ایجــاد چنیــن راه دسترســی ضــروری اســت، البتــه 
در کنــار بحث اســتفاده اقتصــادی از دریاچه نمک به 
بحــث گردشــگری در این دریاچه هــم توجه خواهیم 

داشت.
Á  برنامه شما برای حمایت از بخش خصوصی

و تشکل های مرتبط با این بخش چیست؟
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان قم از 
تشکل های خصوصی حمایت می کند و از توان آن ها 
کمــک می گیــرد و ارتباطات خوبی را با این تشــکل ها 
دارد، تشــکل های خصوصــی باید اقدامات ســازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان قم را نقد کنند.

کوتاه از اقتصاد استان

کشور؛ برای نخستین بار در 
کوره های حرارتی در قم بومی سازی فناوری مشعل های بدون شعله در 

خبرگزاری صدا و ســیما- طرح آزمایشــی پیاده ســازی فناوری مشــعل های بدون شــعله در کوره 
های حرارتی، در یک واحد صنعتی در قم با موفقیت اجرا شد.

عادلی مجری طرح گفت: با موفقیت در این طرح کشورمان پس از امریکا، آلمان و ژاپن، چهارمین 
کشــوردنیا اســت که موفق به بومی ســازی این فناوری می شــود. وی افزود: در این طرح مشــعلهای 
بــدون شــعله در کــوره های ذوب فلزات نصب می شــود که مــی تواند مصرف انــرژی گاز را تا ۴0 درصد 
کاهــش داده و در افزایــش کیفیــت محصــوالت وجلوگیری از آالیندگی زیســت محیطی نقش بســزایی 

داشته باشد.
مدیــر عامل شــرکت گاز اســتان هــم گفت: این طرح برای نخســتین بار در خاورمیانــه در این واحد 
صنفــی بــا موفقیت اجرا شــد و این آمادگی وجود دارد که این فناوری بــه واحد های صنفی متقاضی 

واگذار شود.

کوتاه از اقتصاد استان

تعیین تکلیف فرودگاه

فارس - امیر آبادی نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه هزار و 200 نفر در پروژه فرودگاه قم 
سرمایه گذاری کردند گفت: از استاندار قم و وزیر کشور می خواهم که این پروژه را تعیین تکلیف کنند.



یادداشت

کنید تیم خود را بهتر از خود 

یك مدیر واقعا خوب ،می داند وقتی که تیمش پر و بال می گیرد و به آسمان ها می رود،او هم اوج خواهد گرفت.
واداشتن تیم خود برای پرواز در آسمان ها،نیازمند شهامت و عزم راسخ و اشتیاقی پرشور است.شما باید کاری کنید 
که اعضای تیمتان بهتر از شما باشند،یعنی به آنها اعتماد کنید،بهترین منابع را برای آنها تهیه کنید،به آنها آموزش 
دهید تا کار را از شما تحویل بگیرند،به آنها اعتماد کنیدمبنی بر اینکه وقتی زمانش رسید که کار را از شما تحویل 
بگیرند،از پشت به شما خنجر نخواهند زد و آنقدر به توانایی های خود اعتماد داشته باشید که وقتی آنها عزم رفتن 
می کنند ،به آنها حسادت نورزید. برای برخی مدیران طول می کشد تا همین یك مورد را عملی کنند.شما باید کاما 
آسوده خاطر باشید و در سمتی که دارید احساس امنیت کنید.بی تعارف باید عرض کنم،تشویق تیم خود برای 
پیشروی کردن دل و جرئت می خواهد.حال باید به تیم خود نگاهی بیاندازید: در تیم خود چه کسانی را دارید؟کدام 
یك از آنها یك روز پای جای پای شــما خواهند گذاشــت؟برای پیشــرفت آنها چه چیزی را می توانید با آنها در میان 
بگذارید؟ آنهایی که پا جای پای شما می گذارند،آنهایی هستند که می خواهید پرورش دهید تا رشد کنند؟آنها 
افراد با استعداد،باهوش ،و سخت کوش هستند.یادمان باشد وقتی تیم خوبی درست می کنیم دچار این عادت 
می شوند که شما را در مقام مدیر بپذیرند و بعد با این عادت،احساس راحتی می کنند و سرکشی نمی کنند یا از شما 
سبقت نمی گیرند.تیم ها فقط زمانی این کار را می کنند که احساس ناخوشنودی یا بدگمانی داشته باشند.بنابراین 
با اطمینان آنها را رشد دهید و با آموزش ،بهترشان کنید. بروتوس همیلتون)مربی ورزش های ده گانه دومیدانی( 
می گوید:یکی ار عجایب این زندگی این است که کسانی که سخت تر کار می کنند،از سخت گیرانه ترین اصول پیروی 

می کنند،و به منظور نیل به هدف از لذت های زیادی می گذرند،و در عین حال شادترین مردم هستند.
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نخستین ماهنامه اقتصادی استان قم

ایســنا - رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
ظرفیت هــای  توســعه  الزمــه  گفــت:  قــم  اســتان 
گردشــگری زیــارت، توجــه بــه امکانــات و یکپارچــه 
ســازی تصمیمات و سیاســت گذاری ها در راســتای 

خدمت به زائران است.
 ســید حســن رضــوی بــا بیــان اینکــه اســتفاده از 
ظرفیــت زیــارت مــی توانــد در اداره و توســعه شــهر 
اثرگــذار باشــد، افــزود: الزمــه توســعه ظرفیــت های 
یکپارچــه  و  امکانــات  بــه  زیارت،توجــه  گردشــگری 
ســازی تصمیمات و سیاســت گذاری ها در راستای 

خدمت به زائران است.
وی در ایــن بــاره توضیــح داد: شــهر قــم محــور 
گردشــگری زیارتــی اســت، اگر گردشــگری را بــه انواع 
مختلــف تقســیم کنیــم یکــی از محورهــای مهــم آن 
گردشگری زیارتی است که نیازمند توجه ویژه ای به 

فراهم سازی زیرساخت ها دارد.
رضوی بیان کرد: در دنیا چند شهر دارای شرایط 
زیارتــی بــودن هســتند در کشــور مــا قــم نیــز دارای 
ایــن شــرایط اســت و این بســتر، فرصتی مهــم برای 
مســئوالن در جهت توســعه شــهر را فراهــم می کند. 
توســعه شــهر و ارتقــای زیرســاخت های شــهری در 
گردشگری زیارتی دارای اهمیت زیادی است و باید 

بدان توجه شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم 

گفت: وقتی گردشــگری زیارت را محور قرار می دهیم 
در کنار آن سایر گردشگری ها از جمله درمان و بحث 
هــای دیگر را نیز برای گردشــگران زیارتی باید فراهم 
کنیــم. وی ادامــه داد:همچنیــن الزم اســت زمینــه 
جــذب ســرمایه بــرای توســعه زیرســاخت ها فراهــم 
شــود، جذب ســرمایه گــذار و ایجاد انگیــزه می تواند 
و  باشــد  داشــته  شــهر  توســعه  در  خوبــی  بازدهــی 

خدمت رسانی را به زائران تسهیل کند.
رضوی عنوان کرد:وقتی 20 میلیون زائر به عشق 

و ارادت زیارت بارگاه ملکوتی حضرت معصومه)س( 
بــه قــم می آیند تــا از ظرفیت های معنوی این شــهر 
اســتفاده کنند مــا با یک فرصت طایــی در خدمت 

رسانی و توسعه مواجه هستیم.
وی اظهــار کــرد: شــهری می تواند بهتر بــه زائران 
خدمت رسانی کند که زیرساخت های الزم را فراهم 
بیاورد و به توســعه بپــردازد و از ظرفیت ها به خوبی 
بهــره گیــری کنــد. اگر بنا باشــد مانند گذشــته زائر به 
قــم بیایــد و تنها چند ســاعت بماند بــرای اقتصاد و 

توســعه شــهر نتوانســته ایم از این فرصــت به خوبی 
استفاه کنیم.

وی توضیــح داد: زیرســاخت ها بایــد بــه گونه ای 
باشد که زائر انگیزه کافی برای ماندن به مدت چند 
روز را در شــهر زیارتــی داشــته باشــد. درصدیــم زائــر 
چند روزی در شهر بماند و زمینه تحقق این هدف، 
توســعه زیرســاخت ها از جملــه ســاخت واحدهــای 
اقامتــی و هتــل و خیابــان بندی و ایجــاد پارک های 

مناسب همگام با نیازهای زائران است.
فراهــم  زیرســاخت هایی  چنیــن  اگــر  گفــت:  وی 
زائــران  بــه  را  بهتــری  خدمــات  می توانیــم  شــود، 
ارائــه کنیــم، در ایــن مســیر نیــز بــه یکپارچــه ســازی 

تصمیمات بر اساس اسناد باالدستی داریم.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
قم تصریح کرد: در واقع همه مســئوالن شهر باید بر 
اســاس اســناد باال دســتی تصممیاتی را بگیرند و به 

فعالیت بپردازند.
وی بیان کرد: ســند آمایش اســتان محور استان 
را گردشــگری در نظــر گرفتــه کــه منظــور گردشــگری 
زیــارت اســت. اگــر همه بر اســاس ایــن ســند برنامه 
ریــزی کنیم و مکمل هم باشــیم پازل توســعه کامل 
می شــود امــا اگــر هر کــس جزیــره ای کار کنــد و بدون 
هماهنگی اهداف خود را پیش ببرد، نمی توانیم به 

اهداف خود دست یابیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

گردشگری زیارت یکپارچه سازی تصمیمات؛ الزمه توسعه ظرفیت های 

دکتر مرتضی مالمحمدی 
مشاور مدیریت کسب و کار
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کنیم... خرید را از حالت معامله به یک بازی استراتژیک تبدیل 

در قرارداد خرید حدود وظایف هر یک از طرفین مشخص می گردد. ۷-اخذ مجوز قانونی ورود مواداولیه 
و گشــایش اعتبــار توســط بانــک: ایــن مرحلــه مربوط به گشــایش اعتبار اســنادی می باشــد که خریــدار برای 
درخواست گشایش اعتبار، مدارکی به بانک ارائه داده و بانک گشاینده اعتبار نیز پس از بررسی دقیق و سریع 
مدارک متقاضی، اقدام به گشایش اعتبار می نماید. 8-ارسال مواد اولیه توسط فروشنده به کشور خریدار: 
این مرحله که شــامل حمل کاال می باشــد، طبق موارد ذکر شــده در قرارداد صورت می پذیرد. ۹-ورود مواد 

اولیه به کشور و ترخیص آن از گمرک .10- حمل مواد اولیه از گمرک به انبار خریدار

کوتاه از اقتصاد استانکوتاه از اقتصاد استان

لزوم تغییر در مدیریت اقتصادی استان

خبرگزاری صدا و ســیما - امیر آبادی نماینده قم در مجلس شــورای اســامی از تشکیل کارگروه ویژه 
ارزیابی عملکرد مدیران استان خبر داد و گفت : تیم اقتصادی استانداری عملکرد خوبی نداشته اند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه آمایش کاملی برای استان قم تهیه نشده 
اســت گفت: برنامه ریزی برای آینده اســتان در موضوعات توســعه اقتصادی ، میزان جمعیت ،نحوه و 
میزان ساخت وساز، وضعیت روستایی و تامین آب به روشنی انجام نشده است که این وظیفه مدیران 

کل استان و شورای برنامه ریزی استان است. 
امیــر آبــادی با اشــاره به این موضوع که مدیران اســتان اراده کافی و نگاه بلنــد ندارند گفت: مدیران 

استان باید از وزیران مطالبه گر باشند.

چهل و دو هزار واحد مسکونی، خالی از َسکنه

خبرگزاری صداو ســیما - بیش از چهل و دو هزار واحد مســکونی در شــهر های اســتان قم خالی از 
َسکنه اند که این رقم معادل دوازده درصد تعداد کل واحد های مسکونی در قم است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران و نتایج سرشماری سال نود و پنج در استان قم سیصد و پنجاه و 
یک  هزار و چهارصد و هفتاد و هشت واحد مسکونی شهری وجود دارد که چهل و دو هزار و ششصد 
و نــود و هفــت واحــد آن خالی از ســکنه اند. از چهل و دو هزار و ششــصد و نــود و هفت خانه خالی در 
شهر های قم بیش از نود و شش درصد سهم شهر قم و بقیه موبوط به پنج شهر دیگر استان است.

مناطــق هفــت، چهار و هشــت شــهرداری قم به ترتیب با بیســت و هفت، نــوزده و هیجده درصد 
بیشترین درصد خانه های خالی در شهر قم را دارند.




