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مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی استان قم خبر 
شرکت  انتخاب  و  بندی  رتبه  طرح  برگزاری  از 

های برتر استان در سال آینده داد.
با سپهر اقتصاد به سابقه برگزاری  علی صادقی در گفتگو 
فهرست صد شرکت برتر ایران )IMI -100( گفت:سازمان  

مدیریت  صنعتي فهرست شرکت های برتر کشور را  با الهام 
از رسالت سازمان و با فراهم نمودن آمار و اطالعات شفاف 
و مفيد در مورد بنگاه هاي اقتصادي کشورهر ساله با هدف  
ارایه مي دهد  اقتصادي  روشن ترشدن فضای کسب و کار 
و به مدیران، سياستگزاران و پژوهشگران، یاري مي رساند 

و  مالي  ساختار  مقياس،  از  دقيق تري  درك  و  شناخت  تا 
اقتصادي صنایع و بنگاه هاي اقتصادي بزرگ کشور بيابند. 
وی ادامه داد:فهرست صد شرکت برتر، مجموعه اي متعلق 

به شرکت هاي بزرگ ایراني است.



اسفندماه 1394
شمـاره سه/ 8 صفحه 2

یادداشت مدیر مسئول

اخبار استان

خانوار  هر  درآمدی  سرانه  متوسط 
قمی کمتر از یک میلیون و 500 هزار 
تومان در ماه است این در حالی است 
که طبق گزارش مرکز آمار ازمتوسط 
 ۹۳ درسال  ایرانیان  هزینه    - درآمد 
ماهانه  هزینه  متوسط  می دهد  نشان 
یک خانوار شهری حدود یک میلیون 
درآمد  متوسط  و  تومان  ۹57هزار  و 
۱0هزار  و  2میلیون  حدود  ماهانه 

تومان بوده است.
مسوالن  استان در جلسه شورای اداری که با 
حضور جهانگيری معاون اول ریيس جمهور 
اقتصادی  وضعيت  تشریح   به  شد  برگزار 

استان پرداختند.
رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
گفت: 96 درصد جمعيت استان در شهر قم 
و حدود چهار درصد در روستا ساکن هستند 
ولی در عين حال با تنوع روستا مانند بسياری 
از استان های دیگر روستاهای خوش آب و 

هوا نيز داریم.
افزود:  رضوی  حسن  سيد  ایرنا،  گزارش  به 
را  افزوده  ارزش  بيشترین  خدمات  بخش 
آن  از  پس  و  است  دارا  قم  در  56 درصد  با 
40 درصد در بخش صنعت بوده و مابقی در 

کشاورزی است.
دولت  در  که  خوبی  های  اقدام  افزود:  وی 
انجام  یازدهم  دولت  بخصوص  گذشته  های 
شده زمينه ساز شده است تا در ارزش افزوده 
نزدیک  خدمات  بخش  به  صنعت  بخش 
از  استان  از 90 درصد صنعت  بيش  و  شویم 
صنایع متوسط و خرد است و زیرساخت های 
سرریزهای  کننده  جذب  تواند  می  صنعتی 

صنعتی بسياری از استان های دیگر باشد.
جمع  جاری  سال  در  شد:  یادآور  وی 
معظم  رهبر  سفر  و  استانی  و  ملی  اعتبارات 

به قم همچنين سفر سال  انقالب در سال 89 
گذشته ریاست جمهوری 600 ميليارد تومان 
شرایط  تمام  با  و  است  بوده  تملکی  اعتبار 
بدمالی بيش از 50 درصد این رقم تخصيص 
با سياست  یافته است این در حالی است که 
های دولت در دو سال گذشته اعتبارات سفر 
باعث  که  ایم  گرفته  درصد   100 را  رهبری 
شده  ما  های  پروژه  در  خوبی  بسيار  جهش 

است.
ریال  ميليارد   700 ساالنه  افزود:  رضوی 
سال  سه  در  و  داریم  ای  هزینه  اعتبارات 
ای  هزینه  بودجه  در  انقباضی  حالت  گذشته 
ميانگين 25  دو سال گذشته  در  و  ایم  داشته 
اعتبار  مجموع  و  ایم  داشته  کسری  درصد 
هزینه ای استان قم 1.29 اعتبارات هزینه ای 

کشور است.
بر  باید  قم  استان  جغرافيای  کرد:  تاکيد  وی 
در  و  کند  تغيير  کارشناسی  نظرهای  اساس 
بخش  به  توجه  شاهد  توسعه  ششم  برنامه 
معدن، گردشگری، آی تی، فرهنگ و صنایع 
قابليت های خوبی  باشيم که  استان  کوچک 

در این بخش ها دیده می شود.
تک  گفت:  نيز  قم  استاندار  عمرانی  معاون 

شهرستان بودن استان قم باعث شده است که 
عدم وجود سلسله مراتب مناسب شهری را در 
استان قم شاهد باشيم و تمرکز بيش از حد در 
شهر قم و این ساختار نامناسب، اداره استان را 

تحت تاثير قرار داده است.
پذیری و جمعيت  زائر  افزود:  بهشتی  محسن 
استان از بسياری استان های دیگر بيشتر است 

اما اعتبارات ما جوابگوی نيازهای قم نيست.
وی به وجود بافت فرسوده و سکونت گاه های غير 
رسمی در هسته مرکزی شهر و حاشيه حرم 
و  کرد  اشاره  معصومه)س(  حضرت  مطهر 
گفت: محله های قدیمی کانون اصلی شکل 
خاستگاه  محله  این  و  هستند  قم  شهر  گيری 
بازسازی  برای  و  اند  بوده  اسالمی  انقالب 

نيازمند اعتباری مناسب می باشند.
وی تاکيد کرد: قم محور مواصالتی 17 استان 
در کشور است و آزادراه ها، جاده های اصلی 
ميليون   73 ساالنه  و  داریم  زیادی  آسفالته  و 
خودرو در محورهای استان تردد می کنند به 
همين دليل رتبه اول و دوم کشوری در تناژ 
بار و مسافر عبوری نسبت به هر کيلومتر جاده 
را داریم و نيازمند اعتبار ویژه برای نگهداری 

راه های استان هستيم.

شهر  گفت:  جلسه  دراین  نيز  قم  شهردار 
هزار   302 تعداد  و  شهری  منطقه  هشت  قم 
درآمدی  سرانه  متوسط  که  دارد  را  خانوار 
هر خانواری کمتر از یک ميليون و 500 هزار 
تومان در ماه است و سرانه اماکن فرهنگی 15 
صدم متر مربع و سرانه اماکن ورزشی نيز 49 
صدم متر مربع است که پایين تر از استاندار 

کشوری هستند.
سيد مرتضی سقائيان نژاد با بيان این که مساله 
زیست محيطی شهر قم وضعيت نگران کننده 
واسطه  به  جعفریه  ورودی  گفت:  دارد  ای 
کانون  محل  ها  گاوداری  و  ها  پزی  کوره 
ریزگردهای قم و تهران به عنوان یک تهدید 
نيز  کاشان   - قم  قدیم  محور  در  و  هستند 
ریزگردهایی  که  دارد  وجود  هایی  سنگبری 

را برای قم و تهران توليد می کند.
در سطح  باید  قم  مسائل  به  شد:  یادآور  وی 
ملی پرداخته شود و شهر قم شهری بين المللی 
است و مباحث آن باید به صورت ملی دیده 

شود.
وی هم چنين مشکل پرداخت سود وام های 
به بانک ها  دریافت شده از سوی شهرداری 
را مورد اشاره قرار داد و خواستار مساعدت 

دولت در بخشيده شدن سود وام ها شد.
دولت  توجه  خواستار  چنين  هم  قم  شهردار 
ناوگان  بهسازی  مترو،   B خط  فاینانس  به 
بهسازی  و  قم  تاکسيرانی  و  اتوبوسرانی 

تجهيزات آتش نشانی شد.
اول  معاون  اسحاق جهانگيری  این جلسه  در 
فرهنگ  وزیر  جنتی  علی   ، جمهوری  رئيس 
و ارشاد اسالمی، محمد رضا نعمت زاده وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و حميد چيت چيان 
وزیر نيرو حضور داشتند و در مورد وضعيت 
استان قم در حوزه های مرتبط با خود سخنانی 

را ایراد کردند.

این روزها فضاي کشور شور و حال دیگري دارد، انتخابات 
و  روست  پيش  رهبري  خبرگان  و  اسالمي  شوراي  مجلس 
کاندیداها  تالش مي کنند تا با ارایه برنامه هاي خود بتوانند 

آرا مردم را جلب نمایند.
خانه  و  ملت  فضایل  عصاره  بعنوان  اسالمي  شوراي  مجلس 
مردم یکي از ارکان مهم کشور است که مي تواند با قوانين 
خود آینده کشور را رقم بزند. نکته مهم در این انتخاب آن 
اعتقاد  عالوه  که  شوند  مجلس  راهي  نمایندگاني  که  است 
و تخصص  تعهد  دارای  اسالمی؛  نظام جمهوری  و  اسالم  به 
کافي، سابقه مدیریتي خوب، آشنا به مسایل داخلی و خارجی 
و بدور از سياسي کاري خود را وقف خدمت به کشور بدانند.

راستاي   در  قوانين  وضع  و  ریزي  برنامه  با  اقتصادي  بعد  در 
آن  از  حمایت  و  داخلي  توليد  رهبري  معظم  مقام  تاکيدات 
را یک ضرورت براي کشور دانسته و زمينه فعاليت و جذب 

سرمایه گذاران را فراهم نمایند.
اقتصاد  بر  تکيه  با  را  اقتصادي خود  باید جایگاه  امروز  ایران 
مقاومتي و توليد داخلي ارتقا دهد تا بتواند بيش از گذشته در 
سطح بين المللي نقش آفرین باشد. نمایندگان منتخب استان 
نيز باید بدانند به فرموده مقام معظم رهبري  قم، شهر انقالب 
و بصيرت است و خدمت به قم خدمت به کل کشوراست. 
این خدمت را پس از انتخاب فراموش نکنند و همواره خود را 
نماینده همه مردم استان دانسته و براي حل معضالت استان و 
مردم شریف آن تالش نمایند. انتخاب نماینده اصلح انتخاب 

سرنوشت ما در آینده خواهد بود.

استان قم پس از تهران و یزد ؛سومین استان کشور 
در کار شایسته است.

براساس سه مولفه یعنی نرخ مشارکت، ميزان اشتغال غيرقابل 
با  تهران  بيشترین شغل شایسته در  پرکاری،  قبول و شاخص 
رتبه 0.4132 بوده و در مقابل سيستان و بلوچستان با شاخص 

0.0353 محروم ترین استان در شاخص کار شایسته است.
توسعه  شاخص  بودن  باال  تهران  استان  در  ایسنا،  گزارش  به 
به دليل باال بودن نرخ مشارکت اقتصادی، پایين بودن ميزان 

اشتغال در کشاورزی و کار غيرقابل قبول است. 
کار  در  یافته  توسعه  استان  دومين  عنوان  به  یزد  استان  در 
شایسته با شاخص 0.3455، نتایج نشان می دهد که علت باال 
بودن توسعه در این استان پایين بودن نرخ بيکاری، پرکاری 
و اشتغال در بخش کشاورزی است. در استان قم که سومين 
توسعه 0.3078،  با درجه  است  استان کشور در کار شایسته 
پایين بودن کار غيرقابل قبول و اشتغال در بخش کشاورزی 

از دالیل آن است.
شاغالن  تعداد  نسبت  واقع  در  قبول  غيرقابل  کار  شاخـــص 
10-14 سال به کل جمعيت 10-14 سال در استان های کشور 
را نشان می دهد؛ متوسط آن در استان های کشور برابر 1.26 
احمد  بویر  و  استان کهگيلویه  ميان  این  در  است که  درصد 
کمترین و استان خراسان جنوبی بيشترین ميزان به ترتيب برابر 
این شاخص در استان سيستان و  0.66 و 2.34 درصد است. 

بلوچستان نزدیک بيشترین و برابر 2.05 درصد است.
شاخص پرکاری هم نشان دهنده سهم افراد شاغلی است که 
بيش از استاندارد کار می کنند که در این شاخص پرکاری 
برای متوسط  ميزان  این  ميزان 49 ساعت کار است.  نظر  مد 
برابر 37 درصد است که نشان می دهد 37 درصد  کشوری 
سيستان  استان  در  شاخص  این  و  دارند  پرکاری  شاغالن  از 
استان  در  این شاخص  است.  36.5 درصد  برابر  بلوچستان  و 
خراسان جنوبی کمترین ميزان برابر 19.8 درصد و در استان 

همدان 49.1 درصد است.

با افتتاح نخستین مجتمع پاالیشگاهی استان قم ، این 
استان به جمع تولیدکنندگان بنزین و گازوئیل در 

کشور پیوست.
نخستين مجتمع پاالیشگاهی استان با توان توليد 500 هزار تن 

بنزین وگازوئيل از ميعانات گازی در قم افتتاح شد.
خبرگزاری  خبرنگار  با  مصاحبه  در  مجتمع  این  عامل  مدیر 
دویست  گذاری  سرمایه  با  مجتمع  این  گفت:  وسيما،  صدا 
یک  و  ایران  پتروشيمی  بازرگانی  شرکت  تومانی  ميليارد 
شرکت بخش خصوصی در مدت یکسال ساخته شده است 
که اشتغال مستقيم سيصد نفر و غير مستقيم دوهزار نفر را به 

همراه دارد.
هم  ایران  پتروشيمی  بازرگانی  شرکت  عامل  مدیر  شریفی 
اینکه  به  اشاره  با  پاالیشگاه  این  از  برداری  بهره  مراسم  در 
ميعانات  از  که  مجتمع  این  توليدی  محصول  درصد  نود 
شود  می  صادر  کشور  از  خارج  به  آید  می  بدست  گازی 
گفت: درآمد ارزی کشور از محل صادرات این محصوالت 

دویست ميليون دالر است.
هرگونه  از  عاری  را  مجتمع  این  در  رفته  بکار  فناوری  وی 

آالیندگی محيط زیستی عنوان کرد.

عنوان  به  دولتي  هاي  مجموعه  گف:  قم  استاندار 
یک وظیفه بایستي همه ي تالش خود را در راستاي 

تسهیل سرمایه گذاري در استان انجام دهند.
به گزارش روابط عمومي استانداري قم سيد مهدي صادقي 
استاندار قم  در مراسم افتتاحيه مجتمع آزمایشگاهي تخصصي 
اولویت  از  را  اشتغال  ایجاد  سخناني  طي  آزما،  گستر  شایان 
هاي مهم دولت تدبير و اميد پس از لغو تحریم ها عنوان کرد.

وی استان با بيان اینکه در شرایط جاري حتي ایجاد یک شغل 
تصریح  شود  مي  محسوب  بزرگ  کاري  دولت  نظر  از  نيز 
حداکثر  با  توليدي  واحدهاي  و  کارخانجات  فعاليت  کرد: 

ظرفيت از جمله اهدافي است که با جدیت دنبال مي کنيم.
مورد  را  توليدي  واحدهاي  استانداردسازي  صادقي همچنين 
فني و  از جمله  افزود: دستگاه هاي دولتي  قرار داد و  تاکيد 
حرفه اي، اداره کار، شرکت شهرك ها و اداره کل استاندارد 
مي توانند نقش موثري در افزایش مهارت هاي نيروي کار و 

افزایش استانداردها ایفا کنند.
آزمایشگاه های  خصوص  در  نيز  استان  استاندارد  مدیرکل 
اصلی  از سه قطب  قم یکی  استان  نفتی گفت:  فرآورده های 
مشمول  نفتی  فرآورده های  توليدکننده  واحدهای  در  کشور 

استاندارد به شمار می رود.
منصور فرزانه با اشاره به مقررات استاندارد اجباری واحدهای 
صنعتی اظهار کرد: یک ششم از 2 هزار واحد صنعتی استان 
مشمول مقررات استاندارد اجباری است که نياز به نظارت های 

مستمر نمونه برداری و بازرسی استاندارد دارد.
افزود: یکی از آسيب های خطرات آزمایشگاهی ارسال  وی 
با  که  است  استان  از  خارج  به  توليدی  واحدهای  نمونه های 

وجود آزمایشگاه های همکار این مشکل برطرف می شود.
مدیرکل استاندارد استان قم وضع آزمایشگاه های همکار را 
قرارداد و گفت: در حال حاضر 20 آزمایشگاه  توجه  مورد 
تأیيد  فعاليت  دامنه   29 در  که  دارد  وجود  استان  در  همکار 

صالحيت شده اند.
تأیيدیه  دارای  آزمایشگاه   12 ميان  این  از  داد:  ادامه  وی 

استانداردهای بين المللی هستند.

فیت  ظر  به  اشاره  با  قم  استانداری  عمرانی  معاون 
های قم در زمینه حمل و نقل ریلی، گفت: قم از 
معدود کالن شهرهایی است که می تواند به عنوان 
قرار  کشور  در  ریلی  های  طرح  اجرای  پایلوت 

بگیرد.
به گزارش ایرنا محسن بهشتی افزود: با توجه به ظرفيت هایی 
سياست  و  شده  بينی  پيش  توسعه  ششم  برنامه  قانون  در  که 
وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور مبنی بر شهرسازی 
ریل پایه، قم از توانمدی خوبی در راستای توسعه حمل و نقل 

ریلی برخوردار است.
متری   500 در  قم  آهن  راه  ایستگاه  وجود  کرد:  اضافه  وی 
حرم مطهر حضرت معصومه)س( و طرح های ریلی از جمله 
منوریل و مترو که در حال اجراست، ظرفيت ویژه ای برای 
توسعه هرچه بيشتر طرح های ریلی در قم فراهم کرده است.

وی ادامه داد: اگر اعتبارات مناسبی از برنامه ششم توسعه که 
پيش بينی شده برای اجرای هر چه سریع تر طرح های ریلی 
قم تزریق شود، سایر طرح هایی که می تواند به حمل و نقل 
عمومی قم و تسهيل رفت و آمد زائران کمک کند، اجرایی 

می شود.
بر جذب سرمایه گذاران خارجی،  تاکيد  با  ادامه  در  بهشتی 
گفت: با توجه به سياست خارجی کشور، بسياری از سرمایه 
گذاران خارجی تمایل به سرمایه گذاری در کشور دارند و 
به  استان  مهم  های  طرح  در  گذار  سرمایه  جذب  زمينه  باید 
ویژه بلوار پيامبر اعظم)ص( که نقش مهمی در توسعه شهر قم 

در دهه های آینده دارد، فراهم شود.
وی افزود: با وجود تنگناها و محدودیت های منابع، بسياری 
از طرح ها با جذب سرمایه های بخش خصوصی و همدلی 

دستگاه های اجرایی انجام شد.
وی به طرح های عمرانی شهر قم اشاره و بيان کرد: در سال 
های گذشته زیرساخت های خوبی در قم اجرا شده، هر چند 
اما وضعيت  داریم،  فاصله  ایده آل و مطلوب مدنظر  نقطه  با 
کنونی استان نویدبخش روزهای خوبی است تا در سال های 

آینده شاهد عمران و آبادانی قم باشيم.
معاون استاندار قم همچنين با بيان اینکه شهر قم فقر زیادی در 
فضای سبز دارد، گفت: با توجه به بهره برداری از تسویه خانه 
و فاضالب شهری قم، اميدواریم ساالنه سه متر مربع به سرانه 

فضای سبز شهر قم اضافه شود. 

درآمد خانواده های قمی پایین تر از متوسط کشور

اخبار استان

آینده در دست ماست 

قم سومین استان کشور
در کار شایسته 

افتتاح نخستین مجتمع 
پاالیشگاهی استان قم

تسهیل سرمایه گذاری 
وظیفه دولتی ها

 قم پایلوت اجرای
طرح های ریلی کشور

اخبار استان

اخبار استان

صنعتی  مدیریت  سازمان  عامل  مدیر 
رتبه  برگزاری طرح  از  قم خبر  استان 
بندی و انتخاب شرکت های برتر استان 

در سال آینده داد.
علی صادقی در گفتگو با سپهر اقتصاد به سابقه 
 )IMI -100( برگزاری فهرست صد شرکت برتر ایران
گفت:سازمان  مدیریت  صنعتي فهرست شرکت های 
با  از رسالت سازمان و  الهام  با  برتر کشور را  
فراهم نمودن آمار و اطالعات شفاف و مفيد در 
مورد بنگاه هاي اقتصادي کشورهر ساله با هدف  
اقتصادي  کار  و  کسب  فضای  روشن ترشدن 
و  سياستگزاران  مدیران،  به  و  مي دهد  ارایه 
پژوهشگران، یاري مي رساند تا شناخت و درك 
اقتصادي  و  مالي  مقياس، ساختار  از  دقيق تري 
صنایع و بنگاه هاي اقتصادي بزرگ کشور بيابند. 
برتر،  شرکت  صد  داد:فهرست  ادامه  وی 
مجموعه اي متعلق به شرکت هاي بزرگ ایراني 
است. در این فهرست بر روي شناسایي آرایش 
یکدیگر  کنار  در  کشور  بزرگ  هاي  بنگاه 
تمرکز شده است، به این دليل که نگاه کالن 
نظر  مورد  فهرست  این  گيري  شکل  در  ملي 

سازمان مدیریت صنعتي بوده است . 
با  استان  صنعتی  مدیریت  سازمان  عامل  مدیر 
بيان اینکه رونق و رکود بزرگترین شرکت هاي 
ایران، به دليل وجود ارتباطات گسترده پسين و 
پيشين به سرعت در کليه سطوح اقتصاد کشور 
داشت:  اظهار  داد  خواهد  بروز  را  خود  آثار 
فهرست  این  تهيه  با  صنعتي  مدیریت  سازمان 
تالش نموده است که تصویري ساالنه و متکي 
چگونگي  از  اعتماد،  قابل  کمي  آمارهاي  به 
تغييرات در آرایش بنگاه هاي بزرگ کشور و 
صنایع و فعاليت هاي اقتصادي مختلف در کنار 

یکدیگر ارایه دهد.
وی تصریح کرد: پویایي، تداوم و تسریع روند 
کل  آن  پي  در  و  اقتصادي  بنگاه هاي  توسعه 
اقتصاد کشور در گرو شناخت کامل و صحيحي 
اقتصادي  فعاليت هاي  ضعف  و  قوت  نقاط  از 
بنگاه هاي کشور است و از آن جایي که قوت و 
ضعف مفاهيم نسبي هستند که بر مبناي مقایسه 
استوار مي باشند در این فهرست با مقایسه صنایع 
و بنگاه هاي اقتصادي کشور با یکدیگر زمينه اي 
مفيدي  راهنماي  مي تواند  که  مي شود  فراهم 
براي مدیران و سياست گذاران و سرمایه گذاران 
باشد و منجر به تحقيقات پژوهشگران در جهت 
تازه  زوایایي  از  کار  و  کسب  فضاي  شناخت 

گردد. 
در  دایم  به طور  که  تغييراتي  گفت:  صادقی 
سال هاي گذشته در این تصویر روي داده است و 
یا در حال شکل گيري است، مي تواند از زوایاي 
مختلف استلزام ها یا استنتاج هاي متفاوتي براي 
بيننده داشته باشد. در حالي که سقوط تدریجي 
رتبه هاي شرکت هاي فعال در یک صنعت در 
یک روند چند ساله، براي سرمایه گذار داخلي 
یا خارجي عالمت عدم توجيه سرمایه گذاري یا 
افزایش هزینه فرصت است. براي سياست گذار 
اقتصادي این اتفاق ممکن است عالمت تالش 
براي چاره جویي یا شناسایي مشکل باشد؛ در 

صد  فهرست  در  رتبه ها  جابه جایي  حالي که 
براي  زمينه اي  پژوهشگران  براي  برتر  شرکت 
تحقيق علمي است. براي مدیر بنگاهي که در 
این  است،  گرفته  قرار  برتر  شرکت  صد  ميان 
تغييرات رتبه مي تواند نشانه اي براي بازنگري در 
عملکرد و شناسایي نقاط قوت و ضعف باشد . 

ملي،  و  نگاه کالن  این  نشان کرد:  وی خاطر 
طرح  ذي نفعان  خواسته هاي  به  توجه  کنار  در 
ميزان  به  توجه  دیگر  سوي  از  و  سو  یک  از 
دسترسي به آمارهاي کمي قابل اتکاء و ماهيت 
رتبه بندي و نسبي بودن فهرست از سوي دیگر، 
باعث مي شود نوع شاخص هاي مورد استفاده در 
رتبه بندي ها، در راستاي هدف طرح گزینش و 

تدقيق شود. 
مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی استان قم  به 
گام های تهيه فهرست شرکت های برتر اشاره 
و افزود: ادامه داد: بر این اساس، در گام اول، 
فهرستي که به مقایسه شرکت ها و فعاليت هاي 
و  مي پردازد  ملي  و  کالن  بعد  از  اقتصادي 
هدف آن ارایه تصویري از چگونگي آرایش 
کار  و  کسب  فضاي  در  اقتصادي  بنگاه هاي 
ایران است، فهرستي عمومي است. در واقع در 
این فهرست تمامي فعاليت هاي اقتصادي اعم از 
خدماتي، صنعتي و ... که در مفهوم عام خود 
منابع  تخصيص  در  یکدیگر  رقيب  مي توانند 
جامعه باشند، در کنار یکدیگر حضور خواهند 

داشت.
وی ادامه داد: در گام دوم، براي گزینش صد 
شرکت برتر ایران معيار فروش مبناي انتخاب 

کليه  مورد  در  فروش  رقم  است.  گرفته  قرار 
شرکت ها رقم فروش خالص و در مورد بانک ها 
و موسسات مالي جمع درآمد مشاع و غيرمشاع 

است.
 در گام بعد این شرکت هاي منتخب از زوایاي 
ادامه  در  که  متعددي  شاخص هاي  با  مختلف 

اشاره مي شود، مورد مقایسه قرار گرفته اند. 
وی گفت:ميزان اثرگذاري فعاليت یک بنگاه 
اقتصادي در ابعاد اقتصاد ملي، رابطه مستقيمي 
شرکت،  فروش  دارد  شرکت  فروش  ميزان  با 
ميزان تعامل بنگاه را با ساختار اقتصادي کشور 
نشان مي دهد و هر چه بنگاهي تعامل بيشتري با 
سایر اجزاء اقتصادي داشته باشد، رونق و رکود 
آن اهميت بيشتري مي یابد. بنابراین انتخاب و 
حجم  شاخص  براساس  شرکت ها  رتبه بندي 
فروش از منطق اقتصادي و مدیریتي برخوردار 
اهميت  شرکت ها  رشد  موضوع  اصوالً  است. 
اقتصاد و مدیریت دارد.  و جایگاه ویژه اي در 
شرکت   نهایي  خروجي  مهم ترین  فروش، 
تجاري است و به خصوص، روند فروش، نتيجه 
تعامل بسياري از عوامل کمي و کيفي، دروني 
باالخره  و  مي دهد  نشان  را  شرکت  بيروني  و 
این که، ورود به عرصه رقابت جهاني تنها براي 

شرکت هاي بزرگ با فروش باال ميسر است. 
این  شناسی  روش  به  مدیریت  کارشناس  این 
رتبه بندی اشاره و گفت: رتبه بندي شرکت ها 
براي  علمي  تالشي  کار  و  کسب  محيط  در 
محيط  پيراموني  اطالعات  از  بسياري  تلخيص 
کسب و کار در قالب سنجه هاي ساده و قابل 

اطالعات  مي تواند  رتبه بندي  است.  درك 
مفيدي در مورد وضعيت شرکت ها در مقایسه با 
رقباي خود در اختيار ذي نفعان از قبيل مدیران، 
سهام داران و سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و 
بانک ها، مشتریان، دولت و سازمان هاي دولتي 

و ... قرار دهد.
 با کمک بررسي مداوم تحوالت در رتبه بندي 
شرکت ها، تشخيص جهت حرکت در کسب و 
کارهای اقتصادي و شناسایي دورنماي رونق و 
رکود در صنایع مختلف و حتی ارزیابي ميزان 
شده،  اعمال  اصالحی  سياست هاي  اثربخشی 

قابل پي گيري است.
 وی با بيان اینکه باید توجه داشت که دو روش 
وجود  اقتصادی  بنگاه های  ارزیابی  برای  کلی 
جایگاه  ارزیابی  روش  اول،  روش  داردگفت: 
و نتيجه عملکرد شرکت ها است و روش دوم، 
یا  شرکت  عملکرد  فرآیندی  ارزیابی  روش 

روش های فرآیند گرا است. 
مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی استان قم 
جایگاه  و  کار  و  کسب  فضای  سازی  شفاف 
اقتصادی شرکت های ایرانی و رتبه بندی آ ن ها 
ملی،  اقتصاد  در  تاثيرگذاری  ميزان  نظر  از 
کسب  فضای  در  رقابت  گسترش  هدف  با 
تدوین  هدف  را   اقتصادی  بنگاه های  کار  و 
فهرست صد شرکت برتر ایران عنوان کرد و گفت: 
با این هــــدف فهــــرست صد شــــرکت بــرتر 
ایران    )IMI -100( تناسب بيشتری با روش های 

رتبه بندی خروجی گرا ) نتيجه گرا( دارد. 
بنابراین فهرست صد شرکت برتر ایران، فهرستی 
بنگاه های  اقتصادی  جایگاه  شناسایی  برای 
براساس  رتبه بندی  روش  مبنای  بر  اقتصادی 

روش های خروجی گرا است.  
فهرست   عموميت  به  توجه  :با  داد  ادامه  وی 
)IMI -100( و وجود انواع شرکت هاي توليدي 
و خدماتي شرکت کننده در این طرح، جهت 
در  شرکت ها،  این  فروش  رقم  کردن  همگن 
مورد اکثر شرکت هاي توليدي و خدماتي رقم 
فروش خالص آن ها منظور مي شود، در مورد 
بانکها از مجموع درآمدهاي مشاع و غيرمشاع 
درآمدهاي  مجموع  و  مي گردد  استفاده  آن ها 
بيمه اي و درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها نيز 

در مورد شرکت هاي بيمه اي لحاظ مي شود. 
وی گفت: پس از گزینش و رتبه بندي شرکت ها 
براساس شاخص  حجم فروش، این شرکت ها 
براساس شاخص هاي دیگري مانند شاخص هاي 
اندازه و رشد شرکت،  شاخص هاي سودآوري 
و عملکرد، شاخص هاي صادرات، شاخص هاي 
شاخص هاي  و  بدهي   شاخص هاي  نقدینگي، 

بازار مقایسه و رتبه بندي مي شوند. 
صادقی افزود: طرح رتبه بندی و انتخاب صد 
شرکت برتر به صورت استانی بومی سازی شده 
و در چند استان مطابق مدل ملی طرح، اجرا و 
پياده سازی شده است که اميد است با توجه به 
مذاکرات و توافقات انجام شده با دستگاه های 
ذی ربط استان قم در سال 1395 در سطح استان 
و  بندی  رتبه  استان  برتر  های  شرکت  و  اجرا 

انتخاب شوند.

مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی استان قم در گفتگو با سپهر اقتصاد:
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دارایی های
دکتر علی الریجانی

علی الریجانی  ملت، دکتر  به گزارش خانه 
از  جمعی  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
اصحاب رسانه، طالب و روحانیون دیدار و در 
این نشست صمیمانه به سواالت آنها پاسخ داد.

در اینجا برخی سواالت و پاسخ ها  به خصوص 
آنچه امروز در مورد عملکرد دکتر الریجانی 
در سطح استان مطرح است را مرور می کنیم. 
* آقای دکتر الریجانی اولین اقدامی که پس 
از کسب رأی نمایندگی، برای مردم قم انجام 

دادید، چه بود؟
زمانی که من رأی آوردم و نماینده مردم قم در مجلس 
زمان  آن  در  و  رفتم  تهران  به  اسالمی شدم،  شورای 
آقای احمدی نژاد رئيس جمهور بود. احساس می کردم 
نظر شهرسازی و  از  که مجموعه مشکالت شهر قم 
موضوعات دیگر به صورتی است که یک نهاد باید 
این رو  از  بگيرد،  روشنی  تصميمات  آنها  حل  برای 
که  گفتم  وی  به  و  کرده  مالقات  جمهور  رئيس  با 
چندین مشکل در قم از جمله کمبود آب، شهرسازی 
و موضوع صنعتی شدن وجود دارد که وی در پاسخ 
گفت که پيشنهاد شما برای حل این مشکالت چيست؟ 
من نيز در جواب گفتم که می توان از ظرفيت قانون 
اساسی استفاده کرد و یک هياتی را با عنوان اصل 127 
قانون اساسی انتخاب و ایجاد کنيم تا تصميمات آنها 
مانند مصوبات هيات دولت تلقی شود. رئيس جمهور 
در پاسخ به پيشنهاد من گفت که باید آن را مطالعه کنم، 
که در نهایت آن را قبول کرد. این هيات پس از آن، 
طی مدتی درباره مسائل قم تصميم می گرفت ، منتهی 
تصميماتش برپایه اعتبارات بودجه بود و برخی مسائل 
و مشکالت کالن را نمی توانست حل کند. مثال هيات 
مذکور توانست ضابطه 120 کيلومتری قم برای صنعت 
را بردارد که این موضوع مهمی برای سرمایه گذاری 

صنعتی در منطقه بود.

* آقای دکتر، شما در دو دوره ای که نماینده 
مطالبات  از  مقدار  چه  می کنید  فکر  بودید 
مردم قم محقق شده است؟ و خودتان چه 

اندازه از این مسئله راضی هستید؟
انجام  و شرایط کشور  ما  در حد وسع  برخی کارها 
شد، به طور مثال همان موضوع مسئله آب قم یکی 
از معضالت بزرگ منطقه بود که الحمداهلل انجام شد 
و هم اکنون نيز پروژه انتقال آب به روستاهای اطراف 
در حال انجام است، البته هنوز پروژه سد کوچری به 
نياز دارد که ما در این رابطه جلسه ای با وزیر  اعتبار 
برنامه ریزی برگزار  نيرو و رئيس سازمان مدیریت و 
کردیم و قرار شد کارهای جزئی باقيمانده این پروژه 
نيز به اتمام برسد. یکی دیگر از مشکالت مربوط به 
بود،  یاسر  عمار  پروژه  مسئله کسبه حاشيه  قم  استان 
حفره ای  پروژه  این  اجرای  برای  که  صورت  بدین 
و گرد  متوقف شد  پروژه  ولی  بودند،  درست کرده 
این پروژه، کسب  ماندن  نيمه کاره  از  و غبار موجود 
من  این رو  از  بود،  کرده  مختل  را  منطقه  این  کار  و 
ضمن برگزاری نشست هایی با کسبه، خود از نزدیک 
وضعيت را مشاهده و بررسی کردم و دیدم که انصافاً 
حرف کسبه درست است، به طوری که یک پروژه در 
این منطقه شروع شده اما به علت کمبود اعتبار متوقف 
شده که خوشبختانه بعد از صحبت با استاندار وقت،  این 

مشکل برطرف شد.
در همين زمان بحث پروژه حرم تا جمکران مطرح شد و 
عده ای زیادی از ساکنان مسير این پروژه عمال مستاصل 
شده بودند، در آن زمان مردم می گفتند که وزیر کشور 
وقت در 16 سال پيش این طرح را کليد زد اما توجه 
مسکونی  خانه  مقدار  چه  مسير  این  در  که  نکردند 
مربوطه  دستگاه های  تصميم  براساس  و  دارد،  وجود 
هيچ  امکان  پروژه،  این  دادن  قرار  اصل  درخصوص 
تغييری برای ساکنين و خانه های آنها وجود نداشت. 
در نهایت ساکنان منازل واقع شده در مسير پروژه به من 
مراجعه کردند و من جلسه ای با شهردار برگزار کردم. 
در این جلسه مشخص شد که مجموعه ای از اقدامات 
برای اجرای این پروژه انجام شده به طوری که نامه ای 
به رئيس جمهور وقت نوشته شده بود و وی به بانک ها 
اعتبار  تومان  ميليارد  بود که حدود 300  دستور داده 

برای اجرای این طرح اختصاص دهد، اما بانک ها قبول 
نکرده بودند که این موضوع موجب ایجاد یک کالف 
سردرگم در این منطقه شده بود و دود آن تنها به چشم 

مردم منطقه می رفت.
در آن زمان آقای عابدینی پور شهردار قم بود، ایشان را 
خواستم و گفتم که اگر تصور می کنيد که کسی 300 
ميليارد اعتبار برای اجرای این پروژه اختصاص می دهد 
تا امالك و منازل خریداری شود، بسيار بعيد است، از 
این رو در آن جلسه پيشنهادی مبنی بر توزیع اوراق 
مشارکت ارائه کردم تا پس از راه اندازی این پروژه از 
درآمدهای حاصله سود اوراق پرداخت شود. شهردار 
وقت این پيشنهاد را قبول کرد، منتهی مشکل این بود 
که بانک مرکزی اجازه توزیع اوراق مشارکت در این 
حوزه را نمی داد، زیرا طرف مقابل آنها شهرداری بود. 
در نهایت با برگزاری جلسات متعددی با رئيس کل 
بانک مرکزی و رئيس بانک ملی آنها متقاعد شدند که 
به اعتبارات این پروژه با ارائه اوراق مشارکت افزوده 
شود که پس از آن حدود 400 ميليارد تومان اوراق 
مشارکت توزیع، و اعتبارات تامين و اراضی و زمين ها 

خریداری شد.
از  سرکشی  نخست  روزهای  در  که  دیگری  مسئله 
یکی از مراکز قاليبافی داشتم این بود که آنها زندگی 
فقيرانه و محقری داشته و تنها با همين کار امرار معاش 
زمان  آن  در  قاليبافان  مشکالت  از  یکی  می کردند، 
توجه  با  این رو  از  بود،  بيمه ای  پوشش  نبود  موضوع 
به تعداد قاليبافان در کشور و اینکه این صنعت، یک 
صنعت بومی در ایران است، به ذهنم رسيد که طرح 
بيمه قاليبافان را در مجلس مطرح کنيم. البته به علت 
وجود بار مالی در این رابطه با دولت مذاکره و صحبت 
شد و آنها قبول کردند که طرح مذکور مطرح شود و 
در شرایط کنونی این قانون برای قاليبافان قم و سایر 

استان ها بسيار خوب و قابل قبول است.

یکی دیگر از معضالت موجود بحث بيمه کارگران 
یک  شوکت  آقای  رابطه  این  در  بود.  ساختمانی 
جلسه  این  در  کردند.  برگزار  کارگران  با  جلسه ای 
نيستند  بيمه  که  بود  این  ساختمانی  کارگران  حرف 
که خوشبختانه در این رابطه نيز طرح بيمه کارگران 
منتهی اجرای  انجام شد،  ارائه و  پيگيری،  ساختمانی 
این مسئله به منابعی که دولت به سازمان تامين اجتماعی 

می دهد، بستگی دارد.
همچنين یکی دیگر از مسائل مهم استان قم که از روز 
نخست ما با آن سروکار داشتيم، موضوع فعاليت صنایع 
قم بود. البته قم ظرفيت کشاورزی محدودی دارد و 
کمبود منابع آبی باعث این امر شده است از این رو شما 
اگر به مناطق مختلف مانند وشنویه و کهک بروید، 
مشاهده می کنيد که جوانان آن مناطق مجبور هستند 
از روستاها مهاجرت کنند، زیرا ظرفيت فعاليت های 
نوع  این رو دو  از  مناطق محدود است،  اقتصادی آن 
صنعت را باید در قم گسترش بدهيم؛ نخست صنایع 
مهم در شهرك های صنعتی و دوم صنایع مکمل در 
این  روستاها  از  برخی  که خوشبختانه  روستاها  کنار 
این طرح ها کمک  اجرای  بنابراین  کرده اند،  را  کار 
می کند که اگر درآمد کشاورزان کفاف زندگی  شان 
کنند.  درآمد  کارخانه کسب  در  کار  با  نمی دهد  را 
البته این گونه اقدامات و پروژه ها را می بایست در کل 
کشور دنبال کنيم، از این رو قطعاً تا زمانی که چرخه 
اقتصادی روستاها را عالج نکنيم، نمی توانيم روستاها را 
سرپا نگه داریم و مشاهده می کنيم که این مسئله منجر 
به مهاجرت افراد می شود. از طرف دیگر در شهر قم 
عالوه بر این مسائل، چون اصل جمعيت در خود شهر 
متمرکز است، باید اشتغال کافی برای جوانان فراهم 
شود، از این رو صنعت یکی از مزیت ها و ظرفيت ها 
است و تالش ما این بوده تا صنایع را گسترش دهيم. 
در چند سال اخير برخی صنایع برای سرمایه گذاری 
به قم آمدند و کار خود را شروع کرده اند، اما بعد از 
مدتی به مسئله تحریم ها برخوردند که این خود یک 
معضل بزرگ بود که برخی صنایع را به سمت کاهش 
البته برای اینکه این مسائل به  فعاليت و تعطيلی برد. 
استان قم لطمه نزند، ما یک کيمته ای را در دفتر خود 
ایجاد کردیم تا آن کميته پيگير مشکالت کشاورزان 

و صنعتگران باشد تا اگر احياناً مشکلی به وجود آمد، 
این کميته سریعاً فعال شده و مسئوالن و وزارتخانه ها را 
دعوت کند تا مشکل ریشه یابی و حل شود. مثال چندی 
پيش بيماری حادی برای طيور به وجود آمد و در قم به 
مرغداران لطمه های زیادی زد، از این رو من با وزیر جهاد 
و رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی صحبت کردم و 
کميته مربوطه نيز فعال شد و در نهایت خوشبختانه حدود 
17/5 ميليارد تومان برای جبران خسارات داده شد و حدود 

5 ميليارد تومان نيز در آینده اختصاص می یابد.
همچنين در بخش دامداران نيز به شير توليدی یارانه 
داده نمی شد و برای دامداران توليد شير صرفه اقتصادی 
با وزیر  را  مربوطه جلساتی  این رو کميته  از  نداشت، 
رئيس  اول  معاونت  و  با وزیر  نيز  من  و  برگزار کرد 
جمهور صحبت کردم که در نهایت حدود 400 ميليارد 
تومان برای این بخش یارانه اختصاص یافت. قطعاً باید 
هوای توليدکنندگان،  کشاورزان و صنعتگران را داشت. 
در شرایط کنونی محيط برای توليد کردن مساعد نيست و 
امور دیوانی کشور کمک کننده نيست و هميشه باید فشار 

آورد و پيگيری کرد تا فضا فراهم شود.

* آقای دکتر الریجانی حضرتعالی به غیر از 
تایید  و  اعتماد  مورد  مشخص،  ویژگی های 
بزرگان و مراجع و عالوه بر آن رئیس مجلس 
شورای اسالمی نیز هستید. حال آیا مسئوالن 
قم از این ظرفیت استفاده الزم را برای حل 

مشکالت این استان کرده اند؟
آن چيزی که می توانم در این رابطه بگویم این است که 
آن ميزانی که آنها موضوعات و مشکالت را پيگيری 
کرده اند، من نيز حتما آنها را دنبال کرده ام، البته برخی 
از مسائل حتما از منظر رئيس مجلس راحت تر قابل حل 
بوده است. به طور مثال موضوع آب آشاميدنی قم با 
حمایت رهبر معظم انقالب انجام شد یا برای برخی از 
معضالت ایجاد شده باید وزرای مربوطه را صدا کرد و 

جلسه گذاشت تا مشکالت حل شود.

نماینده  شما  اگر  که  می گویند  برخی   *
شهر دیگری بودید و همزمان رئیس مجلس 
بهتر  خیلی  شهر  آن  مسئوالن  بودید،  نیز 
می توانستند از ظرفیت های شما استفاده کنند، 

آیا چنین نگاهی را قبول دارید؟
البته غصه خوردن خيلی دردی را دوا نمی کند و باید 
برای آینده برنامه ریزی کرد. برای شهر قم باید یک 
کارهای  این رو  از  گرفت،  نظر  در  را  درازمدت  افق 
افق درازمدت  اما اگر یک  قابل حل هستند  روزمره 
چه در حوزه شهرسازی و چه در حل مشکالت نداشته 
کنيم.  پيشرفت  جدید  شرایط  در  باشيم،  نمی توانيم 
شرایط کنونی که گشایش در اقتصاد به وجود آمده 
است، بدین معنا است که زمينه سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی بيشتر فراهم است. حال مسئوالن قم باید از 
این گشایش چقدر  از  ما  خود سوال کنند که سهم 
از  ویژه  به  خارجی  سرمایه گذاری های  از  قم  است؟ 
سوی چين، اروپا و دیگر کشورها چه سهمی دارد؟ 
بنابراین اگر افق روشنی ترسيم شود، قطعاً  می توانيم در 
این بخش ها توسعه پيدا کنيم. از طرف دیگر در قم 
مسئله توریسم مذهبی برای ما مهم است که این بدین 
بسازیم،  زیادی  هتل های  قم  در  باید  ما  که  معناست 
بنابراین شهر قم سهمی برای استفاده از فاینانس دارد یا 
می خواهيم شهر ما ریل پایه شود، بدین معنی که خيلی 
از خطوط ریلی از جمله مترو و قطار بين شهری ایجاد 
شود که برای اجرای این پروژه ها می توان از فاینانس 
استفاده کرد. حتی من قول می دهم که پروژه مترو را 
هم می توان با فاینانس اجرایی کرد. مهم این است که 
این مسئله تعریف و پيگيری شود. همين پروژه قطار 
تهران– قم- اصفهان در سخت ترین شرایط کشور از 
طریق فاینانس اجرایی شد. من در سفری که به کشور 
تهران-قم-اصفهان و  پروژه  داشتم موضوع دو  چين 
قطار تهران-مشهد را مطرح کردم و توانستيم این دو را 
به صورت فاینانس اجرایی کنيم، بنابراین باید تعریف 
مشخصی برای افق مثال 15 ساله آینده قم انجام شود 
و ثقل این برنامه ها باید این باشد که محدوده شهر از 
وضعيت کنونی بزرگ تر نشود، زیرا شهرهای بزرگ 
که  نيست  جالب  اصال  این  دارند.  زیادی  مشکالت 
بگویيم امسال حدود یک ميليون و چهارصد هزار نفر 
جمعيت داریم و در دو سال بعد این جمعيت به یک 
ميليون و ششصد هزار نفر خواهد رسيد که قطعاً این 
موضوع گره های مختلف و پيچيده ای را برای قم ایجاد 

می کند.
همچنين برای مشکالت داخلی قم از جمله بيکاری 
باید سرمایه گذاری خدماتی و صنعتی مفصلی انجام 
دهيم که در این رابطه می توانيم از ظرفيت های عظيم 
فاینانس استفاه کنيم. من فکر می کنم و توصيه ام این 
است که مسئوالن قم اولویت خود را تعریف کرده و با 
هيات های خارجی مذاکره کنند. خودشان این مسائل 
را پيگيری کرده و صنایع خوبی را که متناسب با قم 

بوده و نياز به مصرف آب زیادی ندارد، ایجاد کنند.

* آقای دکتر، در شرایط کنونی رفتارهایی 
در استان قم صورت می گیرد که سرمایه گذار 

از منطقه فرار می کند.
موضوع  این  گاهی  و  نمی کنم  رد  را  مسئله  این  من 

تا  کنيم  فراهم  بسترهایی  باید  ما  قطعاً  می افتد.  اتفاق 
سرمایه گذار به سرمایه گذاری در استان ترغيب شود. 
از  بسازد،  هتل  قم  در  بخواهد  شخصی  کنيم  فرض 
این  در  تا  باشد  داشته  وجود  مزیت هایی  باید  این رو 
بخش سرمایه گذاری کند،  البته این مسائل باید به مرور 
حل شود. من نااميد نيستم، بلکه اميدوارم و به طور حتم 
می شود این مشکالت را حل کرد و مسئوالن قم نيز 

خدوم بوده و زحمت بسياری می کشند.

* آقای دکتر الریجانی، در 8 سال گذشته آیا 
برای مردم کاری کرده اید که شما را خیلی 

خوشحال کرده باشد؟
بله. آن زمانی که مسئله آب آشاميدنی قم حل شد و 
اعالم کردند که آب شيرین وارد قم شده، برای من 
جزو  موضوع  این  زیرا  بود،  خوشحال کننده  خيلی 

مسائلی بود که می دانستم جنبه حياتی برای قم دارد.

نیز  این موضوع  برعکس  آیا  * آقای دکتر، 
اتفاق افتاده است که مشکالتی از سوی مردم 

قم مطرح شود که شما را متاثر کرده باشد؟
بله. موارد متعددی در این  حوزه بوده است. من گاهی 
که به منزل افراد مختلف می روم و فقری که در بدنه 
قم می بينم برایم بسيار متاثرکننده است. نمی گویم که 
این مسئله تنها مربوط به قم بوده، بلکه اگر می خواهيم 
داشته  تشيع  مرکز  به عنوان  فاضله  مدینه  یک  قم  در 
اینقدر فقير وجود داشته باشد، که  نباید  باشيم، قطعاً  
مثال یک خانمی که کار قاليبافی می کند، بگوید که 
تنها 360 هزار  تا 7 شب کار می کنم و  من از صبح 
تومان حقوق می گيرم؛ حال این افراد چطور می توانند 
با این مقدار حقوق زندگی کنند که غالباً 4 یا 5 سر 
عائله را می بایست غذا بدهند که این موضوع بسيار 
دردآور است و به طور حتم تا زمانی که حرکت رونق 
اقتصادی به وجود نياید، مشکالت حل نمی شود. در این 
حوزه یکی از جاهایی که در مسئله هسته ای مناقشه بود 
و برخی آقایان جور دیگری فکر می کردند، اما من 
این نکته را می گفتم که ما یک مسئله نداریم، بلکه 
مجموعه ای از مسائل وجود داشته و می بایست همه را با 
هم ببينيم. از طرف دیگر وقتی در شرایط تحریم قيمت 
تمام شده جنس 30 درصد اضافه می شود یعنی شما 
گران توليد می کنيد و در عمل بازارهای صادراتی را از 
دست می دهيد. ما نمی گویيم تمام مشکالت اقتصادی 
نيست،   اینگونه  قطعا  است،  تحریم  به  مربوط  کشور 
یعنی مشکالت داخلی ما کمتر از مشکالت خارجی 
نيست ولی قبول کنيد که تحریم ها لطمات بسياری را به 
اقتصاد ما می توانست بزند که الحمداهلل طوری حل شد 
که هم دانش هسته ای را حفظ کردیم و هم تحریم ها 
با  ما  نمی دیدند که  برخی دوستان  البته  برداشته شد. 
چنين خطری مواجه هستيم، از این رو در شرایط کنونی 
ما موظيم که شرایطی فراهم کنيم تا مردم با کرامت 

زندگی کنند.

* آقای دکتر، گاهی در قم شنیده می شود 
که مرکز تفریحی زیتون در قم به شما تعلق 
دارد. گرچه ممکن است کسانی که به این 
با  برخورد  دنبال  به  می زنند  دامن  شایعات 
رقیب سیاسی خود و تخریب وی هستند که 

این موضوع برای کشور به صالح نیست.
و  تخریبی  گونه حرف های  این  به  عادت کردم  من 
زده  حرف ها  این  از  انتخابات  در  که  نيست  خوب 
شود. در این رابطه قباًل نيز به صورتی دیگر دست به 
تخریب می زدند که اخالقاً این مسئله درست نبود و 
امروز نيز مطالب جدیدی را مطرح می کنند اما باید 
بگویم که من با هيچ شرکتی از جمله مرکز تفریحی 
زیتون نسبت و رابطه ای ندارم و این مسائل را اصال قبول 
ندارم زیرا معتقدم سياستمداران در جمهوری اسالمی 
نباید کار اقتصادی از این صنف انجام دهند. این مسئله 
سليقه من است. البته من از هر کسی که بخواهد در قم 
سرمایه گذاری کند، حمایت و تشویق می کنم ولی با 
هيچ شرکتی نسبتی نداشته و به این مسائل اعتقاد ندارم 
بخش های  دیگر  مانند  نيز  گردشگری  بخش  این  و 
سرمایه گذاری در قم است. ما در قم تنها خانه پدری 
را داریم و چيز دیگری وجود ندارد. من فکر می کنم 
در کل کشور مسئوالن نباید وارد صحنه های اقتصادی 
شوند و اگر می خواهند به این حوزه پا بگذارند باید از 

کار سياسی کنار بکشند.

* آقای دکتر الریجانی شایعه ای مطرح است 
که شما در قم زمین دارید و در آن کشاورزی 
صورت می گیرد. آیا این مسئله واقعیت دارد؟

من هيچ زمين کشاورزی ندارم و بار دیگر می گویم 

که هيچ اعتقادی به کار صنعتی،  کشاورزی و هر کار 
این رو  از  ندارم،  برای خود  قم  در  دیگری  اقتصادی 
خوب است کسی که می خواهد کار کشاورزی کند 

از کار سياسی کنار بکشد.
)عج(  وليعصر  حضرت  مدرسه  مورد  در  همچنين 
شایعاتی  و  مطالب  قم  اسالمی  پژوهش های  مرکز  و 
مطرح شده است که در این رابطه باید بگویم که مرکز 
پژوهش های اسالمی قم متعلق به مجلس است و ربطی 
به شخص بنده ندارد و حتی قبال هم به من متعلق نداشته 
و مالک آن ملک مشخص است. همچنين درخصوص 
مدرسه علميه حضرت وليعصر )عج( باید بگویم که 
این مدرسه هم ربطی به من نداشته و ندارد این مرکز 
متولی خود را دارد. حتی من جزو تصميم گيران آن 
نيستم و نقشی در طراحی، ساخت و اداره آن نداشته ام.

که  فرمودند  )ره(  خمینی  امام  اینکه  با   *
تضعیف دولت حرام است، اما برخی همراهی 
دکتر الریجانی با دولت را به عنوان یک اتهام 
مطرح می کنند، نظر شما در این باره چیست؟

ما بنا نداریم که در هيچ دولتی بگویيم که حتما با آن 
و  تابع حق  باید  ما  موافق هستيم.   یا  و  بوده  مخالف 
حقيقت باشيم، از این رو برخی از کارهای این دولت 
درست بوده و ما از آن حمایت می کنيم که در دولت 
برخی  دولت  آن  در  منتهی  بود،  طور  این  هم  قبل 
کارها از جاده اصلی خارج می شد و ما مجبور بودیم 
که مخالفت مان را علنی کنيم زیرا آنها نيز به صورت 
علنی اظهارنظر می کردند. به طور مثال می گفتند که 
مجلس در رأس امور نيست و کارش تمام است و ما 
مجبور بودیم که نسبت به این اظهارات موضع بگيریم، 
زیرا به مجلس توهين شده بود، اما این دولت اینگونه 
اقدامات را انجام نمی دهد و با مجلس با احترام سخن 
نيز پاسخ محترمانه  می گوید پس دليلی ندارد که ما 
بودجه و  مانند  از کارها  البته شاید در برخی  ندهيم. 
برنامه ششم توسعه با دولت اختالف نظر داشته باشيم، 
زیرا ما معتقدیم در بودجه سال 95 دولت باید الیحه 
دو دوازدهم ارائه دهد، زیرا زمان کافی برای تصویب 
این  اما  نداریم،   را  آینده  سال  بودجه  الیجه  کل 
اختالف نظرها موجب جدال سياسی نمی شود و حتی 
در جاهایی هم اتفاق نظر داریم، مثال در مسئله هسته ای 
بين دولت و مجلس اتفاق نظر وجود داشت، البته در 

برآیند  اما  بودند  مخالف  کمی  عده  مسئله  این  حل 
مجلس موافق این مسئله بود زیرا منافع کشور را در نظر 
گرفتيم و بحث دولت نبود و منافع کشور نشان می داد 

که باید در این حوزه به راه حل برسيم.

* آقای دکتر شما در دولت دهم معتقد بودید 
است،  ریل خارج شده  از  ایران  اقتصاد  که 
را چگونه  اقتصاد  کنونی  حال شما وضعیت 

ارزیابی می کنید؟
درست  را  اقتصادی  مسير  فعلی  دولت  من  نظر  به 
کند  حرکتش  که  است  ممکن  البته  می کند  دنبال 
طی  و  داده  تشخيص  درست  را  مسير  اما  باشد، 
می کند و خوشبختانه در جهت کنترل تورم ، توسعه 
سرمایه گذاری و انضباط اقتصادی حرکت کرده است.

* شما در میان مراجع از محبوبیت خاصی 
برخوردار هستید. علت آن را بیان کنید.

این موضوع به خاطر ارادت ما به حضرات مراجع عظام 
تقليد و علما است.

مشی ای در انقالب اسالمی  مستدام می شود که برپایه 
تفکر روحانيت باشد.

تفسیر  مراجع  و  نظام  میان  رابط  را  شما   *
می کنند. نظر شما در این خصوص چیست؟

این تعابير شاید درست نباشد، ولی من همواره موضوعی 
را ميان اصولگرایان و اصالح طلبان گفته ام که مشی ای 
برپایه  که  باشد  مستدام  می تواند  اسالمی  انقالب  در 
تفکر روحانيت باشد. تجربه قبل و بعد از انقالب نشان 
جدا  روحانيت  فکری  مسير  از  که  کسانی  که  داده 
دیگر  طرف  از  شده اند،  انحراف  دچار  غالباً  شدند، 
روحانيت شاخص هایی دارد و مرجعيت یک مسئله 
ساده در تشيع نيست و استوانه روحانيت حول محور 
مرجعيت می چرخد و ميوه مرجعيت والیت فقيه است، 
از این رو اگر شما مرجعيت را تخریب کنيد به والیت 

فقيه هم ضربه زده اید.

* در آستانه انتخابات قرار داریم. جنابعالی چه 
پیغامی برای مردم دارید؟

ارزیابی من این است که باید یک چشم انداز روشن 
از  یکی  قطعاً  که  کرد  ایجاد  قم  استان  درخصوص 
بخش های آن در انتخابات است و یک بخش دیگر 
را دولت باید انجام دهد. این چشم انداز چندین مولفه 
دارد که یکی از آنها این است که از کانون فرهنگ 
تشيع در قم به ویژه از لحاظ شهرسازی،  فعاليت های 

علمی، پژوهشی و حوزه علميه قم صيانت شود.
آبادانی  مرکز  باید  قم  که  است  این  دیگر  طرف  از 
بدان  این  باشد.  تشيع  مرکز  یک  اندازه  و  سطح  در 
معناست که شرایط اقتصادی قم باید تغيير کند، زیرا 
زندگی کردن عده ای از مردم زیر خط فقر مضر است. 
در شرایط کنونی فرصت شکار صنعت است و باید 
آبادانی  محور  این  قم  استان  نمایندگان  و  مسئوالن 
این  ذیل  مسائل  بقيه  زیرا  دهند،  قرار  توجه  مورد  را 

موضوعات قرار می گيرد.

از طرف دیگر قطعاً اگر بيکاری را به صورت دقيق و 
کامل عالج کنيم،  بسياری از آسيب های اجتماعی رفع 
می شوند، بنابراین در شرایط کنونی دادن شعار زیاد و 
توجه نکردن به اقتصاد یک اشتباه بزرگ است. رهبر 
معظم انقالب فرمودند کسانی که وارد عرصه اقتصاد 
مسئله  این  و  است  جهاد  مانند  کارشان  می شوند، 

نشان دهنده اهميت حوزه اقتصاد است.
موضوع  باید  توجه  مورد  مولفه های  از  دیگر  یکی 

رابطه  این  در  که  باشد  مذهبی  گردشگری  مزیت 
باید برنامه ریزی مناسبی جهت سرمایه گذاری در این 
حوزه شود تا کسبه ما کارشان رونق بگيرد. متاسفانه 
مدت ها است که کسب و کار در قم دچار رکود شده 
برای آن  امروز گشایشی  اثر داشته و  نيز  و تحریم ها 

ایجاد کرد.
یکی دیگر از موضوعات توجه به راه های مواصالتی،  
هتل سازی، ایجاد فرودگاه است که این موضوع دارای 
اهميت بوده و باید از سوی مسئوالن برنامه ریزی شود.

مسئله بعدی نيز موضوع آب شهر قم و آب کشاورزی 
است. 

حوزه  در  محدودی  ظرفيت  قم  کنونی  شرایط  در 
سرشاخه های  از  آب  انتقال  با  البته  دارد.  آبی  منابع 
ولی  شد  حل  آشاميدنی  آب  حوزه  مشکالت  دز، 
کشاورزان هنوز نياز به آب کشاورزی دارند، از این رو 
از  بهينه  استفاده  برای  سرمایه گذاری  جهت  در  باید 
آب به ویژه اجرای آبياری تحت فشار و سيستم های 

گلخانه ای اقدام شود.
کمک  با  قم  شهر  نزدیک  آینده ای  در  اميدوارم 
دستگاه ها و بخش های مختلف از یک دورنمای روشن 

و آباد برخوردار باشد.
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اخبار استان

مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم گفت: از ابتدای 
کارگران  شغلی  عنوان  باید  کارفرمایان   ۹5 سال 
تامین  شعب  به  ارسالی  حقوق  و  مزد  لیست  در  را 

اجتماعی درج کنند.
مجتبی  سيد  قم،  اجتماعی  تأمين  عمومی  روابط  گزارش  به 
اول  تاریخ  از  قم  اجتماعی  تامين  تمام شعب  افزود:  موسوی 
که  ليست هایی  دریافت  از  هستند  مکلف   1395 فروردین 
فاقد شغل و یا دارای مغایرت در عنوان و کد شغلی با جدول 

مشاغل سازمان هستند خودداری کنند.
وی تصریح کرد: کارفرمایان و نمایندگان قانونی آنها باید در 
هنگام تنظيم صورت مزد و حقوق کارکنان، تمام آیتم های 
ليست به ویژه عنوان شغلی کارگران را وفق نگارش »جدول 

مشاغل« تکميل کنند.
کارفرمایان  کرد:  خاطرنشان  قم  اجتماعی  تامين  مدیرکل 
جدول  نگارش  وضعيت  آخرین  از  اطالع  برای  می توانند 
نشانی  به  کل  اداره  این  اینترنتی  پـــــایگاه  به  مشــــاغل 
لينک  آنالین،  خدمات  بخش   www.qom.tamin.ir

ارسال ليست، گزینه »جدول مشاغل« مراجعه کنند.
شغل  مشاهده  عدم  احتمال  درباره  سئوالی  به  پاسخ  در  وی 
اظهار  اجتماعی  تامين  درخواستی در جدول مشاغل سازمان 
کرد: کارفرمایان در صورت عدم مشاهده شغل درخواستی 
در جدول مشاغل سازمان، باید درخواست کد عنوان شغلی 
تا سایر  ارائه کنند  بيمه پردازی  به شعبه محل  را  مّدنظر خود 
مراحل آن مطابق ضوابط مربوطه توسط واحد اجرایی مسئول 

انجام شود.

گفت وگو

الزام کارفرمایان 
به درج عنوان شغلی 
در لیست مزد و حقوق

 طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران  
باالتر  استان  سطح  در  بیکاری  میزان 
چه  شما  است.  کشوری  میانگین  از 
بیکاری  مشکل  برای  راهکارهایی 
اشتغال  خصوص  به  استان  سطح  در 

جوانان دارید؟
استان  در  بيکاری  نرخ  بودن  باالتر  مورد  در 
باید توجه داشت که قم استان مهاجر پذیری 
است و این مهاجر پذیری استان قم در مقابل 
نيز  آنها  که  استانها  برخی  فرستی  مهاجر 

مشکالت خود را دارند پيامد هایی دارد. 
یعنی هر تعداد اشتغال هم ایجاد شود نمی تواند 
طرف  بر  کامل  طور  به  را  بيکاری  معضل 
نماید. می توان گفت آمار بيکاری استان قم 
در شرایط رکود حاکم بر کشور باالتر است 
ولی در شرليط عادی مانند سایر استانها است. 
 برای رشد صنعتی قم چه ملزوماتی 
استان  اینکه  خصوصا  دارد  وجود 
مناسبی  اقلیم  از  اقتصادی  نظر  از 

برخوردار نیست؟
رشد صنعتی قم دچار محدودیت هایی است 
که برخی از این محدودیت ها به دليل شرایط 
اقليمی و جغرافيایی استان است و به طبع آن 
نياز  دليل  به  استان  در سطح  را  برخی صنایع 

به آب نمی توانيم داشته باشيم.به نظرم برخی 
HIGH TECکه  یا  ITو  مانند  صنایع  از 
ميتواند  ندارند  نياز  را  خاصی  اقليمی  شرایط 
 IT در قم مورد توجه باشد و استان قم قطب
کشور گردد.الزاما نباید برای صنعتی شدن قم 
کارخانجات بزرگ راه اندازی شود بلکه باید 
استان  در  آن  شرایط  و  قم  با  متناسب  صنایع 

ایجاد گردد
اصلی  از ذغدغه های  یکی  معیشت   
مردم است مجلس در مقابل معیشت و 

اقتصاد مردم چه وظیفه ای دارد ؟
اقتصادی  مباحث  در  باید  همواره  مجلس 
کشور  شرایط  طبق  و  کند  رصد  را  کشور 
مسایلی مانند اشتغال، سرمایه در گردش، راه 

به   ... و  صنایع  فعاليت  کارخانجات،  اندازی 
خصوص در دوران پسا برجام را مورد توجه 
اساس  بر  درستی  گذاری  ریل  و  دهد  قرار 
تحليل ها و تسهيل سرمایه گذاری داشته باشد 
و این مساله را در برنامه ششم توسعه کشور و 

برنامه های ساالنه مورد دقت قرار دهد.
استان  اقتصادی  اولویت  ترین  مهم   

در برنامه های شما چیست؟
ما مجموعه ای از اولویت های را مانند اشتغال ، 
جذب سرمایه، همگرایی مدیران صنایع را در 
تا  باشيم  داشته  مجموعه  در یک  و  هم  کنار 
در کنار هم بتوان گفت استان در مسير توسعه 

اقتصادی قرار گرفته است.
سکوك،  بورس،  گذاری،  سرمایه  بحث  در 

... باید راه های سرمایه گذاری را فراهم کرد 
امروز بستر ها آماده است و نياز به سعه صدر 

و پيگيری است.
 قم شرایط صنعتی شدن را دارد و می تواند 
یک استان الگو در رشد صنعتی به شما آید و 

حتی پایلوتی برای صنعتی شدن.
قم دارای بخش خصوصی خوب و قوی است 
و می شود به مدیران بخش خصوصی که در 
سطح داخل و خارج کشور و صادرات موفق 
اولویت  رسد  می  نظر  به  کرد.  اتکا  اند  بوده 
است  گذاری  سرمایه  و  اشتغال  قم  اقتصادی 
و اگر سرمایه گذاری صورت پذیرد اشتغال 
از  بسياری  مساله  این  نيز شکل می گيرد که 

مسایل دیگر را حل خواهد نمود. 

در گفت و گوی سپهر اقتصاد با حجت االسالم و المسلمین بنایی مطرح شد

اشتغال و سرمایه گذاری 
اولویت های اقتصادی قم

حجت االسالم والمسلمین دکتر علی بنایی 
کاندیــدای دهمین دوره مجـــلس 

شورای اسالمی است.
وی پیش از این  نماینده مردم قم در 
مجلس شورای اسالمی در دوره های هفتم 
کارگروه  در  مجلس  ناظر  هشتم،  و 
فکر  اتاق  رییس  و  موسس  اشتغال، 
امنیتی  سیاسی  معاون  و  قم  استان 
سابق استانداری قم است. وی در این 
دوره کاندیدای مورد حمایت جامعه 

مدرسین حوزه علمیه قم است.
در این گفتگو به طرح دیدگاه های وی 

در حوزه اقتصادی استان پرداخته ایم.

وشهرسازی  راه  اداره  راهداری  مدیریت  سرپرست 
از  نوروزی  اجرای طرح  آغاز  به  اشاره  با  قم  استان 
نیمه دوم اسفندماه جاری در قم گفت: برای اجرای 
کامل طرح نوروزی که شامل تمامی محورهای استان 

می شود تا کنون ۱0۹میلیارد ریال هزینه شده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، داوود طلوعی 
درباره جزیيات بيشتر اجرای این طرح گفت: این اداره کل با 
توجه به نزدیک شدن تعطيالت و آغاز شدن فصل جدیدی از 
سفرهای بين شهری توانست در مدت باقی مانده تا نوروز اجرای 
آسفالت روکش حفاظتی ميکرو سر فيسينگ محور قدیم ساوه 
بخشی  درجا  گرم  بازیافت  کيلومتر،   33 طول  به  -سلفچگان 
از آزاد راه قم-تهران به طول 31 کيلومتر و بهسازی محدوده 
انتهایی باند شرقی آزاد راه قم-تهران بين دو عوارضی و رمپ 

و لوپ های مربوط به آن را به طول 8کيلومتر به پایان برساند.
حال  در  نيز  پيمانکاران  از  بسياری  این که  به  اشاره  با  وی 
در  گفت:  هستند،  روستایی  راه های  آماده سازی  و  پاکسازی 
از  بسياری  -دليجان-اصفهان  سلفچگان  و  قم -کاشان  محور 
این  یا تعویض داشتند که  به تعمير و  نياز  تابلوهای اطالعاتی 

کار انجام  و در برخی از محورها نيز عالیم جدید نصب شد.
اتوبان  به گفته طلوعی 70درصد بهسازی و روکش آسفالت 
قم-تهران نيز به پایان رسيد و کار لکه گيری و بهسازی محور 
باغيک -تفرش، سلفچگان -دليجان و بهسازی محور نورآباد 

نيز هر یک به طول حدود 14کيلومتر تمام  شد.
برای  که  موضوع  این  به  پرداختن  با  راهداری  سرپرست  این 
اجرای عمليات ایمنی و نصب عالیم راهداری راه های استان 
هزینه  ریال  ميليارد   109 کنون  تا  نوروزی  طرح  مناسبت  به 
طول  به  مفصلی  نيوجرسری  حفاظ  اجرای  افزود:  شده است، 
5/8کيلومتر با اعتباری بالغ بر 18ميليارد ریال ،اجرای خط کشی 
ریال،  15ميليارد  اعتبار  با  1300کيلومتر  ميزان  به  وگرم  سرد 
با اعتبار 12ميليارد ریال،  اجرای روشنایی به طول 15کيلومتر 
با  40کيلومتر  طول  به  موج  سه  و  دوموج  گاردریل  اجرای 
اعتبار 46ميليارد ریال و اجرای تابلوهای اطالعاتی، اخطاری و 
انتظامی و تجهيزات ایمنی راه ها با متراژ 3300متر مربع با اعتبار 
18ميليارد ریال جزیيات کارهای انجام شده اداره راهداری قم 

در این زمينه است.

بهسازی و آسفالت بیش از
۱۱۴ کیلومتراز جاده های استان

اخبار استان
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تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  روزه  یک  سفر  طی 
صنعتی  گروه  ارشد  مدیران  با  وی  قم  استان  به 
توافقاتی  و  کرد  دیدار   KGT اسپانیایی،  ایتالیایی 

نیز انجام شد.
سلفچگان ،  اقتصادي  ویژه  منطقه  عمومي  روابط  گزارش  به 
طی این دیدار که با حضور مهندس نعمت زاده ، مدیر عامل 
صنعتی  گروه  این  ومدیران  سلفچگان  اقتصادي  ویژه  منطقه 
سرمایه  بر  تاکيد  ضمن  عظيم  گروه  این  شد،مدیران  انجام 
گذاری و انتقال دانش فنی روز، تمایل خود را برای حضور 

دراز مدت در ایران اعالم داشتند.
دارد  گازفعاليت  و  نفت  زمينه  در  که   KGT صنعتی  گروه 
و  اسپانيایی  های  شرکت  ایرانی  شریک  و  ایرانی  نماینده 
ایتاليایی است و شامل شرکت هایی است که در زمينه توليد 
کننده فلنچ، تجهيزات سرچاهی، تامين کنده لوله، کابل های سر 
چاهی فعاليت می کنند و شرکت TUBACEX بزرگترین 
استنلس در دنيا وشرکت  لوله های بدون درب  توليد کننده 

PRYSMIAN بزرگترین توليد کننده کابل دنياست.
با تاکيد مهندس نعمت زاده قرار شد با استفاده از ظرفيتهای 
است  شود.گفتنی  انجام  گذاری  سرمایه  کشور  در  موجود 
شرکت KGT در ایران ، شرکت گالبرتی پارس و کارخانه 
منطقه  در  دو  هر  اند که  اندازی کرده  راه  را  پارس  تکتوبی 
بر  قرار  دیدار  این  دارند. طی  قرار  اقتصادي سلفچگان  ویژه 
این شد که این گروه صنعتی بررسي و احداث کارخانه لوله 
این منطقه مورد بررسي  اسپانيا را در   TUBACEX سازی 
دوران  در  گالپرتی،  شرکت  است  ذکر  به  الزم  دهد.  قرار 
در  فلنچ  توليد  زمينه  در  را  خود  کارخانه  هفدهمين  تحریم 

ایران و در منطقه ویژه اقتصادي سلفچگان راه اندازی کرد.

حضور شرکت 
  KGT ایتالیایی – اسپانیایی

در منطقه ویژه اقتصادي سلفچگان

 با توجه به اینکه آمار بیکاري در استان 
باالتر  کشوري  میانگین  از  اکنون  هم 
است شما چه راهکاري در این خصوص 
با توجه به سابقه علمي و مدیریتي خود 

پیشنهاد مي کنید؟
هر کجا توليدي انجام مي گيرد، این توليد داراي 
زمان مصرفي است که پس از طي این زمان یک 
محصول نمي تواند به حيات خود ادامه دادهو 
نگيرد  صورت  هم  توليدي  اگر  و  شود  توليد 
اشتغال متوقف خواهد شد و بيکاري ایجاد مي شود. 
در دنياي امروز براي هر توليد زمان اثر بخشي 
و کارایي الزم تنظيم مي شود و قبل از سپري 
شدن زمان مصرف با افزایش کيفيت یا تغيير  و 
تحول در توليد شرایط به سمت رفع نياز هاي جامعه 

در مورد توليد پيش مي رود.
باید در توليد همواره کارآفریني و خالقيت مد 
نظر باشد. خالقيت یعني یک ایده نو جایگزین 
یک  توليد  زمان  شدن  سپري  از  قبل  و  شده 
وارد  و  شده  جایگزین  جدید  توليد  محصول، 
بازار گردد . بنابراین خالقيت یک امر ضروري 
و اصلي براي جامعه است و خلق و ارایه یک 
ایده نو مستلزم افراد خالق و از نظر علمي پيشرفته 
مي باشد که این افراد خالق با طرح ایده و تکثير 

آن در سازمان دانش بنياد کار آفریني را ایجاد 
مي کنند. یعني کار جدید آفریدن که در پي آن 
اشتغال هم ایچاد مي شود امروز در آمریکا ساالنه 
هزاران کار آفریني ایجاد مي شود و محصوالت 
معضل  حل  شوند.  مي  خارج  رده  از  گذشته 
بيکاري در گرو کار آفریني است و خوشبختانه 
در کشور ما نيروهاي فعال، باهوش و اندیشمند 
بسياري وجود دارند که سلول هاي بنيادي و یا 

نانو نمونه هایي از این کارآافریني است.
 آینده اقتصادي قم را چگونه ارزیابي 

مي کنید ؟
نباید از پتانسيل هاي اقتصادي قم غفلت کرد 
مي توان با استفاده از زمينه توریسم هم در زمينه 
فرهنگي و هم دیني بيشترین جذابيت را ایجاد 
نمود و اشتغال ایجاد کرد. االن بخش مهمي از 

اشتغال استان در بخش توریسم است و باید قم را 
در بعد فرهنگي بيش از این در عرصه بين المللي 
و حتي باالتر از واتيکان مطرح نمود و توليدات 
مادي و غير مادي خود را به جهان عرضه نمود. 
وجود مراکز علمي و فرهنگي موجود در قم با 

توليدات بين المللي خود وارد عرصه شوند. 
در بعد کشاورزي هم شاید از نظر شرایط آب و 
هوایي استان در شرایط مطلوبي نباشد اما مي توان 
با کار آفریني در این زمينه هم موفق بود. چنانچه 
هم اکنون در همين شرایط اقليمي شاهدیم باتالش 
مزارع مهمي ایجاد شده که حتي از خارج از کشور 

جهت الگو گير ي مورد توجه است.
 اولویت هاي اقتصادي استان از نظر 

شما چه چیزي است؟
معتقدم باید در قم در توليدات تبدیلي و توليدات 

تکميلي فعاليت نمود در توليدات تکميلي باید 
دانش الرم را فراهم نمود امروز باید دانایي یا 
بصيرت را هم فراهم نمود و دانش باید در کنار 
پيگيري کار آفریني خود  با  قرار گيرد  دانایي 
بخود بسياري از مشکالت حل خواهند شد و با 
حل این مشکالت برخي معضالت اجتماعي نيز 

از بين خواهند رفت.
 آیا مدیرا ن اقتصادي استان به صورت 

همسو و واحد عمل مي کنند؟
باید گفت آیا وضعيت اقتصادي کشور داراي 
یک استراتوژي تدوین شده است که مسوالن 
اجرایي طبق آن عمل کنند. لذا شاهدیم در چشم انداز 
بيست ساله کشور در طول ده سال گذشته بيست 
درصد پيش رفته ایم  و باید در ده سال باقي مانده 

هشتاد درصد پيشرفت داشته باشيم. 

در گفت و گوی سپهر اقتصاد با دکتر شادنوش مطرح شد

کار آفرینی راهکار حل مشکل بیکاری
 دکتر نصرت اهلل شاد نوش؛ دارای فوق 
دکترای  و  صنعتی  مدیریت  لیسانس 

مدیریت برنامه ریزی فرهنگی است.
وی هم اینک کاندیدای دهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی از سوی اصالح 
انتخابات  در  دولت   حامیان  و  طلبان  

مجلس شورای اسالمی است.
های  سمت  در  انقالب  از  پس  وی 
مختلفی حضور داشته که از مهم ترین 
استان  سه  استانداری  به  توان  می  آنها 
گیالن،  چهارمحال بختیاری و زنجان، 
وزیر  مجلس  و  حقوقی  امور  معاون 
بازرگانی ،  سفیر ایران در نیجریه ،  مشاور 
اتاق بازرگانی جمهوری اسالمی و عضو 
دانشگاه  مدیریت  گروه  علمی  هیات 
آزاد اسالمی تهران اشاره نمود. آنچه در 
پی می خوانید حاصل گفتگوی ما در 

حوزه های اقتصادی با وی است.
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و  زلزله  مخاطرات  کارگروه  جلسه  پنجمین  نشست 
لغزش الیه های زمین ابنیه و ساختمان و شهرسازی 
با عنوان بررسی نحوه استفاده از سامانه های هشدار 
سریع و پاسخ سریع و همچنین بررسی مطالعات ریز 

پهنه بندی استان قم تشکیل شد.
پدافند  و  بحران  مدیریت  اداره  رئيس  فرد  عباسی  محمد 
غيرعامل این اداره کل گفت: در این جلسه دکتر بيت الهی، 
دکتر آقایی اساتيد مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی 
خصوص نحوه استفاده از فناوری سامانه های هشدار سریع و 

پاسخ سریع دیدگاه های خود رابيان نمودند.
و  راه  کل  اداره  سرپرست  تاکيد  به  ادامه  در  فرد  عباسی 
نمودن مطالعات ریز  لستان در خصوص عملياتی  شهرسازی 
به  با توجه  اشاره کرد و توضيح داد:  استان قم  پهنه بندی در 
اینکه مطالعات ریز پهنه بندی انجام شده داری دقت متوسط 
و  باال  دقت  نيازمند  آن  نمودن  عملياتی  جهت  می باشد 

مطالعات تدقيق سازی است.
رئيس اداره مدیریت بحران افزود: در این جلسه در خصوص 
نحوه استفاده از سامانه هشدار سریع و پاسخ سریع در صورت 
و  خدمات رسانی  جهت  استان    GIS اطالعات  بارگذاری 
در  حساس  نقاط  شناسایی  و  زلزله  تخریبی  اثرات  کاهش 

صورت وقع زلزله به نحو مطلوب بحث و گفتگو شد.
بحران  زمان  در  منابع   مدیریت  اهميت  به  پایان  در  وی 
پرداخت و تصریح کرد: بی تردید  این سامانه می تواند نقشی 
مهم در مدیریت  بهينه منابع در زمان وقوع زلزله بخصوص 
و  قبل  در  متحمل شده اند  را  بيشترین آسيب  مناطقی که  در 
بعد از وقوع زلزله داشته باشد که در این جلسه در خصوص 

آن گفتگو شد.

بررسی استفاده از فناوری 
سامانه های هشدار سریع و 

پاسخ سریع در استان



مدیر عامل سازمان قطار شهری قم خبرداد: رکورد 
مترو  پروژه  در  مکانیزه کشور  تونل  ماهانه  حفاری 
قم توسط دستگاه عظیم EPB-TBM با قطر ۹.۳6 

متر، شکسته شد.
به گزارش واحد روابط عمومی سازمان قطار شهری، مهندس 
ابراهيم نيليه مدیر عامل سازمان قطار شهری قم ضمن عرض 
تبریک به مردم شریف شهر مقدس قم و قدردانی از زحمات 
دست اندرکاران این پروژه در قرارگاه خاتم االنبياء-موسسه 
تونل   )EPB-TBM(حفاری دستگاه  داشت:  بيان  حراء- 
ثبت  را  ماه  در  متر   650 حفاری  رکورد  قم،   A پروژه خط 
کرد. ایشان بيان داشت این رکورد در کشور بی نظير بوده و 
اتفاق در سطح ملی در پنج سال گذشته  بار این  برای اولين 

رخ داده است. 
حفاری  دستگاه  افزود:  قم  شهری  قطار  سازمان  عامل  مدیر 
نوع  از  و  آلمان  قم، ساخت  متروی  پروژه  در  استفاده  مورد 
 )earth pressure balance( زمين  فشار  کننده  متعادل 
است، طول این دستگاه 84 متر و وزن آن 1250 تن می باشد 
فشار  تحت  و  متر   200 شعاع  با  قوس  در  حفاری  قابليت  و 

bar 4 را داراست. 
وی ادامه داد دستگاه عظيم حفاری مکانيزه TBM با حفاری 
مرز  از  اکنون  هم   ،94 ماه  بهمن  در  روزانه  متر   22 متوسط 
این  که  صورتی  در  و  گذشته  متر   6600 تجمعی  حفاری 

دستگاه به همين نحو و طبق برنامه زمان بندی به حرکت خود 
ادامه دهد تا مهر ماه 95 به انتهای مسير خود )ميدان وليعصر( 

خواهد رسيد.
الزم به توضيح است طول کل مسير پروژه خط A مترو قم 
14.8 کيلومتر می باشد که 10.3 کيلومتر آن را تونل مکانيزه 
تونل  توسط  نيز  مسير  کل  از  کيلومتر   4 و  دهد  می  تشکيل 
مقدس  مسجد  تا  )عج(  وليعصر  حضرت  ميدان  از  سنتی 
تونل سنتی  از  متر  تا کنون 816  یابد که  می  ادامه  جمکران 
به صورت  از مسير  حفاری گردیده است و حدود 500 متر 

رو باز اجرا خواهد شد. 
همچنين با توجه به برنامه تعيين شده طی سه ماه گذشته کل 
سگمنت های مورد نياز تا خرداد ماه توليد شده و از آن پس 
قطعات تراورس در محل توليد خواهد شد که این امر باعث 
مترو   A خط  اول  فاز  سریعتر  چه  هر  اندازی  راه  در  تسریع 

خواهد شد.
شد،  آغاز   1390 سال  از  قم  مترو  یک  خط  احداث 
ایستگاه   14 دارای  کيلومتر   14.7 طول  به  خط  این 
ميدان  اهلل،  بقيه  ميدان  جمکران،  های  ایستگاه  شامل 
روحانی،  شهيد  پليس،  ميدان  زاویه،  وليعصر)عج(، 
ميدان  مطهری،  ميدان  عماریاسر،  خيابان  اختران،  چهل 
کشاورز  ميدان  مطهری،  خيابان  معصوميه،  ميدان  سعيدی، 

است. کامکار  قلعه  و 

اسفندماه 1394
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اخبار استان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم روز 
مادر  تختخوابی   ۱28 بیمارستان  پروژه  از  دوشنبه 

شهرک پردیسان قم بازدید به عمل آورد.
از  دیگر  تعدادی  که  دیدار  این  حاشيه  در  پروژه  این  مدیر 
و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل  جمله  از  استان  مسئوالن 
فرهنگی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی و معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی قم نيز حضور داشتند، در گفت و گو 
بنا  زیر  متر  هزار   37 با  بيمارستان  این  اینکه  بيان  با  ایرنا،  با 
افزود:  به شمار می رود،  قم  بيمارستان خصوصی  بزرگترین 
کلنگ احداث این پروژه در سال 91 توسط استاندار وقت به 
زمين زده شد، اما با توجه به تحقق نيافتن وعده های دولت 
دهم برای اختصاص بودجه، عمليات اجرای آن تا سال 93 به 
تعویق افتاد، و از پانزدهم بهمن سال گذشته مجددا آغاز شد.

با اذعان به اینکه این پروژه به رغم درخواست  حسن قنبری 
نداشته  اعتبار دولتی  تاکنون هيچ گونه  های صورت گرفته، 
است، تصریح کرد: پس از دو سالی که در عمليات احداث 
آن وقفه به وجود آمد، اعتبار و همچنين امکانات و تجهيزات 
الزم برای آن از طریق واگذاری سهام بين پزشکان و مذاکره 

با شرکت های خارجی تامين شد.
وی با بيان اینکه به دليل نوسانات نرخ ارز، تحریم ها و اوضاع 
و احول نامناسب اقتصادی تاکنون امکان پيش بينی هيچ رقم 
نداشته  این پروژه وجود  برداری  بهره  برای ساخت و  دقيقی 
است، افزود: هر تخت از این پروژه 128 تختخوابی تا مرحله 
خواهد  هزینه  ریال  ميليارد   5 حدود  برداری  بهره  و  تکميل 

داشت.
قنبری با اشاره به اینکه بيمارستان مادر یک بيمارستان ژنرال 
و عمومی است، افزود: سازه این پروژه که باالترین استاندارد 
بيمارستان سازی در کشور را دارا است، تاکنون 90 درصد 
پيشرفت فيزیک داشته، و فاز نخست آن که شامل درمانگاه 
بيمارستان است تا خرداد 95 و کل پروژه تا پایان سال 95 به 

بهره برداری می رسد.

راه اندازی بیمارستان مادر 
هزینه در سال آینده »حداقل  معيار  با  مسکن  فقر  خط 

اجاره نشينی در خانه ای با کمترین امکانات قابل 
سکونت« برای 31 استان کشور محاسبه شده که 
حاکی از جایگاه22 قم در سطح کشور است . 
بر این اساس، باالترین »نقطه کف اجاره بها« به 
معادل  رقمی  که  دارد  اختصاص  تهران  استان 
7/ 5 ميليون تومان در سال، برای یک خانوار 
برآورد می شود. در تحقيقاتی که توسط عضو 
تيم نویسندگان طرح جامع مسکن درباره جامعه 
کم درآمدهای زیر خط فقر مسکن انجام گرفته، 
سهم »خانوارهای ناتوان از تامين حداقل هزینه 
اجاره بها« از کل جمعيت هر استان تعيين شده و 
آمده است: این گروه از مستاجران به حمایت 

فوری دولت نياز دارند.
رتبه بندی 31 استان کشور با معيار »حداقل هزینه 
اجاره یک سال خانه ای با کمترین امکانات قابل 
و  تهران  استان های  کرد:  مشخص  سکونت«، 
ایالم به ترتيب، رتبه باالترین و پایين ترین »خط 

فقر مسکن« را به خود اختصاص داده اند. 
با  آپارتمان  اجاره  هزینه  حداقل  تهران،  در 
شاخص فقر مسکن، رقمی معادل 7/ 5 ميليون 
مطابق  که  معنا  این  به  است  سال  در  تومان 
مسکن  جامع  در طرح  تعریف شده  استاندارد 
اجاره بهای  کمترین  مسکن«،  »فقر  خط  برای 
مسکونی متعلق به یک واحد 60متری با امکانات 
پایتخت معادل  و شرایط حداقلی سازه ای، در 
475 هزار تومان در ماه است و مستاجرهای با 
توان کمتر از این رقم، جزو فقرای بازار مسکن 
و مشمول حمایت های فوری دولت محسوب 

می شوند.
 60 خانه  اجاره بهای  متوسط  حاضر  حال  در 
متری در تهران ماهانه 2/ 2 ميليون تومان است.

خط فقر مسکن به عنوان شاخص جدیدی که 
محققان طرح جامع در جریان نگارش این طرح 
برای اولين بار در کشور آن را تعریف و برای 
ارزیابی وضعيت دسترسی خانوارها به واحدهای 
مسکونی حداقلی در استان های مختلف کشور 
گویای  دادند،  قرار  بررسی  و  محاسبه  مورد 
این واقعيت است که خانوارهای زیر خط فقر 
مسکن در کشور از 24 درصد در سال 84 به 33 

درصد در سال 91 افزایش یافته است.
بر اساس این شاخص، در مطالعات طرح جامع 
مسکونی  واحد  یک  اجاره  هزینه  مسکن، 
استاندارد با حداقل زیربنای 60مترمربع، داشتن 
با  یک آشپزخانه، یک حمام و... ساخته شده 
مصالح با دوام یا نيمه بادوام، معيار »فقر« یا »عدم 

فقر« مسکن قرار گرفت. 
تمام  شاخص،  این  مقایسه  در  ترتيب  این  به 
چنين  اجاره  توان  از  برخوردار  خانوارهای 
و  دارند  قرار  مسکن  فقر  خط  روی  واحدی 
سطح  در  دارد،  مطلوب تری  مسکن  کس  هر 

باالتری از خط فقر مسکن قرار دارد. همچنين 
مسکن،  به  آنها  دسترسی  وضعيت  که  افرادی 
فقر  خط  زیر  است،  شده  ذکر  معيار  از  کمتر 
مسکن واقع شده اند. خط فقر مسکن به معنای 
یک  اجاره  برای  خانوارها  مالی  توان  حداقل 
واحد مسکونی 60 مترمربعی با ویژگی های گفته 

شده در هر یک از استان های کشور است. 
به این ترتيب، هم اکنون استان تهران، با معادل 
تومان  هزار   700 و  ميليون   5 از  بيش  ساالنه 
)با  خانوار  هر  نياز  مورد  مالی  توان  حداقل 
محاسبه ميانگين بعد 6/ 3 نفری در هر خانوار( 
برای اجاره یک آپارتمان معمولی با متراژ 60 
خود  به  را  مسکن  فقر  باالترین خط  مترمربع، 
که  است  حالی  در  این  است.  داده  اختصاص 
استان های هرمزگان، البرز و قزوین به ترتيب با 
داشتن سرانه 4 ميليون و 500، 4 ميليون و 200 
و 3 ميليون و 800 هزار تومانی خط فقر ساالنه 
مسکن برای هر خانوار، در رتبه های بعدی قرار 

دارند. 
ساالنه  مالی  توان  حداقل  دیگر  عبارت  به 
خانوارها برای اجاره یک آپارتمان معمولی 60 
اعدادی  استان ها  این  از  هر یک  در  مترمربعی 
است که در باال به آنها اشاره شد. در این ميان، 
و 400  ميليون  با عدد حدود یک  ایالم  استان 
هزار تومان، کمترین خط فقر مسکن در بين 31 
استان کشور را در اختيار دارد. به این معنی که 
هم اکنون کمترین ميزان توان مالی برای اجاره 
یک  حدود  استان  این  در  حداقلی  آپارتمان 

ميليون و 400 هزار تومان در سال است.

رتبه 22 استان قم در کف اجاره مسکن  در کشور
اخبار استان

کل  اداره  بین  همکاری  نامه  تفاهم 
آموزش فنی و حرفه ای و اتاق اصناف 
و  وری  بهره  ارتقای  برای  قم  استان 
بخشهای  اندرکاران  دست  آشنایی 
صنعت، خدمات و کشاورزی استان قم 

با دانش روز، منعقد شد.
خبرنگار  با  وگو  گفت   در  عطارنيا  احمد 
با اشاره به اینکه تفاهم نامه همکاری  تسنيم، 
و  حرفه ای  و  فنی  آموزش  کل  اداره  ميان 
است،  شده  امضا  امروز  قم  اصناف  اتاق 

اظهارداشت: این تفاهم نامه برای ارتقای بهره 
بخش های  اندرکاران  دست  آشنایی  و  وری 
با  قم  استان  کشاورزی  و  خدمات  صنعت، 

دانش روز منعقد شد.
قم  استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
روز  به  پویا،  رقابت  راههای  از  یکی  افزود: 
بودن و باال بردن کيفيت توليدات و خدمات 
خارجی،  و  داخلی  بازارهای  در  ارائه  قابل 
برای  آموزان  نو  و  شاغالن  مهارت  ارتقای 
و  خدمات  صنعت،  بخش های  به  ورود 

کشاورزی است، به همين منظور برای ارتقای 
این  اندرکاران  دست  آشنایی  و  وری  بهره 
نامه همکاری این  با دانش روز تفاهم  بخش 
منعقد  استان  مرکز  اصناف  اتاق  و  اداره کل 

شد. 
دوره های  اجرای  و  ریزی  برنامه  عطارنيا 
از  اعم  فراگيران  نياز  مورد  مهارتی  آموزشی 
نو آموزی و ارتقاء مهارت شغلی در اصناف 
و اتحادیه ها و ایجاد ارتباط مستقيم بين اداره 
کل و اتاق اصناف استان با هدف فراهم کردن 

از  برخورداری شاغالن  برای  زمينه های الزم 
غير  و  فنی  رشته های  در  مهارتی  آموزشهای 
فنی را از اهداف کلی این تفاهمنامه قيد کرد. 
و  اتحادیه ها  عضو  افراد  کرد:  تصریح  وی 
جامعه  اصناف،  اتاق  مجموعه  زیر  تشکلهای 
و  است  همکاری  تفاهمنامه  این  هدف 
در  اتحادیه ها  نياز  مورد  آموزشی  دوره های 
اداره کل  مراکز  ثابت  آموزشی  گارگاه های 
اصناف  و  اتحادیه ها  کارگاه های  محل  در  و 

برگزار می شود.

 تفاهم نامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای 
و اتاق اصناف استان

رکورد حفاری تونل مکانیزه کشور در قم شکسته شد

قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  مامایی  پرستاری  مدیر 
که  بیکاری  التحصیل  فارغ  حاضر  درحال  گفت: 
استان  در  باشد  پرستاری  حرفه  به  ورود  متقاضی 

نداریم. 
عزت اهلل براتی درگفت وگو با ایرنا افزود: برای جذب نيرو 
درداخل استان و استان های همجوار فراخوان داده ایم ولی 
با توجه به سختی کار پرستاری، برخی فارغ التحصيالن این 

رشته تمایلی برای ورود به این حرفه ندارند.
وی اضافه کرد: بخش بهداشت و درمان استان محدودیتی در 
جذب نيرو ندارد و از متقاضيان این حرفه حتی اگر در سایر 

استان ها باشند، استقبال می کند.
وی با بيان اینکه در حال حاضر 1400 تخت بيمارستانی فعال 
در استان داریم، گفت: نسبت پرستار به تخت بيمارستانی در 
اضافه کار  از جمله  هایی  اجرای طرح  با  بود که  استان 1.1 
این  توانستيم  دانشجویان،  همکاری  از  استفاده  و  همکاران 

نسبت را به 1.3 افزایش دهيم.
براتی با تاکيد بر اینکه نسبت پرستار به تخت باید حداقل به 
این ضریب  به  برای رسيدن  افزود:  یابد،  افزایش  1.5 درصد 

نيازمند جذب 480 پرستار در مراکز درمانی استان هستيم.
وی گفت: درحال حاضر یک هزار و 528 پرستار و 170 ماما 
کامکار،  نکویی،  الزهرا)س(،  ایزدی،  دولتی  مرکز  در شش 
خدمت  به  مشغول  بهشتی  شهيد  و  معصومه)س(  حضرت 
هستند که 62 درصد این نيروها رسمی و پيمانی و 38 درصد 

نيز قراردادی هستند.
وی بيان کرد: کمبود نيرو در این بخش را با استفاده از اضافه 
کار همکاران و همچنين طرح دانشجویان ترم آخر این رشته 

جبران کرده ایم.

 مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم: 

متقاضی شغل پرستاری نداریم



زندگی سالم

در  به  سالم  جان  اصطالح 
برده،  به خصوص وقتي درباره 
سرطان مورد استفاده قرار مي 
این  است.  ساز  مشکل  گيرد، 
تداعي  را  مفهوم  این  عبارت 
ها  اغلب سرطان  که  کند  مي 
شاید  شوند.  مي  مرگ  باعث 
یا  و  افتاده  پا  پيش  معني  این 
بياید.  نظر  به  سياسي  حتي 
درجوالي  بزنم.  مثالي  پزشکي  دنياي  از  خارج  دهيد  اجازه 
به زمين  تورنتو  2005 یک هواپيمایي مسافربري هنگام فرود 
خورد و آتش گرفت. تمام 309 مسافر وخدمه هواپيما بدون 
هيچ گونه آسيب و جراحت هاي جدي نجات یافتند. رسانه ها 
ازعبارات جان سالم به  هنگام پوشش خبري این حادثه دائماً 
استفاده مي کردند که هردوي آنها کاماًل  بردن و معجزه  در 

قابل قبول بودند.
نکته اینجاست که وقتي هواپيمایي هنگام فرود به زمين برخورد 
مي کند، معموال تعدادي زیادي کشته مي شوند واین استثناء در 

عبارت جان سالم به در بردن دیده مي شود.
شدند  کشيده  بيرون  هواپيما  الشه  از  که  سرنشيني   309 تمام 
در  آنکه  حال  و  بودند  مانده  زنده  آسایي  معجزه  صورت  به 
شرایطي مشابه این حادثه افراد بسيار کشته شده اند.اما تشخيص 
سرطان سقوط هواپيما نيست. گرچه بعضي از انواع سرطان ها 
نيستند. همان طور که  این طور  بسياري  اما  اند،  بسيار مهلک 
بارها گفته شده یک کاسه کردن همه آنها با هم و اطالق جان 
سالم به در برده درمورد شخصي که پس از ازابتال به سرطان 
زنده مانده، این باور را ميرساند که بيشتر افراد مبتال به سرطان 
محکوم به مرگ هستند.درسال هاي اخير بارها پيش آمده که 
به شخصيت هاي مشهور لقب جان به در بردگان سرطان پستان 
تومورهاي  ازآنها  بسياري  که  شدیم  متوجه  بعدها  اند.  داده 
پستاني کوچکي داشتند که به غدد لنفاوي آنها گسترش نيافته 

بود.
یعني احتمال عدم بازگشت سرطان آنها 95 درصد محسوب مي 
گشت. واقعا خوب است که این افراد خاص هنوز زنده اند و 
درباره تجارب خود حرف مي زنند. تا یک دهه پيش هيچ کس 
دررسانه هاي عمومي درباره چنين مسائلي صحبت نمي کرد. 
نکته اینجاست که اطالع جان سالم به در برده به این احساس 
رابر مي انگيزد که بيشتر افراد مبتال به سرطان پستان جان سالم 

به در نخواهند برد.
اصطالح جان به در بردن این مسئله را تداعي مي کند که نکته 
به  اوست. جان  ماندن  زنده  فقط  زندگي یک شخص  اصلي 
بيشتري را تداعي  این اصطالح چيزي  نمردن.  یعني  بردن  در 
نميکند.واژه دیگر، کاميابي است. این واژه بار معنایي بيشتري 
دارد. کاميابي یعني خوب وعالي عمل کردن. این کلمه حاکي 
از کيفيت خوب زندگي است. این واژه روشن و دقيق است، اما 
واژه کامياب زیستي نداریم. شاید چنين اصطالحي باید به کار 
گرفته شود، اما درحال حاضر نمي توانيم ازهنر کامياب زیستي 
و یا برنامه هاي کامياب زیستي یا چيزي شبيه آن استفاده کنيم.

از  یکي  و  داریم  جدیدي  جمله  یا  کلمه  به  احتياج  بنابراین 
کلماتي که به نظر ميرسد ازهمه مناسب تر باشد عبارت خوب 
زندگي کردن است.بنابراین احتياج به کلمه یا جمله جدیدي 
داریم و یکي از کلماتي که به نظر ميرسد از همه مناسب تر 

باشد عبارت خوب زندگي کردن است.
به نظر مي رسد این عبارت حاوي تمام معاني وتعابير درست 
باشد. اگر شخصي بگوید: » من هفت سال پيش سرطان روده 
بزرگ داشتم و اکنون به خوبي زندگي ميکنم«، همه چيز را 

گفته است. 
پس شاید ازحاال بتوانيم با تالشي آگاهانه واژه جان به در بردن 
را به خوب زندگي کردن تغيير دهيم. این واژه ها تقریبا نزدیک 

اند، اما بار معنایي آنها از یکدیگر متفاوت است.
دکتر محمد مهدي مجاهد- متخصص رادیو تراپي انکولوژي

در ۱0 ماهه اول  امسال در آمد کل گمرکات استان 
قم به ۴۱5 میلیارد ۴58میلیون تومان رسیده است که 

نسبت به مدت مشابه 80 درصد رشد داشته است.  
درده ماهه اول امسال در آمد کل گمرکات استان قم به 415 
مجموع کل  از  که  است  رسيده  تومان   458ميليون  ميليارد  
درامد در این مدت درآمد استاني مبلغ 853ميليون تومان  و 
 118 مبلغ  عوارض  وسایر  افزوده  ارزش  بر  ماليات  درصد   9
 80 مشابه  مدت  به  نسبت  است.که  گردیده  وصول  ميليارد  

درصد رشد داشته است.
قبيل  از  کاال  انواع  تن   132569 مقدار  صادرات  دربخش 
هيدروکربن  سرب،  صندل،  و  وکفش  پفک  و  گرانول 
سنگين،  موادو محصوالت پالستيکي و شيميایي ، سيمان   به 
ارزش  135ميليون و 31 هزار دالر به کشورهایي نظير عراق ، 
افغانستان ، امارات ،ترکيه،ازبکستان ،قزاقستان ،پاکستان و ... 
صادر شده است. که از لحاظ ارزش 9 درصد کاهش  و از 

لحاظ وزن 80 درصد افزایش  داشته است.
یاد شده مقدار76814  تن کاال  در بخش واردات  درمدت 
به ارزش  348 ميليون  دالر از طریق گمرکات استان قم به 
کشور وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
از نظر وزن 5 درصد  و از نظر ارزش 19 درصد کاهش  داشته 
تن  مقدار83700   مدت  همين  در  ترانزیت  بخش  در  است. 
کاال به ارزش 496ميليون دالر از سایر گمرکات به گمرکات 
استان قم  ترانزیت شده است که در مقایسه با مدت مشابه از 
نظر وزن  3 درصد کاهش و از نظر ارزش  22 درصد کاهش 

داشته است.
وزن   به  بسته   1847 تعداد  پستي   امانات  بخش  بخش  در 
4158کيلوگرم از کشورهایي نظير آمریکا ، استراليا ، امارات 
، آلمان ، عراق و ... بعنوان هدیه و سوغات به بخش امانات 
خارجي وارد و ترخيص شده اند و تعداد 4834 بسته به وزن  
19823کيلوگرم مطبوعات و هدیه و سوغات صادر گردیده 
است. همچنين تعداد 161فقره پرونده قاچاق به ارزش 56312 
ميليون ریال  در طول این مدت درگمرك استان قم تشکيل 

شده است.

خوب زندگي کردن

رشد هشتاد درصدی 
درآمد گمرک استان
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اخبار استان

و  ورزش  کل  اداره  قهرمانی  ورزش  گروه  رئیس 
جوانان قم از سرمایه گذاری در رشته های ورزشی 

بر اساس سند آمایش ورزش قم خبر داد.
در  قم  استان  داشت:  اظهار  مهر  با   در گفتگو  نریمان  حميد 
زمينه ورزش طبق ارزیابی وزارت ورزش و جوانان در جمع 3 
استان بر تر کشور قرار دارد و هدف ما حفظ اینجایگاه است.

وی افزود: عملکرد ورزش استان قم با توجه به اینکه استان ما 
استانی تک شهر است و تمام تمرکز در یک شهر قرار گرفته، 
عملکردی بی نظير است در حالی که استان های دیگر از این 

نظر شرایط متفاوتی دارند.
رئيس گروه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان قم 
گفت: بر اساس طرح سند آمایش ورزش استان قم که توسط 
تيمی تحقيقاتی صورت گرفته بر مبنای آمار علمی و دقيق و 
نه بر اساس سليقه، سرمایه گذاری در چند رشته به طور ویژه 

را در دستور کار قرار داده ایم.
نریمان بيان داشت: از نظر عملکرد، سال خوبی را در ورزش 
استان قم پشت سر گذاشته ایم و پيش بينی ما کسب چند مدال 
بين المللی دیگر از مسابقات فوتسال قهرمانی آسيا و مسابقات 

دو و می دانی داخل سالن آسيا در روزهای آینده است.
وی عنوان کرد: امسال توانستيم ليگ های استانی در چندین 
ورزشی  هيئت های  از  و  دهيم  توسعه  یا  کنيم  فعال  را  رشته 
خواستيم ليگ های استانی را به هر نحو راه اندازی کنند اما از 
سال 95 در مقوله کيفی سازی ليگ های ورزشی استان وارد 
عمل می شویم. رئيس گروه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش 
و جوانان قم تصریح کرد: ليگ فوتبال استان قم پرکار ترین 
ليگ استانی در قم محسوب می شود که هم در فوتبال و هم 
در فوتسال ليگ های پرتعدادی دارد و در برخی رشته ها مثل 
هندبال و دو و می دانی، ليگ راه اندازی شد و ليگ تکواندو 

و تنيس روی ميز نيز احيا شد.
نریمان افزود: در مورد قضاوت نسبت به ورزش قم و عملکرد 
آن باید این واقعيت را در نظر بگيریم که قم شهری صنعتی 
قم  در  صنعتی  مالی  حمایت  ظرفيت  از  نمی توان  و  نيست 
برای ورزش با اطمينان سخن گفت اما با این حال باشگاه ها، 
هم  دست  در  دست  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  و  هيئت ها 
تالش کرده اند از هر روزنه ای برای جذب بخش خصوصی 

استفاده کنند.

اخبار استان

ورزش قم نیازمند حمایت مالی

قم همچون سالیان گذشته در نخستین 
روزهای سال میزبان زائرانی است که 
بانوی  بوسی  آستان  با  را  خود  سال 
طلبد  می  این  و  کنند  می  اغاز  مهر 
که مسوالن استان مهیای ارائه بهترین 

خدمات به مسافران نوروزی باشند 
یونس عالی پور معاون هماهنگی امور زائران 
ستاد  گفت:  خصوص  این  در  قم   استان 
صورت  به  اسفندماه   25 از  زائران  تسهيالت 
استان  این  به  ورودی  مسافران  به  رسمی 
خدمات دهی می کند. وی افزود: مرحله اول 
نخست  روز  هشت  در  رسانی  خدمات  این 
از  زیادی  حجم  با  استان  که  است  تعطيالت 
ورود زائران مواجه می شود. وی همچنين بر 
به زائران و مسافران در زمينه  خدمت رسانی 
تاکيد  مطلوب  و  شایسته  به صورت  فرهنگی 
کرد.وی اضافه کرد: در کنار خدمات شهری 
باید  می شود،  ارائه  زائران  به  که  رفاهی  و 
تا  شود  عرضه  نيز  مناسبی  فرهنگی  خوراك 

جوانان و کودکان بهره مناسب ببرند.
اقامه نماز جماعت در  وی همچنين خواستار 
با  گفت:  و  شد  اسکان  محل  مدارس  تمامی 
در  زائران  از  زیادی  تعداد  اینکه  به  توجه 
باید  شوند،  می  داده  اسکان  استان  مدارس 
این فضاها  نماز جماعت در  برپایی  به  نسبت 
امور  هماهنگی  معاون  شود.  ای  ویژه  اهتمام 
مسافران  تمام  باید  امسال  افزود:  قم  زائران 
اسکان داده شده در مدارس بيمه شوند تا در 
مناسبی  مدیریت  بتوان  مشکل  بروز  صورت 
صنایع  فرهنگی،  ميراث  مدیرکل  داد.  انجام 
به  اشاره  با  نيز  استان  گردشگری  و  دستی 
واحدهای  و  گردشگری  مجتمع   128 اینکه 
است  فعال  استان  این  در  راهی  بين  پذیرایی 
تاسيسات  این  مختلف  بخش های  گفت: 
گردشگری از جمله نمازخانه ها و سرویس های 
بهداشتی برای رفع نيازهای اوليه زائران آماده 

شده است.
عيسی رضایی ادامه داد: تا کنون 25 نمازخانه 
در سطح شهر و حدود 800 چشمه سرویس 
و  احداث  کل  اداره  این  توسط  بهداشتی 
تجهيز شده است تا استان قم با ایجاد فضای 

معنوی و فرهنگی در کشور الگو باشد.
وی ادامه داد: انجمن نمازخانه  ساز و سرویس 
تشکيل شده  سراسر کشور  در  ساز  بهداشتی 
است که اميدواریم با راه اندازی این انجمن 
ظرفيت  از  استفاده  با  بتوانيم  قم  استان  در 
خيرین و سرمایه گذاران خدمات شایسته ای 
به زائران ارائه کنيم. وی در ادامه با اشاره به 
برپایی بازارچه های نوروزی صنایع دستی در 
معرفی  هدف  با  نمایشگاه  این  گفت:  استان، 
در  دستی  صنایع  و  گردشگری  تاسيسات 
اواسط اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه های 
قم  همجوار  استان های  حضور  با  قم  استان 

برگزار می  شود.
رضایی افزود: همچنين از ظرفيت های مجتمع 
جمله  از  قم  راهی  بين  و  گردشگری  های 
پارکينگ  و  ستاره  مارال  و  مهتاب  زیتون، 
بازارچه  برپایی  برای  مطهر  حرم  شرقی  ضلع 
صنایع دستی در ایام نوروز بهره خواهيم برد. 

بحران  مدیریت  مدیرکل  اوروجی  محسن 
امدادی  های  دستگاه  تمام  گفت:  استانداری 
فروردین   15 تا  امسال  اسفندماه   25 از  استان 

ماه سال آینده در آماده باش کامل هستند.
های  دستگاه  توسط  الزم  تدابير  افزود:  وی 
امدادی از جمله اورژانس، هالل احمر، آتش 
شده  اندیشيده  بحرانی  مواقع  برای  و  نشانی 
نوروزی  زائران  به  مطلوب  خدمات  تا  است 
راستا  همين  در  کرد:  اضافه  وی  کنند.  ارائه 
سيستم اتفاع حریق پارکينگ زائر راه اندازی 
می شود تا در صورت بروز حادثه ای در این 
مکان، به سرعت بتوانيم حریق را اتفاع کنيم..

هالل  های  پایگاه  استقرار  خواستار  اوروجی 
گرمسار  قم-  محور  در  نشانی  آتش  و  احمر 
در  مسافران  از  زیادی  حجم  گفت:  و  شد 
تعطيالت نوروزی از این محور تردد می کنند 
و ایمن سازی آن باید در اولویت قرار گيرد.

قم-  محور  های  دوربرگردان  افزود:  وی 

گرمسار در فاصله های طوالنی از هم هستند 
تردد  برای  نيز  محور  این  زیرگذرهای  و 
در  جمله  از  امدادی  سنگين  نقليه  وسایل 

روزهای بارندگی مناسب نيست.
شهری  خدمات  معاون  سامع  امير  سيد 
شهرداری قم با اشاره به نقاط قوت و ضعف 
این  گفت:  خودروها،  پارك  در  زائر  بلوار 
پارك  ظرفيت  پرتردد،  روزهای  در  بلوار 
حجم زیادی از خودروهای ورودی به استان 
را دارد و در عين حال در مواقع بارندگی و 

احتمال بروز سيل نيز مشکل آفرین است.
اینکه حداقل زمان  به  با توجه  ادامه داد:  وی 
پارك شده،  از خودروهای  زائر  بلوار  تخليه 
در  باید  بحران  کميته  است،  ساعت   24
شدن  جاری  احتمال  و  شدید  های  بارندگی 
سيل به موقع اطالع رسانی کند تا بتوان بلوار 
را تخليه کرد. وی تاکيد کرد: در همين راستا 
در  رسانی  اطالع  سيستم  اندازی  راه  نيازمند 
بتوانيم  تا  هستيم  معصومه)س(  حرم حضرت 
به  هشدار  اعالم  جهت  مناسب  فرصت  در 
های  کميته  گفت:  وی  کنيم.  اقدام  زائران، 
ماه  بهمن   25 از  شهرداری  رسانی  خدمات 
زیباسازی  و  آميزی  رنگ  نظافت،  به  نسبت 

شهر اقدام کرده اند.
وحيد مقدم دبيرکميته حمل و نقل و ترافيک 
ستاد تسهيالت زائران نيز در این جلسه گفت: 
هدایت  تابلوهای  نصب  معابر،  کشی  خط 
بهسازی  ها،  پارکينگ  سازی  آماده  کننده، 
استان  در محورهای  تردد شمار  های  دورین 
اقداماتی است  از جمله  نقل  بهبود حمل و  و 
به  مطلوب  رسانی  خدمات  راستای  در  که 
زائران انجام می شود. وی همچنين بيان کرد: 
در کيلومتر 40 تا 70 جاده گرمسار آنتن دهی 
این  در  که  است  ضعيف  همراه  های  تلفن 
راستا با شرکت مخابرات هماهنگی های الزم 
جهت بهبود سيستم ارتباطی انجام شده است.

سيد رضا طباطبایی دبير کميته اطالع رسانی 
برای  امسال  نيز گفت:  زائران  ستاد تسهيالت 
تهيه نقشه قم شهرداری پایه اصلی قرار گرفته 
در  و  تهيه  تغييرات  آخرین  طبق  را  نقشه  تا 

اختيار کميته ها قرار دهد. 

قم؛مهیای استقبال از زایران کریمه اهل بیت )س(
در روزهای نخست سال جدید

در  گذاری  سرمایه  های  فرصت  همایش 
پسابرجام با حضور دکتر علی الریجانی و 
جمعی از فعاالن اقتصادی استان  در سالن 
همایش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی استان برگزار شد. 
این  در  قم  استان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئيس 
بانکی،  سود  باالی  نرخ  وجود  با  گفت:  همایش 
نمی توان از صنعتگران و توليدکنندگان در کشور 

حمایت کرد.
به گزارش ایرنا، حسن آقاجانی افزود: امروز باید به 
صنایعی مجوز راه اندازی و توسعه بدهيم که بيشتر 
مواد اوليه خود را از داخل کشور تهيه کنند و در 
تنش های سياسی و اقتصادی دچار تزلزل نمی شوند.

وی با بيان اینکه حمایت از صنعت فقط به معنای 
و  سياستگذاری  در  باید  و  نيست  تسهيالت  ارایه 
تصویب قوانين نيز به حوزه صنعت و معدن توجه 
امروز شاهد  اظهار داشت: حتی اگر  باشيم،  داشته 
در کشور  کيفيت  بی  از محصوالت  برخی  توليد 
هستيم، به نوعی به تصميم گيری های کالن کشور 

باز می گردد.
در  کاال  شده  تمام  باالی  قيمت  به  اشاره  با  وی 
واردات  و  کاال  قاچاق  افزایش  همچنين  و  کشور 
کاال با تعرفه های قالبی، خاطرنشان کرد: متاسفانه 
فروش  برای  و  شده  کاال  از  پر  ها  کارخانه  انبار 
محصوالت خود مشتری ندارند و مردم جنس های 
ارزان قيمت خارجی را به جنس های گران قيمت 

داخلی ترجيح می دهند.
رضا محمدبيگی نایب رئيس اتحادیه صادرکنندگان 
برخی  وجود  به  اشاره  با  قم  استان  دستباف  فرش 
این صنعت، خاطرنشان  مشکالت و چالش ها در 
کرد: باید تسهيالت ارزان قيمت به توليدکنندگان 

فرش دستباف ارایه شود تا این صنعت بتواند جان 
تازه ای بگيرد. نایب رئيس اتاق بازرگانی، صنایع، 
همایش  این  در  نيز  قم  استان  کشاورزی  و  معادن 
با  ای  هسته  مذاکرات  که  اکنون  داشت:  اظهار 
تالش  و  تدبير  انقالب،  معظم  رهبر  های  حمایت 
است،  رسيده  نتيجه  به  مردم  ایستادگی  و  دولت 
بيشتر  هرچه  هماهنگی  و  همدلی  تعامل،  نيازمند 

دولت، مجلس و بخش خصوصی هستيم.
غالمحسين اللهياری با بيان اینکه در سال جاری در 
حوزه صنعت و معدن کشور شاهد فشارهای بسياری 
توليدکنندگان  و  کرد: صنعتگران  تصریح  بودیم، 
جهانی،  بازارهای  در  حضور  برای  باید  داخلی 
تغييراتی در خود ایجاد کرده و فناوری های توليد 
خود را در جهت توليد محصوالت باکيفيت و حفظ 
محيط زیست بروز رسانی کنند. وی بر ضرورت 
جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای رونق 
توليد و کسب و کار در کشور تاکيد کرد و گفت: 
ارایه  پایين و همچنين  بهره  نرخ  با  تسهيالت  ارایه 
معافيت های بيمه ای و مالياتی، از جمله دغدغه هایی 
است که باید مورد توجه مسئوالن امر قرار گرفته و 

برای آنها سياستگذاری کنند.
رئيس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی 
به  فناوری های جدید  برای ورود  نيزگفت:  استان 
نتيجه  در  و  کيفيت  با  محصوالت  توليد  و  کشور 
رقابتی کردن توليدات داخلی، می توانيم به دنبال 
سرمایه گذاری های مشترك خارجی و همچنين 
باشيم.   کشور  در  خارجی  های  بانک  تاسيس 
از فضای  بهره مندی  ابوالفضل خاکی برضرورت 
مناسب بوجود آمده در دوران پسا برجام تاکيد کرد 
وافزود: امروز مسئوالن باید حمایت همه جانبه ای 
از توليدکنندگان و صنعتگران کشور جهت رشد 

اقتصادی و حضور موثر در بازارهای خارجی داشته 
تامين  و  بدهی  تقسيط  با  اینکه  بيان  با  وی  باشند. 
سرمایه در گردش واحدهای توليدی و صنعتی می توانيم 
برخی واحدهایی که تعطيل و یا نيمه فعال شده اند 
دوباره فعال کنيم، اظهار داشت: تسهيل در جذب 
سرمایه گذاری و فراهم آوردن زمينه برای گسترش 
صادرات، مسائل بسيار مهمی است که باید با جدیت 
پيگيری شود. وی در پایان خواستار معافيت های 
بيمه ای و مالياتی برای فعاالن صنعتی و اقتصادی 
در جهت ایجاد اشتغال و رشد توليد در کشور شد 
برای  تعرفه های گمرکی  و گفت: یکسان سازی 
جلوگيری از قاچاق کاال به کشور که متاسفانه در 
سال های اخير افزایش یافته است، بسيار مهم است. 

استان قم  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
نيز در این همایش گفت: با به ثمر رسيدن برجام و 
لغو تحریم ها، بيش از 30 درصد از قيمت تمام شده 

توليد کاالها و محصوالت کاهش می یابد.
احمد ذاکری از حضور یک سرمایه گذار نفتی در 
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان خبر داد و گفت: 
بسيار  های  مزیت  و  ها  ظرفيت  دارای  قم  استان 
مناسبی در حوزه های گوناگون اقتصادی است که 
می تواند به خوبی در اختيار سرمایه گذاران قرار 

بگيرد.
در  و سرمایه گذاری  اندازی  راه  بر ضرورت  وی 
شهرك های چاپ و نشر و فناوری اطالعات استان 
تاکيد کرد و گفت: در استان قم بيش از دو هزار 
واحد صنعتی و 137 معدن فعال وجود دارد و وجود 
معادن طال و دریاچه نمک در استان از جمله فرصت های 

ارزشمند سرمایه گذاری است.
ذاکری با اشاره به مراحل تهيه نقشه یک در 25 هزار 
استان قم و تدوین 147 اولویت سرمایه گذاری در 

استان، خاطرنشان کرد: صنایع فرش دستباف، مبل، 
کفش و سنگ از جمله صنایع دارای مزیت در استان 
است که باید دغدغه ها در این حوزه ها را با همت و 

تالش مضاعف برطرف کنيم. 
دکترعلی الریجانی ریيس مجلس شورای اسالمی 
نيز در این همایش گفت: در سال جاری سختی ها 
و فشار زیادی در بخش صنعت و معدن مشهود بود، 
اما شاهد به ثمر رسيدن برجام در کشور بودیم که 

اميدواریم در این عرصه بسيار راهگشا باشد.
از  باز پس  از فضای  باید  اکنون  اینکه  بيان  با  وی 
برجام به خوبی بهره مند شویم، گفت: باید جذب 
سرمایه گذاران در جهت افزایش توليد و صادرات 
در کشور را بررسی کرده و بخشی از قوانين که برای 
تسهيل در کسب و کار موانعی ایجاد کرده اند، به 

دقت شناسایی و برای تصویب قوانين بهتر به مجلس 
شورای اسالمی منتقل کنيم.

اسالمی،  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
ایران در  عزتمندی و سربلندی جمهوری اسالمی 
منطقه و جهان را منوط به بهبود و ارتقاء وضعيت 
اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: امروز شرایط 
اقتصادی کشور نسبت به سایر عرصه ها ضعف هایی 
دارد که در این زمينه باید ساختارهای درونی کشور 
بخش  مشورتی  نظرات  کسب  با  و  شده  همگرا 

خصوصی، به اقتصاد زاینده دست یابيم.
وی با بيان اینکه برای کاهش نرخ تسهيالت بانکی 
معوقات  باید  توليدکنندگان،  و  صنعتگران  برای 
بانکی تعيين تکليف شده و با شيب مالیم این نرخ 
را کاهش دهيم، خاطرنشان کرد: موانع پيش روی 
باید  کشور  در  کار  و  کسب  رونق  و  صادرات 
احصاء و برچيده شود. رئيس قوه مقننه با بيان اینکه 
کشمکش ها و نزاع های داخلی، سرمایه گذاران را 
نسبت به ثبات کشور بی اعتماد کرده و آنها را فراری 
می دهد، اظهار داشت: برای گسترش و رونق توليد 
داخلی که به تبع آن بيکاری و بسياری از مشکالت 
اقتصادی برطرف می شود، همه باید دست به دست 

هم داده و تالش کنند.
دارای  قم  استان  اینکه  بيان  با  همچنين  الریجانی 
مزیت ها و ظرفيت های گسترده اقتصادی است و 
تکيه بر گردشگری به تنهایی نمی تواند پاسخگوی 
نياز استان باشد، تصریح کرد: جذب سرمایه گذاری 
در استان قم به ویژه در بخش صنعت و معدن را با 
جدیت پيگيری می کنيم. وی در پایان، بر ضرورت 
گسترش زیرساخت های ریلی کشور تاکيد کرد و 
از توافق با یکی از شرکت های داخلی برای احداث 

راه آهن تهرانـ  قمـ  اصفهان خبر داد.

فرصت های سرمایه گذاری در پسا برجام
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مقام معظم رهبری: 
به  را مصرف می کنید،  ایرانی« یعنی شما وقتی کاالی داخلی  کار و سرمایه ی  از  »حمایت 
کارگر ایرانی دارید کمک می کنید، اشتغال ایجاد می کنید، به سرمایه ی ایرانی هم دارید کمک 
می کنید، رشد و نمو ایجاد می کنید. این فرهنگ غلطی است - که متأسفانه در بخش هائی از 
ما حاکم است - که مصنوعات خارجی را مصرف کنیم؛ این به ضرر دنیای ماست، به ضرر 
پیشرفت ماست، به ضرر آینده ی ماست. همه مسئولیت دارند؛ دولت هم مسئولیت دارد، باید 

از تولید ملی حمایت کند، تولید ملی را تقویت کند.

اخبار استان اخبار استان

گروه  کشوردر  شترهای  از  نفر  هزار   20 حدود 
در  بیشتر  که  می گیرند  قرار  دوکوهانه  شترهای 
و  قم  اردبیل،  شرقی،  آذربایجان  مانند  استان هایی 

سمنان پرورش می یابد.
مرکز  رئيس  مالصالحی  محمدرضا  ایانا،  گزارش  به 
و  تخصصی  گردهمایی  حاشيه  در  کشور  دام  نژاد  اصالح 
کشور  دام  نژاد  اصالح  مرکز  در  که  شتر  سياست گذاری 
برگزار شد، از تدوین سند راهبردی توسعه شتر در کشور خبر 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  دام  امور  برآورد  گفت:طبق  دادو 
هم اکنون حدود 152 هزار نفر شتر در کشور وجود دارد که 
99 درصد آن جزو شترهای تک کوهانه هستند و حدود 20 
هزار نفر آن در گروه شترهای دوکوهانه قرار می گيرند که 
و  قم  اردبيل،  شرقی،  آذربایجان  مانند  استان هایی  در  بيشتر 

سمنان پرورش می یابد.
کشور  در  تک کوهانه  شترهای  عمده  بخش  افزود:  وی 
اینکه  ضمن  می شوند،  نگهداری  گوشت  توليد  به منظور 
مسابقات  برای  حيوان  این  از  نوعی  نيز  جنوبی  مناطق  در 
از جذابيت  مناطق  افراد آن  برای  استفاده شده و  شترسواری 

باالیی برخوردار است.
وی با بيان اینکه شتر بيشتر در مناطق کویری کشور می تواند 
در  سرمایه گذاری  برای  زیادی  مقاضيان  کند،  پيدا  پرورش 
این  از  نيز  دام  امور  معاونت  که  شدند  پيش قدم  زمينه  این 
سرمایه گذاران حمایت کرده و در راستای توسعه این صنعت 

تالش می کند.
مالصالحی ادامه داد: اگر پرورش این حيوان با روند موجود 
با  آینده  سال   10 تا  که  می شود  پيش بينی  باشد،  داشته  ادامه 
مصرف  و  توليد  نيمه صنعتی  و  صنعتی  واحدهای  گسترش 
مهم  این  که  یافته  افزایش  دوبرابر  تا  در کشور  شتر  گوشت 
شترهای  برای  آميخته گری  روش های  ترویج  با  به ویژه 

تک کوهانه و دوکوهانه امکان پذیر خواهد بود.

این  بر  شهري  مدیریت  تالش  گفت:  قم  شهردار 
دهیم،  افزایش  را  توریسم  ماندگاري  که  است 
نیم  و  پنج  به  نزدیک  توریسم  ماندگاري  اکنون 
ساعت   ۴8 به  را  میزان  این  باید  که  بوده  ساعت 
برسانیم که تحقق این امر منجر به رونق اقتصادي 

شهر مي شود.  
به گزارش شهر نيوز دکتر سقائيان نژاد با اشاره به اهميت ورود 
بخش  کرد:  اظهار  شهري  پروژه هاي  در  خصوصي  بخش 
پيدا  ورود  باید  پرتحرك  توسعه  موتور  عنوان  به  خصوصي 
کند، با توجه به اینکه استان قم ساالنه داراي 20 ميليون زائر و 

توریسم است، باید از فرصت موجود استفاده کنيم.
که  است  این  شهري  مدیریت  تالش  کرد:  خاطرنشان  وي 
ماندگاري  اکنون  دهيم،  افزایش  را  توریسم  ماندگاري 
توریسم نزدیک به پنج و نيم ساعت بوده که باید این ميزان 
را به 48 ساعت برسانيم، اگر این امر محقق شود، اقتصاد در 

شهر ترویج پيدا مي کند.
شهردار قم با اشاره به اینکه قم شهر اهل بيت)ع( است، گفت: 
تمام شيعيان در جهان از جمله بحرین و کویت آماده هستند 

که در این شهر سرمایه گذاري کنند.
اختيار  در  هتل سازي  براي  که  تسهيالتي  کرد:  عنوان  وي 
بخش خصوصي قرار مي دهيم، متفاوت است به عنوان مثال 
اگر در کنار بلوار پيامبر اعظم باشد، تسهيالت مضاعفي تعلق 

مي گيرد.
زمين  مانند  تسهيالتي  کرد:  خاطرنشان  سقائيان نژاد  دکتر 
به صورت  باید  بهره برداري  براي  که  مي گيرد  تعلق  افراد  به 
افراد  به  نيز تسهيالتي  برگردانند و در زمينه عوارض  تقسيط 

تعلق مي گيرد.
وي با بيان اینکه باید زمينه اي فراهم شود تا پروژه ها سرعت 
براي  خصوصي  بخش  آمادگي  اندازه  هر  گفت:  بگيرد، 
سرمایه گذاري افزایش پيدا کند، بيشتر سرمایه گذاري صورت 
و  اشتغال زایي  بيکاري،  برطرف شدن  زمينه  در  که  مي گيرد 

کارآفریني مفيد است.

قم، مرکز پرورش شتردو کوهانه تاکید برتقویت توریسم در قم

با  گو  و  گفت  در  خاکی  ابوالفضل 
کاری  باید  برجام  از  پس  ایرنا گفت: 
کنیم که همه بخش های اقتصادی در 
توسعه  برای  تفکرها  و  بوده  یک خط 
در  رو  این  از  باشد،  یکسان  اقتصادی 
بین  را  مشترک  های  اتاق  قم  استان 
اتاق بازرگانی، اصناف و بخش تعاون با 
تشکیل دبیرخانه ای در اتاق بازرگانی 
تمرکز  شاهد  که  ایم  کرده  ایجاد 

اقتصادی باشیم.
رئيس اتاق بازرگانی صنعت، معدن و تجارت 
نيازمند  پساتحریم  شرایط  در  داشت:  ابراز 
توسعه امور زیربنایی و زیرساخت های توليدی 
استان هستيم که در آن ها باید تغييراتی ایجاد 
از  یکی  ها  کارخانه  برق  نياز  تامين  که  شود 
واحدهای  برای  آب  تامين  و  هاست  این 
قم  استان  صنعتی  های  شهرك  در  توليدی 
نيز از دیگر ضرورت ها به شمار می رود که 
و  دولتی  و بخش  قم  استانداری  با هماهنگی 
همراهی و همکاری آن ها اميدواریم شرایط 

روند خوبی پيدا کند.
اقتصادی  تحول  برای  داشت:  اظهار  وی 
بيمه ای هستيم  و  بانکی  نظام  نيازمند اصالح 
رویکرد  و  جدید  شرایط  با  مطابق  باید  که 
ما  حرکت  ناخواه  یا  خواه  که  باشد  جهانی 
قدرت  اگر  و  است  شدن  جهانی  سمت  به 
تقویت  قدرت  این  و  باشيم  داشته  اقتصادی 
شود بر اساس اقتصاد مقاومتی نيازمند حضور 
صادرات  برای  جهان  مختلف  نقاط  در 
فناوری  و  تجهيزات  واردات  و  محصوالت 
در سطح  الزم  ابزارسازی  رو  این  از  هستيم، 
امور  و  است  انجام  در حال  در کشور  کالن 

الزم در استان هم پيگيری می شود.
رئيس اتاق بازرگانی قم ابراز داشت: اگر نگاه 
واحدهای  تاسيس  باشد  محور  صادرات  ما 
با  همراه  یا  خصوصی  بخش  توليدی  جدید 
و  ماست  امروز  نياز  گذاران خارجی  سرمایه 
انتقال فناوری و علم روز دنيا به استان باعث 
توسعه اقتصادی و در پی آن صادرات عمده 

محصوالت می شود.
بر  هدف  بازارهای  یافتن  داشت:  بيان  وی 
توليد  تقویت  و  داخل  های  توانمندی  مبنای 
فعلی  شرایط  های  ضرورت  دیگر  از  داخلی 
ابریشم  فرش  در بخش  قم  استان  در  و  است 
که یکی از برندهای جهانی است باید جایگاه 
با  ولی  کنيم  ایجاد  را  خوبی  بسيار  شرایط  و 
ایم  نتوانسته  گذشته  های  گرفتاری  به  توجه 
مناسب  بهره  استعداد های صادراتی فرش  از 
به دليل تحریم ها و  امر  این  باشيم که  داشته 

دوری از بازار آمریکا بوده است.
وی ادامه داد: اکنون راه صادرات فرش ایران 
این فرصت  و  باز شده است  بازار آمریکا  به 
مختلف  نقاط  به  قم  فرش  که  شده  ایجاد 
آمریکا و اروپا صادر شود و از این رو توسعه 
صنعت فرش دستباف از اهميت بسيار باالیی 

برخوردار است.
درصد   50 اکنون  هم  داشت:  بيان  خاکی 
متوقف  قم  استان  در  توليدی  های  شرکت 
هدایت  ای  گونه  به  را  ها  آن  باید  و  هستند 
تا  شود  برطرف  دارند  مشکلی  اگر  که  کرد 
مجددا به عرصه توليد بازگشته و اثر گذاری 

خود را در اقتصاد استان نشان دهند.
دانش  های  هدایت شرکت  کرد:  تاکيد  وی 

شرایط  ضرورت  دیگر  توليد  سمت  به  بنيان 
توان  از  استفاده  سمت  به  تا  است  حاضر 
راه  این  در  و  رویم  پيش  داخل  توليدی 
توسعه  برای  کاری  موازی  از  جلوگيری 
ضروری  قم  استان  بنيان  دانش  های  شرکت 
است. وی ابراز داشت: در شرایط پساتحریم 
باید سطح کيفی محصوالت داخلی باال رفته 
و قيمت ها پایين آید و این کار باید یکی از 

اصول کاری ما برای توسعه صادرات باشد.
خاکی ادامه داد: بازار صادرات رقابتی داخلی 
خارجی  محصوالت  با  ما  رقابت  و  نيست 
و  نياوریم  پایين  را  قيمت  اگر  لذا  است 
ممکن  باشيم  نداشته  دولتی  صادراتی  جوایز 
است بازار خارجی را از دست بدهيم و باید 
آموزش های الزم برای باال بردن سطح کيفی 
آوردن  پایين  چگونگی  و  خود  محصوالت 

قيمت ها را در دستور کار قرار دهيم.
این که فرهنگ سازی در کشور  بيان  با  وی 
و استان قم باید به سمت گرایش به مصرف 
محصوالت داخلی برود بيان داشت: مردم در 
اولين  که  شوند  ترغيب  باید  مختلف  مسائل 
کاال برای مصرف، کاالی داخلی است که از 
کيفيت های مطلوب برخوردار هستند و باید 
مردم را با تشویق به سمت استفاده از کاالهای 

داخلی سوق دهيم.
رئيس اتاق بازرگانی قم هم چنين بر حمایت 
صادرات  و  توليد  گسترش  زمينه  در  دولت 
و  گمرکی  و  مالی  های  سياست  طریق  از 
معرفی  برای  مجازی  فضای  سازی  آماده 
توانمندی های مختلف استان قم برای معرفی 

محصوالت تاکيد کرد.
شرایطی  به  توجه  با  داشت:  اظهار  وی 
و  همگرایی  نيازمند  داریم  جامعه  در  که 
قرار  همدیگر  کنار  در  که  هستيم  همزبانی 
کرده  بازیابی  را  مشکالت  بتوانيم  و  گيریم 
از مقابل  با کمک مسئوالن، مشکالت را  و 
صاحبان  و  کشاورز  کننده،  توليد  صنتعگر، 
برای  اکنون  که  امکاناتی  و  برداریم  صنایع 
عراق  بازارهای  در  حضور  منظور  به  ما 
ورود  برای  روسيه  حتی  ميانه  آسيای  و 
کاالها و پخش مواد غذایی باز شده، بسيار 

است. مطلوب 
ساليانه  صادرات  متوسط  ادامه،  در  خاکی 
و  کرد  عنوان  دالر  ميليون   200 را  قم  استان 
است  آمده  بدست  حالی  در  رقم  این  افزود: 
که بخشی از صادرات ما در خارج از استان 
ثبت می شود و به عنوان مثال فرش ابریشمی 
است  قم  صادراتی  اصلی  محصوالت  از  که 

معموال از قم صادر نمی شود.
کفش  صادرات  و  توليد  در  گفت:  وی 
قرار  اول  ماشينی که در کشور در رتبه های 
داریم شاهد هستيم که صادرات این محصول 
بيشتر از استان های دیگر انجام می شود که 
صادرات  متوسط  شد،  ذکر  که  مواردی  با 

ساليانه استان به 300 ميليون دالر می رسد.
های  کفش  انواع  پالستيک،  صنعت  وی 
پتروشيمی،  ابریشم، مواد  ماشينی، فرش های 
اقالم  و  نفتی  های  فرآورده  شيميایی،  مواد 
ترین  مهم  را  مواد کشاورزی  و  غذایی  مواد 

محصوالت صادراتی استان قم ذکر کرد.
 500 و  هزار  دو  به  نزدیک  شد:  یادآور  وی 
در  و کوچک  بزرگ  توليدی صنعتی  واحد 

استان قم فعال است.

برجام زمینه ساز وفاق و همگرایی 
سیاست های اقتصادی قم

نخستین نشریه اقتصادی استان قم


