
برای نخستن بار در سطح استان صورت گرفت؛

رتبه بندی شرکت های برتر قم

قطاری که در قم 
ترمزش کشیده شد

سازمان  مدیریت  صنعتی، رتبه بندی شركت های 
برتر اســتان قم را برای اولین بار درســطح استان برگزار 

نمود.
ایــن فهرســت بــا الهــام از رســالت ایــن ســازمان 
بــا فراهــم نمــودن آمــار و اطالعــات شــفاف و مفیــد 
فضــای  اســتان،  اقتصــادی  بنگاه هــای  مــورد  در 
اســتان  اقتصــادی  وكار  كســب  از  روشــن تری 
و  سیاســتگذاران  مدیــران،  بــه  و  می دهــد  ارائــه 
پژوهشــگران، یــاری می رســاند تــا شــناخت و درك 
دقیق تــری از مقیــاس، ســاختار مالــی و اقتصــادی 
صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ استان بیابند.
در فهرســت شــركت های برتر اســتان قــم، بر روی 
شناســایی آرایــش بنگاه هــای بــزرگ اســتان در كنــار 

یكدیگر تمركز شــده است؛ به این دلیل كه نگاه كالن 
ملی در شــكل گیری این فهرســت، مورد نظر سازمان 
مدیریــت صنعتــی بــوده اســت؛ به عبــارت دیگــر، از 
شــركت های  بزرگتریــن  ركــود  و  رونــق  كــه  آن جایــی 
اســتان، بــه دلیل وجود ارتباطات گســترده پســین و 
پیشــین به ســرعت در كلیه ســطوح اقتصاد كشور آثار 
خــود را بــروز خواهــد داد، ســازمان مدیریت صنعتی 
با تهیه این فهرســت تالش نموده است كه تصویری 
ســاالنه و متكــی بــه آمارهــای كمی قابــل اعتمــاد، از 
چگونگی تغییرات در آرایش بنگاه های بزرگ اســتان 
و صنایــع و فعالیت هــای اقتصــادی مختلــف در كنار 

یكدیگر ارائه دهد.
توســعه  رونــد  تســریع  و  تــداوم  پویایــی، 

اقتصــاد  كل  آن  پــی  در  و  اقتصــادی  بنگاه هــای 
اســتان در گرو شــناخت كامل و صحیحی از نقاط 
قوت و ضعــف فعالیت های اقتصــادی بنگاه های 
ضعــف  و  قــوت  كــه  آن جایــی  از  و  اســت  اســتان 
بــر مبنــای مقایســه  كــه  مفاهیــم نســبی هســتند 
مقایســه  بــا  فهرســت  ایــن  در  می باشــند  اســتوار 
صنایــع و بنگاه های اقتصادی اســتان بــا یكدیگر 
زمینــه ای فراهم می شــود كــه می توانــد راهنمای 
و  سیاســت گذاران  و  مدیــران  بــرای  مفیــدی 
تحقیقــات  بــه  منجــر  و  باشــد  ســرمایه گذاران 
پژوهشــگران در جهت شناخت فضای كسب وكار 

از زوایایی تازه گردد... 
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 2.8درصد صنایع و واحدهای تولیدی 
کشور در قم

بورس در سایه
خ ارز نوسان نر

شرکت ها 
در کدام دوره بازاریابی 

سیر می کنند؟

بنگاه اقتصادی قم؛ 
اسپانسر تیم های 

شهرستانی

شخص محوری؛
عامل شکست 

پروژه های استان

بازاریابی در 
شبکه های اجتماعی

ایرنا - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به 2هزار و 300 واحد صنعتی 
در استان گفت: قم 2.8درصد سهم صنعت كشور را به خود اختصاص داده است.

صفحه 7

مدیران ذوق زده و پروژه های شخص محور 
واژه ای بــود كــه ســید حســن رضــوی، رئیــس 
در  اســتان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان 
مــورد مدیرانی به كار برد كه بــرای اجرای برخی 
پروژه ها بدون برآوردهای اقتصادی و فنی الزم 
و بــر اســاس نظر و نفوذ اشــخاص  در قــم اقدام 
می كنند كه فرودگاه قــم، مونوریل، بلوار پیامبر 
اعظم و ... نمونه شــاخص این دســت پروژه ها 

هستند. 
خانــه  در  خبرنــگاران  جمــع  در  كــه  وی 
مطبوعــات قــم حضور پیــدا كرده بود در پاســخ 
به ســؤاالت در حوزه های مختلــف اقتصادی و 
مدیریتی استان...                                                                                                   
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صفحه 5
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صفحه 8

صفحه 6

حاشیه های قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان؛

قطــار ســریع الســیر اصفهــان - قــم - تهــران نخســتین و بزرگتریــن قطــار سریع الســیر كشــور اســت كــه بــا 
بهره بــرداری از ایــن خــط آهــن با ســرعت 300 كیلومتر در ســاعت، زمان ســفر تهران به اصفهان بــا پیش بینی 
جابجایی 16میلیون مســافر در ســال  به كمتر از ســه ســاعت می رســد. حدود 40 ســال پیش ایده راه اندازی 
قطار ســریع الســیر اصفهان - تهران شــكل گرفت و توســط یک شركت ژاپنی دنبال شــد؛ اما بعد از مدتی این 
طرح مسكوت ماند، در سال1382 بار دیگر موضوع احداث آن از سرگرفته و  از سال 1386 مسیر حركت قطار 
تعیین شــد. احداث قطار ســریع الســیر اصفهان- تهران در دولت دهم آغاز شــد و قرار بود در ســال 1389 به 
بهره برداری برســد؛ اما با گذشــت پنج ســال و روی كار آمدن دولت یازدهم طرح مورد بازنگری قرار گرفت و در 
اسفند 1393  توسط رئیس جمهور بار دیگر كلنگ زنی شد. بر اساس برآوردها این طرح به طول  بیش از 400 
كیلومتر ســاخته می شــود كه طول مســیر حدفاصل اصفهان- قم ، 200 كیلومتر خواهد بود . قطاری كه امروز 

پس از سال ها حاال با مخالفت برخی مسئوالن در قم ترمزش كشیده شده است.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی می گویــد: ایــن وزارتخانــه بــرای احــداث راه آهــن ســریع الســیر تهران-قم و 
اصفهــان بــا پدیده جدیدی روبه رو شــده و آن مخالفت مســئوالن تصمیم گیر در قم بــا ورود این خط آهن به 

شهر است!
مهــرداد تقــی زاده، معاون وزیر راه و شهرســازی گفــت: قرارداد راه آهــن سریع الســیر تهران-قم-اصفهان، 
فروردین ســال جاری با شــركت چینی منعقد شــده است و اكنون در مرحله اجراست. االن بخش هایی از آن 
در حال ســاخت اســت و مشــكل خاصی وجود ندارد؛ هم از سمت تهران به اصفهان و هم از سمت اصفهان 

به تهران...

سپهر اقتصاد
سال سوم  شماره هفدهم  آبان 1397  8 صفحه  قیمت  2000 تومان

نخستین ماهنامه اقتصادی استان قم

ترکیب اصول نوین بازاریابی با محصولی سنتی
فرآورده های كنجد كشاورز به عنوان نامی شناخته شده در تولید صنایع غذایی استان، مطرح است.  این برند 
كه به تازگی 90 سالگی خود را پشت سر گذاشت، به خوبی در مسیر برندسازی و به كارگیری اصول نوین علم بازاریابی 
حركت كرده كه بخشی از این حركت، در بسته بندی و سایر شواهد فیزیكی این برند، نمایان است. حسین كشاورز 
مدیرعامل فرآورده های كنجد كشاورز در گفتگویی با سپهر اقتصاد به سابقه دیرین پدران خود در این صنعت اشاره 
كرد و معتقد است تولید حلوا در ایران از سابقه بسیار برخوردار است. چنانچه در كتابی در قرن هفتم هجری قمری 
نظارت بر كار حلوا سازان از وظایف حاكم شهر به شمار می رفته و یا در اشعار مولوی نیز به حلوا اشاره شده است. 

وی همچنین معتقد است برخی تولید حلوا را منتسب به دوران صفویه و شیخ بهایی می دانند...
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مدیرعامل فرآورده های کنجد کشاورز:
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شماره 17  8 صفحه کدامدورهبازاریابیسیرمیکنند؟ شرکتهادر

 

دانش بازاریابی در ســیر تكامل خود از دیدگاه صاحب نظران مختلف روندهای متعددی داشــته 
است.

در این نوشــته به طور خالصه چهار جهت گیری بازار و تكوین بازاریابی به تصویر كشــیده خواهد 
شد.

عصــر اول- تولیــد گرایــی: هم زمان با وقوع انقالب صنعتی در انگلیس و ســایر كشــورهای اروپایی 
تفكــر تولیــد انبوه با زیربنای منطق صرفه جویی در مقیاس شــكل گرفت. در این عصر باور بر این بود 
كه هرچه بیشــتر باید تولید به صرفه داشــت؛ پس باید بر كمیت تولید افزود. نگاه به مشــتری در این 
دوره نگاهــی هزینــه ای بــود؛ بدیــن معنــا كه بایــد كاال را تــا آن اندازه مقرون بــه صرفه تولید كــرد كه با 
قیمت ارزان تری مشــتری آن را دریافت كند. قطعا شــركت هایی در این دوره موفق بودند كه بتوانند 

با تولید انبوه قیمت ارزان تری را به مشتری پیشنهاد كنند.
عصر دوم- محصول گرایی: با افزایش تفكر تولید انبوه، شركت ها در جست وجوی عوامل دیگری 
بودنــد تــا مزیت رقابتی خــود را حفظ كنند. برخی مثل ژاپن با در پیش گرفتن اصول كیفیت دمینگ 
)متفكر آمریكایی در صنعت ژاپن(، تالش كردند تا كیفیت را به عنوان مزیت برتری خود معرفی كنند. 

در این عصر هم تولید كاالی با كیفیت برای مشتری اولویت شركت ها بود.
عصر ســوم- فروش گرایی: با شــدت یافتن رقابت بین شــركت ها، بســیاری از آنها تالش كردند تا از 
شــیوه هایی میــزان فروش خود را افزایش دهنــد؛ بنابراین به دنبال افزایش شــعب و نمایندگی های 
فروش خود شدند تا از این طریق جای پایی برای رقیب نگذارند؛ به همین خاطر نگاه به مشتری، 
بیشــتر از ایــن جهــت اهمیــت داشــت كــه كانال هــای توزیــع فــراوان و متعددی بــرای دریافــت كاال و 

خدمت در اختیار مشتری قرار گیرد.
عصر چهارم- مصرف كننده گرایی)بازاریابی(: در ســه دوره پیش تأكید عمده بر تولید كاالی كیفی و در 
دســترس برای مشــتری بود و هیچ كدام به دنبال آن نبودند كه بر اســاس آنچه نیاز و خواســته مشــتری 
اســت اقــدام بــه تولیــد كنند؛ بلكه اعتقاد بر این بود كه مشــتری باید هرآنچه شــركت ها تولیــد می كنند را 
بخرد و مصرف كند و اثری از نگاه مشتری مدارانه در این سه دیدگاه به چشم نمی خورد. كم كم مفاهیم 
نیازسنجی و شناخت خواسته های مشتری در تحقیقات بازاریابی شكل گرفت و دانش رفتار مصرف كننده 
و تحقیقات تجربی در بازاریابی به شكل گیری تفكر بازاریابی در این دوره كمک كردند. در این دوره كاالیی 

تولید نمی شد؛ مگر اینكه منشأ آن نیاز و خواسته مشتری و قطعا توأم با رضایت مشتری بود.
عصــر پنجــم- بازاریابــی اجتماعی: توجه شــركت ها عالوه بر مشــتری به ســمت جامعــه هم جلب 
شــد. نیــاز مشــتری بــا نگاه به جامعه همراه شــد. شــركت ها پذیرای عــوارض تولیدات خود شــدند و 
مســئولیت اجتماعی شركت ها شــكل گرفت. مفاهیمی مثل بازاریابی سبز، بازاریابی پایدار، بازاریابی 
ســببی، بازاریابی حمایتی و...  نمودهایی از نگاه اخالقی و انســانی شــركت ها به جامعه اســت؛ پس 

مشتری كاالیی را می خرد كه نگاه اخالقی در این عصر و نسل های بعد در آن باشد.

سیمای اقتصادی استان ابوالفضل خسروی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

درباره گرانی به مسئوالن مکرر تذکر داده ایم
فارس - آیت اهلل ناصر مكارم شــیرازی یكی از مراجع تقلید با انتقاد از وضعیت گرانی كاالها و افزایش ســاعتی قیمت ها گفت: در این خصوص 

بارها به مسئوالن تذكر داده ایم؛ ولی گویا گوش شنوایی برای حل مشكالت نیست.
یادداشت

کمیسیون امنیت ملی مجلس نشست مشترک اتاق بازرگانی قم و 
اتاق بازرگانی- نشســت مشترک بین اعضای اتاق 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و كشــاورزی قــم و رئیــس 
كمیســیون امنیــت ملــی مجلــس شــورای اســالمی با 
هــدف بررســی و پیگیــری مشــكالت تولیدكننــدگان 
و بازرگانــان برگــزار گردیــد، فعــاالن اقتصــادی اســتان 
قــم پیرامــون دغدغه ها و نقاط ضعــف موجود در امر 

تولید، صادرات و واردات كشورگفت وگو كردند.
ابوالفضــل خاكــی، رئیس اتــاق بازرگانــی، صنایع، 
معــادن و كشــاورزی قــم در این نشســت گفت: حجم 
زیــادی از مشــكالت، به دلیــل سیاســت های داخلی 
اســت و بســیاری از تولیدكننــدگان حتــی در تأمیــن و 
واردات مــواد اولیــه خــود نیــز بــا مشــكل مواجه انــد. 
اله یــاری، نایب رئیس اتــاق بازرگانی قم نیز برحمایت 
از تولیــد تأكید كرد. وی بزرگترین مشــكل حال حاضر 
را دغدغه های موجود پیرامون صادرات عنوان كرد و 
افــزود: با وجود مشــكالت خارجی كــه داریم، حداقل 

معضالت داخلی را سامان بدهیم.
ابوالفضــل رجبیان، نایب رئیــس اتاق بازرگانی قم 
نیــز به اهمیــت صنعت فرش دســتبافت در اشــتغال 
كشور و ریشه ای كه این هنر در فرهنگ ما دارد، اشاره 
كرد و ادامه داد: قشــر روســتایی ما، بواســطه صنعت 
فــرش مشــغول بــه كار هســتند و بایــد مراقب باشــیم 

آسیبی پیش نیاید.

حســن آقاجانــی، رئیــس اتحادیــه صادركننــدگان 
قــم و رئیــس انجمن شــیمی، با اشــاره به تأثیر بســیار 
پررنگ تولید در اقتصاد كشور افزود: ما با سختی های 
انــدازه  بــه  فــراوان، توانســتیم صــادرات غیرنفتــی را 
صادرات نفتی برســانیم. با وضعیت پیش آمده برای 
دالر، صــادرات به یک ســوم كاهش پیدا خواهد كرد. 
بخش خصوصی بازوی دولت اســت و ضعیف شــدن 

این بخش باعث تضعیف دولت خواهد شد.

فرهانــی، رئیــس خانــه صنعــت و معــدن و رئیــس 
اتحادیــه كفــش قــم، پــس از ذكــر ایــن نكته كــه غالب 
واحدهــای صنعتــی مــا متوســط و كوچــک هســتند 
گفــت: برخــی از همیــن واحدهای تولیــدی كوچک و 
متوســط، به انــدازه پتروشــیمی ها و واحدهای بزرگ 
اشــتغال ایجــاد كرده اند؛ امــا توجه و حمایتــی از آنان 

نمی شود.
علیرضا راد، عضو هیئت رئیســه اتــاق بازرگانی قم 

نیز به شــرایط خاص كشور اشــاره كرد و اظهار داشت: 
فارغ از مســائل بیرونی و سیاست های خارجی، آنچه 
كه به شكل جدی نیاز به آسیب شناسی دارد، شرایط 
داخلی اســت و ما باید فكری كنیم و دســتورالعمل ها 
وقوانیــن داخلــی را بهبــود ببخشــیم. وی در ادامــه، 
و  ایــران  اقتصــادی  رایزن هــای  ضعیــف  عملكــرد  از 
كنســولگری ها، در كشــورهای هــدف صادراتــی ایران 
انتقــاد كــرد و افزود: كنســولگری ها در راســتای بهبود 
ارائــه خدمات حقوقی و اقتصادی به صادركنندگان، 

تالش مضاعف داشته باشند.
پیشــوایی، رئیــس انجمــن مدیــران صنایــع، بــه 
ایجاد انضباط مالی در كشور و ضرورت آن اشاره كرد و 
در خصوص اهمیــت تولید گفت: در خصوص امنیت 
ملی، باید مواظب حفظ اشتغال موجود باشیم و در 
ادامــه بــه اهمیــت امنیت در عــراق و افغانســتان، دو 

بازار بسیار مهم صادرات ایران، تأكید كردند.
كمیســیون  رئیــس  پیشــه،  فالحــت  ادامــه   در 
امنیــت ملــی مجلس شــورای اســالمی با بیــان اینكه 
حــوزه تولیــد و تجــارت حــوزه لطیف و آســیب پذیری 
ایــن  برگــزاری  از  هــدف  داشــت:  اظهــار  می باشــد، 
نشســت، شناســایی موانــع و مشــكالت پیــش روی 
در  آن  رفــع  بــه  كمــک  و  خصوصــی  بخــش  فعالیــن 

راستای حمایت از تولید ملی می باشد.
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شرکت تولیدى دقیق پالستیک 
 با چهل سال سابقه تولید 

آمیزه ای از هنر و صنعت ایرانی 

کوتاه از اقتصاد استانکوتاه از اقتصاد استان

افتتاحنیروگاه6مگاواتیبرقدرشهرکشکوهیهباحضوروزیرنیرو

ایسنا - نیروگاه 6 مگاواتی مقیاس كوچک برق در شهرک صنعتی شكوهیه با حضور وزیر نیرو افتتاح شد.
رضــا الماســی ســرمایه گذار پروژه ســاخت نیــروگاه  در آئیــن بهره برداری این نیــروگاه  اظهــار كرد: این 
نیروگاه با هدف تأمین قسمتی از مصرف برق این شهرک صنعتی ایجاد شده است و می تواند قسمتی 

از برق این منطقه را تأمین كند.
وی افزود: مشــكل كمبود برق بخصوص در زمان اوج مصرف و فصل تابســتان، یک مشــكل جدی 

است و در این راستا هدف دولت، ایجاد و راه اندازی از نیروگاه های مقیاس كوچک پراكنده است.
ســرمایه گذار پــروژه ســاخت نیروگاه گفــت: ظرفیت این نیــروگاه 6 مگاوات اســت و برای ســاخت آن 
حدود 128میلیارد ریال هزینه شده است، هم چنین این نیروگاه در مدت 18ماه به بهره برداری رسید 

و هم اكنون برای 10نفر به صورت مستقیم و 30 نفر به صورت غیر مستقیم، اشتغال ایجاد شده است.
وی ادامــه داد: در ایــن واحد 3 ژدســتگاه در مدار اســت كــه هر كدام حدود 2000 مــگاوات برق تولید 

می كند و سوخت این دستگاه ها نیز با گاز طبیعی است.

رشدصادراتاستانقمدرپنجماهنخستسال

خبرگــزاری صداوســیما - مدیــركل گمــرک اســتان قــم گفت: صادرات اســتان قــم در پنج مــاه اول 
امسال، از نظر ارزش 33درصد و از نظر وزن ۵3 درصد افزایش یافته است. 

محمد خلیلی گفت: در ۵ ماه اول امسال 97هزار تن كاال شامل كفش ماشینی و ماشین آالت خط 
تولید و شــمش آلومینیوم از گمركات قم به كشــورهای عراق، افغانســتان، تركیه، امارات و ازبكســتان 
صــادر شــد كــه ایــن میــزان از نظر ارزشــی 33 درصــد و از نظر وزنی ۵3 درصد نســبت به مدت مشــابه 

پارسال رشد داشته است. 
خلیلــی بــا اشــاره بــه واردات 263 هزار تن كاال از ابتدای ســال تاكنون، افزود: این میــزان نیز از نظر 

وزنی 18درصد و از نظر ارزشی 24درصد افزایش داشته است.
وی مهم تریــن اقــالم وارداتــی را قطعــات لــوازم خانگــی و موتــور ســیكلت، مــواد اولیــه واحدهــای 

صنعتی و الیاف نام برد. 
خلیلی درآمد ۵ ماهه استان را نیز 268میلیارد تومان اعالم كرد.

کوتاه از اقتصاد استان

اختصاصبودجه3000میلیاردیبهمترویقم

ایســنا- رئیس شــورای اســالمی شــهر قم گفت: در اجرای طرح مترو نگرانی وجود ندارد و امســال 
3000 میلیارد ریال بودجه به متروی قم اختصاص یافت. جاللی افزود: در توسعه ناوگان حمل ونقل 
نیز مشــكالتی وجود دارد كه در ســال جاری 13 میلیارد تومان جهت بازســازی اتوبوس های شهر قم 
پیش بینی شده است. وی در مورد قطار سریع السیر تهران، قم، اصفهان و موانعی كه در این زمینه 
وجــود دارد، گفــت: بــر اســاس جلســات برگزار شــده و تصمیمــات الزم، ایســتگاه این قطــار بین حرم 

حضرت معصومه )س( و مسجد مقدس جمكران است و این محدوده خارج از شهر قم نیست.
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گزارش

اگر برخی از پروژه های بر زمین 
مانده به صورت رایگان 
هم به بخش خصوصی 

داده شود تا به پایان برسد، 
منفعت کرده ایم

متأسفانه برخی از پروژه ها 
توجیه اقتصادی ندارد و با 

درصد کمی پیشرفت متوقف 
شده است.

مردم تا کی صبر کنند تا مسئوالن مشکل گرانی را حل کنند؟
فارس - آیت اهلل حسین نوری همدانی یكی از مراجع تقلید با انتقاد از وضعیت موجود كشور و گرانی كاالها گفت: بسیاری از گرانی ها ارتباطی به 

تحریم نداشته و ناشی از سوء مدیریت و بی كفایتی است؛ باید از مسئوالن بپرسیم مردم تا كی صبر كنند تا شما كاری كنید؟
یادداشت

شخص محوری؛ عامل شکست پروژه های قم
مدیران ذوق زده و پروژه های شخص محور واژه ای 
بود كه ســید حسن رضوی، رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان در مورد مدیرانی به كار برد كه برای 
اجــرای برخــی پروژه ها بــدون برآوردهــای اقتصادی و 
فنی الزم و بر اساس نظر و نفوذ اشخاص  در قم اقدام 
می كنند كــه فرودگاه قْم، مونوریــل، بلوار پیامبر اعظم 

و... نمونه شاخص این دست پروژه ها هستند.
وی كــه در جمع خبرنگاران در خانه مطبوعات قم 
حضور پیدا كرده بود در پاسخ به سؤاالت در حوزه های 
مختلف اقتصادی و مدیریتی استان، وضعیت كنونی 
فــرودگاه و مونوریــل را ناشــی از ذوق زدگی هــای برخی 
اجــرای  در  نفــوذ  و  بــودن  و شــخص محــور  مدیــران 
پروژ ه هــا در قم عنوان كرد و تصریح كــرد: ذوق زدگی در 
اجرای فرودگاه از ســوی مدیران، باعث شــد به برخی 
مســائل توجه نشــود در حالی كــه اگر توجــه می كردند، 
حداقــل پــروژه بــه ایــن ســرمایه گذار واگذار نمی شــد و 
اگــر اجــرای این پــروژه بــه مزایــده بین المللی گذاشــته 
می شــد، ســرمایه گذاری مطلوبی  پیدا می شد و امروز 
شــاهد فعالیت این فرودگاه بودیم و مسلما راه اندازی 

آن تحولی در گردشگری قم ایجاد می كرد.
رضــوی گفــت: ایــن پــروژه در حالی كلید خــورد كه 
ســرمایه گذار آن بــه  عنــوان ســرمایه گذار بــزرگ مطرح 
نبــود و از اهلیــت الزم هــم بــرای اجــرای ایــن پــروژه 
برخــوردار نبــود؛ ولــی ایــن مســائل از دیــد مســئوالن 
مغفــول مانــد و در نتیجه مشــكالتی را بــرای مردم به 

وجود آورد.
وی با اشاره به تالش برای جذب سرمایه گذار جدید 
و ادامه این پروژه گفت: بر اساس تصمیمات اخذ شده 
مقــرر اســت كــه ســرمایه گذار جدید بــرای اجــرای پروژه 

فرودگاه بیاوریم تا این پروژه به پایان برسد.
وی خاطر نشان كرد: پیش شرط ها و اعداد و ارقامی 
كه برخی سرمایه گذارانی كه تاكنون مطرح بوده اند اعالم 

می نمایند برای استان قابل اجرا نیست.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی قم با بیان 
اینكــه طرح هــای نیمه تمامــی در قــم وجــود دارد كــه 
بــرای ســرمایه گذار جاذبه اقتصــادی نــدارد؛ از جمله 
مونوریل كــه دولت تمایل به ادامه آن ندارد و بخش 
خصوصــی نیــز حاضر بــه انجام آن نیســت ادامه داد: 
مونوریــل در اســتان قم با نگاه شــخص محوری جلو 
رفــت و اگــر بــه جــای آن بــرای متــرو ســرمایه گذاری 
صــورت می گرفت بســیار بهتــر بود، طــرح مونوریل در 
قــم بــه عنوان یک ســازه غیرفعال مطرح اســت كه در 

صورت ساخت هم توجیه اقتصادی ندارد.
وی ادامــه داد: هنــوز اعــداد و ارقــام اجــرای ایــن 
پروژه قطعی نشــده؛ ولی بر اساس ضوابط حدود 110 
میلیــارد تومان هزینه شــده و پیمانكار معتقد اســت 

كه هزینه اجرای آن بسیار بیشتر می باشد.
وی گفــت: مســیر انتخابی بــرای مونوریل كه برای 
كاهش بار ترافیكی قم ســاخته شــد، مســیر مناســبی 
نبــود و امــروز هــم پــس از ده ســال هنــوز مســیر تــردد 
مردم نیســت شــاید اگر این پروژه در مســیر پردیسان 
و یــا جمكــران ایجــاد می شــد وضعیت متفــاوت بود. 
االن نبایــد چنــدان مســئوالن وقــت را مذمــت نمود 
آن ها می خواستند از یک فرصت استفاده كنند؛ ولی 

ندانستند چگونه از این فرصت بهره بگیرند.
ایــن در حالی اســت كه  محســن بهشــتی، معاون 
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری قم  چندی پیش 
گفــت: در دولــت قبــل منوریــل بــه شــهر قــم تحمیل 
شــد، 220 میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده 
وصلــه  منوریــل  نیســت.  منطقــی  آن  جمــع آوری  و 
ناجوری برای شهر قم است و هر تصمیمی برای این 
پروژه به ضرر قم اســت. بهشــتی با اشاره به وضعیت 
پــروژه منوریل شــهر قم اظهار كــرد: هزینه جمع آوری 
ایــن پــروژه كمتر از هزینه تكمیل آن نیســت، منوریل 
قم بار ترافیكی را جذب نمی كند، اگر هزینه این پروژه 
در مترو هزینه می شد، تاكنون بخشی از خط نخست 

متروی شهر قم به بهره داری رسیده بود.
وی ادامه داد: هر چند امروز بلوار پیامبر اعظم به 

عنوان یک مســیر مســتقیم از حرم مطهر تا جمكران 
توجیــه  هــم  هنــوز  ولــی  می كنــد؛  عمــل  خوبــی  بــه 
اقتصــادی بــا توجــه بــه هزینه هــای صــورت گرفتــه را 
ندارد در حالی كه می توانست هزینه صورت گرفته در 

زیرساخت های شهری قم مصرف گردد.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی قــم، در 
قسمت دیگری در پاسخ به سؤالی در مورد لزوم تغییر 
در تیم اقتصادی استان كه از سوی یكی از نمایندگان 
مردم قم در مجلس شــورای اسالمی مطرح شده بود 

با بیــان اینكــه هماهنگــی ایجاد 
شده میان مســئوالن اقتصادی 
اســتان در حــال حاضــر وضعیت 
بهتــری نســبت بــه گذشــته دارد 
و از رخــوت خــارج شــده اســت، 
گفــت: ایــن ســازمان بــه عنــوان 
مغز متفكر دســتگاه های اجرایی 
گذشــته  ســال های  طــول  در 
موفقیت های بسیاری به دست 
آورده اســت و نشــان داد انحالل 
بــه  مشــخص  دوره  یــک  در  آن 

صالح نبوده است.
رضــوی با بیان اینكــه  حدود 
600 طــرح نیمــه تمــام در ســطح 

اســتان قم وجود دارد كه  برای اتمام آن ها به حدود 
10 هــزار میلیــارد تومــان  اعتبــار نیــاز اســت گفــت: بــه 
دلیــل مشــكالت در بخش اعتبــارات دولتی به دنبال 
جذب ســرمایه گذار و به اتمام رساندن آن ها از طریق 

واگذاری به بخش غیردولتی هستیم. 
وی خاطــر نشــان كــرد: بســیاری از ایــن طرح هــا 
بــه خصــوص در بخــش آب و فاضــالب، كشــاورزی، 
ورزش و تولید برق برای تكمیل شــدن دارای توجیه 
اقتصــادی اســت و می تــوان بــا جــذب ســرمایه گذار و 
حضور بخش خصوصی، آن ها را به سرانجام رساند.

بــه  پروژه هــا  ایــن  واگــذاری  بــرای  كــرد:  بیــان  وی 
ســرمایه گذاران بــه دنبــال پروژه هایی هســتیم كه برای 
ســرمایه گذار آورده خوبــی داشــته باشــد كــه در بهترین 
حالت تنها یک سوم این پروژه ها چنین ویژگی را دارند.

وی با تأكید بر اینكه اگر برخی از پروژه های بر زمین 
مانده به صورت رایگان هم به بخش خصوصی داده 
شود تا به پایان برسد، منفعت كرده ایم، تصریح كرد: 
متأســفانه برخی از پروژه هــا توجیه اقتصادی ندارد و 
بــا درصد كمی پیشــرفت متوقف شــده اســت و صرفا 
مقطعی تعریف شده تا جایی كه حتی تمام شدن آن 

نیز برای شهر كارایی ندارد.
وی گفت: بر اساس هدف گذاری های انجام شده 
بــا مشــاركت فعال بخــش خصوصــی، ظرفیــت تولید 
یــک هــزار و ۵00 مــگاوات بــرق از 
طریــق نیروگاه های خورشــیدی 
كوچک و بزرگ در استان، فراهم 

می شود.
دلیــل  بــه  افــزود:  رضــوی   
جغرافیایــی  مناســب  موقعیــت 
از طریــق  بــرق  تولیــد  بــرای  قــم 
نیروگاه های خورشــیدی، جذب 
بخــش  ایــن  در  ســرمایه گذار 
اســتان  مســئوالن  توجــه  مــورد 
قــرار گرفتــه و قــرار اســت مناطــق 
ویــژه ای بــه ایــن امــر اختصــاص 

داده شود.
فعالیــت  كــرد:  بیــان  وی 
در زمینــه تولیــد بــرق از انــرژی خورشــیدی از جملــه 
و  اســت  قــم  اقتصــادی  اولویت هــای  مهم تریــن 
سرمایه گذاران عالقه مند به فعالیت در این حوزه مورد 

حمایت مسئوالن قرار می گیرند.
وی ادامــه داد: براســاس راهبردهــای اقتصــادی 
تعییــن شــده، بــه دنبــال اســتقرار صنایــع كوچــک و 
»های تــک« در قــم هســتیم كــه مناســب آب و هــوای 
استان  و كم آب بر باشند و بتواند سطح درآمد باالیی 
را ایجــاد كند كــه در این رابطه توســعه صنایع مرتبط 

با تولید انرژی خورشیدی هدف گذاری شده است.
بــه  خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  رضــوی 
شــرایط اقتصادی خاص كشــور اشــاره كــرد و  تصمیم 
در  آســیب پذیر  قشــرهای  از  حمایــت  بــرای  دولــت 
شــرایط اقتصادی افــزود: پنج بســته حمایتی در این 

زمینــه مطرح شــده كه توســط دولت برای قشــرهای 
حقوق بگیــر و ضعیــف آمــاده شــده اســت و شــرایط 

تخصیص آن به زودی اعالم می شود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود بیــان كرد: 
بیشــتر  كشــور  در  آمــده  پیــش  اقتصــادی  مشــكالت 
جنبــه روانــی دارد و دولت برای هر شــرایطی در آینده 
برنامه ریزی های الزم را انجام داده اســت و نظارت و 
پاســخگویی شرط الزم برای اجرای این برنامه است 
كه در شرایط كنونی این نظارت از قوت الزم برخوردار 

نیست.
وی در قســمت دیگری از ســخنان خود مشكالت 
نظــام بودجه ریــزی كنونی كشــور و لــزوم بودجه ریزی 
نوین را مورد توجه قرار داد و گفت: بودجه 34 درصد 
دســتگاه های اجرایی كشــور و دســتگاه های فعال در 
اســتان ها بر اساس هزینه تمام شده و عملكرد آنان، 
محاســبه و پرداخــت می شــود كــه ایــن موضــوع یک 

حركت رو به جلو در فرآیند بودجه ریزی است.
و  مطلــق  فقــر  بــردن  بیــن  از  داد:  ادامــه  وی 
گســترش سطح اشــتغال در كشــور از جمله مهم ترین 
سیاســت هایی اســت كه در جریان تخصیص بودجه 

سال جاری دستگاه های اجرایی دنبال می شود.
دلیــل  بــه  قــم  اســتان  اعتبــارات  گفــت:  رضــوی 
تــک شهرســتانی بــودن، كــم و جــزء اســتان های آخر 
كشــور است؛ اما مســئوالن برای توســعه این استان، 
اعتبــارات دیگری همچــون اعتبارات ملی و شــناور را 

به قم اختصاص می دهند.
وی همچنین با اشاره به اولویت حوزه گردشگری در 
اقتصاد قم گفت: عالوه بر زیرساخت های ایجاد شده در 
حوزه مكان های اقامتی، بخش های نمونه گردشگری 
نیــز در مناطــق مختلف اســتان تعیین شــده تا شــاهد 

افزایش میزان حضور زائران و گردشگران در قم باشیم.
رضــوی بــا اشــاره بــه لــزوم ایجــاد زیرســاخت های 
گردشگری در قم بر اساس استانداردهای جهانی گفت: 
آهنگ حركت اقتصادی استان در بخش گردشگری كند 
است؛ اما همه به این نتیجه رسیده اند كه برای توسعه 
قم بهترین راه فعال ســازی ظرفیت های گردشــگری در 

بخش زیارت و سالمت است.
وی در خصــوص وضعیــت تأمین منابــع آب مورد 
نیاز استان نیز گفت: اگر مردم و بخش های اقتصادی 
مختلف بر اســاس استانداردهای تعیین شده سرانه 
مصرف را رعایت كنند، آب مورد نیاز قم تا ســال 1410 
تأمین شــده اســت؛ اما اگر میزان مصــرف مانند آنچه 
امــروز شــاهد آن هســتیم بیــش از حــد تعییــن شــده 
باشــد، در ســال های نــه چندان دور بــرای تأمین آب 

با مشكل مواجه می شویم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم پیرامون 
حجم پرداخت تســهیالت بانكی در این استان گفت: 
با وجود اینكه میزان سپرده مردم قم در بانک ها بیش 
از میانگیــن كشــوری اســت؛ امــا پرداخــت تســهیالت 
بانكــی در قــم، پایین تــر از میانگین كشــور اســت و این 
یعنی ســرمایه مــردم قم بــرای پرداخت تســهیالت در 

سایر استان ها مورد استفاده قرار می گیرد .
وی گفت: در ســال 96 در قم افزایش 39 درصدی 
منابــع بانكــی در قــم وجــود داشــته كــه ایــن عــدد در 
كشــور 29 درصد اســت. وی همچنیــن دریاچه نمک 
را مهم ترین معدن اســتان دانســت و افزود: بسیاری 
از عناصــر راهبــردی در ایــن دریاچــه وجــود دارد كــه 
برای اســتخراج آن با همكاری دســتگاه های اجرایی 

توافق های الزم به عمل آمده است.
وی در بخش دیگری به اهمیت اشتغال در حوزه 
اقتصــاد اشــاره و تصریــح كرد: اشــتغال پاشــنه آشــیل 
مشــكالت كشور اســت و باید در جهت اشتغال پایدار 
به خصوص در مناطق محروم و روستایی تالش كرد.

وی همچنیــن در مــورد وضعیت فعلــی اقتصادی 
عنــوان كرد: امــروز عطش بــازار موقعیــت خوبی برای 
ارتقای تولید اســت ما در بخش های زیادی با كمبود 
مواجه ایم كه تولید داخلی می تواند خالءها را جبران 

كند.
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از اواخر ســال گذشــته كه نرخ ارز با رشــد همراه شــد خرید طال و دالر در كانون توجه سرمایه گذاران قرار 
گرفت فارغ از آنكه این ســرمایه گذاری عالوه بر دارا بودن ریســک باال ممكن اســت بخش هایی از اقتصاد 
كشــور و حتــی معیشــت مردم را مــورد مخاطره جــدی قرار دهــد .اما عده ای از ســرمایه گذاران با بررســی 
پارامترهایــی در بــازار ســهام از جملــه ارزش جایگزینــی شــركت ها اقــدام به خرید ســهام برتر بازار ســرمایه 
نمودند. در این بین شركت های صادرات محور و شركت هایی كه محصول نهایی آنها وابسته به نرخ های 
جهانی  فلزات اساســی و نفت و دالر بود از اســتقبال بیشــتری برخوردار شــد صنایعی چون معدنی فلزی 
پاالیشــی و پتروشــیمی . آنچه حائز اهمیت اســت كاهش ارزش پول ملی در دوره های قبلی همواره پس 
از یک دوره وقفه آثار خود را به نحو مناســبی بر افزایش قیمت های ســهام بر جای گذاشــته اســت از این 
رو انتظــار مــی رود بــا تثبیت نســبی قیمت ارز در ســطوح جدید مســیر رونق بــه ویژه در شــركت هایی كه از 
تضعیف ریال منتفع می شوند در بورس اوراق بهادار ادامه یابد. در این بین برخی كارشناسان معتقدند 
بازارهای موازی ســرمایه گذاری مانند ارز و طال به اشــباع رسیده اند و نمی توان انتظار سودآوری بیشتری 
از آنها داشــت، به همین خاطر، نقدینگی به ســمت تاالر شیشــه ای روانه شــده و شــاهد جذابیت بیشتر 
بورس و سودآوری اش برای سرمایه گذاران آن هستیم. اما برخی معتقدند سرمایه داران بیشتر به دنبال 
ســرمایه گذاری در بازارهایی هســتند كه روند مشخصی دارند و هیجانات ناگهانی در آنها وارد نمی شوند؛ 
به بیان دیگر ســرمایه گذاران به دنبال بازارهای قابل تحلیل هســتند تا بازارهای هیجانی. از ابتدای آغاز 
فعالیت بورس بیشــترین رشــد شــاخص در دی ماه 92 بود كه شــاخص كل به عدد 89۵00 واحد رســید 
كــه ایــن رقــم در ابتدای ســال  نــود ویک 26000 واحد بوده اســت. اما مهر ماه نود و هفت شــاخص كل به 
محدوده 190000 واحد رسید كه یک ركورد تاریخی محسوب می شود. برخی تحلیلگران معتقدند امسال 
رشد شاخص تا محدوده 300000 نیز ادامه خواهد داشت. حجم ورود نقدینگی از ابتدای سال 97 تا كنون 
بیــش از 20 هــزار میلیــارد تومان بوده اســت كه در نوع خود بی نظیر می باشــد در نیمه دوم ســال بورس با 
افت و خیزهایی در سال جاری همراه خواهد بود اما روند كلی، صعودی است؛ البته باید تحریم ها را نیز 
در نظر گرفت و برای پیش بینی بهتر آینده بورس باید منتظر گزارش شركت ها بعد از اعمال تحریم ها بود. 
به سرمایه گذارانی كه قصد ورود به بازار سرمایه را دارند توصیه می كنم حتما قبل از هرگونه سرمایه گذاری 
با مشاوره كارگزار و شركت در كالس های آموزشی اقدام به خرید و فروش سهام كنند تا دچار زیان نگردند.
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025-36639322 025-36639611 و:تلفن

سازمان ���ن ا��ما�ی

یادداشت

گردشگریمحورتوسعهملی

 

تحریم هــای بین المللــی از ابتــدای انقــالب بــه منظــور برانــدازی نظــام جمهــوری اســالمی ایــران و با 
ســردمداری آمریكا شــروع شــد و با هجمــه ای از تبلیغات سیســتم اقتصادی ما را هــدف گرفت. حضرت 
امــام، )ره( از همــان ابتــدا با ایجاد تفكر “به امید روزی كه بتوانیم در چاه های نفت را ببندیم” اســتراتژی 
جایگزینــی دالرهــای نفتــی را تبییــن نمودنــد. در ســال های اول دهــه 70 مقــام معظم رهبری نیــز بارها 
بــه بحــث كالن اقتصــاد بدون نفــت و ضرورت برنامه ریزی تمركــز در صادرات غیر نفتــی، و جایگزینی دالر 
نفتی تأكید كرده اند. ایشــان در ۵ ســال گذشته، در پیام های نوروزی و متعاقبا در سخنرانی های ابتدای 
هرســال در مشــهد مقــدس بــه موضوع حیاتــی اقتصــاد مقاومتی پرداختــه و راهــكار برون رفــت از خیل 
مشكالت كشور را اقتصاد مقاومتی بیان فرموده اند. یكی از توانمندی های شاخص ما در اقتصاد، ارزآوری 
توریســت اســت كــه باالخره در برنامه ششــم توســعه مورد توجه بیشــتری قــرار گرفته اســت. بخش های 
پیشــرو اقتصادی در برنامه ششــم توسعه، شامل معدن، صنایع دستی، كشاورزی، گردشگری، ترانزیت 
و حمــل ونقــل ریلی می باشــد.؛ به عبارت دیگــر  اولویت اقتصادی، توســعه بازارهای صادراتی و توســعه 
صنعت گردشــگری و صنایع دســتی اســت و بندهای ۵0 و ۵1 برنامه ششــم توسعه به صورت مستقیم و 
بندهای »1،2،3،۵،6،8،21« غیرمستقیم به این موضوع پرداخته اند. ایران یكی از امن ترین و ارزان ترین 
كشورهای منطقه در زمینه گردشگری است كه در برنامه ششم توسعه باید به 2۵میلیون گردشگر، یعنی 
به ۵ برابر میزان فعلی برســد، ســهم فعلی 6% از تولید ناخالص ملی اســت؛ در این راســتا در برنامه ششم 
توســعه 1۵00 پروژه به ارزش 30ملیارد دالر پیش بینی شــده اســت. )سهم كل كشــور در سال 94 در حوزه 
گردشــگری 800 ملیارد تومان بوده كه از صندوق توســعه ملی پرداخت شــده اســت(؛ به عبارتی سهم هر 
ســال در برنامه )با احتســاب دالر 8 هزار تومان( میزان هشــتاد هزار میلیارد تومان می شود. عدم توجه یا 
عدم تحقق تفكر “گردشگری محور  توسعه”را می توان به تضاد درونی بین میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری مرتبط دانســت و راه های رســیدن به این هدف عبارت اســت از: 1( ایجاد گردشگری خالق؛ 
2( رســیدن به جذب 2۵ملیون گردشــگر در برنامه ششــم، كه با شــناخت مزیت های رقابتی و ویژه حوزه 

گردشگری سالمت، حوزه گردشگری مذهبی و نرخ ارزان خدمات گردشگری محقق می گردد. 

محسن موجودی
مدیر شعب کارگزاری اقتصاد بیدار

محمد فقیهی
رئیس کل اسبق بازرگانی قم

کوتاه از اقتصاد استان

دهسالخشکسالیشدیددرقم

ایســنا- رئیــس مركــز ملــی خشكســالی و مدیریــت بحــران ســازمان هواشناســی از وجود خشكســالی 
بلندمدت در 98 درصد مساحت ایران خبر داد و گفت: خشكسالی های انباشته و بلندمدت نشان دهنده 
وضعیت خطرناک آبی اســت. صادق ضیاییان با اشــاره به آخرین وضعیت كشــور به لحاظ خشكســالی 
اظهار كرد: براساس شاخص 10 ساله )SPE بارش، دما و تبخیر(، 98.1 درصد مساحت كشور دچار درجات 
مختلف خشكسالی است و در این بازه زمانی، تنها 1.6 درصد مساحت كشور در وضعیت نرمال و سه دهم  

درصد مساحت ایران در شرایط ترسالی قرار دارد.
وی با تأكید بر اینكه خشكسالی های بلندمدت و انباشته، نشان دهنده وضعیت نامناسب آبی است 
گفت: در بازه 10 ســاله گذشــته، صد درصد مســاحت اســتان های البرز،  ایالم، بوشــهر، خراســان جنوبی، 
خوزســتان، زنجان، سیســتان و بلوچســتان، فارس، قزوین، قم، كرمان، كهگیلویه و بویراحمد، مركزی، 

هرمزگان و یزد با درجات خفیف، متوسط، شدید و بسیار شدید خشكسالی درگیر هستند.

کوتاه از اقتصاد استان

آمادگیقمبرایهمکاریفرهنگیواقتصادیبااسترالیا

خبرگــزاری صــدا و ســیما - مهدی صادقی، اســتاندار قم در دیدار ســفیر اســترالیا در ایران با بیان 
سوابق استان قم در زمینه های مذهبی و فرهنگی به ویژگی زائرپذیری و میزبانی ساالنه از 3میلیون 
گردشــگر خارجــی گفــت: حدود 30هزار نفر از این گردشــگران، اســترالیایی هســتند. صادقی با اشــاره 
بــه ظرفیت هــای اقتصادی اســتان افــزود: آمــاده جذب ســرمایه گذار و افزایــش مــراودات فرهنگی و 

اقتصادی با كشور استرالیا هستیم.
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گزارش

تولید شیشه ضد گلوله در قم
ایرنا - هم زمان با هفته دولت، واحد تولیدی شیشه های ضد گلوله به ظرفیت تولید یک هزار تن و اشتغال 40 نفر و هزینه 30میلیارد ریال در 

شهرک صنعتی شكوهیه قم به بهره برداری رسید. یادداشت
توهمپولیچیست؟

       

توهــم پولــی یــا همــان “Money Illusion” بــه معنای آن اســت كه مردم ممكن اســت نســبت به 
كاهــش قــدرت خریــد ناآگاه باشــند. این پدیده بــرای اولین بار در اوایل قرن بیســتم توســط اروینگ 
فیشــر مطرح شــد. وی از اصطالح توهم پولی برای اشــاره به ناتوانی تفكیک میان یک دالر و قدرت 
خریــد آن دالر )یــا آنچه كه می توان پس از تورم با یک دالری خریداری كرد( اســتفاده نمود. فیشــر در 
ســال 1923 هــم كتابــی دقیقا با عنوان “توهم پولی” منتشــر كرد. بعدها توهم پولــی از طریق مكتب 

كینزی وارد مدل های اقتصاد شد و در كتاب های اقتصاد كالن به آن پرداخته شد.
زمانی كه یک شــخص یا یک جامعه بدون در نظر داشــتن آثار پدیده  تورم در كاهش قدرت خرید 
صرفا با اتكا به افزایش اسمی درآمد خود، احساس ثروتمند شدن یا سرخوشی از افزایش درآمد كند، 
این فرد یا جامعه، از منظر علم اقتصاد دچار توهم پولی اســت؛ به بیان دیگر توهم پولی عبارتســت 
از تمایــل بــه فراموش كردن تغییر ارزش پول، در نتیجه تــورم یا ركود؛ مثال در مواقع تورم افراد ممكن 
اســت، بــه عقــد قراردادهایی مبــادرت كنند، بدون توجه بــه اینكه پول در نتیجه تــورم ارزش خود را 
از دســت می دهد. نرخ ســود ســپرده های بانكی یكی از مثال های خوب در زمینه توهم پولی اســت، 
وقتی كه نرخ ســود اعطایی به ســپرده ها كاهش می یابد، افراد نارضایتی خود را از بازده كم ســپرده ها 
اعالم می كنند؛ در حالی كه ممكن است با نرخ بهره اسمی باالتر و تورم باالتر، وضعیت بدتری داشته 
باشــند. توهــم پولی به هنگام افزایش دســتمزد كارگران نیــز اتفاق می افتد. از آنجایی كه دســتمزدها 
بخــش عمــده هزینه هــای كســب وكار را تشــكیل می دهنــد، افزایــش دســتمزدها معمــوال بــه افزایش 
قیمت ها منتهی می شود. كارگرانی كه دچار توهم پولی هستند، از دریافت دستمزد باالتر خوشحال 

می شوند؛ درحالی كه با این دستمزد باالتر، چیزهای كمتری را می توانند خریداری نمایند.

برای نخستن بار در سطح استان صورت گرفت؛

رتبه بندی شرکت های برتر قم
سازمان  مدیریت  صنعتی، رتبه بندی شركت های 
برتر استان قم را برای اولین بار درسطح استان برگزار 

نمود.
ایــن فهرســت بــا الهــام از رســالت ایــن ســازمان با 
فراهــم نمــودن آمــار و اطالعــات شــفاف و مفیــد در 
مورد بنگاه های اقتصادی استان، فضای روشن تری 
و  می دهــد  ارائــه  اســتان  اقتصــادی  وكار  كســب  از 
یــاری  پژوهشــگران،  و  سیاســتگذاران  مدیــران،  بــه 
می رســاند تــا شــناخت و درك دقیق تــری از مقیــاس، 
بنگاه هــای  و  صنایــع  اقتصــادی  و  مالــی  ســاختار 

اقتصادی بزرگ استان بیابند.
در فهرســت شــركت های برتــر اســتان قــم، بــر روی 
شناسایی آرایش بنگاه های بزرگ استان در كنار یكدیگر 
تمركز شــده اســت؛ به ایــن دلیل كه نــگاه كالن ملی در 
شــكل گیری این فهرســت، مورد نظر سازمان مدیریت 
صنعتــی بــوده اســت؛ به عبــارت دیگــر، از آن جایــی كه 
رونــق و ركــود بزرگتریــن شــركت های اســتان، بــه دلیل 
وجود ارتباطات گســترده پســین و پیشــین به ســرعت 
در كلیــه ســطوح اقتصاد كشــور آثــار خود را بــروز خواهد 
داد، ســازمان مدیریــت صنعتــی با تهیه این فهرســت 
تــالش نمــوده اســت كــه تصویــری ســاالنه و متكــی به 
آمارهــای كمی قابــل اعتمــاد، از چگونگی تغییــرات در 
آرایش بنگاه های بزرگ استان و صنایع و فعالیت های 

اقتصادی مختلف در كنار یكدیگر ارائه دهد.
پویایــی، تــداوم و تســریع روند توســعه بنگاه های 
گــرو  در  اســتان  اقتصــاد  كل  آن  پــی  در  و  اقتصــادی 
شــناخت كامــل و صحیحــی از نقــاط قــوت و ضعــف 
فعالیت هــای اقتصادی بنگاه های اســتان اســت و از 
آن جایی كه قوت و ضعف مفاهیم نســبی هستند كه 
بر مبنای مقایســه اســتوار می باشــند در این فهرست 
بــا مقایســه صنایــع و بنگاه هــای اقتصــادی اســتان 
كــه می توانــد  بــا یكدیگــر زمینــه ای فراهــم می شــود 
راهنمــای مفیــدی بــرای مدیــران و سیاســت گذاران 
تحقیقــات  بــه  منجــر  و  باشــد  ســرمایه گذاران  و 
پژوهشــگران در جهت شــناخت فضای كســب وكار از 
زوایایی تازه گردد؛ بر این اساس در گام اول، فهرستی 
كه به مقایســه شــركت ها و فعالیت هــای اقتصادی از 
بعــد كالن و ملی می پــردازد و هدف آن ارائه تصویری 
از چگونگــی آرایــش بنگاه هــای اقتصــادی در فضــای 

كســب و كار استان اســت، فهرستی عمومی است. در 
واقع در این فهرســت تمامــی فعالیت های اقتصادی 
اعــم از خدماتی، صنعتی و ... كه در مفهوم عام خود 
می تواننــد رقیــب یكدیگر در تخصیــص منابع جامعه 
باشــند، در كنــار یكدیگــر حضــور خواهند داشــت. در 
اســتان،  برتــر  شــركت های  گزینــش  بــرای  دوم،  گام 
معیار فروش، ارزش افزوده، صادرات، اشتغال زایی، 
نســبت های مالی نقدینگی و هزینــه مبنای انتخاب 
قرار گرفته اســت، در صورتی كه شركتی دارای دو رتبه 
نخســت در دو شاخص باشــد، تنها رتبه نخست یک 

شاخص برای آن شركت محاسبه می گردد.
5 شرکت پیشرو در رتبه بندی سال 1397

• شــركت توزیع نیروی برق اســتان قم )پیشــرو در 
ایجاد ارزش افزوده(

• شــركت تجــارت آفریــن مانــدگار )ســرای ایرانــی( 
)پیشرو اشتغال زایی(

• تعاونی مرغداران تخمگذار )پیشرو در فروش(
• شــركت كیمیــا ســامانه ســبز )آملون( )پیشــرو در 

صادرات(
• شركت شیمی ُدر سلف )پیشرو در سودآوری(

رتبه بندی کلی شرکت ها بر اساس شاخص های 
تعریف شده

1. رتبه بنــدی شــركت ها بــر اســاس شــاخص های 
اندازه و رشد شركت ها

1-1. رتبه شرکت ها بر اساس ارزش افزوده 
1- شركت توزیع نیروی برق

2- تجارت آفرین ماندگار  ) سرای ایرانی(
3- شركت نساجی الله مهرگان

4- صنعت ورق آرین پاژ
۵- كیمیا سامانه سبز

6- تعاونی نانو بتن امین
7- شیمی در سلف

8- موسسه حقوقی حصا
9- تعاونی مرغداران تخمگذار

10- بلندای صنعت جهان افروز
11- شركت سامان پلیمر

12- شركت شیلنگ  های مسلح قم
13- شركت فرجام اندیشه فرزانه قم

2-1. رتبه شرکت ها بر اساس فروش
1- شركت توزیع نیروی برق

2- تعاونی مرغداران تخمگذار
3- تجارت آفرین ماندگار )سرای ایرانی(

4- شیمی در سلف
۵- شركت نساجی الله مهرگان

6- صنعت ورق آرین پاژ
7- كیمیا سامانه سبز

8- شركت سامان پلیمر
9- موسسه حقوقی حصا

10- شركت فرجام اندیشه فرزانه قم
11- تعاونی نانو بتن امین

12- شركت شیلنگ  های مسلح قم
13- بلندای صنعت جهان افروز

3-1. رتبه شرکت ها بر اساس رشد اشتغال
1- كیمیا سامانه سبز

2- تجارت آفرین ماندگار  ) سرای ایرانی(
3- شركت شیلنگ  های مسلح قم

4- تعاونی نانو بتن امین
۵- شركت نساجی الله مهرگان
6- بلندای صنعت جهان افروز

7- موسسه حقوقی حصا
8- صنعت ورق آرین پاژ
9- شركت سامان پلیمر

10- شركت فرجام اندیشه فرزانه قم
10و11- تعاونــی مرغــداران تخمگــذار,  شــیمی در 

سلف
12- شركت توزیع نیروی برق

میــزان  براســاس  شــرکت ها  رتبه بنــدی   .1-4
صادرات

1- شركت كیمیا سامانه سبز
2- شركت سامان پلیمر

3- شركت شیلنگ  های مسلح قم
4- صنعت ورق آرین پاژ

5-1 . رتبه بندی شــرکت ها بر اســاس بیشــترین 
سودآوری

1- شیمی در سلف
2- كیمیا سامانه سبز

3- صنعت ورق آرین پاژ
4- موسسه حقوقی حصا

۵- شركت نساجی الله مهرگان
6- شركت شیلنگ  های مسلح قم

7- شركت سامان پلیمر
8- تجارت آفرین ماندگار  ) سرای ایرانی(

9- تعاونی مرغداران تخمگذار
10- شركت فرجام اندیشه فرزانه قم

11- بلندای صنعت جهان افروز
12- تعاونی نانو بتن امین

13- شركت توزیع نیروی برق

حسن فالطون
کارشناس امور بانکی

کوتاه از اقتصاد استان

کاهش۴0درصدیمصرفشیردرقم

خبرگزاری صداو ســیما - حمیدرضا طالیی، رئیس جهاد كشــاورزی اســتان با بیان اینكه در چند 
سال گذشته به علت پرداخت نشدن قیمت مصوب شیر از سوی كارخانه داران به دامداران، تولید 
شــیر در اســتان كاهــش یافتــه اســت افزود: ایــن كاهش تولید بــا كاهش مصــرف هم همراه بــوده؛ به 

صورتی كه مصرف شیر در استان در سال چهار سال اخیر 40درصد كاهش یافته است. 
وی با اشــاره به اینكه در زمان توزیع شــیر یارانه ای، روزانه 17۵تن شــیر در اســتان توزیع می شد، 
از كاهش این مقدار به كمتر از ۵0تن در ســال97 خبر داد و افزود: تولید شــیر در اســتان در ســال89، 
220هزار تن در سال بود كه این رقم در سال96 به 146هزار تن رسید. طالیی كشتار گاوهای شیرده را 
ناشی از مشكالت دامداران دانست و گفت: قطع یارانه شیر، كاهش مصرف آن در جامعه و پرداخت 

نشدن قیمت واقعی شیر به دامداران باعث كشتار گاوهای شیرده شده است.
وی افــزود: قیمــت مصــوب شــیر در چهار ســال گذشــته هــزار و 440تومان بــوده كــه در این مدت 

دامداران شیر را با 20تا30 درصد این قیمت به كارخانه داران فروخته اند.

افتتاحنخستینسالنتئاترخصوصیقم

خبرگــزاری صدا و ســیما- نخســتین ســالن تئاتر خصوصی اســتان قم با نام خانــه نمایش افتتاح 
شد.گفتنی است، قم سومین شهر كشور پس از مشهد و كرمان است كه دارای تماشاخانه خصوصی 

می شود.
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گزارش

فرآیندهای اداری مانع تسریع سرمایه گذاری 
ایرنــا - محســن بهشــتی، معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری قم گفــت: فرآیندهــای اداری مانع حمایت از ســرمایه گذاران و ســرعت 

بخشیدن به امر سرمایه گذاری در بخش های مختلف در استان شده است.

w l m a . i r

سازنده انواع آبنماها
 

آب . نور . موسیقى . حرکت

پروژه مجتمع نگین شهر اصفهان 1397

021 2297 1777
021 2297 1888

شرکـــت      فنـــــى مهندسى
پـــد یــد ه آب و نـــــور

تأمیناجتماعیالکترونیک،کارآمدترینابزارتحققعدالتاجتماعی

بــا آغــاز بــه كار دولــت تدبیــر و امیــد در ســال ٩٢ توســعه خدمــات الكترونیكــی در دســتور كار 
قــرار گرفــت و ســازمان تأمیــن اجتماعــی از نخســتین ســازمان هایی بــود كــه اجــرای ایــن طرح را 
عملیاتــی كــرد. الكترونیكــی شــدن خدمــات دســتگاه های اجرایــی، اقــدام الزمی اســت كه برای 
خــروج از سیســتم ســنتی و حركت در مســیر ملحق شــدن به خدمــات دولــت الكترونیک صورت 

می گیرد.
نگاه ســازمان تأمین اجتماعی نســبت به حوزه IT و فناوری در دولت تدبیر و امید تغییر كرده و به 
این حوزه نگاه جدی تری دارد و همین رویكرد ارائه خدمات الكترونیک، شاهدی بر این ادعا است. 
بدون شــک ایجاد یک همبســتگی ملی در سازمان تأمین اجتماعی با پیشبرد هم زمان ارائه خدمات 
الكترونیــک درحوزه هــای بیمــه ای، درمــان، اســناد پزشــكی و كارگزاری ها ضروری اســت تا ســازمان، 

توسعه و خدمات رسانی بهتر را رقم بزند.
سازمان تأمین اجتماعی به خوبی دریافته است كه ارائه خدمات الكترونیک و به تبع آن، عدالت 
در خدمت رســانی به جامعه از عوامل اصلی توســعه بوده و هر نهادی كه از این فناوری كمتر اســتفاده 
كند عقب ماندگی بیشتری خواهد داشت، در یک كالم: تأمین اجتماعی الكترونیک، كارآمدترین ابزار 

تحقق عدالت اجتماعی است.
الكترونیــک احــكام مطالباتــی كارفرمایــان، ســامانه رویــت ســوابق بیمه شــدگان، ســامانه  ابــالغ 
فیــش حقوقــی و احــكام مســتمری بگیران، پرداخت حــق بیمه از طریــق تلفن همراه، بــرگ پرداخت 
بیمه شــدگان كلیه بیمه شــدگان غیراجباری، ارســال لیســت حــق بیمه اینترنتــی، پرداخت حق بیمه 
اینترنتی و تشــكیل پرونده الكترونیک بیمه شدگان، عناوین خدمات الكترونیكی هستند كه سازمان 
تأمین اجتماعی به مخاطبان خود از كارفرمایان گرفته تا بیمه شدگان و مستمری بگیران ارجمند ارائه 
نموده و باعث گردیده تا از میلیونها تردد درون شــهری و حتی بین شــهری مراجعان به شــعب سراسر 

كشور كاسته شود.
تحقق»تأمیــن اجتماعــی الكترونیــک« از اولویت های تأمین اجتماعی قم اســت و با اتخاذ تدابیر 
الزم كارفرمایــان قمــی از اجــرای طــرح ارســال اینترنتــی لیســت حــق بیمه كارگــران، اســتقبال خوبی 
داشــتند؛ بــه طوری كــه كارفرمایان قمی لیســت های حــق بیمه كارگــران خود را به صــورت اینترنتی 

ارسال می كنند.
تكریــم ارباب رجوع، كاهش مراجعات به شــعب و كارگزاری ها، جلوگیــری از اتالف وقت كارفرمایان، 
افزایــش ســرعت و اعتبار محاســبات بیمه ای و كاهش ســفرهای درون شــهری از مزایــای اجرای طرح 

ارائه خدمات الكترونیک توسط تأمین اجتماعی می باشد.
ســامانه متمركــز ارائــه فیــش بــه منظــور ارائــه خدمــات غیــر حضــوری بــه مخاطبــان بــه خصــوص 
مستمری بگیران سازمان طراحی شده و به بهره برداری رسیده است و در حال حاضر مستمری بگیران 
می توانند با مراجعه به سایت رسمی این اداره كل، عالوه بر مشاهده فیش مستمری و حكم افزایش 

سالیانه، نسبت به چاپ آن اقدام كنند.
اصالحات خوبی در این زمینه انجام شده است كه به عنوان مثال در گذشته فرآیند درمانی فردی 
كه می خواســت بیمه پرداز تأمین اجتماعی شــود، پروسه ای طوالنی داشت كه این امر در حال حاضر 
تنهــا بــا مراجعــه به پزشــک معتمــد تأمیــن اجتماعی انجام می شــود؛ مگــر اینكه فرد بیمــاری خاصی 
داشــته باشــد كه در این صورت با نظر پزشــک معتمد برای ادامه تشــخیص پرونده وی به كمیسیون 

پزشكی استان ارجاع می گردد.
برون ســپاری و واگــذاری بخشــی از خدمات تأمیــن اجتماعی به بخش خصوصــی در قالب اعطای 
مجــوز راه انــدازی كارگزاری هــای رســمی موفــق بــوده و در حــال حاضــر ١٦ خدمتــی كه از ســوی تأمین 
اجتماعــی ارائــه می شــده، به بخش خصوصی واگذار شــده اســت. قانــون تأمین اجتماعــی از بهترین 
قوانیــن تدوین شــده در كشــور اســت كــه هنوز نســبت به مدت زمــان زیادی كــه از آن می گــذرد دارای 

كارایی بسیار خوبی است؛ هر چند در بخش هایی نیازمند اصالح است.

یادداشت

علی اصغر دادخواه
مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم حاشیه های قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان؛

کشیده شد که در قم ترمزش  قطاری 
تهــران   - قــم   - اصفهــان  الســیر  ســریع  قطــار 
نخســتین و بزرگتریــن قطار سریع الســیر كشــور اســت 
كــه بــا بهره بــرداری از ایــن خــط آهــن بــا ســرعت 300 
كیلومتــر در ســاعت، زمــان ســفر تهران بــه اصفهان با 
پیش بینــی جابجایــی 16میلیون مســافر در ســال  به 
كمتر از ســه ســاعت می رســد. حــدود 40 ســال پیش 
ایــده راه اندازی قطار ســریع الســیر اصفهــان - تهران 
دنبــال  ژاپنــی  شــركت  یــک  توســط  و  گرفــت  شــكل 
شــد؛ امــا بعــد از مدتــی این طــرح مســكوت ماند، در 
ســال1382 بار دیگر موضوع احداث آن از ســرگرفته و  
از ســال 1386 مسیر حركت قطار تعیین شد. احداث 
قطــار ســریع الســیر اصفهــان- تهــران در دولت دهم 
آغــاز شــد و قــرار بــود در ســال 1389 بــه بهره بــرداری 
برســد؛ اما با گذشت پنج سال و روی كار آمدن دولت 
یازدهــم طــرح مــورد بازنگری قــرار گرفت و در اســفند 
1393  توســط رئیس جمهور بار دیگر كلنگ زنی شد. 
بــر اســاس برآوردهــا ایــن طرح به طــول  بیــش از 400 
كیلومتــر ســاخته می شــود كه طــول مســیر حدفاصل 
اصفهــان- قــم ، 200 كیلومتر خواهــد بود . قطاری كه 
امروز پس از ســال ها حاال با مخالفت برخی مسئوالن 

در قم ترمزش كشیده شده است.
ایــن  می گویــد:  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
وزارتخانه برای احداث راه آهن ســریع الســیر تهران-
قــم و اصفهــان بــا پدیده جدیــدی روبه رو شــده و آن 
مخالفت مسئوالن تصمیم گیر در قم با ورود این خط 

آهن به شهر است!
مهــرداد تقــی زاده، معــاون وزیــر راه و شهرســازی 
تهران-قــم- سریع الســیر  آهــن  راه  قــرارداد  گفــت: 

اصفهــان، فروردیــن ســال جــاری بــا شــركت چینــی 
منعقد شــده اســت و اكنون در مرحله اجراست. االن 
بخش هایــی از آن در حــال ســاخت اســت و مشــكل 
خاصــی وجود ندارد؛ هم از ســمت تهران به اصفهان 

و هم از سمت اصفهان به تهران.
مكان یابــی  دربــاره  مشــكلی  البتــه  افــزود:  او 
ایســتگاه ها داشــتیم كــه نیازمنــد همــكاری شــهر قم 
بــود. مســئله این اســت كه در این اســتان، بــا پدیده 
جدیــدی مواجه شــدیم. شــهر قم از طریــق مقامات 
محلــی بــه راه آهن اعالم كرد كــه نمی خواهیم قطار به 
داخــل شــهر بیاید كــه برای مــا خیلی تعجــب آور بود؛ 

زیرا در همه جای دنیا 180درجه  برعكس است.
 در همه كشــورهای دنیا بدون اســتثنا، وقتی قرار 
اســت قطــار سریع الســیر از جایی عبور كنــد، مقامات 
محلــی البــی می كننــد كــه قطــار به مركــز شــهر بیاید و 
مردم راحت تر استفاده كنند. واقعا متوجه دلیل این 
كار نشــدیم؛ چون با هیچ منطق حقوق شــهروندی و 
حمل ونقلــی و عقالیــی ســازگاری ندارد. در جلســات 
متعــددی كه از ســوی راه آهن و معاونــت حمل و نقل 
در جریــان بازدیــد از پیشــرفت پــروژه انجــام گرفــت، 
فقــط می گفتنــد نمی خواهیــم به داخل شــهر بیاید و 
اگــر قرار اســت این اتفاق بیفتد و قطار به داخل شــهر 
بیایــد، بایــد به صــورت تونل باشــد و از زیر شــهر عبور 
كنــد كــه كار غیرعقالیــی بــود و هزینــه زیادی داشــت.  
عقــب  خیلــی  كار  و  بــود  غیرمنطقــی  درخواستشــان 
افتــاد. ما بــرای اینكه اصــل پروژه عقــب نیفتد، دیگر 
بخش های پروژه را راه انداختیم و از ســمت اصفهان 
و تهــران در حــال ســاخت هســتیم؛ امــا این قســمت 
به عنــوان یــک عالمــت ســؤال و مبهــم باقــی مانــده 
اســت؛ به خصــوص اینكه نظر دكتــر آخوندی این بود 
كــه بــا اینكــه وصل كردن خــط راه آهن به داخل شــهر 
هزینــه بیشــتری برای وزارت راه دارد، مطلوب اســت 
بــه ایســتگاه فعلــی قــم در داخــل شــهر وصــل شــود؛  
امــا آن هــا مایــل بودند به جایــی در خارج شــهر مثل 
جمكران وصل شــود كه چــون كاری غیرمنطقی بود، 

نمی توانســتیم قبــول كنیــم. ایــن قســمت بالتكلیف 
مانده و امیدواریم با مطالعات بیشــتر آن ها در زمینه 
تجــارب كشــورهای دیگــر دنیــا اقنــاع شــوند و در این 

بخش با ما همكاری كنند. 
در حالــی ایــن ســخنان بیان می شــود كــه عبداهلل 
جاللــی رئیــس شــورای شــهر قم نیــز گفــت: مجموعه 
مدیــران شــهری قــم اصــرار بــر عبــور قطــار پرســرعت 
تهــران- قــم- اصفهان  از داخل شــهر دارند و هرگونه 
تغییــر احتمالــی در ایــن زمینــه بایــد در اســرع وقــت 

مشخص شود.
شــورای  عضــو  زاغــه،  قراچورلــو  العابدیــن  زیــن 
اســالمی شــهر قم با انتقاد از عبور این قطار از هســته 
مركــزی شــهر گفت: طول مســیری كه قطار پرســرعت 
می خواهــد شــروع بــه كاهــش ســرعت خــود كنــد تــا 
بایســتد و توقــف كامــل كنــد )البته مســیر نباید قوس 
یــا شــیب داشــته باشــد (12 كیلومتر اســت تا ســرعت 
300 كیلومتر در ســاعت به ســرعت ایســتایی رسیده و 
قطار متوقف شود. در مباحث ترافیكی هم مشكالتی 
داریــم اگــر ایــن قطــار از مركز شــهر عبور كنــد معظالت 
ترافیكی ایجاد می كند، ضمن اینكه حركت این قطار 

طبیعتا صدا و لرزش هایی هم در پی دارد.
عمرانــی  كمیســیون  رئیــس  امرالهــی،  اهلل  روح 
شــورای اسالمی شــهر قم نیز گفت: مجموعه راه آهن 
باید حمل و نقل مسافر برایش در اولویت باشد؛ ولی 

هنوز بار برای راه آهن در اولویت قرار دارد.
 ســید حســن رضوی، رئیــس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریــزی اســتان قــم  نیــز در خصــوص عبــور قطار 
ســریع الســیر تهران - قــم - اصفهان گفت: جلســات 
متعددی از سوی مسئوالن امر در ارتباط با قطار ملی 
برگزار و در مورد محل های گوناگونی از جمله ایستگاه 
مركــزی قــم، ایســتگاه جمكــران بحــث شــده اســت. 
همچنیــن ایجــاد ایســتگاهی بیــن بلــوار مرجعیــت و 
مســجد جمكــران  در محــور بلــوار پیامبــر اعظــم نیــز 
پیشــنهاد شده كه توسط كارشناسان در حال بررسی 
اســت كــه  هر یــک از محل هــا مزایــا و معایبــی دارند؛ 
ولــی ایجــاد ایســتگاه بین بلــوار مرجعیــت و جمكران 

محتمل تر می باشد. 
مســئوالن  اغلــب  البتــه   كــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
قمــی بیشــتر بــر ورود قطــار بــه ایســتگاه مركــزی قــم 
تأكیــد دارنــد؛  هرچنــد مســائلی، چون ایجــاد تونل و 
محدودیت در ســرعت قطار در شــهر  مطرح می باشد 
كــه شــرایط را  بایــد از همــه جوانــب مورد بررســی قرار 
داد و معاونت عمرانی استانداری و مدیر كل راه آهن 
ارتبــاط تنگاتنگــی در ایــن خصــوص دارنــد.؛ هرچند 
برخــی شــنیده ها نیــز حاكــی از آن اســت كــه اعتمــاد، 
مدیــر راه آهــن قم گفته اســت كــه از وی بــرای حضور 
در جلســات مرتبــط با این مســیر ریلی دعوت نشــده 

است.
امیــر بهــادر عبدالمحمــدی، مجری پــروژه و مدیر 
ســاختمان و تأسیســات راه آهن ســریع الســیر تهران 
- اصفهــان در این خصوص گفــت: تكنولوژی راه آهن 
سریع الســیر برای اولین بار در مسیر تهران- اصفهان 
وارد كشــور می شــود و امیدواریم بتوانیم بــا ورود این 
تكنولــوژی و افزایش ســرعت قطارهــا خدمات جدید 

ی را در راه آهن ارائه كنیم. 
وی ادامه داد: فلسفه ایجاد راه آهن سریع السیر، 
حمل و نقل مســافر است كه نشــان می دهد حمل و 
نقل مســافر بــرای راه آهن از اهمیت برخوردار اســت.  
وی خاطــر نشــان كــرد: ایــن پــروژه یــک پــروژه بــزرگ 
ملــی اســت كــه طبیعتــا اجــرای آن مســتلزم زمــان و 
برنامه ریــزی اســت و طبق برنامه ریــزی صورت گرفته 

اجرای آن 4 سال زمان نیاز دارد.
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تجارت الکترونیک

تکمیل تعدادی از واحدهای مسکن مهر  
استانداری - معاون امور عمرانی استانداری قم با اشاره به باقی ماندن 912 واحد مسكن مهر در استان قم اظهار داشت: این واحدها به طور 

عمده باالی 60 درصد پیشرفت فیزیكی هستند و امیدواریم تا پایان سال جاری تعدادی از این واحدها تكمیل و تحویل اعضا شود.

بازاریابی در شبکه های اجتماعی
شــبكه های  كــه  می دانیــد  حتمــا  نیــوز-  تجــارت 
اجتماعی نقش زیادی در تصمیم های  ما دارند. اینكه 
چــرا یــک كاال را می خریــم، از یــک خدمــات اســتفاده 
می كنیم یا نسبت به یک موضوع بی تفاوت می شویم 
از شــبكه های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام تأثیر 
می پذیــرد؛ بــه همیــن خاطــر در ســوی دیگــر ماجــرا، 
مجبــور  خدمــات   و  كاال  تولیدكننــدگان  و  شــركت ها 
هســتند یــک اســتراتژی بــرای شــبكه های اجتماعــی 

خود داشته باشند.
بهترین روش بازاریابی چیست؟

استخدام متخصص شبكه های اجتماعی برای یک 
كســب وكار اجتناب ناپذیر اســت. اگر یک شیرینی فروشی 
كوچــک داریــد، رقبای شــما مــدام دارند در اینســتاگرام و 
تلگرام تصویر و فیلم شیرینی های خود را منتشر می كنند. 
بدون داشتن برنامه منسجم برای شبكه های اجتماعی، 
میدان رقابت برای شــما تنگ خواهد شــد. یک اشــتباه 
مهلک در بازاریابی دیجیتال این اســت كه عملكرد خود 
را برمبنــای الیــک یــا افزایــش فالورهــا بســنجیم. اینكــه 
مخاطب ها پســت های شــما را بیشــتر الیک كنند؛ الزاما 
منجــر به فروش بیشــتر شــما نخواهد شــد. كامنت های 
منفی هم مالک خوبی برای سنجش نارضایتی نیستند. 
بررســی ها نشــان داده كــه مــردم بــرای ابــراز مخالفــت و 
اعتــراض، بیشــتر از تأییــد و موافقــت به كامنت گذاشــتن 
تمایل نشان می دهند. از طرف دیگر توجه كنید كه هدف 
شبكه های اجتماعی ضرورتا منجر به تكمیل فرآیند خرید 
نمی شــود؛ هدف این اســت كه مشــتری به كمک شبكه 
اجتماعــی یک كاال را نشــان كنــد، با واحد فــروش تماس 
بگیرد یا در مورد ویژگی های آن سؤال بپرسد؛ یعنی هدف 
متصل كردن مشتری بالفعل به واحد فروش است. بهتر 
است كپشن های اینســتاگرام كوتاه باشد یا بلند؟ عكس 
رنگی بهتر اســت یا ســیاه  و ســفید؟ عكس ساده مفیدتر 
اســت یا تصاویر شــلوغ؟ آیــا بایــد در اینســتاگرام تم ثابت 
داشــت یــا بهتــر اســت رنگ هــا مــدام تغییر كنند؟ شــاید 
شــما برای هركدام از این پرسش ها پاسخ داشته باشید؛ 
اما تمام این پاسخ ها حدس و گمان هستند. الزم است 
تحقیق های قابل استناد برای مخاطب ایرانی در اختیار 

داشته باشید تا بتوانید تصمیم درست بگیرید.
بازاریابی در شبکه های اجتماعی

بازاریابــی در شــبكه های اجتماعی بــدون پیمایش 
اثربخش نیست. در بیشتر موارد نرخ الیک ها به فالورها 

و نــرخ كامنت گذاری هــا بی معنــا نیســتند؛ امــا معنــای 
آن ها ســاده نیســت. این طور نیســت كــه افزایش الیک 
معادل با فروش و كاهش الیک مســاوی با ضرر باشــد. 
یــک روش ســاده این اســت كــه ببینید میانگین ســنی 
مشــتری های شما چند ســال اســت. بعد تعیین كنید 
كه ســن اعضای كدام شبكه اجتماعی به مشتری های 
شــما نزدیک تر هستند. همین اندازه گیری ساده مسیر 

سرمایه گذاری شما را تعیین می كند.
رقبای خود را رصد کنید

در شــبكه های اجتماعــی می توانیــد رقبــای خود را 
ببینید و از نحوه ارتباط آن ها با مشــتری باخبر شــوید. 
اینكه اینســتاگرام رقیــب الیک بیشــتر دارد یا كامنت ها 
مثبت تر اســت، نشــانه موفقیت بیشــتر آن ها در شبكه 
اجتماعــی نیســت. در شــبكه اجتماعــی رقیــب نبایــد 
الیک هــا و كامنت هــا رصــد شــوند، بلكــه هــدف اطالع 
از مســیر ارتباطــی رقبــا با مشــتری های آن ها اســت. نه 
واكنش مشتری ها به این ارتباط؛ چرا كه با هزاران روش 
می شــود تعــداد الیک ها را بــاال برد، بــدون آن كه اتفاق 
تجاری مثبتی رخ دهد. یک اتفاق دیگر در شــبكه های 
اجتماعــی این اســت كه از رقبای خــود ایده بگیرید؛ اما 
هرگز سعی نكنید آن ها را كپی كنید. مثال اگر رسانه رقیب 
كالس آمــوزش بــورس برپا می كند، شــاید شــما بتوانید 
مطالــب رایــگان آمــوزش بــورس منتشــر كنیــد. معموال 
شــركت های كوچــک، بزرگ ترهــا را رصــد می كننــد. امــا 
شــركت های بزرگ از كوچک ترها بی خبر هستند. وقتی 
هــوآوی ناشــناخته بود از سامســونگ خبر داشــت ولی 

بعید است كه سامسونگ از هوآوی باخبر بوده باشد.
به عقب نگاه کنید

بــه  احتمــال  زیــاد تــا امــروز در شــبكه های اجتماعی 
فعالیــت داشــته اید. یــک صفحه اینســتاگرام، ســایت، 
كانــال تلگرام و حتی شــاید حســاب كاربــری فیس بوک 
داشــته باشــید. حتی اگر حضور مجــازی خیلی پررنگی 
نداشــته اید، باز هم می توانید از گذشــته درس بگیرید. 
كــدام  می كردنــد؟  دنبــال  را  شــما  صفحــه  چه كســانی 
فعالیت ها تأثیر مثبت تجاری داشتند؟ كدام فعالیت ها 
مناســب نبودند؟چه كســانی به شــما پیــام می دهند؟ 
بهتر اســت بــه تقویت حســاب موجود بپردازیــد. خرید 
یــک حســاب با فالوورهای فیک فقط پــول دور ریختن 
اســت. از دل فالوورهــای فیــک كه هیچ برهم كنشــی با 
شــما نداشته باشــند، مشــتری بیرون نمی آید. كاربران 
توییتر شــباهتی به اینســتاگرامی ها ندارنــد. حتی رفتار 
خود شــما در اینســتاگرام و توییتر شبیه به هم نیست. 
می كنــد،  جلــب  را  شــما  توجــه  توییتــر  در  كــه  چیــزی 
می توانــد در اینســتاگرام آزاردهنــده باشــد. مثــال فــرض 
كنید یک شــركت تولید تلفن همــراه می خواهد دو خبر 
را اعالم كند. یک خبر مربوط به قیمت محصول جدید 
اســت و خبر دیگر در مورد عرضه محصول در رنگ های 
متفاوت. كدام خبر باید در اینســتا منتشــر شــود و كدام  
یــک در توییتــر؟ بله، درســت حــدس زدید. هــر دو خبر 
باید در هر دو رســانه منتشــر شــوند؛ اما خبر توییتری بر 
كلمات و اعداد تأكید می كند در حالی كه خبر اینستاگرام 
بــر تصاویــر. برخی شــركت های بــزرگ برای شــبكه های 

مختلف متخصص هــای متفاوتی اســتخدام می كنند. 
یک نویســنده مینیمالیست، شوخ طبع و ریزبین برای 
توییتر مناســب اســت؛ اما همین فرد شــاید در نوشتن 

كپشن های اینستاگرامی موفق نباشد.
روند پیشرفت خود را رصد کنید

بایــد برای رصد فعالیت هــای اجتماعی خود برنامه 
مشــخص داشــته باشــید. در ایــن برنامــه می نویســید 
هــرروز چــه پســت هایی گذاشــتید، برخــورد مخاطــب 
با پســت شــما چه بــود؟ چــه متغیرهایی در ایــن تغییر 
رفتار اثر داشــتند؟ از این تحلیل ممكن اســت به نتایج 
جالــب برســید. مثــال متوجه شــوید پســت هایی كه تم 
قرمز دارند از تم آبی موفق تر هستند. یا متوجه شوید كه 
مخاطب های شما برخالف تصور از كپشن های طوالنی 
بیشــتر اســتقبال می كننــد. هم زمــان دو تغییــر ایجــاد 
نكنید تا بتوانید اثر تغییرات اعمال شده را ارزیابی كنید. 
بعد از مدتی می توانید روند پیشرفت یا پسرفت خود را 
رصــد كنید. به این ترتیب متوجه می شــوید كه تحوالت 
تأثیــر مثبــت داشــته اند یــا خیــر. معمــوال بهتــر اســت 
هم زمــان چند عنصر با هم تغییــر نكنند. به  این ترتیب 
می تــوان مثبــت یا منفی بــودن تغییــرات را رصد كنید. 
اگــر دو عامل با هم تغییر كند، نمی دانید واكنش مثبت 
مخاطب به خاطر تغییر كدام عامل بوده است. در كدام 
شبكه های اجتماعی عضو هستید؟ هرروز كدام كانال ها 
را به طــور جداگانــه چــک می كنید؟ از خودتان بپرســید 
ایــن شــبكه ها چــه دارنــد كــه نســبت بــه آن هــا وفــادار 
هستید. همچنین مشخص كنید، چرا برخی از كانال ها 
برایتان حكم مجالت سرگرم كننده دارند اما برخی دیگر 
بــه خرید ختم می شــوند؟ البته در نظر بگیرید كه شــما 
یــک نفــر هســتید و یک نفر جامعــه آماری خوبــی برای 
تصمیم گیــری نیســت؛ بــا این وجــود می توانیــد از فكــر 
كردن به رفتار خود به احكامی كلی برسید. همه از یک 
صفحه كه اطالعاتی ارزشــمند داشــته باشــد اســتقبال 
می كننــد؛ اما تعریف همه از ارزش یكی نیســت؛ یكی به 
اطالعــات علمی عالقــه دارد و دیگری بــه مطالب طنز. 
آخرین كلید برای توفیق در فضای مجازی صبر اســت. 
قرار نیست اولین نشانه های حركت رو به  جلو منجر به 
چند برابر شــدن ســود مجموعه شــوند. دقــت كنید كه 
شــبكه های اجتماعی تنها یک ابزار تبلیغاتی هســتند. 
برای رشــد مداوم شــركت بــه چیزی بیشــتر از تبلیغات 

مؤثر نیاز است.

یادداشت
کارآفرینموفق درسهاییازیک

       
و  انتخاب هــا  و  رویدادهــا  از  شــبكه ای  یــا  و  مجموعــه  مــا،  زندگــی 
تصمیمــات و برنامه ریزی هاســت و ما خیلــی از رفتارهای حتی كوچک 
را انجــام می دهیــم بــی آنكــه آگاه باشــیم چــه نتایــج بزرگــی بــرای ما به 
همراه دارند.، ممكن است كه تفاوت انسان های موفق و بزرگ با سایر 
انســان ها، از تصمیم گیری هــا و انتخاب هــای بــزرگ و كوچكــی نشــأت 
بگیرد كه شاید ما متوجه آن ها باشیم و شاید هم متوجه آن ها نباشیم؛ 
ولی در بلندمدت تأثیر بســیار پررنگی داشــته باشــند، اینكه ما در آینده 
بــا چه وضعیتــی و درچه جایگاهی باشــیم، حاصــل انتخاب های امروز 
ماست. حال شكل تصمیم گیری های ما و اینكه چه انتخابی می كنیم، 
خود نتیجه ی غالب فكری و برنامه ریزی های ذهنی و ادراک انســان ها از محیط اســت و بســیاری از 
انســان ها بــه دنبال پیشــرفت هســتند؛ اما از غالب فكــری خــود نمی توانند خارج شــوند و در نتیجه 

پیوسته تصمیم هایی را إتخاذ می كنند كه نتایج قبلی را به دنبال دارد و پیشرفتی ایجاد نمی كند.
یكــی از بهتریــن روش ها برای پیشــرفت، الگوبرداری از افراد موفق اســت؛ چرا كه با بررســی رفتار و 
مطالعه زندگی انســان های موفق و شــنیدن ســخنان آن ها می توانیم شــیوه تفكر و نگرش آن ها را تا 
حدود زیادی كشــف كنیم و این كشــفیات منتهی به آن می شود كه بتوانیم درلحظات و جایگاه های 
مختلــف بــا هشــیاری بیشــتر از غالــب فكری خــود خارج شــده و از تصمیم هــا و انتخاب هــای بهتری 
بهره مند شویم؛ از این رو باید آگاه باشیم تا از ظرفیت های نخبگان و افراد بزرگ كشورمان كه در رأس 
آنان كارآفرینان و بازرگانانی قرار دارند كه در ســخت ترین شــرایط ممكن كشــور با بر پا كردن كفش های 
آهنین، قدم بر می دارند و اشــتغال ایجاد می كنند و برای كشــور خود ثروت تولید می كنند و با حضور 
پررنگ و پرقوت خود، تنها كســانی هســتند كه زندگی را برای مردم جامعه نه در شــعار بلكه در عمل، 
آســان تر می كننــد و عــزت و قــدرت كشــور را باال می برند، بیشــترین بهــره الزم را ببریم؛ دراین راســتا با 
درخواســت و پیگیری هــا و همــت گروهــی از جوانان آگاه كشــور و ســیدعلی ناظــم زاده، كتابی حاوی 
ســخنانی نــاب و گهربــار كه نــه از زبان نظریه پردازان و نویســندگان، بلكه از زبان فردی كه رســیدن به 
موفقیت را در حد اعال تجربه كرده است، با عنوان “درس هایی از یک كارآفرین موفق”، از حاج حسن 
آقاجانی به چاپ رسیده كه چراغ راه بسیار پرنوری برای جوانان و كلیه افرادی كه به دنبال پیشرفت 
هستند خواهد بود. به امید آنكه جوانان سرزمین مان بتوانند خود و اهداف خود را به درستی پیدا 
و برنامه ریزی كنند و قدرت خویش را دریابند و مسیر وطن دوستانی چون آقاجانی ها را ادامه دهند 

و مایه پیشرفت و عزت خود و كشور عزیزمان ایران باشند.
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گروه صنعتى داد 

 تحت پوشش قرار گرفتن دو نفر با پرداخت یک

حق بیمه به همراه معافیت از پرداخت حق بیمه

افزایش یا کاهش حق بیمه به انتخاب افراد

دریافت وام بدون ضامن

امکان دریافت از کارافتادگی

تامین هزینه های تحصیلی

کمک هزینه خرید مسکن

تامین سرمایه کار

تامین هزینه ازدواج

بنیان گذ ار  بیمه  عمر و سرمایه گذ ارى

 قم ، خیابان 55 متری عماریاسر ، نبش کوچه 32
 025 - 37 72 71 96 - 9

کوتاه از اقتصاد استان

احداثفرودگاهقمتوسطبخشخصوصی

فارس - رحمت اهلل مه آبادی، مدیرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران  درباره احداث 
فرودگاه در كشــور توســط بخش خصوصی گفت: در قم، فرودگاه خصوصی ســاخته می شود كه تحت 
نظارت ســازمان هواپیمایی و شــركت فرودگاه ها خواهد بود. وی افزود: شــركت فرودگاه ها مخالفتی 
بــا فعالیــت بخــش خصوصی ندارد، از ســوی دیگر ســازمان هواپیمایی كشــوری به عنــوان حاكمیت 
صنعــت حمــل ونقــل هوایی می گوید شــبكه فرودگاهی كشــور كامل اســت و مردم در هــر 100 كیلومتر 
به یک فرودگاه دسترســی دارند؛ بنابراین نیازی به ســرمایه گذاری دولت خصوصا با هزینه ســنگین 
ســاخت فــرودگاه نیســت؛ ولی اگر بخــش خصوصی خــود مایل به راه انــدازی فرودگاه بــود، ممانعت 

نمی شود.
مه آبــادی اضافــه كرد: فرودگاه قم، توســط بخش خصوصی ســاخته می شــود؛ اما هنوز پیشــرفت 
عملیاتی چندانی ندارد؛ این نوع فرودگاه های تجاری و مســافربری، تحت نظارت حاكمیت صنعت 
حمل و نقل هوایی، یعنی سازمان هواپیمایی كشوری است و نظارت هوانوردی آن برعهده شركت 

فرودگاه ها خواهد بود.
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مدیر پروژه راه آهن سریع السیر تهران- اصفهان هم گفت: مجموعه راه آهن به این نتیجه رسیده 
كــه قطــار عادی در هســته مركزی شــهر بماند و قطار سریع الســیر از مســیر دیگری عبور كند كــه در بلوار 

شهید كریمی و در بین حرم مطهر و مسجد جمكران مكانی جهت ایستگاه تعیین گردد. 
همچنین دكتر علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی  در آذر ماه سال 9۵  و در دیدار برخی 
مدیران قم با اشاره به برخی پیشنهادات در خصوص روگذر بودن یا زیرگذر بودن ایستگاه راه آهن در 
شــهر قم افزود: با ایجاد ایســتگاه در شــهر مقدس جمكران می توان از مشــكالت احتمالی كه به وجود 

می آید در خصوص ایجاد ایستگاه روگذر و زیرگذر در این شهر جلوگیری كرد.
وی  بــا بیــان اینكــه عبور قطار سریع الســیر از شــهر قم باید با ســرعت كمتری باشــد، تصریح كرد: در 
خصــوص ایجــاد تونــل در این شــهر نیز باید به ایــن نكته توجه كنیم كــه عبور قطار سریع الســیر باید با 

سرعت كمتری انجام بگیرد و در هر صورت به ایجاد اختالل در آسایش مردم منجر می شود.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی بــا تأكید بــر اینكه با ایجاد ایســتگاه قطــار سریع الســیر در جمكران 
می توان با مترو به حرم مطهر عزیمت كرد، گفت: با ایجاد ایســتگاه در جمكران رفت وآمد برای زائران 
و مردم آسان می شود. وی با بیان اینكه در حال حاضر خط A مترو قم به حرم متصل می شود گفت: 

باید تدبیری اندیشیده شود كه خط B مترو نیز به حرم متصل شود.
 پور  سید آقایی، مدیرعامل سابق شركت راه آهن جمهوری اسالمی ایران با بیان اینكه ایجاد تونل 
در خیابان زینبیه شــهر قم برای ایجاد ایســتگاه قطار سریع الســیر مسائل درون شهری زیادی را ایجاد 
خواهد كرد گفت: مشاوران ایتالیایی این طرح و همچنین پیمانكار آن معتقد هستند كه ایجاد تونل 
زیرزمینی برای ایســتگاه قطار سریع الســیر قم به صالح نیست از این رو باید ایستگاهی بر روی زمین و 

در شهر برای قطار سریع السیر تهران- قم - اصفهان در نظر گرفته شود.
سید مرتضی سقائیان نژاد، شهردار قم  نیز با تأكید بر ضرورت ایجاد ایستگاه قطار در شهر قم برای 
قطار سریع الســیر گفت: ایجاد ایســتگاه قطار سریع الســیر در زیر شــهر برای رفاه حال شــهروندان الزم 

است و مسلما با ایجاد تونل در برخی نقاط شهر مجبور به احداث پل خواهیم بود.
ایــن در حالــی اســت كه حســن صبوری، مدیــركل راه و شهرســازی قم چندی پیش گفــت: وزیر راه 
و شهرســازی تأكید دارد كه در تمام كشــورها، برای مســیر قطارهای پرســرعت به گونه ای برنامه ریزی 
می شــود كــه ایــن قطار از داخل شــهرها عبور نماید و عالوه بر داشــتن خدمات ویژه برای اهالی شــهر، 

باعث تسهیل در رفت وآمد مسافران نیز بشود.
صبــوری افزود: مســیر قطار پرســرعت از نزدیک میــدان ولیعصر)عج( در انتهای شــهر قائم و حرم تا 

حرم عبور می كند و مسیر خروجی این قطار به سمت خارج شهر نیز از زیر كوه دوبرادران می باشد.
صبوری توضیح داد: همچنین قرار اســت این قطار با یک مســیر آنتنی توســط ریل موجود در شهر 

به ایستگاه مركزی قم در داخل شهر متصل شود و مسافران در این ایستگاه جا به جا شوند.

گفت و گو

تولید ساالنه 70 هزار تن تخم مرغ در قم
ایرنا - حمیدرضا اسماعیلی، مدیرعامل شركت تعاونی مرغداران مرغ تخم گذار قم گفت: به طور میانگین ساالنه 70 هزار تن تخم مرغ توسط 

ادامه از صفحه 5مرغداران استان تولید می شود كه این محصول به صورت تضمینی توسط تعاونی مرغداران مرغ تخم گذار قم به فروش می رسد.

www.shahdebahar. com

مدیرعامل فرآورده های کنجد کشاورز:

ترکیب اصول نوین بازاریابی با محصولی سنتی
نامــی  به عنــوان  كشــاورز  كنجــد  فرآورده هــای 
شناخته شــده در تولید صنایع غذایی اســتان، مطرح 
اســت.  این برند كه به تازگی 90 ســالگی خود را پشــت 
سر گذاشت، به خوبی در مسیر برندسازی و به كارگیری 
اصول نوین علم بازاریابی حركت كرده كه بخشی از این 
حركت، در بسته بندی و سایر شواهد فیزیكی این برند، 
نمایان است. حسین كشاورز مدیرعامل فرآورده های 
كنجد كشــاورز در گفتگویی با ســپهر اقتصاد به ســابقه 
دیریــن پدران خود در این صنعت اشــاره كرد و معتقد 
اســت تولیــد حلــوا در ایران از ســابقه بســیار برخــوردار 
اســت. چنانچه در كتابی در قرن هفتم هجری قمری 
نظارت بر كار حلوا سازان از وظایف حاكم شهر به شمار 
می رفته و یا در اشــعار مولوی نیز به حلوا اشــاره شــده 
اســت. وی همچنین معتقد اســت برخــی تولید حلوا 
را منتســب به دوران صفویه و شیخ بهایی می دانند. 
وی می گوید امروزه در اردن سوریه، عربستان، تركیه و 
حتی رژیم صهیونیستی حلوا طرفداران بسیاری دارد. 
در این گفتگو به بررسی وضعیت صنعت حلوا و ارده در 

قم و ایران با وی پرداخته ایم.
Á  چــه بــه  قــم  در  ارده  و  حلــوا  تولیــد  ســابقه 

دورانی بر می گردد؟
در قــم تولیــد حلــوا ســابقه بســیاری دارد چنانچه 
تــا حــدود ۵0ســال پیــش، بیــش از 40حلوایــی در قم 
فعالیــت داشــتند و االن هــم در محلــه هــای قدیمی 
بــه تولیــد حلــوا مشــغولند. حتــی  همچنــان برخــی 
در گذشــته برخــی از حلــوا بــه عنــوان ســوغات قم یاد 
می كننــد و ســوهان نیــز بــه عنــوان یكــی از مشــتقات 
حلوا به شمار می رود كه با زعفران تركیب شده  است 
. در حــال حاضر تنها ۵ یا 6 حلواســاز فعال بیشــتر در 

قم حضور دارند.
Á  شــما بــه تولید حلــوا در نقاط مختلــف ایران

اکنــون  هــم  شــهرهایی  چــه  در  کردیــد.  اشــاره 
صنعت حلواسازی فعالیت دارد؟

 در شوشــتر، اهواز، اندیمشــک، یــزد، اردكان و ... 
ایــن صنعــت فعــال اســت كــه از شــیره خرمــا و شــیره 
انگور برای تولید حلوا استفاده می شود. شاید جالب 
باشــد كه بدانید در كهک جنب منزل مال صدرا كارگاه 
حلوا ســازی وجود دارد كه قدمت آن به عهد صفویه 

برمی گردد. 

Á  توضیــح نیــز  حلــوا  غذایــی  ارزش  مــورد  در 
می دهید؟

االن رویكــرد عمــوم به ســمت غذای ســالم اســت 
و مــردم از غذاهایــی كــه دارای مــواد نگهدارنــده مــی 
باشــند اجتناب می كنند. روغــن كنجد به عنوان یک 
روغن ســالم همــواره مطرح بوده و در حلواســازی نیز 
از شــیره كشــمش اســتفاده می شده اســت. امروزه ما 
از تركیب ســه شــیره انگور، خرما و تــوت در تهیه حلوا 
اســتفاده می كنیــم كــه بــا اقبــال مــردم مواجــه شــده 
اســت. در گذشــته بیشــتر مردم در فصل سرد سال از 
حلــوا اســتفاده می كردند؛ ولی االن حتــی در روزهای 
گــرم تابســتان مــردم حلــوا مصــرف می كننــد. روغــن 
كنجــد نیز كه امروزه با توجه بیشــتری مواجه شــده و 

از آن به عنــوان ملكه روغن ها یاد می شــود، سرشــار از 
آنتی-اكسیدان و بهترین پروتئین گیاهی است.

Á  آیــا بــرای صــادرات محصوالت تولیــدی خود
بــه ســایر نقــاط کشــور و یــا کشــورهای دیگــر نیز 

برنامه ریزی کرده اید؟
پتانســیل صادرات حلوا به كشورهای عربی وجود 
دارد و حتــی در داخــل كشــور و نقــاط گرمســیر مــردم 
بــه مصرف حلــوا اقبــال نشــان می دهند. هــم اكنون 
مــا در حال آماده ســازی زیرســاخت های خود جهت 
صادرات حلوا به دیگر استان ها و حتی خارج از كشور 
هســتیم به طوری كه االن به شهرهایی مانند تهران، 
ســاوه، رشــت، قزویــن و ... محصوالتمــان را ارســال 

می كنیم.

Á  شــما برخالف ســایر فعــاالن حلوا ســازی به
ســمت برند ســازی محصــول خود حرکــت کرده 

اید. علت چیست؟
امروز دنیا شــاهد حضور برند های معتبر در صنایع 
مختلف می باشد. دنیای امروز به سمت تغییر و حركت 
به ســوی كمال اســت. ما هــم در كار خود كــه به عنوان 
حرفــه پدری مان مطرح بوده و همه با عالقه مندی در 
آن مشــغول هســتیم این نگاه به آینده را مد نظر خود 
داشــته ایم و حتی فرزنــدان خانواده نیز در رشــته های 
مرتبــط با صنایــع غذایی و شــیمی تحصیــل كرده اند. 
امروز دنیا به ســمت داروهای گیاهی توجه نشان داده 
و كنجــد و روغــن جــزء آن دســته از محصــوالت گیاهــی 
هســتند كه خواص دارویی بســیاری دارنــد؛ مردم هم 
تمایــل دارند از محصوالت شــناخته شــده و با كیفیت 
مطلــوب اســتفاده كننــد. لــذا مــا هم تــالش كردیــم در 
قالب یک برند مشــخص محصوالت كامال بهداشتی و 

ارگانیک و با كیفیت مطلوب را عرضه كنیم. 
Á  شما در ارائه محصول خود چه نوآوری هایی

داشته اید؟
مــا تــالش كردیــم تلفیقــی از علــم و هنــر را در ارایــه 
محصوالت داشته باشیم؛ یعنی یک محصول سنتی 
را با كیفیت باال و در بســته بندی مناسب و جذاب به 

مشتری عرضه می كنیم. 
Á  وضعیت صنایــع غذایی را در قم چگونه می

بینیــد و چــه حمایت هایــی بــرای ایــن صنعــت 
ضروری است؟

قــم  در  صنعت گــران  از  حمایتــی  هیــچ  متأســفانه 
موضاعــات  مــورد  در  كــه  حمایت هایــی  و  نمی شــود 
مختلــف از قبیــل بیمــه، هزینه هــای انــرژی و... مــورد 
می مانــد.  باقــی  قــول  حــد  ًدر  بعضــا  اســت،  انتظــار 
تولیدكننــده و كارآفریــن نیازمنــد حمایــت اســت و اگــر 
حمایت نگــردد نمی تواند به خوبــی وارد عرصه رقابت 
بشــود. چیــن را به عنــوان یــک نمونــه عــرض می كنم. 
چینی هــا بــه خوبــی بازارهــای مــا را رصــد كرده انــد و 
تولیدكننــده خــود را مــورد حمایت قــرار می دهنــد. در 
حالی كه همین حلوا به عنوان یک منبع خوب غذایی 
و غذای حالل می تواند در عرصه بازارهای جهانی مورد 
توجــه قرار گیرد و در كشــورهای اســالمی و غیر اســالمی 

بعنوان یک غذای حالل و ارگانیک مورد توجه باشد.

کوتاه از اقتصاد استان

اختصاص۹00میلیاردتومانتسهیالتبهرونقتولید

خبرگــزاری صــدا وســیما - امســال 900میلیــارد تومــان تســهیالت بانكــی بــرای رونــق تولیــد در 
بخش هــای صنعــت، كشــاورزی و گردشــگری اســتان تخصیص یافته اســت. وحید كریمی، مســئول 
كمیتــه نظــارت بر تســهیالت رونق تولید در بخش صنعــت گفت: با فعالیت ایــن واحدهای صنعتی، 

حدود ۵200 شغل در استان تثبیت و بیش از 300 شغل جدید ایجاد شده است.

کتشافذخایرفلزی ظرفیتباالیقمبرایتوسعها

ایرنا - راضیه لک، رئیس سازمان زمین شناسی و اكتشافات  معدنی كشور با اشاره به آماده شدن 
داده های ژئوفیزیكی برای بیشــتر مناطق قم گفت: این اســتان ظرفیت باالیی برای توسعه اكتشاف 

ذخایر فلزی دارد.

کوتاه از اقتصاد استان

مشکالتواحدهایاقامتیقم

فــارس- فرشــاد خوشنویســان، مدیــركل دفتــر جذب و حمایــت از ســرمایه گذاری اســتانداری قم 
گفــت: یكــی از مشــكالت واحدهــای اقامتــی قم این اســت كــه اتوبوس ها، امكان رســاندن مســافران 
تــا محــل واحدهــای اقامتی قــم را ندارند، مدیــران این واحدها تقاضامند هســتند كــه این وضعیت 
اتوبوس هــا ســاماندهی شــود، در ماه حدود 300 اتوبوس حامل گردشــگران قصــد رفتن به هتل ها در 

مركز شهر دارند كه باید به این اتوبوس ها مجوز داده شود.



یادداشت

کنید تیمخودرابهترازخود

مدیــر خــوب یعنی كســی كه می دانــد: مدیــران، رویدادها و فرایندهــا و اســتراتژی هــا را اداره می كنند.
اما هیچوقت افراد را مدیریت نمی كنند. درســت مثل اســتخدام یك باغبان، مطمئنا شــما او را مدیریت 
نمی كنید. او خود را اداره می كند. فقط شــما به او می گویید كه چه چیزی باید انجام شــود و آنها بقیه كار 
را بر عهده می گیرند. شما ماموریت می دهید و آنها در صورت نیاز زمین را می كنند، گیاه را می كارند، هرس 
می كنند، مراقبت می كنند و علف های هرز را می چینند.گیاهان هم عمال خود را مدیریت می كنند؛ نه شما 
عمال چیزی را رشد می دهید و نه باغبان! فقط شما مدیریت می كنید.و باغبان دستیار مفید شما است.
دستیاری برای انجام بهتر كارها.ایستادن باالی سر باغبان در مدتی كه او مشغول وجین كردن چمن ها و 
چیدن علف های هرز و مانند آن است هیچ سودی ندارد.بهتر است كاری كه باید انجام شود به آنها گفته 
شود،و بعد از انجام آن كار آنها را بررسی كنید و اطمینان حاصل كنید مطابق دستورات شما است.و بعد 
احتماال نیازی نیست دوباره این كار را انجام دهید-به وارسی امور ادامه دهید.و اصوال این نكته راز نهفته 

مدیریت صحیح است.در واقع باید اول تیم خود را ایجاد كنید و بعد برای انجام امور به آنها اعتماد كنید.
مثل چینی وجود دارد با این مضمون: )به من بگو ،من یك ساعت به یاد خواهم داشت،به من نشان 
بــده مــن یــك روز به یاد خواهم داشــت،اما اگــر اجازه بدهی انجــام بدهم،یك عمر به یاد خواهم داشــت(. 
همین قدر كافی است. و اگر می خواهید به افراد اجازه دهید كه خودشان دست به كار شوند،در آن صورت 
بدانید كه در بار اول درســت انجام نخواهند داد.آنها مرتكب اشــتباهاتی خواهند شد،و شما قرار است به 
آنها اجازه بدهید.بگذارید اشتباه كنند تا پیشرفت كنند اما به آنها نگویید، این فرایند ضروری است و باعث 
پیشرفت خواهد شد. همچنین شما آماده برطرف كردن سریع و به موقع اشتباهات آنها باشید كه احتماال 

آنها را حدس می زنید. و یك قانون دیگر: تا جایی كه ممكن است فرایند برطرف سازی شما را نبینند .

سپهر اقتصاد
آبان 1397
شماره 17  8 صفحه
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نخستین ماهنامه اقتصادی استان قم

مهــر- انتشــار تصاویــری از لوگــوی یــک كارخانــه 
معتبــر مــواد غذایــی مســتقر در قــم بــر روی پیراهن 
یــک تیــم ورزشــی در اســتان فــارس ســبب ناراحتی 

تعدادی از فعاالن در عرصه ورزش قم شده است.
با آغاز فصل جدید لیگ برتر هندبال بانوان كشور، 
تصاویــری از یكــی از بازی هــای برگــزار شــده، منتشــر 
شــد كــه نشــان می دهد یــک كارخانــه مســتقر در قم 
بــه عنــوان گــروه صنعتــی غذایــی، حامی مالــی یكی 
از باشــگاه های لیــگ برتــر هندبــال بانوان اســت. در 
تصاویر منتشــر شــده از مســابقه تیم هندبال شهید 
چمران شهرستان الرستان استان فارس، برابر فوالد 
مباركه سپاهان اصفهان، این تیم از لوگوی این گروه 
صنعتــی غذایی بــر روی پیراهن خود اســتفاده كرده 
و درج لوگــوی بــزرگ و آدرس وب ســایت ایــن گــروه 

صنعتی بر روی پیراهن تیم شــهید چمران الرستان 
نشان می دهد، این گروه صنعتی، اسپانسری جدی 
بــرای ایــن تیم اســت. نكته جالب این اســت كه این 
مجموعــه صنعتی در قم مســتقر اســت؛ امــا در كمال 
نابــاوری، امكانــات اقتصــادی خــود را بــه هــر میزان 
كــه باشــد، در اختیــار ورزش اســتان های دیگــر قــرار 
می دهــد، آن هم در شــرایطی كــه ورزش قم به دلیل 
ناتوانــی در تأمیــن حامــی مالــی بــرای تیــم هندبــال 
هــدف پویان جــوان قم كه رقیب همین تیم شــهید 
چمــران الرســتان فارس اســت نتوانســته در 2 ســال 
گذشته در لیگ برتر حاضر باشد و مجبور به انصرافی 

اجباری و از سر بی پولی شده است. 
استقرار گروه های صنعتی و تولیدی و بنگاه های 
اقتصــادی در اســتان قــم اكنــون در عمــل، كمكــی 

بــرای ورزش اســتان قــم نیســت و ایــن موضوع چه 
در حال حاضر و چه در آینده برای تیم های ورزشــی 
اســتان قم اتفاقی ناامیدكننده است و ضرب المثل 
“چراغی كه به خانه رواست به مسجد حرام است” 

را یادآوری می كند.
در روزهایی كه باشــگاه هدف پویان در هندبال و 
حتی ســایر تیم های ورزشی استان قم در رشته های 
دیگــر برای جذب مبالغ محــدودی حمایت مالی، با 
مشــكالت عدیــده روبــرو بودنــد و تیر اغلــب آن ها نیز 
به ســنگ خــورد، اكنــون كمک هایی كــه باید نصیب 
ورزش اســتان قم می شد ســر از استان ها و شهرهای 
دور دســت در می آورد. ورزش قم، امروز با مشــكالت 
مالــی زیادی روبرو اســت. در لیگ برتر فوتســال، تیم 
ســوهان محمــد ســیما دچــار چالــش مالــی اســت، 

وضعیــت نماینــده قــم در لیگ دســته اول فوتســال 
بــه دلیــل همین چالش ها مشــخص نیســت، هدف 
پویان در هندبال مجبور به انصراف از لیگ برتر شده 
و بازیكنانــش یكی پس از دیگــری مجبور به ترک این 
تیم شــدند، در والیبال همین مشــكل به طور جدی 
وجود دارد و در رشته های دیگر نیز اوضاع از این بهتر 
نیســت و در ایــن شــرایط، خــروج هزینــه ای كــه باید 
برای ورزش قم صرف می شــد دردآور اســت. خدمت 
یک واحد صنعتی مستقر در قم به استان های دیگر 
بدون تردید باید آسیب شناسی شود. در این میان، 
قــدرت جــذب منابــع مالــی در اســتان قم زیر ســؤال 
می رود و مســئوالنی كه قرار است رابطه بین ورزش و 
صنعت را در سطح اول استان و استانداری قم برقرار 

كنند باید در این باره پاسخگو باشند.

بنگاه اقتصادی قم؛ اسپانسر تیم های شهرستانی
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کوتاه از اقتصاد استان

جادهقدیمقم_تهرانچهارخطهمیشود

ایســنا - مدیــر كل راه و شهرســازی اســتان قــم خبــر داد: با وجود مشــكالت فــراوان به خصوص مســائل 
امنیتی كه به دلیل اســتقرار پادگان ها بوده اســت، با رایزنی و تعامالتی كه با مســئولین انجام شده است، به 

زودی خط جدیدی به جاده قدیم قم - تهران افزوده و این جاده چهار خطه می شود.

کوتاه از اقتصاد استانکوتاه از اقتصاد استان

کشوردرقم 2.8درصدصنایعوواحدهایتولیدی

ایرنا - رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت قم با اشــاره به 2هزار 
و 300 واحد صنعتی در استان گفت: قم 2.8درصد سهم صنعت كشور را 

به خود اختصاص داده است.
محمود ســیجانی اظهار داشــت: قم به رغم داشــتن كمتر از یک درصد 
مســاحت و حــدود 2درصد جمعیت كشــور شــاخص هایی صنعتی باالیی 
دارد. وی ســرمایه بخــش تولید در این اســتان را نیز 41هــزار میلیارد ریال 
دانســت و بــا بیان اینكــه این نرخ بیــش از 2.۵درصد كل ســرمایه گذاری 
صنعتی كشــور است افزود: این موضوع حاكی از كوچک و متوسط بودن 

صنایع در این استان است.
این مســئول با یادآوری اینكه روند صنعتی شــدن قم پس از اســتان شدن آن در سال 137۵ شتاب 
خوبی پیدا كرده اســت، افزود: در ابتدای پیروزی انقالب واحدهای صنعتی قم انگشت شــمار بود و در 
طول سال های جنگ تحمیلی نیز توجه و نگرشی به صنعتی شدن قم وجود نداشت؛ ولی به واسطه 

مدیریت عالی استان نگرش ها در این زمینه تغییر پیدا كرد.
وی رتبــه صنعتی این اســتان در كشــور را چهاردهــم ذكر كرد و افزود: قم دارای خوشــه های مختلف 
صنعتی از قبیل سوهان، كفش و دمپایی، چوب و مبلمان، سنگ و فرش است و در زمینه مواد غذایی 

نیز روند شتابان و رو به رشدی را طی می كند.
وی گفت: حوزه صنعت اســتان با یک ســند آمایش رو به جلو حركت می كند و با توجه به اقلیم قم 
تنها صنایع كم آب بر، دانش بنیان و صنایعی كه وضعیت مناسبی را برای بازار كسب وكار ایجاد كنند و 

تكمیل كننده حلقه تولید باشند، مجوز احداث می گیرند.

توسعهباغهادرقمتا16هزارهکتار

ایرنــا - رئیــس ســازمان جهــاد كشــاورزی قم گفت: ســطح زیركشــت 
باغ های اســتان كه در ســال 92 حدود سه هزار و 700 هكتار بود در سال 

جاری به بیش از 12 هزار هكتار رسیده است.
محمــد رضا طالیی گفت: روند توســعه باغ هــا در قم تا میزان 16 هزار 
هكتــار ادامــه پیــدا می كنــد؛ امــا افزایش بیــش از ایــن مقدار بــا توجه به 

شرایط آب وهوایی استان، مناسب و توجیه پذیر نیست.
وی تصریــح كرد: اســتفاده از كشــت باغی یكــی از راهكارهــای مؤثر برای 
افزایش عملكرد در بخش كشــاورزی و مدیریت بهینه منابع آب اســت و به 
همین دلیل بســیاری از كشــاورزان قمی در ســال های اخیر با تغییر الگوی 
كشــت خــود، بــه تولیــد محصــوالت باغــی روی آورده اند. رئیس ســازمان جهــاد كشــاورزی قم همچنین 
گفت: با تســهیالت مناســبی كه در اختیار كشاورزان روســتایی قرار می گیرد، آنان می توانند، باغ های خود 
را با استفاده از روش های نوین آبیاری كنند و پیش بینی می شود با ادامه این طرح در آینده نزدیک همه 

باغ های استان كه قابلیت اجرای سیستم های نوین آبیاری را داشته باشند، از این روش استفاده كنند.
طالیــی در ادامــه بــا اشــاره بــه كیفیــت بــاالی پســته تولیــدی در باغ هــای قــم، بیــان كرد: پســته، 
محصولی مقاوم و كم آب بر است و پیش بینی می شود با توسعه باغ های پسته در مناطق روستایی، 

قم در آینده نزدیک به یكی از مهم ترین قطب های تولید پسته كشور تبدیل شود.
وی بــا بیــان اینكــه پســته تولیدی در قــم از نظر مرغوبیت محصــول، رتبه دوم كشــور را دارد افزود: 
سطح زیر كشت این محصول در استان روز به روز در حال افزایش است كه این مسئله نشان دهنده 

استقبال خوب كشاورزان قمی از این محصول راهبردی و اقتصادی است.




