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دیباچه

کوتاه از اقتصاد استان

معماری  و  شهرسازی  شورای عالی  دبیر 
رئیس  و  استاندار  به  نامه ای  طی  ایران 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوبه 
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را 
پیرامون محور حرم حضرت معصومه)س( 
تا جمکران با تاکید بر طراحی شهری و 

توجه به تامین آب ابالغ کرد.
در نامه پیروز حناچی آمده است: شورای عالی 
مورخ  جلسه  در  ایران  معماری  و  شهرسازی 
شهری  طراحی  پروژه  درخصوص   95.۴.28
محور حرم تا جمکران موضوع بند ۳ مصوب 
تاکید  با  مذکور  طرح  تا  کرد  مقرر   8۶.2.2۴
کمیته  توسط  زیر  موارد  به  توجه  ضرورت  بر 
تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های 
واجد ارزش با حضور نمایندگان استانداری و 
نتیجه  و  بررسی  ماه  شهرداری ظرف مدت دو 
ارایه  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  به 
پیوندی  هم  و  یکپارچگی  ساماندهی،  شود.- 
محور با بافت پیرامونی )بافت شهری در سکانس 
 -)۳ سکانس  در  روستایی  بافت  و  ۱و2  های 

یکپارچگی طراحی محور با طرح جامع مسجد 
جمکران- مالحظات و تاثیرات عوامل اقلیمی، 
محیطی-  زیست  و  طبیعی  و  فرهنگی  هویت 
توجه به احکام و ضوابط طرح جامع ساختاری 

های  سرانه  تخصیص  در  خصوصا  راهبردی 
خدماتی به نحوی که از بارگذاری فراتر از حد 
سرانه های خدماتی در اطراف محور خودداری 
و حداکثر هماهنگی بین طرح های باالدست و 

این طرح صورت پذیرد.- تعیین نوع کاربری ها و 
فعالیت های پیرامون محور )با تاکید بر فضای سبز 
و گردشگری مقیاس منطقه ای و عرصه های سبز 
و باز عمومی(- تعیین آب موردنیاز، نحوه تامین 
آب و ایجاد زیرساخت های انتقال و توزیع آب. 
همچنین دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری 
درباره  را  شورا  مصوبه  دیگری  نامه  طی  ایران 
پروژه گردشگری در 2۰ کیلومتری شهر قم ابالغ 

کرد. 
عالی  شورای  است:  آمده  حناچی  نامه  در 
مورخ  جلسه  در  ایران  معماری  و  شهرسازی 
95.۴.28 پس از استماع گزارش دبیرخانه شورا، 
ضمن تقدیر از تالش های مراجع فعلی استانی 
ضمن  پروژه،  این  وضعیت  تعیین  جهت  در 
تاکید بر مصوبه قبلی شورای عالی شهرسازی و 
معماری ایران مبنی بر توقف عملیات اجرایی، 
مقرر کرد تا پس از بررسی و انجام ارزیابی های 
مراجع  در  پروژه  تکلیف  تعیین  مراجع  الزم، 
پیشنهاد جدید جهت  هرگونه  و  انجام  استانی 
بررسی و تصویب در شورای عالی به دبیرخانه 

به وضعیت  با هشدار نسبت  عضو هیات رئیسه مجلس 
بحرانی دریاچه نمک قم، گفت: دریاچه نمک قم در 
فرا  زیست محیطی  بحران  یک  به  شدن  تبدیل  حال 

منطقه ای است.
احمد امیرآبادی فراهانی ، با بیان اینکه دریاچه نمک قم در حال 
تبدیل شدن به یک بحران زیست محیطی فرامنطقه ای است، تصریح 
کرد: ریزگردهای ناشی از خشکی این دریاچه نه تنها برای استان قم 
بلکه برای استان های همجوار مانند تهران، سمنان، مرکزی، اصفهان 
و حتی البرز بسیار خطر آفرین بوده و اگر هر چه سریع تر برای احیای 
آن چاره اندیشی نشود در آینده نزدیک ریزگردهای نمکی ناشی از 

آن وضعیت زندگی در این استان ها را بسیار سخت خواهد کرد.
تشدید  از  انتقاد  با  اسالمی،  قم در مجلس شورای  مردم  نماینده 
بحران ریزگردها در استان قم، یادآور شد: متاسفانه وضعیت هوای 
قم به دلیل بحران ریزگردهای ناشی از خشکی دریاچه نمک بسیار 
نامطلوب بوده به طوری که در برخی روزها ریزگردها حتی باالتر از 

حد استاندارد و در وضعیت هشدار قرار گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه عدم مدیریت منابع 
آب و حق آبه های زیست محیطی سبب بروز ریزگردها در استان قم 
شده است، افزود: متاسفانه حفر چاه های غیرمجاز و بهره برداری بی 
رویه از آب های زیرزمینی و منابع آبی به خشکی دریاچه نمک دامن 
زده بنابراین به صورت جدی نیاز است مسئوالن نهایت اهتمام خود 
را در راستای مدیریت منابع آب و اختصاص حق آب  این دریاچه 

برای احیای آن داشته باشند.
امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه تاکنون هیچ گونه اقدام عملی مناسبی 
از سوی دولت برای بهبود وضعیت دریاچه نمک قم صورت نگرفته، 
ادامه داد: بارها این مساله را در جلسات مختلف استانی و همچنین 
مجلس شورای اسالمی به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست 
متذکر و حتی در این باره نامه های متعددی خدمت ایشان ارسال 
کردم که در نهایت ایشان قول داد کمیته ای برای پیگیری وضعیت 
این دریاچه تشکیل دهد ولی متاسفانه نه تنها هیچ گونه اقدام عملی 
برای احیای این دریاچه صورت نگرفت بلکه تشکیل کمیته مذکور 
هم در حد شعار باقی ماند. نماینده  مردم قم در مجلس شورای 

اسالمی، با بیان اینکه بحران دریاچه نمک قم بیشتر از دریاچه ارومیه 
است، تصریح کرد: اگر مساله دریاچه ارومیه برای یک الی دو استان 
خطرآفرین بود ولی تبعات ناشی از خشکی این دریاچه تمامی مناطق 
مرکزی کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد بنابراین انتظار داریم 
همانگونه که دولت اقدامات موثری برای احیای دریاچه ارومیه انجام 
داده پیش از آنکه خشکی این دریاچه به بحرانی جدی و فرامنطقه 
ای تبدیل شود اقدامات عملی و اصولی مناسبی را هم برای بهبود 

وضعیت دریاچه نمک  به کار برد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی، با هشدار نسبت به خالی 
کرد:  تصریح  سکنه،  از  نمک  دریاچه  اطراف  روستاهای  شدن 
متاسفانه ساکنان برخی از روستاها به دلیل تبعات ناشی از خشکی این 
دریاچه و تشدید ریزگردها در حال مهاجرت هستند در حالی که 
مهاجرت روستاییان تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی را مانند حاشیه 
نشینی به همراه خواهد داشت بنابراین دولت باید برای جلوگیری از 
مهاجرت روستاییان هر چه سریع تر نسبت به احیای دریاچه نمک 

تدابیر الزم را اتخاذ نماید.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم با بیان 
 4۰ مشاغل  صاحبان  از  امسال  اینکه 
گرفته  مالیاتی  اظهارنامه   8۰۰ و  هزار 
و  هزار   23 تعداد  این  از  که  شده 
اعالم کرده اند گفت:  فقره صفر   4۰۰
اصناف  روی  پیش  چالش  مهمترین 

عدم اطالع از اجرای قوانین است.
سعید حسنی در جلسه اقتصاد مقاومتی استان 

با اشاره به اینکه بنا به اعالم اتاق اصناف از ۱۰ 
هزار واحد صنفی فاقد پروانه در استان ۶ هزار 
اما  داشت:  اظهار  است  شده  شناسایی  واحد 
آمار اداره کل امور مالیاتی استان رقمی بیش 
از این آمار را نشان می دهد. وی با بیان اینکه 
مالیات  قانون  زمینه  در  ابطال  پرونده   22۰ از 
تصریح  و  خبرداد  استان  در  افزوده  برارزش 
برای  پروانه  بدون  واحدهای  شناسایی  کرد: 

شفافیت فعالیت های اقتصادی است.
داد:  ادامه  قم  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
عدم  اصناف  پیش روی  چالش  مهمترین 
اطالع از اجرای قوانین است که در این زمینه 

کالس های آموزشی برگزار شده است.
وی خاطرنشان کرد: امسال از صاحبان مشاغل 
۴۰ هزار و 8۰۰ اظهارنامه مالیاتی گرفته شده 
فقره صفر   ۴۰۰ و  هزار   2۳ تعداد  این  از  که 

اعالم کرده اند، یعنی نه اطالعاتی دادند و نه 
مالیاتی، ۱۰ هزار نفر هم مالیاتی بین ۱ ریال تا 
رقم  میانگین  که  شده  اعالم  تومان  میلیون   ۱

پرداختی ۳۰ هزار تومان بوده است.
تولید که ۱9  حسنی تصریح کرد: در بخش 
درصد مالیات استان را به خود اختصاص داده 
فاکتورهای  هم  بخش  این  در  مشکل  عمده 

جعلی و ارزش افزوده است.

میلیارد  از اختصاص 9۰  معاون وزیر راه و شهرسازی 
تومان به مشهد و 36 میلیارد تومان به قم و شیراز برای 
بهسازی و نوسازی بافت  های ناکارآمد این شهرها خبر 

داد.
حمد سعید ایزدی اظهار کرد: سازمان مدیریت دو ردیف بودجه 
مستقل به شرکت عمران و بهسازی شهری اختصاص داده که یکی 
اختصاص 9۰ میلیارد تومان به مشهد و دیگری تخصیص ۳۶ میلیارد 

تومان برای قم و شیراز است و هردو ردیف به بهسازی بافت های 
حاشیه ای و ناکارآمد این شهرها اختصاص یافته است.

وی افزود: این دو برنامه به صورت اهرمی هستند؛ بدین صورت 
که این بودجه می تواند با مکمل هایی به سه یا چهار برابر افزایش 
یابد زیرا این مبالغ به شرطی اختصاص می یابند که شهرداری و 
دستگاه های دیگر هم منابع بیاورند. در این صورت با 9۰ میلیاردی 
که به مشهد اختصاص یافته می توانیم 2۷۰ میلیارد تومان پروژه داشته 

باشیم.
ایزدی با بیان اینکه دولت مصمم است تا از طریق نوسازی و بهسازی، 
بخش مسکن را از رکود خارج کند، به تعهد دولت در پرداخت ۱۰ 
درصد یارانه سود تسهیالت نوسازی بافت های ناکارآمد اشاره کرد 
و افزود: سود تسهیالت نوسازی ۱8 درصد است که ۱۰ درصد 
آن را دولت تقبل می کند. لذا شهروندان می توانند برای بهسازی 

بافت های ناکارآمد، تسهیالت با سود هشت درصد دریافت کنند.

آغاز  بتوان  شاید  را  امسال  تابستان 
غفلت  مورد  اگر  که  دانست  بحرانی 
قرار گیرد جبران آن بسیار سنگین است 
. ریزگردها امسال بارها وضعیت هوای 
شهر قم را در حالت ناسالم قرار داد که 
تداوم آن عهالوه بر مشکالت بهداشتی 
و زیست محیطی اقتصاد استان را هم به 
چالش خواهد کشد .بنیاد قم پژوهی در 
جلسات اخیر خود با حضور کارشناسان 
موضوع  این  بررسی  به  مدیران  و 

پرداخته است.
با  استان   زیست  محیط  حفاظت  امدیرکل 
آنچه کارشناسان در خصوص  اینکه  به  اشاره 
بعنوان فاجعه میدانند  ریزگردها در هوای قم  
فصل های  در  گفت:  است،  راه  ابتدای  تازه  ؛ 
بهار و تابستان که ریزگردها به شهر قم هجوم 
ریزگردها  مسئله  نگران  مسئوالن  می آورند، 
می شوند اما همین که پاییز و زمستان می رسد 

این موضوع فراموش می شود.
محیط  داد:وضعیت  ادامه  دانیالی  رحمان  سید 
به شرایطی رسیده که مسئوالن در  زیستی قم 
این زمینه نه تنها وظیفه اطالع رسانی که در واقع 

وظیفه افشاگری دارند.
وی با انتقاد با درباره راه اندازی نیروگاه جدید 
حرارتی در قم  افزود: ما هیچ گاه موافق ساخت 
قم  فعلی  نیروگاه  نیستیم.  قم  شهر  در  نیروگاه 
۱.2 برابر شهر قم گاز مصرف می کند. احداث 
یک نیروگاه دیگر موجب می شود که سه برابر 
یک کالن شهر در قم گاز مصرف شود که این 
موضوع موجب خشکی هوا و کاهش بارندگی 

خواهد شد.
به وجود سه هزار حلقه چاه غیر  اشاره  با  وی 
مجاز در استان قم عنوان داشت: پرکردن این 
کار  و  دارد  همراه  به  اجتماعی  تنش  چاه ها 

ساده ای نیست.
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
قم، بخش بزرگی از مشکل در استان قم از آنجا 

آغاز شده که استان های باال دست در حوضه 
وی  داشته اند.  بی رویه ای  برداشت های  آبخیز، 
با اشاره به اینکه تقاضای بنیادین محیط زیست 
قم، احیای حقابه های زیست محیطی دشت ها 
است افزود: تقاضای ما این است که استانداران 
تمام استان های حوضه آبخیز دریاچه نمک به 
یک جمع بندی برای احیای بخشی از حقابه های 

زیست محیطی استان قم برسند.
دانیالی با اشاره به اینکه قدرت این کار در استان 
قم وجود دارد اما اراده ای دیده نمی شود گفت: 
قم آب برای شرب نداشت اما قدرتی که در این 
استان موجود بود موجب شد این آب از مسافتی 
باید  تأمین حقابه ها هم  برای  تأمین شود،  دور 

چنین اتفاقی بیفتد.
احمدرضا شفیعی، معاون فنی اداره  کل محیط 
زیست استان نیز با اشاره به اینکه وضعیتی که 
امروز مشاهده می شود، تازه شروع یک بحران 
است، اظهار داشت: این بحران تنها به ریزگردها 
ختم نمی شود و در عرصه های مختلف گریبان 

ما را خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه طی 5۰ سال اخیر ۱۱ روستا 

در استان قم کامال خالی از سکنه شده که برخی 
از آنها هزاران سال قدمت هم داشته اند، افزود: 
بقیه روستاها را هم دولت با بودجه خودش سرپا 
نگه داشته و در واقع دیگر کارکرد روستا ندارد. 
وی  با اشاره به ریشه های به وجود آمدن این 
حوضه  انتهای  در  قم  استان  داد:  ادامه  مشکل 
در  بی رویه  برداشت های  و  دارد  قرار  آبخیز 
اخیر  سال  در 5۰  سد  احداث ۶۰  و  باالدست 
روزها  این  وضعیت  آمدن  وجود  به  سبب 
است. به گفته وی بسیاری از این سدها فقط در 
سال های نخست آبیاری کرده اند و پس از اینکه 
کرده اند،  را شور  پایین دست خود  زمین های 
سدها  این  پشت  که  نداشته  وجود  آبی  دیگر 

جمع شود.
سید محمد تقی سجادی مدیرکل آبخیزداری و 
منابع طبیعی استان نیزبا اشاره به اهمیت در نظر 
اجرای  در  محیطی  زیست  مالحظات  گرفتن 
این ضوابط  قم  در  اقتصادی گفت:  طرح های 

تنها روی کاغذ اعمال می شود. 
به  امروز  که  عرصه هایی  اظهارداشت:  وی 
کانون های تولید ریزگرد تبدیل شده اند، چهار 

که  بودند  حاصلخیز  و  سبز  آنقدر  پیش  دهه 
دام هایی مانند گاو و اسب در آن چرا داشتند. 
وی با اشاره به اینکه سد ۱5 خرداد در باالدست 
به دریاچه نمک  می ریختند  رودخانه هایی که 
به  سد  این  ساخت  برای  گفت:  شد،  ساخته 
منظور تأمین آب شرب اضطراری وجود داشت 
اما ساخت بیش از 2۰۰ سد کوچک و بزرگ 
در باالدست این رودها بدون توجه به نیاز زیستی 
اراضی پایین دست چه توجیهی می تواند داشته 

باشد؟
به گفته وی مدیریت منابع باالدستی در دست 
استان قم نبوده اما عوارض این مدیریت نادرست 
دامن گیر استان شده به طوری که در حال حاضر 
در استان قم با مساحت یک میلیون و ۱2۳ هزار 
هکتار، ۴۰۰ هزار هکتار بیابان وجود دارد که به 

سرعت رو به گسترش است.
سجادی افزود: ۱۰5 هزار هکتار از این اراضی 
نقاط  در  که  هستند  ریزگرد  تولید  کانون های 
مختلف استان پراکنده شده اند و ۴5 هزار هکتار 

آن در دشت مسیله واقع شده است.
زیادی  مدت  اینکه  وجود  با  داد:  ادامه  وی 
اما  هستیم  ریزگردها  موضوع  درگیر  است 
نداریم  موضوع  این  در  دقیقی  مطالعات  هنوز 
تا بتوانیم این را اثبات کنیم که ریزگردها دقیقا 
منشأ داخلی دارند یا خارجی اما از آنجا که قم 
با کشورهای همسایه از جمله عراق و عربستان 
فاصله بسیار دارد، قسمت عمده ریزگردها که 
معموالً می گویند ۷۰ درصد، از بیابان های داخل 
قرار  اگر  است. وی گفت:  گرفته  منشأ  استان 
باشد برای ضوابط زیست محیطی اهمیتی قائل 
شویم، نباید در جاده سازی و ریل سازی از هر 
نقطه ای خاکبرداری کرد و همچنین نباید در هر 

نقطه ای از استان اجازه معدن بدهیم.
قم  استان  طبیعی  منابع  و  آبخیزداری  مدیرکل 
استان  بار ۱8  قم  است  قرار  وقتی  اضافه کرد: 
باید  هم  کشور  بکشد،  دوش  به  را  کشور 

هزینه های این موضوع را به قم پرداخت کند.

امسال را باید یکی از سال های مهم در عرصه اقتصاد ایران دانست. 
سالی که مقام معظم رهبری در نخستین روز آن را سال اقتصاد 

مقاومتی، اقدام و عمل نام نهادند. 
عالوه بر این ، سال 95 سال نخستی است که برجام عملیاتی شده 
و دولت امید و تدبیر نیز سال آخر خود را سپری می کند .آنچه 
در شرایط کنونی کشور بیش از هر امری مهم به شمار می رود؛ 
وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور است که نیازمند تالش مضاعف 

دولت در شرایط کنونی است. 
برجام هرچند با کار شکنی و بد عهدی امریکایی ها همراه بوده اما 
دولت نیز نباید فرصت ها را از دست بدهد و شرایط را برای خروج 
از رکود فعلی مهیا سازد. مقام معظم رهبری همواره بر اقتصاد 
مقاومتی تاکید دارند و آن را راه توسعه اقتصادی ایران می دانند، لذا 
باید  دولت با حمایت جدی تر از تولید داخلی و هموار ساختن راه 

تولید کنندگان بسترهای اقتصاد مقاومتی را مهیا ساخت .
تولید کنندگان همواره خواستار حمایت دولت به خصوص در 
مورد سودهای بانکی و مالیات بر ارزش افزوده  بوده اند و دولت نیز 
باید این حمایت را جدی تر از قبل دنبال نماید تا تولید کننده داخلی 
بتواند در بازاری که کشورهای دیگر با تولید کاالی ارزان گوی 
رقابت را از او ربوده اند حاضر باشد و کاالی ایرانی بار دیگر در 

داخل و خارج کشور بازار مصرف خود را بازیابد.
مدیر مسوول

ایجاد قطار سریع السیر در مسیر قمـ  اراک 
و  راه  وزیر  آخوندی  عباس   - شهرسازی  و  راه  وزارت 
بازآفرینی شهری  شهرسازی در شانزدهمین جلسه ستاد ملی 
قطار  کردن  خطه  دو  نقل،  و  حمل  حوزه  در  گفت:  پایدار 
در  و  است  گرفته  قرار  کار  دستور  در  اراک  ـ  قم  ـ  تهران 
حال مذاکره هستیم تا بتوانیم قطار سریع السیر را در مسیر قم 

ـ اراک ایجاد کنیم.

بررسی مشکالت اتحادیه ها
بررسی مشکالت  - جلسه  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت، 
فروش  و  تعویض  و  حلوایی  و  سوهان  صنف  های  اتحادیه 
روغن موتور با حضوررئیس سازمان صنعت معدن و تجارت 
اصناف  اتاق  ریاست  و  ها  اتحادیه   مدیره   هیئت  اعضای  و 

برگزار گردید.

کشت 4 رقم وارداتي بذر پنبه در منطقه قمرود
بهبود تولیدات گیاهي سازمان جهاد  ایانا - رضا وکیل معاون 
پنبه  بذر  وارداتي  رقم   ۴ گفت:امسال  قم  استان  کشاورزي 

به صورت آزمایشی در منطقه قمرود کشت  شده است.

 دولتی ها مانع پیشرفت ناشران خصوصی 
فارس-حمید خرمی رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان استان 
قم گفت: رهبر معظم انقالب بارها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی 
مبنی بر تقویت بخش خصوصی تأکید کردند اما در بخش نشر 

شاهد حضور بیشتر ناشران دولتی و حمایت از آنها هستیم.

کاهش برداشت از منابع آبی قم 
ایرنا – محمد رضا طالیی  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
گفت: این سازمان برنامه ای 5 ساله ارائه داده و متعهد شده است 
که برداشت از منابع زیرزمینی را 5۰ درصد کاهش دهد بدون 

اینکه ذره ای از درآمد کشاورز کاهش پیدا کند.

واگذاری سه هزار واحد مسکن مهر در قم تا پایان سال
ایرنا-  محمد رضا فرج، مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی 
قم گفت:سه هزار و 958 واحد از تعهدات مسکن مهر استان باقی 
مانده که دو هزار و 958 واحد آن تا پایان امسال و یک هزار واحد 

نیز در سه ماه نخست سال آینده به متقاضیان واگذار می شود.

مشارکت بخش خصوصی در طرح های راه سازی 
ایرناـ  حسن صبوری  مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: طرح 
های مهم راهسازی در استان پس از مطالعات کارشناسی به خوبی 
مشخص و برای اجرا به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی 

می شود.

تولید اولین موتورسیکلت برقی استاندارد کشور 
سیکلت  موتور  اولین  گفت:  استان  استاندارد  مدیرکل  ایسنا- 
شد.  استاندارد  مجوز  اخذ  به  موفق  قم  استان  در  کشور  برقی 
یک شرکت  در کشور،  بار  اولین  برای  گفت:  فرزانه  منصور 
تولید موتورسیکلت پس از طی مراحل مختلف، اعم از بازرسی 
انجام  و  تولید  خط  از  استاندارد  کارشناسان  نمونه برداری  و 
آزمون های استاندارد و کسب نتایج قبولی، موفق به اخذ گواهی 
تأیید نوع موتورسیکلت های برقی خود از اداره کل استاندارد 

استان شد.

بخش خصوصی و رکود تئاتر 
مهر- احمد سلیمانی مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری قم 
گفت: واگذاری تاالر مرکزی شهر به بخش خصوصی که با تئاتر 

سر و کار ندارند، باعث رکود و توقف تئاتر قم می شود.

بدهی های شهرداری قم عامل انسداد راه توسعه
مهر-  مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم گفت: بدهی های شهرداری 
قم به پیمانکاران سبب شد تا راه توسعه شهر مسدود شود که 
امیدواریم راه حل هایی که مطرح شده به رفع این موانع منجر شود.

مونوریل بدون مسافر
مهر- علیرضا قاری قرآن معاون شهردار قم با بیان اینکه تاکنون 
25۰ میلیارد تومان در پروژه منوریل قم هزینه شده، گفت: این 

پروژه با تکمیل فاز نخست، مسافری ندارد. 

راه اندازی دفتر اسیفا در قم
اندازی شعبه  راه  از  عامل آسیفا  مدیر  ایسنا-روانبخش صادقی 
آسیفا در قم در آینده ای نزدیک خبر داد وگفت: آسیفا در بین 
و  حمایت  .وی  دارد  را  بیشترین عضو  سینما  خانه  انجمن های 
پشتیبانی فنی از انیمیشن را گامی برای توسعه این صنعت برشمرد و 
آن را زمینه ساز حضور بهتر محصوالت ایرانی در بازارهای جهانی 

و ایجاد فرصت های پایدار شغلی در کشور دانست.

اخطار به خانه های رها شده در بافت فرسوده
ایلنا- علی رضا اقبالیان شهردار منطقه هفت قم از اخطار به مالکان 
خانه های فرسوده و رها شده برای بازسازی و تعیین تکلیف خبر داد.

تجار آمریکایی در راه قم 
ایسنا- حمید کارگر رئیس مرکز ملی فرش ایران  در نشست با 
فعاالن صنعت فرش استان لرستان گفت:قرار است در شهریورماه 
گروهی از آمریکا توسط دفتر مرکز ملی فرش ایران به کشورمان 
سفر کنندو در طی این سفر از صنعت فرش در استان های اصفهان، 

قم و فارس بازدید خواهند کرد.

آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه محور قم - آوه
ایرنا – عباس فراهانی مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل راه 
و شهرسازی استان گفت: طرح احداث باند دوم قطعه سه محور 
قم - آوه به طول ۷ کیلومتر و انعقاد قراردادی بالغ بر 55 میلیارد 

ریال اجرایی شد.

ضرورت سرمایه گذاری بخش خصوصی 
امور  در  قم  شهردار  مقام  قائم  معرفت  محمدرضا  فارس- 
بوستان  آبی  پارک  گفت:  مالی  منابع  تأمین  و  سرمایه گذاری 
غدیر قم به عنوان نخستین پارک آبی شهر به صورت آزمایشی 
فعالیت کرده و باید زمینه جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در 

بوستان های بزرگ شهر مهیا شود.

طرح ایجاد شهرک سوهان در قم 
تسنیم - سیدحسن رضوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان قم با بیان اینکه طرح ایجاد شهرک سوهان در دستور کار 
قرار دارد افزود: شهرک چاپ و نشر حدود ۱ دهه بال استفاده بود 
که با تدبیر استان از حالت تخصصی خارج شد و اصناف می توانند 

برای ورود و فعالیت در این شهرک اقدام کنند.

افزایش حضور سرمایه گذاران 
ایرنا - امیر طیبی نژاد مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان از افزایش صد درصدی حضور سرمایه گذاران و متقاضیان 
استقرار در شهرک های صنعتی استان طی سه ماهه نخست امسال 

خبر داد.

برخورد قاطع و بدون اغماض با صنایع آالینده
ایرنا- سید رحمان دانیالی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با 
بیان این که استان قم دارای بیش از 2 هزار و 2۰۰ واحد صنعتی و 
تولیدی، پنج شهرک صنعتی، پنج ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه 
اقتصادی است، گفت: این اداره کل با صنایع آالینده ای که مسائل 
محیط زیستی را رعایت نکنند بدون اغماض و قاطعانه برخورد 

می کند.

تسویه 8 هزار میلیارد ریال از بدهی های شهرداری 
اینکه  بابیان  بیاتی رئیس شورای اسالمی شهر قم  مهر- ولی اهلل 
5 هزار میلیارد ریال از بدهی های بانک ملی از شهرداری تهاتر 
شده، گفت: امسال ۷ تا 8 هزار میلیارد ریال از بدهی های شهرداری 

پرداخت می شود.

سرمایه گذاری 35 میلیارد ریالی در 4 ماهه نخست 
سال جاری

سازمان صنعت،معدن و تجارت - محمد حسن تقوی رئیس اداره 
طرح ها و برنامه ریزی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اعالم 
کرد: در ۴ ماهه نخست سال جاری تعداد ۱۶5 جواز تاسیس واحد 
صنعتی با سرمایه گذاری ثابت ۳۴855 میلیارد ریال و اشتغال 25۷5 

نفر صادر شده است.

تدوین بسته هاي تشویقي براي شتاب بخشي
 به احیاي بافت هاي فرسوده

 شهرنیوز- علیرضا خاکي مدیرعامل سازمان بهسازي، نوسازي 
و زیباسازي اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( از 
تدوین بسته هاي تشویقي براي شتاب بخشي به احیاي بافت هاي 

فرسوده در قم خبر داد.  

 اجرای عملیات بهسازی قطعه یک 
محور قم - سفلچگان - راهجرد

 ایرنا - داود طلوعی سرپرست راهداری استان با اشاره به اینکه 
عملیات بهسازی قطعه یک محور قم - سفلچگان - راهجرد در 
حال انجام است، گفت: طول مسیر در حال بهسازی این قطعه، ۱۷ 

کیلومتر و عرض متوسط آن 8 متر است.

راه اندازی سامانه ثبت نام بیمه کارگران
 ساختمانی استان 

تسنیم - اکبر شوکت دبیر اجرایی خانه کارگر قم با بیان اینکه 
سامانه ثبت نام بیمه کارگران ساختمانی در حال راه اندازی است، 
از کارگران ساختمانی عضو  نفر  استان قم 25 هزار  گفت: در 

انجمن ها و تشکل های صنفی هستند. 

 25۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری خارجی در استان
ایرنا -  عیسی رضایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری قم، از سرمایه گذاری بخش خارجی در این استان 
خبر داد و گفت: 25۰ میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت های 
گردشگری توسط سرمایه گذاران خصوصی صورت گرفته است.

واردات سنگ های ساختمانی و تعطیلی معادن
 ایرنا -  امیر هوشنگ طیبی نژاد مدیرعامل شرکت شهرک های 
در  بی رویه سنگ های ساختمانی  واردات  قم گفت:  صنعتی 

دولت گذشته معادن قم را به تعطیلی کشانده است.

افزایش مدت اقامت زائرین
تالش  تمام  گفت:  قم  شهردار  نژاد  سقائیان  دکتر  نیوز-  شهر 
مدیریت شهري بر این است که میزان ماندگاري زائر در قم به 
زیرساخت هاي  ارتقاء  با  امر جز  این  و  برسد  باالي 2۴ ساعت 

بخش هاي مختلف میسر نیست.  
 

تعطیلی3۰ درصد واحد های صنعتی استان 
تسنیم - نصراهلل بازوند  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم با 
بیان اینکه با حمایت مادی و معنوی می توان واحدهای صنعتی را به 
چرخه اقتصادی بازگرداند گفت: بر اساس آمار، 2 هزار و ۴۱ واحد 
صنعتی در قم موجود است که حدود ۳۰ درصد آن ها تعطیل است. 

ماموریت دو ماهه به استانداری و شهرداری قم برای طراحی شهری

هشدار نسبت به وضعیت دریاچه نمک

بی اطالعی از قوانین مالیاتی چالش اصناف استان

اختصاص اعتبار برای بهسازی و نوسازی بافت  های ناکارآمد قم

ریزگردها؛ بالی جان اقتصاد استان

سیمای اقتصادی استان

دولت و نیاز تولید

کوتاه از اقتصاد استان
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اخبار استان

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: کسی نمی داند 
استان قم چه مزیت هایی دارد که قابل سرمایه گذاری 
است باید در همایش هایی مزیت های استان برای 

سرمایه گذاری معرفی شود.
دکتر علی الریجانی در جلسه شورای اداری استان قم با اشاره به 
گزارش مدیران استان در این جلسه اظهار داشت: گزارش هایی 
که مدیران استان، ارائه کردند نشان دهنده تالش هایی است که در 

شرایط نیمه سخت توسط این مدیران صورت گرفته است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت: گسترش مترو 
و خطوط B و C آن، تکمیل مونوریل، بیمارستان سازی، فرودگاه 
و تکمیل آبرسانی برای آبادانی قم الزم است، که در این جلسه نیز 
مدیران به این مسائل اشاره کردند. رئیس مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه اولین راهکار برای حل مشکالت اقتصادی جذب 
سرمایه است گفت: می توان با جذب سرمایه وضع اقتصادی را 
بهبود بخشید و به حوزه آسیب های اجتماعی نیز رسیدگی کرد. 
اگر مدیران بتوانند جذب سرمایه گذاری های کالن را انجام دهند 
وضع بهبود خواهد یافت در غیر این صورت تنها می توانیم به اداره 

ادارات برسیم. 
رئیس نهاد قانونگذاری کشور با بیان اینکه در فضای فعلی باید 
بستر برای سرمایه گذاری فراهم شود گفت: اگر می خواهیم 
باعث فخر استان قم شویم باید به آبادانی قم بپردازیم که نیاز به 
تالش دارد مدیران استانی تنها نباید به وجود مرجعیت معظم در 
استان قم افتخار کنند زیرا مراجع عظام تقلید از گذشته در استان 

قم حضور داشتند و باعث فخر جهان اسالم هستند.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه حدود ۶۰۰ پروژه عمرانی در استان قم 
وجود دارد گفت: با این شرایط حدود 2۰ سال طول می کشد تا 
این پروژه های عمرانی تکمیل شود که البته در آن زمان این پروژه ها 
کلنگی می شود پس تا جایی که ممکن است باید این پروژه ها 
به بخش خصوصی واگذار شود. رئیس قوه مقننه گفت: بعضی از 
افراد استان قم به من اعالم کردند که می توانند برخی پروژه ها را 
تکمیل کنند دولت نیز باید خود را از پروژه های نیمه تمام آزاد کند 
تا آبادانی ایجاد شود. دکتر الریجانی متذکر شد: استاندار قم باید 
کمیته یا مسئولی را تعیین کند تا واگذاری پروژه ها توسط مدیران 
توسط  ها  پروژه  این  واگذاری  توان  می  استانی رصد شود که 
مدیران به بخش خصوصی را به عنوان یک شاخص مثبت برای 

ارزیابی عملکرد مدیران در نظر گرفت.

قم گنجینه ناشناخته 
برای سرمایه گذاران

و  صنعت گران  از  تجلیل  مراسم  و  صنعت  ملی  روز 
معدن کاران نمونه استان قم  با حضور رییس مجلس 
معدن  خانه  و  صنعت   خانه  رؤسای  اسالمی،  شورای 
حالی  در  استان  اقتصادی  فعاالن  و  مسوالن  و  ایران 
برگزار شد که  شرکت کنندگان بر حمایت دولت از 

کیان تولید و صنعت ملی همصدا بودند.
با  مراسم   این  در  ایران   تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  رئیس 
بیان اینکه مصوبات مجلس در حوزه رفع موانع اشتغال و تولید 
باید پیگیری شود گفت: دی ماه سال 8۷ قانون رفع موانع تولید 
اقتصاد  قانون در تحقق  این  به تصویب رسیده است که اجرای 

مقاومتی تاثیر قابل توجهی دارد.
سهل آبادی، با اشاره به سخنان رهبر انقالب اسالمی، در مورد لزوم 
مقابله با ورود کاالهای قاچاق تصریح کرد: وصول مطالبات بخش 
صنعت باید مورد توجه مسؤوالن قرار گیرد، قانون استفاده از توان 

داخلی و توسعه صنایع دریایی اکنون در کشور اجرا نمی شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها باید 2۰ الی 
۳۰ درصد از این بخش برای حوزه صنعت هزینه شود اما تاکنون 

مبلغی در این راستا پرداخت نشده است.
شرایط  از  کشور  تولیدی  واحدهای  اینکه  بیان  با  سهل آبادی 
مطلوبی برخودار نیستند، گفت: از سال 8۰ تا 9۳ در حدود 5 هزار 
و 899 واحد با بیش از ۱2۰ هزار کارگر تعطیل شده و این آمار 
در سال گذشته به ۶ هزار و 8۰۰ واحد تولیدی افزایش یافته است؛ 
اکنون ۳۰ درصد از کارخانه های کشور تعطیل است و ۳8 درصد 

کارخانه  های فعال، مورد بهره برداری مطلوب قرار می گیرند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت صنعت گران و معدن کاران 
وجود  با  داد:  ادامه  و  برد  نام  اقتصادی  جبهه  مقدم  سربازان  را 
تالش های بیگانه واحدهای تولیدی روند حرکت خود را ادامه 
داده اند اما حوادث غیر مترقبه مشکالت خاصی برای این قشر به 

وجود آورده  که مسؤوالن باید به این مشکالت توجه کنند؛ اکنون 
با وجود برجام وضعیت صنعت و معدن مطلوب نیست.

فزایش  نیز  ایران  معدن  خانه  رئیس  بهرامن،  رضا  محمد 
سرمایه گذاری ها را عامل توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: 
مجلس شورای اسالمی باید با نگاه های ویژه بودجه های الزم برای 

حوزه صنعت را تصویب کند.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت از مشکالت 
اقتصادی کشور است، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی، راهبردی برای 
رسیدن به نتایج مورد نظر اقتصادی در کشورهای مختلف بوده اما 
تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی، نیازمند تامین زیرساخت ها و نقش 

کارآفرین ها در این عرصه و اعتماد به تاثیرگذاری ارکان اقتصاد 
مقاومتی و اصول این راهبرد است. 

دکتر علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی  نیز در این 
مراسم گفت: در شرایط رکود نباید سخت گیری مالیاتی وجود 

داشته باشد و باید تنفسی برای صنعتگران ایجاد کرد.
وی ادامه داد:شرایط اقتصادی به سمت بهبود در حال حرکت است 
گرچه شیطنت هایی وجود دارد ولی گام به گام جلو می رویم این در 
حالی است که برخی مشکالت مربوط به سازو کار درونی ما است 

و ارتباطی به شرایط بیرونی ندارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت: رفتار بانک ها 

نسبت به صنعتگران باید رفاقت آمیزتر باشد متاسفانه اکنون برخی 
شدت عمل ها وجود دارد و بلوکه شدن ۱۰درصد تسهیالت در 

ایجاد رونق اقتصادی اختالل ایجاد می کند.
وی ادامه داد: باید این گونه مشکالت را در برنامه ششم توسعه 
در مسیر حل شدن قرار دهیم، درحالی که برخی قوانین خوب 
تصویب شده اجرای آن با مشکل همراه است لذا باید نظارت های 
بیشتری ایجاد کرد و مجلس جدید تازه نفس بوده وعالقه مند 

است به این موضوع ها توجه بیشتری کند.
الریجانی اظهار کرد: باید فضای رونق اقتصادی و تولید در کشور 
را راه اندازی کنیم و راهی جز این برای حل مساله بیکاری نداریم 
و یکی از بخش هایی که می شود به آن توجه کرد برنامه ششم 
توسعه است تا برخی مشکالت اقتصادی مرتفع شده و نظارت های 

قوی تری فراهم شود. 
اقتصادی  مسائل  را روی  تمرکز خود  فعلی  وی گفت: مجلس 
طوری قرار داده است که اقدام ها به نفع تولید رقم بخورد و در 
مقابل مشکالتی که در زمینه تولید است، نباید خسته شد. باید 
با روحیه باز به سمت حل شدن آن ها حرکت کرد چرا که در 

مجموع شرایط کشور رو به بهبود است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی افزود: در این استان 
ظرفیت ها و مزیت های خوبی وجود دارد که رویش اقتصادی 
خوبی داشته باشد و یکی از مزیت های خوب قم نزدیــکی به تهران 
است و این امر زمینه را برای سرمایه گذاری های بهتر در قم فراهم 

می کند.
وی ضمن توصیه به مدیران استان قم گفت: باید بسیاری از زمینه ها برای 
سرمایه گذاری را فراهم کنید، گاهی اوقات مدیران مشکالتی 
می  منصرف  ها  آن  پای سرمایه گذاران می گذراند که  مقابل 
شوند، به استان های دیگر می روند و باید مدیران قم با آغوش باز 

به سمت حل مشکالت سرمایه گذاران بروند.

هم صدایی  مسووالن و فعاالن اقتصادی برای دفاع از صنعت داخلی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: 
میزان صادرات غیرنفتی قم به کشورهای هم جوار طی 4 

ماه نخست سال جاری حدود 35 میلیون دالر بوده است.
احمد ذاکری، با اعالم اینکه میزان صادرات در ۶ ماه نخست سال 
9۴ روند رو به رشدی نشان داده است، گفت: نیمه دوم سال گذشته 
نسبت به نیمه اول شاهد کاهش صادرات غیرنفتی بودیم. وی با 
اشاره به اینکه توسعه صادرات نیاز به برنامه ریزی و هدف گذاری 
ایجاد  و  صادرات  کاهش  دالیل  همه  شک  بدون  افزود:  دارد، 

رکود به وضعیت بازار و مسائل اقتصادی برنمی گردد.
نگاه  نبود  از  استان  قم  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  رئیس 
جامع و علمی به بخش تجارت استان انتقاد کرد و گفت: متأسفانه 
بازاریابی موجود در بخش تجارت و صادرات علمی و کاربردی 
نیست. وی با طرح این مطلب که بازاریابی سنتی نمی تواند به روند 

رقابتی عرضه کاال کمک کند، گفت: ضرورت راه اندازی یک 
شرکت هلدینگ صادراتی در استان به شدت احساس می شود.

ذاکری با بیان اینکه تولیدکننده کاال نباید دغدغه صادرات کاالی 
خود را داشته باشد، گفت: متأسفانه در قم تولیدکنندگان همان 
صادرکنندگان کاال هستند که این امر به چرخه توسعه تجاری 
ضربه وارد می کند. وی به روش تولید و عرضه کاال در قم انتقاد 
کرد و افزود: بدون شک نمی توان بدون شناخت ذائقه و سالیق 
مصرف کنندگان کاال وارد بازارهای جهانی شد. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت قم با تأکید براینکه قم ظرفیت های خوبی 
برای توسعه تجارت دارد، افزود: متأسفانه در استان ابتدا کاال تولید 
می شود و سپس با نگرانی های بسیار دنبال یافتن بازارهای مصرف 

هستیم. وی با اعالم اینکه توسعه تجاری استان نیاز به هم افزایی 
و همگرایی مسئوالن و صاحبان صنایع دارد، گفت: خوشبختانه 
راه اندازی تشکل ها و اتحادیه های صادرکنندگان در اتاق بازرگانی 

تحرک قابل قبولی را در بخش صنعت ایجاد کرده است.
ذاکری با بیان اینکه میزان صادرات استان در سه ماهه اول سال 9۴ 
بیش از 29 میلیون دالر بود، گفت: هرچند در چهار ماه اول سال 
جاری حدود ۳5 میلیون دالر صادرات داشته ایم اما از لحاظ وزنی 
با کاهش حداقل 5 درصدی مواجه هستیم. وی با عنوان این مطلب 
که افزایش صرفاً دالری کاال ضرورتاً نشانه توسعه و رشد نیست، 
اظهار کرد: رشد زمانی مطلوب است که میان میزان صادرات و 

مبلغ کاالی صادر شده سازگاری باشد.

در 4 ماه نخست سال جاری
35 میلیون دالر کاال از قم به کشورهای هم جوار صادر شد
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*** بعنوان یک فعال اقتصادی موفق و کارآفرین با تجربه 
قریب به چهل سال، رمز موفقیت خود را در چه می دانید ؟

من تولید خود را از صفر و با حمایت، راهنمایی و مشاوره پدرم شروع 
کردم و چون پدرم را با تمام وجود قبول داشتم از مشاوره  و راهنمایی 
ایشان همواره استفاده می کردم . ایشان به من یاد داد که هیچ وقت 
خسته نباید شد و خداوند بنده تالشگر را دوست دارد که من با تمام 
وجود به این مطلب اعتقاد دارم . تالش و تجربه در کنار یکدیگر 
همراه با بهره گیری از مشاوران متخصص و مجرب سبب رشد و 
موفقیت امروز است . به جد معتقدم اگر هر فردی حق مردم را حق 
مردم و حق خود را حق خود بداند و تالش و پشتکار داشته باشد 

مورد لطف خداوند قرار می گیرد و موفق خواهد بود .
جهت  پیشکسوت  یک  بعنوان  جوان  یک  ***برای 

شروع یک فعالیت اقتصادی چه توصیه ای دارید؟
به نظرم هر کسی برای هر کاری باید تخصص داشته باشد. باید 
شاگردی کرد و تجربه داشت زیرا هر کسی بدون تخصص کاری 
را شروع کند مطمئناً موفق نخواهد بود، برای موفق بودن در یک 
صنعت باید هم تخصص داشت و هم مدیر بود . با تخصص می توان 
صرفه جویی های الزم را انجام داد .تمام هم و غم من در صنعت 

است و خود را سرباز تولید می دانم .
***اگـر به گذشته برگردید باز هم راه کنونی را در 

پیش می گیرید؟
بله ،االن هم اگر به گذشته برگردم به دلیل تخصص همین کار را 

ادامه می دهم .
***بزرگترین تجربه شما در طول این سالیان چه بوده 

است؟
خستگی ناپذیری بزرگترین تجربه من است اگر با تمام وجود تالش 

کنیم خداوند انسان را یاری می کند 
***در حال حاضر فعاالن اقتصادی با چه مشکالت عمده ای 

در فعالیت های خود مواجه هستند؟
در حال حاضر وضعیت سودهای باالی بانکی یکی از مشکالت 

بزرگ فعاالن اقتصادی است و متاسفانه بسیاری از بانک ها به جای 
اینکه به داد اقتصاد کشور برسند خود تاجر شده و به دنبال خرید و 
فروش هستند. پول ابزاری برای رشد اقتصاد کشور باشد نه اینکه پول 
ها را حبس کرده و با آن تجارت کرد. البته همه بانک ها این وضعیت 
را ندارند و بانک هایی هم هستند که خود کمک تولید بوده و ما 

رشد خود را مدیون آنها هستیم .

***دولت در شرایط کنونی باید برای حمایت از فعاالن 
چه نقشی را ایفا کند؟

ما فعاالن اقتصادی چه در سطح استان و چه در سطح کشور معتقدیم 
دولت آقای روحانی تا کنون زحمات بسیاری کشیده به خصوص 
ثبات و آرامش موجود  در بازار ،کاهش تورم ، بازگرداندن سهمیه 
نفت اوپک ایران  به قبل از تحریم ها ، بیمه کشتی ها  وغیره اما در 

حوزه اقتصادی گام های خاص و کافی برداشته نشده و دولت باید 
سرعت بیشتری داشته باشد .مشکل اصلی فعاالن اقتصادی گران تمام 
شده محصوالت داخلی است . نمی توان قاچاق کاال را با توجه به 
مرزهای وسیع کشور مهار کرد و این راه اشتباه است باید اشتباهات 
را جبران و رفع کنیم. برای تولید یک  محصول وقتی سود بانکی 2۷ 
یا 28 درصد و ارزش افزوده 9 درصد که حتی گاهی به دو برابر آن 
هم می رسد لحاظ کنیم قیمت کاال باال می رود، در این صورت نه 

در صادرات موفق خواهیم بود و نه در واردات .
 مجبوریم در صادرات بازار را به چین و هندوستان و مالزی واگذار 
مالزی  ارزان چین و هندوستان و  کنیم و در واردات هم کاالی 
راوارد کنیم .دنیا دارد یاد می گیرد کاالی ارزان تولید کند در چین 
همه چیز در راستای اتوبان تولید حرکت میکند و موانع برداشته می 
شود در المان بانک ها سود های سه و پنج درصد ساالنه دریافت 
می کنند وهمه چیز برای ارزان تمام شدن کاال و حمایت از تولید 
کننده گام برمی دارد نه انکه خود سبب تورم و گران تر تمام شدن 
کاال باشند .تنها راه نجات کشور کاهش قیمت تمام شده است امروز 
فشار مضاعفی از سمت مالیات و سود بانکی بر تولید کننده وارد 
می شود به صورتیکه با قیمت تمام شده باال کاال در انبار می ماند و 

خریداری ندارد. 

در کنار اینکه قدرت رقابت هم گرفته شده و بازارهای خارجی 
را به دیگران واگذار می کنیم . روزی ما به چهل و هشت کشور 
صادرات داشتیم اما االن همان دو کشور باقی مانده  آن را هم داریم 
از دست می دهیم . وقتی جنس ارزان باشد کسی بدنبال قاچاق نمی رود. 
سرمایه مردم هم باید به بورس  و تولید ورود کند و بانک ها عامل 
بورس و راهنمای مردم با توجه به هدف اقتصادی باشند تا رشد و 
رونق صورت گیرد وگرنه وضعیت همین گونه خواهد بود و رشدی 

نخواهیم کرد.
***با توجه به رکود موجود در بازار شما چه پیشنهادی 

دارید؟
باید یک سازمان یا نهادی مانند مجلس داشته باشیم تا یک مسیر 

برنامه ریزی کند و رییس جمهور و مدیران  کالن را طراحی و 
مجری باشند نه اینکه با تغییر رییس جمهور برنامه ها دچار تغییر شود. 
در کشورهای پیشرفته نهادی متشکل ازافراد باتجربه و کار کشته 
وجود دارد که برنامه ریزی و طراحی را انجام می دهند و مدیران 
مجری برنامه ها هستند نه اینکه گاهی خالف مسیر مدیر قبلی گام 
بردارند.دولت باید به کارخانجاتی مجوز بدهد که بیشترین ارزش 
افزوده کاال و مواد اولیه آنها در ایران وجود داشته باشد بعنوان مثال 
85 درصد مواد اولیه تایر در ایران وجود دارد ولی متاسفانه تنها با ده 
درصد ظرفیت کارخانجات تولید تایر در حال فعالیت هستند چون 
برنامه نداریم االن در صنعت سنگ و پتروشیمی هم همین وضعیت 
را داریم و دولت باید حمایت همه جانبه ای از این دست صنایع داشته 
باشد وبانک ها با سود پایین تسهیالت مورد نیاز را به انها ارایه دهند .

صنعت  حوزه  کدام  در  را  قم  اقتصادی  ***آینده 
،کشاورزی و یا خدمات می بینید؟

برای ساختن کشور باید تغییرات کلی در صنایع و برنامه ها داشته 
باشیم هر صنعتی شرایط اب و هوایی خود را می طلبد مثل ریسندگی 
که در شمال موفق است در کشورهای پیشرفته هم برای هر صنعتی 
شرایط آب و هوایی مالک است و مناطق مشخص شده ای برای 
اما در کشور ما این گونه نیست در  صنایع مختلف وجود دارد؛ 
سطح استان نیز مشاهده می شود هر مدیری بدون کار کارشناسی 
و برنامه استراتژیک ،نظر خود را جلو می برد. مشکل قم مشکل کم 
آبی است وگرنه از لحاظ نیروی کار و موقعیت جغرافیایی که در 
مرکز کشور و نزدیک پایتخت قرار دارد مشکل دیگری برای ایجاد 

و گسترش بسیاری از صنایع ندارد.
اقتصاد  سال  بعنوان  سال  نامگذاری  به  توجه  ***با 
مقاومتی اقدام و عمل، نقطه ضعف سیستم اقتصادی کشور 

را در چه می بینید؟
متاسفانه باید گفت با ادامه این وضعیت این شعار محقق نخواهد شد ما باید 
سیستم همه جانبه ای داشته باشیم نه اینکه سیستم هایی طراحی کنیم که 
اگر عیبی را مرتفع می کند عده ای سود جو از نقاط ضعف آن استفاده 
کنند و ضربه بزنند معتقدم اگر گران تمام شدن محصول ،سود بانکی و 

ارزش افزوده را حل کنیم مشکل تولید کنندگان حل می شود.
***و نکته پایانی؟

اخیرا از صنعتگرانی که بدنبال دریافت وام از بانک ها هستند شنیده ام 
که بعضی از بانک ها روش جدیدی را در رابطه با پرداخت وام در 
پیش گرفته اند به طوری که از ۱۰ تا 2۰ درصد پرداخت وام سپرده 
می گیرند که  سبب می شود کارمزد را به همان میزان افزایش یاید. 
این وضعیت مشکل بزرگی  برای صنعتگران به وجود می آورد و 

باید برای آن فکری کرد.

پیشکسوت اقتصادی با اشاره به گران تمام شدن کاالدر کشور

تولیدکاالی ارزان، کلید حفظ بازار
گروه  مدیره  هیات  رییس  آقاجانی،  حسن 
شیمیایی ثنا و از پیشکسوتان و فعاالن اقتصادی 
استان است. عضویت هیات مدیره اتاق بازرگانی 
استان، عضویت هیات رئیسه خانه صنعت و معدن، 
رئیس  مدیران،  انجمن  رئیسه  هیات  عضویت 
اتحادیه صادر کنندگان، رییس انجمن شیمی 
و مشاور مرکز پژوهش های اسالمی مجلس از 

دیگر فعالیت های وی است. 
آنچه در پی آمده حاصل گفتگوی ما با وی در 
خصوص  نظرات و مشکالت فعاالن اقتصادی در 
عصر یک روز گرم تابستانی در محل کار با ایشان 

است.

دولت باید به کارخانجاتی مجوز بدهد 
که بیشترین ارزش افزوده کاال و مواد 
اولیه آنها در ایران وجود داشته باشد
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فرودگاه قم در حسرت پرواز
سرمایه گذاران در حسرت سودآوری

فرودگاه بین المللي قم، نخستین فرودگاه خصوصي 
کشور به شمار مي رود که قرار بود آبان سال 92 اولین 
پرواز بر روي باند آن فرود آید اما هنوز فرودگاه در 
عملیات  که  فرودگاهي  است.  پرواز  یک  حسرت 
بخش  گذاري  سرمایه  با   89 بهمن  در  آن  عمراني 
 – قم  محور  کیلومتري   25 فاصله  در  و  خصوصي 
سلفچگان با هدف افزایش جذب توریسم و رونق شهر 
قم کلنگ آن به زمین زده شد و سرمایه گذاراني که به 
گمان سرمایه گذاري در بهشت سرمایه گذاري ایران 
سرمایه گذاري کردند و هیچگاه فکر نمي کردند که 
این سرمایه گذاري با اما و اگر روبرو شود و حاشیه 
هاي آن بر اصل احداث فرودگاه سایه بي افکند و پس 
از چند سال همچنان در حسرت سود آوری  سرمایه 

گذاری خود باشند.

مدیره  هیات  رییس  کوهپائي  شفیعي  علي  محمد 
فرودگاه بین المللي قم با بیان اینکه این فرودگاه را در 
چهارچوپ اصل ۴۴ قانون اساسي و اقتصاد مقاومتي 
پیش بیني شده گفت: بحث احداث فرودگاه در سال 
که  بود  طوري  ما  برنامه  و  شد  مطرح  هشتادوهشت 

اولین پرواز آبان ماه 92 انجام  شود و در سال 9۳ هم 
پروازهاي باري، مسافري و آموزشي در سطح داخلي 
و بین المللي در این فرودگاه انجام شود.وي تاکید کرد: 
از زماني که فرودگاه راه اندازي شد پیش بیني شده بود 
تا در کمترین زمان ممکن به بهره برداري برسد ولي به 
دلیل وجود مشکالت این پروژه به تاخیر افتاده است و 
عدم حمایت ها و تردید ها سمي براي پروژه شده است.

سرمایه گذار اصلي طرح فرودگاه قم با تاکید بر توجیه 
اقتصادي فرودگاه علي رغم نزدیکي آن به تهران مي 
گوید: هر استاني به ویژه قم یک فرودگاه الزم دارد و 
اگر خود فرودگاه فاقد توجیه اقتصادي باشد مي توان با 
فعال سازي شهرک فرودگاهي کاستي ها و ضرردهي 
فرودگاه را جبران کرد.شفیعي گفت: وجود سلفچگان 
به عنوان مرکز ترانزیت بین المللي و هاب هوایي در قم 
باعث شده است که فرودگاه قم توجیه پذیر شود.وي 
همچنین درخصوص شایعه تصاحب زمین هاي اطراف 

فرودگاه و سود کالن براي صاحبان فرودگاه گفت: 
اختصاص  زمین  و  مجوز  منطقه گردشگري طرالب 
یافته داشته و اصال فرودگاه بخشي از منطقه توریستي 
و گردشگري طرالب است و همه بخش هاي فرودگاه 
و منطقه شهر فرودگاهي داراي مجوز است.وي گفت: 
زمین هایي که توسط دولت داده شده بر خالف قول 
آنان فاقد آب، برق وگاز است و امروز ما مشکل جدي 
کمبود آب را داریم ضمن اینکه دولت ، ما را با برخي 
معارضین در منطقه که قبال زمین به آنان واگذار شده 
تنها گذاشته و ما مجبور به کشمکش با آنان هستیم.

به  گذشته  سال  اواخر  در  خود  نامه  به  همچنین  وی 
رییس جمهور اشاره و گفت: در این نامه ضمن ارایه 
گزارشی از وضعیت موجود فرودگاه از دولت خواستم 
که حمایت جدی از روند احداث فرودگاه داشته باشند.

نصیر نصیری جهرودی مدیر طرح فرودگاه بین المللی 
قم  نیز گفت: با وجود پیشرفت فیزیکی 9۰ درصدی 
این طرح یک سال است که متوقف و باعث صدها 
میلیارد تومان ضرر مالی شده است. وی با بیان اینکه 
سه  شکایت  بهانه  به  قم  المللی  بین  فرودگاه  طرح 
مرغداری متوقف شده است، افزود: در مدت اجرای 
این طرح هیچ کار غیرقانونی انجام نشده و اجحافی 
در حق دیگران صورت نگرفته؛ همانطور که مسئوالن 
مسائل دیگران را مرتفع می کنند، مشکالت پیش روی 
این طرح را نیز حل کنند. نصیری با تصریح بر اینکه 
مسئوالن تعهدی در قبال اقدامات خود ندارند، گفت: 
فرودگاه  نیروی  عنوان  به  هیچ کس  زمان حاضر  در 
اجازه ورود به ساختمان را ندارد و فقط نگهبان طرح 
مجوز حضور در آن را دارد.وی با بیان اینکه دو مجوز 
مجزا جهت احداث طرح فرودگاه و منطقه گردشگری 
کسب شده است، گفت: بخش گردشگری و بخش 
فرودگاهی هر دو مجوزهای مورد نیاز خود را دارند 
و عملیات اجراییشان در بهمن ماه 89 آغاز شد، ولی با 
وجود اینکه شکایت مرغداری ها مربوط به رفع تصرف 
حریم مرغداری ها در محدوده احداث فرودگاه بود، 
عمال با دستور قاضی اجازه عملیات اجرایی به منطقه 

نمونه گردشگری نیز داده نشد.
به گفته وی، مجوز احداث فرودگاه از طرف کمیته 
کشوری  هواپیمایی  سازمان  و  کشور  فضایی  دائمی 
صادر شده است.نصیری افزود: زمین اختصاص داده 
شده به این طرح دو هزار و 95۰ هکتار است که از 
این میزان دو هزار و ۶5۰ هکتار مربوط به فرودگاه و 
۳۰۰ هکتار مربوط به طرح گردشگری است.وی هدف 
اصلی احداث این فرودگاه را رونق و توسعه اقتصادی و 
گردشگری و سرمایه گذاری سودآور بخش خصوصی 
عنوان و تصریح کرد: فرودگاه بین المللی قم که یک 
هزاران  توانست  می  است،  شده  متوقف  است  سال 

میلیارد تومان برای شهر قم گردش مالی داشته باشد.
وی با بیان اینکه این طرح حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال 

ارزش دارد، گفت: در مدت توقف طرح، صدها میلیارد 
تومان به اقتصاد شهر قم ضربه خورده است؛ سود احداث 
بخش فرودگاهی قم فقط برای سرمایه گذارها نیست، 
بلکه این طرح زیرساخت کل کشور و شاخص توسعه 
محسوب می شود.به گفته مدیر فرودگاه بین المللی قم، 
در حال حاضر اجرای کامل فاز نخست، طرح بالغ بر 
9۰هزار میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز است، در حالیکه 
برآورد اولیه برای این فاز در سال 89 بیش از ۴۰ هزار 
میلیارد ریال بوده است.وی با بیان اینکه مطالعات داخلی 
طرح فرودگاه بین المللی قم برای خطوط آب و گاز 
کامل است، افزود: تامین زیرساخت های این طرح از 
جمله آب، برق، گاز و تلفن، بر عهده استانداری بود، 
ولی هیچ قدمی در این راستا برداشته نشد.وی، فرودگاه، 
هندلینگ خدمات هوایی و فرودگاهی، آشیانه پرواز، 
برج مراقبت پرواز، ساختمان رادار، آشیانه نگهداری و 
تعمیر هواپیما، هواشناسی و آتش نشانی را از جمله طرح 

های اصلی ساخت فرودگاه بیان کرد.
وی افزود: ساختمان ترمینال موقت ۱۰ هزار مترمربع، 
آشیانه هواپیما سه هزار مترمربع، طول باند اصلی چهار 
هزار و ۶2۰ و عرض آن ۶۰ مترمربع، طول تاکسی وی 
۴ هزار و ۱۰۰ با عرض ۴5 مترمربع و مساحت توقفگاه 
مترمربع است که  فرودگاه( 25۰ هزار  هواپیما)اترون 
بخش  جمله  از  دارد،  همزمان  هواپیما   ۱۶ گنجایش 
از  نصیری،  گفته  است.به  طرح  این  شده  کامل  های 
ابتدای اجرای طرح بیش از ۶ میلیون مترمکعب عملیات 
خاکبرداری صورت گرفته است.وی گفت: در چند 
جمله  از  بسیاری  خارجی  گذاران  سرمایه  اخیر  سال 
چینی، کره ای و ترکیه ای جهت ادامه اجرای طرح 
اعالم آمادگی کرده اند، ولی متاسفانه به دلیل مشکالت 
امیدواری  ابراز  است.وی  نشده  حاصل  توفیقی  هنوز 
کرد: روند احداث این طرح هر چه سریع تر ادامه یابد 
و مشکالت پیش روی احداث فرودگاه بین المللی قم 

برداشته شود.
این در حالی است که مسعود سلطانی فر معاون رییس 
جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری کشور در بازدید از فرودگاه قم و منطقه 
نمونه گردشگری طرالب تصریح کرد: استان قم یکی 
کشور  زیارتی  گردشگری  های  کانون  مهمترین  از 
است و احداث این فرودگاه در نزدیکی قم می تواند 
نقش مهمی در رونق گردشگری استان داشته باشد.وی 
خاطرنشان کرد: به دلیل افزایش قابل مالحظه  گردشگر 
در سال های آینده نیاز مبرم به توسعه حمل ونقل هوایی، 

ریلی و زمینی داریم.
محمد خداکرمی معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی 
کشور نیز در بازدید از فرودگاه قم گفت: راه اندازی 
تواند فشار کاری فرودگاه مهرآباد  فرودگاه قم  می 
مناسب  احتیاطی  فرودگاه  بعنوان  و  کم  را  امام   و 
برای فرودگاه مهرآباد و امام در نظر گرفته شود. وی 
اظهارداشت: فرودگاه سازی کار بزرگ و سختی است 
و پیشرفت در ساخت باند و حجم کار خاک برداری 
انجام شده در پروژه فرودگاه برای  و زیرسازی های 
بنده جالب و قابل قبول است. وی ادامه داد: با توجه به 
ابعاد ساخت یک فرودگاه و زمان بر بودن آن نیاز به 
درگیرکردن بخش های مختلف و استفاده از ظرفیت 
های آنها برای به بهره برداری رساندن سریعتر فرودگاه 
داریم .خداکرمی در ادامه بیان داشت: با توجه به اینکه 

زیر  اگر  دارد،  خارجی  و  داخلی  گردشگر  قم  شهر 
ساخت های فرودگاه فراهم شود، در بعد گردشگری 
و زیارتی نقش مهمی را ایفا می کند. خداکرمی افزود: 
با توجه به اینکه درصد مهمی از بار فرودگاه مهر آباد و 
امام مربوط به قم و استان های همجوار است ؛فرودگاه 
بین المللی قم می تواند در این راستا نقش آفرین باشد و 

در جهت توسعه استان قم هم گام موثری بردارد
محسن اسماعیلي رییس هیات مدیره ومدیرعامل  وقت  
شرکت فرودگاههاي کشور نیز در بازدید خود در سال 
قم  گفت: وجود  فرودگاه  احداث  9۰ در خصوص 
فرودگاه قم تناقضي با فرودگاه امام خمیني«ره« ندارد. 
و  فرودگاه قم بعد از احداث کامل، بطور مجزا فعالیت 
فرودگاههاي  اینکه شرکت  بیان  با  خواهد کرد. وي 
کشور، توسعه، تجهیز و نگهداري 5۴ فرودگاه کشور 
قرارداد،  انعقاد  صورت  در  افزود:  دارد،  برعهده  را 
فرودگاه قم به عنوان پنجاه و پنجمین فرودگاه کشور 
تحت پوشش شرکت فرودگاهها قرار خواهد گرفت.

بخش  توسط  قم  فرودگاه  اینکه  اعالم  با  اسماعیلي 
اجراي  پیشرفت  گفت:  شود،  مي  ساخته  خصوصي 

عملیات ساخت فرودگاه قابل تحسین است .
در میان کش و قوس هایی که در میانه راه فرودگاه 
و  راه  وزیر  مشاور  معصوم  حسین  شد  ان  درگیر 
اعالم  با  جاری  سال  ماه  فروردین  در  شهرسازی 
غیرقانونی بودن احداث فرودگاه بین المللی قم و نداشتن 
مجوز از سازمان هواپیمایی کشور و همچنین عدم تایید 
نص  اساس  بر  کرد:  تاکید  شهرسازی  و  راه  وزارت 
صریح قانون، هیچگونه اجازه ای به استانداران جهت 
واگذاری زمین به غیر داده نشده و اقدامی که در قم 

برای احداث فرودگاه رخ داده غیرقانونی است.
وی با اشاره به اقدام غیرقانونی برخی از استانداران در 
دولت دهم جهت واگذاری زمین به اشخاص در مورد 
احداث غیرقانونی فرودگاه بین المللی قم و واگذاری 
زمینی به مساحت دو هزار و 95۰ هکتار در آن استان، 
گفت: احداث فرودگاه بین المللی قم موضوعی است 
که در کارگروه مبارزه با ستاد مفاسد اقتصادی مطرح 
شد. طبیعتا کسی که می خواهد فرودگاه احداث کند 
باید بر اساس ماده 5 قانون اصالح از سازمان هواپیمایی 
کشور مجوز بگیرد که این مجوزها تاکنون در مورد 
این فرودگاه صادر نشده است و ما آن را به رسمیت 
داد:  ادامه  شهرسازی  و  راه  وزیر  نمی شناسیم.مشاور 
سال  در  را  تفاهم نامه ای  فرودگاه،  این  سرمایه گذار 
نیز  تفاهم نامه  استانداری وقت داشت و در آن  با   89
اجازه ساخت به هیچکس داده نشده مگر آنکه برود و 

مجوزهای الزم را اخذ کند.
برای  مصوبه ای  شهرسازی  و  معماری  شورای  عالی 
واگذاری زمین برای احداث فرودگاه قم نداده است 
تام االختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای  نماینده 
حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی ادامه 
بر  فرودگاه عالوه  احداث  برای  زمین  واگذاری  داد: 
آنکه باید مجوز از سازمان هواپیمایی داشته باشد باید 
به تایید شورای عالی معماری و شهرسازی نیز برسد که 
نماینده شورای عالی معماری و شهرسازی اعالم کرده 
که هیچ مصوبه ای از شورا درباره این مکان داده نشده 

است.
هرگونه  نهایی  صدور  مرجع  کرد:  تاکید  معصوم 
که  است  کشوری  هواپیمایی  سازمان  نیز  فرودگاه 
نظر  به  و  دارد  قرار  شهرسازی  و  راه  وزارت  زیرنظر 
فرودگاه  ساخت  مجوز  هیچگونه  تاکنون  می رسد 
جهاد  وزارت  همچنین  است.  نشده  داده  متقاضی  به 
احداث  برای  زمین  واگذاری  مورد  در  کشاورزی 
فرودگاه مسئولیتی ندارد زیرا واگذاری اراضی ملی، 
است  وزارتخانه  این  این عهده  بر  و کشاورزی  مرتع 
فرودگاه  احداث  برای  زمین  واگذاری  مورد  در  و 
است.این  شهرسازی  و  راه  وزارت  مستقیم  مسئول 
مشاور حقوقی در وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان 
کرد: سرمایه گذار، دو هزار و 95۰ هکتار زمین گرفته 
است، بدون آنکه ریالی پرداخت کند که این خودش 
مصداق بارز زمین خواری است. نطفه این کار در سال 
89 بسته شده است. اقدام هایی که استانداری وقت قم 

در باره این پروژه انجام داد را زمانی در استان خراسان 
رضوی و در مورد پدیده شاندیز داشتیم و اینها بسیار 
هیچگونه  قانون،  حالیکه  در  هستند.  یکدیگر  مشابه 
اراضی  واگذاری  جهت  استانداران  برای  اختیاری 
نداده است و واگذاری زمین در کمیسیون هایی انجام 
می شود که کمیسیون های تخصصی واگذاری زمین 
و تغییر کاربری را تعیین می کنند.وی در مورد روند 
ساخت فرودگاه و بهره برداری از آن گفت: مستندات 
موجود چیزی را به عنوان فرودگاه شناسایی نمی کند 
بر روی مکانی می گذاریم که  را  زیرا زمانی عنوانی 
کارکرد مربوط را داشته باشد. فرودگاه زمانی مصداق 
هواپیمایی  سازمان  از  را  مجوزش  که  می کند  پیدا 
کشوری دریافت کند و این مجوز صادر نشده است. 
طبیعتا وزارت راه و شهرسازی مکانی را در قم تحت 
داد:  ادامه  نمی کند. معصوم  فرودگاه شناسایی  عنوان 
همچنین در پوشش بحث فرودگاه، شهرک تفریحی- 
توریستی هم جزو این اراضی است که با سرمایه 5۰۰ 
میلیارد تومانی و سهامی که به مردم فروخته شده جزو 
البته آن  شهرک فرودگاهی قم قرار گرفته است که 
شهرک نیز مجوز ندارد و مراحل قانونی الزم را اخذ 
نکرده است. بدین معنا هیچ یک از اقدام هایی که انجام 
شده مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست.وی در 
مورد تشکیل پرونده و شاکیان حقوقی یا خصوصی آن 
و سازمان جنگل ها،  گفت: وزارت جهاد کشاورزی 
مراتع و آبخیزداری کشور دادخواست ابطال خلع ید و 
قلع و قمع را داده اند. ما از نظر قضایی در جریان پرونده 
نیستیم که باید در این زمینه ورود کنیم. منتها بحث به 
ستاد مفاسد اقتصادی کشیده شد که در جلسه کارگروه 
تخصصی ستاد مبارزه با مفاسد، این بحث، مطرح شد 
ببینیم جایگاه قانونی چیست تا در نهایت در ستاد  تا 
مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح و تصمیم گیری شود.

معصوم در مورد سهام واگذاری شده به مردم تاکید 
کرد: فروش سهام این شرکت سرمایه گذار غیرقانونی 
و مشابه پدیده شاندیز است. در این پرونده وزارت جهاد 
کشاورزی شکایت کرده و دادخواست حقوقی داده و 

در تجدید نظر استان قم در حال رسیدگی است.
پس از این اظهار نظر سید مهدی صادقی استاندار قم 
با اشاره به مشکالت پیش آمده برای فرودگاه قم اظهار 
داشت: این موضوعی واقعی است که پروژه در روند 
و  اشکاالتی  دارای  خود  اولیه  هدف گذاری  اجرای 
سبب  مشکالت  این  و  است  شده  روبه رو  مشکل  با 
نامناسب فعلی برای آن به وجود آید. شده وضعیت 

قضایی  محاکم  حکم  براساس  پروژه  توقیف  به  وی 
حاکمیت  به عنوان  استانداری  گفت:  و  کرد  اشاره 
مشکل  رفع  برای  سرمایه گذار  به  کمک  حال  در 
فرودگاه است و سرمایه گذار باید با پذیرش مسئولیتش 
مشکالت را حل وفصل کند.استاندار قم تصریح کرد: 
سرمایه گذار باید مسئولیت امورات پیش آمده را بپذیرد 
و حاکمیت هم باید کمک کند تا برای رفع توقیف، 
تغییرات ساختاری مالی و حقوقی و وضعیت فرودگاه 
شفاف سازی  اگر  اینکه  بابیان  شود.وی  شفاف سازی 

نخواهد  سودی  پروژه  این  از  کسی  نگیرد  صورت 
فرودگاه  موضوع  که  زمانی  تا  کرد:  خاطرنشان  برد، 
از  منفعتی  کسی  نشود  شفاف سازی  ساختارش  و 
و  سرمایه گذار  پروژه،  بالتکلیفی  برد،  نخواهد  آن 

سرمایه گذاران در پروژه اصالً به نفع هیچ کس نیست.
صادقی با انتقاد از عدم تمکین سرمایه گذار این پروژه 
ابراز کرد: همه در تالش هستند تا مشکل به نوعی حل 
شود ولی به نظرم حاکمیت باید به سرمایه گذار برای 
تمکین تعهدات خود بیشتر فشار می آورد. حمایت های 
خوبی از این پروژه تاکنون انجام گرفته ولی سرمایه گذار 
از  است.وی  تکالیف خود کوتاهی کرده  اجرای  در 

برگزاری جلسه مشترک مدیران قم با رئیس مجلس 
شورای اسالمی خبر داد و گفت: در این جلسه تأکید 
شد که معضل فرودگاه قم با جدیت و سرعت مورد 
پیگیری قرار گیرد.صادقی با بیان اینکه دکتر الریجانی 
توصیه های خوبی را در این زمینه مطرح کرد، گفت: 
نتیجه این جلسه منجر به این شد که ما موضوع فرودگاه 
مشکلی  این  زیرا  دهیم  ادامه  سرعت  و  جدیت  با  را 
است که مجموعه استان باید نسبت به حل آن تالش و 
کوشش بیشتری کنند.وی افزود: امیدواریم با هماهنگی 
که بین دستگاه های ذیربط در استان از جمله دستگاه 
قضایی، منابع طبیعی، استانداری، فرمانداری و مناطق 
ویژه ای که در اختیار است کار ها را دنبال کنیم تا هر 
چه سریع تر نسبت به حل و فصل معضل فرودگاه اقدام 

شود.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی و نماینده 
مردم قم  نیزدر دیدارهای مختلف بر حمایت از ادامه 
روند احداث فرودگاه تاکید دارد  و معتقد است:در 
خصوص فرودگاه نیز مشکالت و موانعی وجود داشت 
که راه حل هایی مشخص شده و شهر قم با توجه به 
جمعیت زیاد و حضور زائران از اقصی نقاط کشور و 
خواهد  فعالی  فرودگاه  اطراف،  کشورهای  همچنین 

داشت.
نماینده مردم قم در  فراهانی دیگر  ابادی   امیر  احمد 
مجلس شورای اسالمی  نیز از بررسی پروژه فرودگاه قم 
در سومین مجمع نمایندگان قم خبرداد و گفت: بناست 

استاندار با تشکیل کمیته ای از ظرفیت های خصوصی و 
دولتی برای پیشبرد این پروژه استفاده کند.

احمد امیرآبادي فراهاني نماینده مردم قم در مجلس 
شوراي اسالمي در مورد فرودگاه بین المللي قم معتقد 
است : این فرودگاه از ابتدا اصالً مجوز نداشت که با 
پیگیري بنده پرونده آن به کمیسیون اصل 9۰ مجلس 
برده شد و در آنجا با پیگیري هاي فراوان موفق شدیم 
را درزمینه  فرودگاه  بگیریم.وي مشکل  را  مجوز آن 
زیرساخت ها و افراد معارض ذکر کرد و ادامه داد: این 
مشکالت شامل مسائل زیرساختي مانند آب، برق و گاز 
و افراد مجاوري است که در کنار فرودگاه گاوداري 
و مرغداري دارندمي باشد.وي به مخالفت برخي افراد 
به احداث فرودگاه اشاره کرد و اظهارداشت: برخي 
مي گویند باوجود قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان 

زماني که ما مي توانیم 2۰ دقیقه اي به فرودگاه امام )ره( 
برسیم احداث فرودگاه جدید معني ندارد که بنده نظرم 
این است که این فکرها باید قبل از کلنگ زني و هزینه 
بخش خصوصي مي شد نه اآلن که این همه هزینه شده 

است.
حال پس از کش و قوس هاي فراوان و حتي تعطیلي  
باید دید سرانجام  بیش از یکساله پروژه فرودگاه قم 
کي نخستین هواپیما بر روي باند فرودگاه بین المللي قم 
خواهد نشست و یا سرمایه گذارانی که سالهای تلخی را 
بر از سرمایه گذاری خود تجربه کردند سرانجام خوشی 

را خواهند دید؟

فرودگاه قم که یک سال 
است متوقف شده است، 

می توانست هزاران میلیارد 
تومان برای شهر قم گردش 

مالی داشته باشد

شفیعی:
هر استاني به ویژه قم یک فرودگاه 
الزم دارد و اگر خود فرودگاه فاقد 

توجیه اقتصادي باشد مي توان با 
فعال سازي شهرک فرودگاهي 
کاستي ها و ضرردهي فرودگاه 

را جبران کرد

استاندار قم: 
استانداری به عنوان 

حاکمیت در حال کمک 
به سرمایه گذار برای رفع 

مشکل فرودگاه است

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشور:

پیشرفت در ساخت باند و 
حجم کار خاک برداری و 
زیرسازی های انجام شده 

در پروژه فرودگاه برای بنده 
جالب و قابل قبول است



مردادماه 1395
شمـاره چهار/ 8 صفحه بیمه، بانک، بورس، انرژی6

یادداشت

جنجال  که  است  روزي  چند 
افکار   ، نجومي  هاي  فیش 
اي  رسانه  فضاي  و  عمومي 
تاثیر  کشور را به شدت تحت 
چه  اگر  است.  داده  قرار  خود 
و  متعارف  غیر  مبالغ  دریافت 
دوره  هر  در  عدالت  از  دور  به 
نفسه  في  اداري  نظام  هر  در  و 
کاردرست و قابل دفاعي نیست 
اما بهره برداري سیاسي و استفاده از آن به عنوان یک وسیله و ابزاري 
براي فشار به دولت و تخریب آن، مسیر بیراهه ي از قبل تعیین شده 
اي بود که طراحان چنین سناریویي خیلي زود وارد آن شدند و 
نادیده گرفتن  و  مردم  به  غلط  اطالعات  دادن  اغراق گویي،  با 
مصالح و منافع نظام، اقدام به جوسازي و زیر سؤال بردن سالمت 
و پاکدستي  مدیران و خدمتگزاران صادق مردم در  مجموعه هاي 

دولتي کردند.  
سؤالي که این روزها ذهن بسیاري از افراد جامعه را به خود مشغول 
کرده این است که آیا حقوق هاي نجومي فقط مختص دولت 
روحاني است؟  آیا در دولت هاي گذشته خبري از این نوع دریافتي 
ها نبوده است، و اگر بوده است پس مراجع مسؤل، نهادهاي نظارتي 
و از آن مهم تر طراحان چنین سناریویي، چرا در طي این سال ها 
پي به مسأله به این مهمي نبرده اند؟ و اگر پي برده بودند پس چرا 
اقدام عملي براي افشاي آن نکرده اند و امروز همه تقصیرها را به 
گردن این دولت مي اندازند؟ ادعاي داشتن ۳ هزار فیش غیر قانوني در 
صورت واقعیت، کار بزرگي است که جمع آوري آن در مدت زمان 
کوتاه ممکن نبوده و مي بایست خیلي زودتر از این ها تدبیري براي 
مقابله با آن صورت مي گرفت. لذا در  سیاسي بودن هیاهوي فیش هاي 
حقوقي تردیدي نبوده و تحلیل منصفانه تمامي نقدها و مطالب مطرح 
شده پیرامون آن، نشان از فرافکني آشکار مخالفان در مسأله فسادهاي 

گذشته و سیاه نمایي کارنامه اقتصادي دولت دارد.
هجمه اي برنامه ریزي شده و هدفدار که بدون ارتباط با انتخابات سال 
9۶ ریاست جمهوري نبوده و با نزدیک شدن به زمان انتخابات نیز 
شدت خواهد گرفت. اما بدون شک و به قول ضرب المثل معروف 
ما ایراني ها که »عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد« شخص رئیس 
جمهور و دولت یازدهم را باید پیروز واقعي این جنگ رواني اخیر 
مخالفان دولت دانست. دکتر روحاني با درک درست از شرایط فعلي 
کشور و عدم ترسیم خطوط قرمز، دستور برخورد جدي، قاطع و 
بدون مماشات با مدیران دریافت کننده چنین حقوق هایي را صادر 
نمودند که این موضوع با توجه به مقطع حساس کنوني و عزم و اراده 
جدي دولت در مبارزه با این پدیده شوم، افتخار بزرگي براي نظام و 
دولت یازدهم محسوب می شود. شکي نیست که مبارزه با فساد اصوالً 
یک کار فراحاکمیتي بوده و دولت به تنهایي از عهده چنین مسؤلیت 
سنگیني برنخواهد آمد از این رو باید همه قوا و نهادهاي نظارتي 

دوشادوش دولت در صحنه مبازره با فساد حضور  داشته باشند.
سید رضا طباطبایي

مبارزه عملی دولت با فساد

استاندار قم در بازدید از مجتمع فوالد غرب آسیا اظهار 
داشت: برای حل مشکالت این واحد و جلوگیریی از 
بیکاری کارکنان آن نیازمند عزم جدی مسئوالن در تراز 

ملی هستیم.
به گزارش خبرگزاری مهر سید مهدی صادقی ظرفیت باالی اشتغال 
در مجتمع فوالد غرب را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه حفظ 
تولید و اشتغال هدف اصلی از این بازدید بوده است، افزود: در 
تالش هستیم تا از تعدیل 25۰ تن از کارکنان این واحد صنعتی 

جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به برخی مشکالت مجتمع فوالد غرب آسیا، افزود: 
مشکالت استانی این مجتمع از جمله مباحث مالیاتی و بخشی از 

سرمایه در گردش را بزودی حل خواهیم کرد.

وی تأمین مواد اولیه را مهم ترین مشکل مجتمع صنعتی فوالد غرب 
آسیا عنوان کرد و ادامه داد: حل این مشکل و تأمین سرمایه در 
گردش این واحد صنعتی نیازمند همکاری وزارت صنعت، معدن 

و تجارت و برخی دیگر از مراکز ملی است.
وی با بیان اینکه با جدیت پیگیر رفع مشکالت مجتمع فوالد غرب 
هستیم، گفت: در صورتی که نتوانیم مشکالت این واحد صنعتی 
را بزودی مرتفع کنیم با معضل بزرگ بیکاری کارکنان این واحد 
مواجه خواهیم بود که این مسئله مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی 

است.
صادقی با بیان اینکه دولت باید در شرایط جاری از اختیارات خود 
در این زمینه استفاده کند، تصریح کرد: برای حل همه مشکالت این 

واحد صنعتی نیازمند همت ملی مسئوالن هستیم.

برخی  اینکه  بیان  با  قم  معدن  و  صنعت  خانه  رئیس 
حرکت  کشور  اقتصادی  توسعه  مسیر  در  بانک ها 
اقتصاد  اجرای  در  نباید  صنعتگران  نمی کنند، گفت: 

مقاومتی تنها باشند.
بیان اینکه مهم ترین مشکل بخش صنعت،  با  ابوالفضل فرهانی 
گرانی تولید کاالست گفت: تهیه برخی از مواد اولیه با دولت 
است که از قضا سبب گرانی تولید کاال شده است. رئیس انجمن 
کفش ماشینی قم با اشاره به اینکه مواد پتروشیمی در بورس عرضه 
می شود، بیان کرد: متأسفانه نفوذ برخی دالالن در بورس سبب 

گرانی کاذب مواد اولیه شده است.
فرهانی با بیان این مطلب که در بورس مواد پتروشیمی را با قیمت 
برخی  می گذارند، گفت:  محروم  استان های  اختیار  در  مناسب 
دالالن با خرید این نوع کاال ها از استان های محروم با قیمت بسیار 
گزافی که بعضا تا ۶۰ درصد باال تر از قیمت واقعی است، به دیگر 
متقاضیان می فروشند. وی با تأکید بر اینکه دولت باید با نظارت بر 
بورس، برای کاالهای عرضه شده قیمت مصوب و منطقی تعیین 

کند، افزود: به هر حال یکی از راهکارهای جلوگیری از افزایش 
قیمت تولید، نظارت بر قیمت های مواد اولیه است.

 عضو اتاق بازرگانی استان قم با اعالم اینکه کارفرمای یک واحد 

تولیدی با ۱۰۰ عضو ساالنه بیش از 5۰ میلیون تومان حق بیمه به 
تأمین اجتماعی می دهد، گفت: ولی متأسفانه این سازمان خدمات 

مناسبی به افراد تحت پوشش خود نمی دهد.
در  البالغه  نهج  در  علی)ع(  امام  فرمایش  به  اشاره  با  فرهانی   
خصوص دریافت مالیات گفت: دریافت مالیات تنها در صورتی 

که منجر به آبادانی و توسعه کشور شود توجیه دارد.
 وی با تأکید بر اینکه دریافت مالیات باید برای مردم منفعت داشته 
باشد، افزود: دولت باید به موضوع ساماندهی مالیات ارزش افزوده 
ورود جدی کند.  رئیس اتحادیه صادرکنندگان کفش ماشینی 
قم با انتقاد از عملکرد بانک ها در برخورد با بخش کار و تولید، 
گفت: بانک ها بعد از آن که ملزم شده اند که سود تسهیالت را 
کاهش دهند اقدام به بلوکه کردن ۱۰ درصد از مبلغ وام می کنند.

فرهانی با بیان اینکه حدود ۶5 درصد از مجموع مشکالت صنعتی 
به بانک ها برمی گردد و برخی بانک ها در مسیر توسعه اقتصادی 
کشور حرکت نمی کنند، افزود: صنعتگران نباید در اجرای اقتصاد 

مقاومتی تنها باشند.

با حضور استاندار

مشکالت مجتمع فوالد غرب آسیا بررسی شد

رئیس خانه صنعت و معدن قم:

عدم حمایت از تولید کنندگان

اخبار استان

حجم ذخیره گاز در مخزن سراجه قم امسال به بیش از 
1/5 میلیارد مترمکعب می رسد.

مدیر منطقه سه عملیات انتقال گاز با بیان این که عملیات فرآورش 
گاز در این تاسیسات از ابتدای فروردین ماه امسال متوقف شده 

است گفت: عملیات تزریق گاز از فروردین ماه آغازشده است.

و  برنامه  اساس  بر  تزریق  عملیات  افزود:  مهردادفر  هوشنگ 
با هماهنگی دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران انجام خواهد 

شد.
وی اعالم کرد: هم اکنون عملیات تزریق و برداشت گاز از طریق 
هشت حلقه چاه انجام می شود و این تعداد در آینده به ۱۱ حلقه 

چاه افزایش می یابد. مهردادفر در مورد طرح توسعه تاسیسات 
پاالیشی این مجتمع نیز گفت: طرح توسعه مجتمع پاالیشگاهی 
با  تاسیسات ذخیره سازی سراجه قم در دست بررسی است و 
نهایی شدن آن در قالب تکمیل و افزایش ظرفیت دو فاز موجود 

یا اجرای فاز سوم، انجام می شود.

پارسال  ذخیره 1/5 میلیارد مترمکعب گاز در مخزن سراجه گازرسانی؛  بخش  در  زیرساختها  توسعه  با 
شرکت گاز استان قم بیش از دومیلیارد و378 میلیون 
مترمکعب گاز به بخشهای مختلف مصرف تحویل داده 

است.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم اظهار کرد: بیش از یک میلیارد 
و 5۰۰ میلیون مترمکعب از این مقدار گاز مصرفی، سهم بخشهای 

خانگی و نیروگاهی استان بوده است.
غالمرضا فرجی با بیان این مطلب که حجم گاز مصرفی طی سال 
9۴ در بخشهای مختلف )خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاهی( 
در سطح استان بیش از دو میلیارد مترمکعب بود، اظهارکرد: این 
مقدار مصرف گاز درمقایسه با سال 9۳ حدود دو درصد در همه 

بخشها کاهش داشت.
وی درادامه گفت : بخشی از این حجم گاز مصرفی مربوط به 
نیروگاه سیکل ترکیبی قم به میزان 9۰۴ میلیون مترمکعب است 
به سال 9۳ حدود 8  نیروگاهی نسبت  این میزان در بخش  که 
درصد کاهش داشت که این سیر کاهش مصرف گاز به دلیل 

محدودیتهای اعمال شده در برخی روزهای سرد سال بود.
رده  در  نیروگاهی  بخش  یادشده؛  زمانی  بازه  در  وی  گفته  به 
بیشترین مصرف کنندگان گاز طبیعی نسبت به دیگر  نخست 
بخشها قرار گرفت و گاز طبیعی در بخش خانگی بیش از ۶92 

میلیون مترمکعب مصرف داشت.
غالمرضا فرجی با اشاره به افزایش شمار مشترکان گاز طبیعی 
در استان قم گفت: ۱۶هزار و5۰۰ مشترک جدید تحت پوشش 

خدمات مشترکان شرکت گاز استان قم قرار گرفتند.
فرجی با بیان این که پارسال میزان مصرف گاز در۳۷ جایگاه 
سوخت CNG در سطح استان حدود ۱۶8 میلیون مترمکعب 
بود، تصریح کرد: بیش از۳۶۰ میلیون مترمکعب گاز در واحد 
های صنعتی و مشترکان مصرف شد که نسبت به سال 9۳حدود 

۶ درصد کاهش داشت.

  سال گذشته مصرف گاز استان قم 
به بیش از 2 میلیارد مترمکعب رسید



یادداشت

انبوه  به  توجه  با  روزها  این 
و  استان  در  کار  بی  نیروهای 
برای  متعدد  های  درخواست 
اشتغال در سازمان ها، کارفرمایان 
به این مقوله بعنوان تهدیدی برای 
کارکنان خود و نه فرصت برای 
سازمان می نگرند. در واقع آنها 
نمی دانند که در حال »فرصت 

سوزی« هستند.
ریشه این مسئله به درگیری زیاد مدیران در مسائل مالی، بروکراسی 
باز می گردد که از رسالت  و سایر مسائل حاشیه ای مدیریتی 
سازمان به دور مانده اند. مدیری که غرق در حاشیه شده و برای 
پرداختن به متن وقت ندارد. مدیری جابه جایی نیروهای زیردست 
را این طور توجیه می کند که برای خودشان بهتر است؛ کار یاد می 
گیرند. در حالیکه آنها درست در زمان جهش حرفه ای خود به 
جای ارتقا گرفتن، جابجا! می شوند که حداقل ضربه این جابجایی 
به بدنه سازمان، ممانعت از پیشرفت سازمان و نهایتاً درجا زدن 
و افول آن می شود. در این راستا اهمیت نگاه به منابع انسانی به 
منزله سرمایه اولیه سازمان پررنگ تر شده و خودنمایی می کند. 
بیایید نیروی تازه واردی که با خط مشی ها و روشها و فرایندهای 
سازمان آشنایی کافی ندارد را در نقطه )۰,۰( منحنی یادگیری 
سازمان قرار دهیم. با فرض اینکه نیروی تازه وارد از طریق ضوابط 
و نه روابط وارد سازمان شده است، در منحنی رشد و یادگیری 
سازمان حرکت می کند، آموزش می بیند و هزینه مازاد ماهانه 
زیادی صرف او می شود تا به یک نیروی مجرب و کارآمد تبدیل 
شود. حاال نیروی مجرب منتظر سازمان است تا تفاوت خود را با 
سایر نیروهای کم تجربه ببیند... چیزی بیشتر از تأثیر سوابق او در 
حقوق پایه اش. ارتقاء؟ پاداش؟ افزایش حقوق؟ افزایش اختیارات؟ 
افزایش احترام و جایگاه در سازمان؟ بی خبر از آن که شما بعنوان 
مدیر تحت تأثیر پیشرفت او قرار گرفته و از آنجائیکه زمان خود 
را صرف حاشیه های سازمان کرده و کار در اختیار زیردستان 
بوده است، در توهم توطئه و نیز به بهانه جلوگیری از تشکیل باند، 
دست به تغییر پوزیشن او می زنید تا خطر رفع گردد! این واکنش 
مرگبار به پیشرفت زیردستان، همواره مانع پیشرفت سازمان بوده و 
موجبات در جا زدن سازمان را فراهم می کند. همچنین این برخورد 
نارضایتی شدید نیرو را فراهم می کند که متأسفانه یا خوشبختانه 
در صورت عدم استعفای نیرو، با گذشت زمان به وضعیت جدید 
عادت و نارضایتی نیرو کم می شود و مدیر تصمیم غلط خویش را 

بدین وسیله توجیه می نماید.
در سطح  کار  به جزئیات  محترم  مدیران  است  رو الزم  این  از 
عملیاتی نظارت داشته باشند تا در مواقع حساس بتوانند به دور از 
فوبیای تصمیم گیری، تصمیمات بهتری برای زیردستان بگیرند. 
ضمن آنکه همواره ارتقای مستمر خدمات را وظیفه خود دانسته 

و به رسالت سازمان پایبند باشند. 
MBA :امیر خسروپناهی کارشناسی ارشد

منابع انسانی سازمان؛ فرصت یا تهدید

مردادماه 1395
7شمـاره چهار/ 8 صفحه

اخبار استان

مجید خدابخش استاندار اردبیل  در  بازدید ازباغ 
های زیتون ارگانیک  فدک  گفت: درحال حاضر 
وارداتی  کشور  مصرفی  روغن  درصد   9۰ از  بیش 
در  که  آن  تولید  افزایش  بایستی درجهت  و  است 
استقالل و خودکفایی غذایی کشور مهم می باشد، 

بیش از این تالش کرد.
وی در این دیدار از بخش های مختلف این باغ اعم از مرکز 
تولید نهال، نهال های پیوند زده شده، بخش های مجهز روغن 
بازدید  نزدیک  از  زیتون  کنسرو  بندی  وبسته  تهیه  و  کشی 

کردند.
اروپا  اتحادیه  از  ارگانیک  زیتون  تولید  در  زیتون  باغ  این 
گواهی تولید محصول ارگانیک دریافت کرده و ساالنه 2۴۰ 

تن بطور متوسط دانه و روغن زیتون تولید می کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
واحدهای  رتبه بندی  طرح  اجرای  از  قم  استان 

طیور در این استان خبر داد.
طیور  واحدهای  رتبه بندی  طرح  گفت:   بیگی  علی  حسین 
مرغداری  واحدهای  فنی  اطالعات  فرم  قالب  در  استان   در 

صورت می گیرد.
وی ادامه داد:ر این طرح کارشناسان مراکز بخش ها، عالوه بر 
تکمیل فرم های شناسنامه فنی در زمان جوجه ریزی و تمدید 
پروانه، نسبت به رتبه بندی واحدها بر اساس امتیازات در نظر 

گرفته شده اقدام می کنند.
و  فعالیت  مجوز  صدور  جاری  سال  در  کرد:  تصریح  بیگی 
تمدید جهت واحدهایی که امتیاز آنها در رتبه بندی کمتر از 
۳۰ باشد ممنوع است و در سال های آتی حداقل امتیاز در نظر 

گرفته شده افزایش می یابد.

تعاون، کار، امور زیربنایی، کشاورزی و دامپروری

تجلیل از زیتون کار قمی

اجرای طرح رتبه بندی 
واحدهای طیور در قم

بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در استان فارس با تعداد 
471 تعاونی و کمترین آن مربوط به استان قم با تعداد 

24 تعاونی است.
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با تشریح عملکرد یکساله تعاونی ها در ۳۱ استان کشور، متوسط 
تعداد اعضای هر تعاونی را حدود 2۰ نفر و اشتغال زایی هر واحد 

تعاونی کشور را ۱5 نفر اعالم کرد.
آمار  اساس  بر  کرد  اعالم  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
استخراج شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در سال ۱۳9۴ 
تعداد ۴۱۱۱ تعاونی جدید در کشور برای انجام فعالیت های مختلف 

کسب و کار به ثبت رسیده اند.
مجموع اعضاء این تعاونی ها بالغ بر 8۴ هزار و ۱۳۶ نفر بوده و تعداد 

فرصتهای شغلی ثبت شده در سامانه مذکور ۶۱ هزار و ۳9۰ نفر با 
سرمایه اولیه حدود ۷۱8 میلیارد ریال است.

بر اساس این گزارش، متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط 
به هر یک از این تعداد تعاونی ها به ترتیب حدود 2۰ و ۱5 نفر است.

بررسی ها نشان می دهد بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در استان 
فارس با تعداد ۴۷۱ تعاونی و کمترین آن مربوط به استان قم با تعداد 
2۴ تعاونی است. بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده به ترتیب 
در فعالیتهای صنعت و کشاورزی با ۱۱۴۳ و ۱۰۳۶ واحد است و 
بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی های صنعت با ۱۷ هزار و 

۳8۱ نفر و تعاونی های کشاورزی با ۱2 هزار و ۴۳۷ نفر است.
همچنین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی های صنعت با ۱۷ 
هزار و ۳8۱ نفر و سپس تعاونی های کشاورزی با ۱2 هزار و ۴۳۷ 
نفر است. تعداد تشکل های تعاونی ثبت شده در کشور طی سال 

گذشته، ۱۴ اتحادیه بوده که مرتبط با فعالیتهای خدماتی است.

قمی ها تمایلی به ثبت شرکت تعاونی ندارند

با  قم  استان  بنکداران  اتحادیه  رئیس 
از 4۰ هزار واحد  بیش  اینکه  به  اشاره 
صنفی فعالیت دارد، گفت: بیش از 1۰ 
در  استان  در  پروانه  فاقد  واحد  هزار 
حال فعالیت هستند که حدود 6 هزار 
واحدها  این  و  شده  شناسایی  واحد 
مهمترین عامل توزیع کاالهای قاچاق 

هستند.
سید ابراهیم صحفی با اشاره به انتقال واحدهای 
صنفی بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی و 
بهداشتی استان به شهرک شهاب )چاپ و نشر( 
عمده فروشی  صنفی  واحدهای  داشت:  اظهار 
مرکزی  هسته  در  که  موادغذایی  بنکداری  و 
تخلیه  و  تردد  به دلیل حجم  هستند  فعال  شهر 

موجب  تریلر،  و  کامیون  صدها  بارگیری  و 
استان  اقتصادی  افزایش هزینه های  آلودگی و 

منجر شده بود.
رئیس اتحادیه بنکداران استان قم با بیان اینکه 
کسب  پروانه  صدور  استان  نظارت  کمیسیون 
کرده  ممنوع  نیز  را  شهر  مرکزی  هسته  در 
برای  تدبیری  باید  رو  همین  از  افزود:  است، 
تغییر فضای فعالیتی بنکداران و عمده فروشان 
های  پیگیری  با  که  می شد  گرفته  نظر  در 
نهایت خردادماه سال جاری  در  به عمل آمده 
تفاهم نامه ای برای واگذاری بخشی از شهرک 
صنعتی شهاب قم برای انتقال واحدهای صنفی 

بنکداران منعقد شد.
وی با اشاره به اینکه فعالیت واحدهای صنفی 

بنکداران در شهرک  تخصصی خود می تواند 
نظارت بر توزیع مواد غذایی و اشتغالزایی را به 
همراه داشته باشد عنوان کرد: در حال حاضر 
نیازمند  شهرک  به  واحدها  انتقال  و  فعالیت 
تسهیالت بانکی کم بهره، بلند مدت و تعامل 

با ادارات مربوطه است.
صحفی با اشاره به عمده مشکالت پیش روی 
عمده فروشان مواد غذایی استان تصریح کرد: 
افزایش و چند برابر شدن مالیات های عملکرد، 
افزوده،  ارزش  بر  مالیات  با  متعدد  مشکالت 
سوی  از  استانی  و  کشوری  مجوز  اعطای 
وزارت صنعت بدون نظارت از سوی نهادهای 
استانی، ابطال 22۰ پروانه کسب طی سال های 
اخیر به دلیل مشکالت مالیاتی و رشد غیر قابل 

از  متخلف  و  پروانه  بدون  واحدهای  کنترل 
صنف  این  روی  پیش  مشکالت  مهم ترین 

است.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف قم ادامه داد: 
صنفی  واحد  هزار   ۴۰ از  بیش  قم  استان  در 
و  امکانات  و  بازرس   ۱5 تنها  دارد  فعالیت 
منابع مالی بسیار محدود پیگیر امر نظارت در 

این بخش هستند.
مانع  قاچاق کاال عمده ترین  اینکه  بیان  با  وی 
پیش روی تولید استان است خاطرنشان کرد: 
بیش از ۱۰ هزار واحد فاقد پروانه در استان در 
واحد  هزار   ۶ حدود  که  هستند  فعالیت  حال 
مهمترین  واحدها  این  و  است  شده  شناسایی 

عامل توزیع کاالهای قاچاق هستند.

در  قم گفت:  سپاه  سازندگی  بسیج  سازمان  مسئول 
راستای حمایت از تولید داخلی و کمک به تحقق 
اقتصاد مقاومتی در سال جاری 34۰ کارگاه تولیدی 
راه  قم  مقدس  شهر  در  ریال  میلیارد  اعتبار55  با 

اندازی می شود.
ما  اولویت  کرد:  خاطرنشان  فرهادی  حسین  سید  سرهنگ 

لبنی،  فراوردهای  عرصه  در  گذاری  سرمایه  جاری  سال  در 
گوهرتراشی و گیاهان دارویی است.

وی اظهار داشت: ما استعدادهای بسیار خوبی در زمینه سنگ 
این  باید در  های گرانقیمت و گوهرتراشی در قم داریم که 

زمینه فعالیت های الزم را انجام دهیم.
آب  و  بارندگی  کاهش  به  توجه  با  گفت:  همچنین  فرهادی 

نیاز  کمتری  آب  به  که  دارویی  گیاهان  باید  قم  استان  های 
دارند را جایگزین کشت های آبی کنیم.

بومی،  مرغ  اردک،  پرورش  در  ما  داشت:  بیان  فرهادی 
سبک  دام  آبی،  گرم  و  سردآبی  ماهیان  قارچ،  زنبورعسل، 
گیاهان  زعفران،  کشت  شترمرغ،  و  شتر  پرورش  سنگین،  و 

دارویی و غیره ورود پیدا کرده و به تولید کمک نمودیم.

 رئیس اتحادیه بنکداران استان

واحدهای صنفی بدون پروانه؛ کانون توزیع کاالی قاچاق در قم

مسئول بسیج سازندگی سپاه قم

حمایت از سرمایه گذاران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
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مقام معظم رهبری: 
»حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی« یعنی شما وقتی کاالی داخلی را مصرف می کنید، 
به 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

دبیر انجمن سفال و سرامیک قم با بیان اینکه تعدادی 
از صنایع دستی کشور در چند سال اخیر کاندیدای 
در  سازی  گفت: خرمهره  شده اند،  یونسکو  در  ثبت 

آستانه ثبت بین المللی است.
ابوالقاسم سعادتمند با بیان اینکه خرمهره سازی یکی از هنرهای 
منحصر به فرد و ویژه قم است، گفت: خوشبختانه با پیگیرهایی 

که انجام دادیم این رشته هنری ثبت ملی شده است.
وی با بیان اینکه صنایع دستی نیاز به ترحم و دلسوزی های بی 
نتیجه ندارد، گفت: اگر درباره این هنر صنعت حرفی داریم در 

جهت ایفای حق و حقوق مادی و معنوی صنایع دستی است.
دبیر انجمن سفال و سرامیک قم با اشاره به نقش اساسی صنایع 
دستی در توسعه اقتصاد مقاومتی، گفت: صنایع دستی نشان و علم 
برجسته فرهنگ و تمدن هر کشوری است و یک مقوله اقتصادی 

- فرهنگی محسوب می شود. 
وی با اشاره به این مطلب که صنایع دستی مرد عمل می خواهد، 
گفت: کمرنگ شدن فرهنگ کار و عافیت طلبی جوانان رونق 

را از صنایع دستی گرفته است.
وی تولید آسان و سریع، سرمایه گذاری محدود و به کارگیری 
فضای فیزیکی کم را از جمله مهم ترین ویژگی های ورود به 
چرخه صنایع دستی اعالم کرد و افزود: مسئوالن استان با تبلیغات 
کافی و فرهنگ سازی استفاده از صنایع دستی باید جوانان را به 

سمت اشاعه فرهنگ و تمدن شهر مذهبی قم سوق دهند.
سعادتمند با بیان اینکه اعتقاد خاصی به صادرات معمول صنایع 
دستی ندارد، گفت: صنایع دستی به عنوان یک هنر بومی و اصیل 
باید در مبدأ تولید عرضه و به فروش برسد و نباید مانند سایر 
کاالهای مصنوعی فرایند طوالنی صادراتی و تجاری داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه صنایع دستی سوغات هر شهر است، افزود: 
دلیلی ندارد سوغات و نشانه فرهنگی و هنری استان قم درگیر 

بروکراسی سنگین صادرات باشد.
دبیر سفال و سرامیک استان قم در پاسخ به این سئوال که روند 
صادرات صنایع دستی استان به چه شکل است، گفت: متأسفانه 
به دلیل اینکه صنایع دستی به صورت معمول صادرات نمی شود 
نمی توان آماری از میزان و نوع کاالی صادراتی صنایع دستی 

اعالم کرد.
سعادتمند با تأکید بر اینکه صادرات صنایع دستی به شکل فردی 
می گیرد، گفت:  انجام  افراد  بار  با چمدان های حمل  همراه  و 
متأسفانه اتحادیه منسجم و حرفه ای صادرات کاالهای فرهنگی 
اتحادیه  متأسفانه  است.  نشده  راه اندازی  و  تعریف  کشور  در 
منسجم و حرفه ای صادرات کاالهای فرهنگی در کشور تعریف 

و راه اندازی نشده است.

مطالبات 4 هزار میلیارد ریالی شهرداری و هزینه 6۰۰ 
میلیارد ریالی اجرای متروی قم در سفر معاون رئیس 
جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

به استان، اختصاص یافت.
استاندار قم در این جلسه طی سخنانی با اشاره به جایگاه ویژه استان 
قم، خواستار تخصیص اعتبارات بر اساس شاخصه های منحصر 

بفرد این استان شد.
سید مهدی صادقی با اشاره به مطالبات شهرداری قم از دستگاه های 
اجرایی و مراکز فرهنگی و نظامی گفت: در راستای مدیریت هرچه 

بهتر شهر قم تامین این مطالبات امری ضروری است.
وی همچنین مسئله متروی قم را به عنوان یک اولویت مهم در زمینه 
مدیریت ترافیک شهری مورد توجه قرار داد و خواستار کمک 
دولت برای تحقق هرچه زودتر این طرح مهم عمرانی شد. وی 
همچنین خواستار مساعدت دولت برای اجرای خط بی مترو حد 

فاصل شمال به جنوب شهر قم شد.
تخصیص مطالبات ۴ هزار میلیارد ریالی شهرداری و پرداخت ۶۰۰ 
میلیارد ریال جهت متروی قم در سال 95 و تامین اعتبار اجرای 
کمربندی قم به طول ۱۱۰ کیلومتر در سال 9۶ از جمله مصوبات 

این جلسه بود.
خط مترو قم با ۱۴,5 کیلومتر طول از قلعه کامکار تا مسجد مقدس 
جمکران با ۱۴ ایستگاه در حال احداث است که در ایستگاه میدان 

مطهری مرکز تبادل خطوط مترو، منوریل و اتوبوس خواهد بود.
حفاری تونل خط مترو قم با استفاده از دستگاه تی بی ام به قطر 
9,۳9 متر به صورت مکانیزه انجام می شود که تاکنون بیش از 
هفت کیلومتر از حفاری خط انجام شده و تنها 2,۷ کیلومتر باقی 

مانده است.
بیشترین فاصله ایستگاه های خط مترو قم یک هزار و 2۰۰ متر و 
حداقل فاصله نیز ۷۰۰ متر است که طی برنامه ریزی شهرداری قرار 
است در فاز نخست ۴,5 کیلومتر از این طرح از قلعه کامکار تا 

میدان مطهری با سه ایستگاه و چهار قطار افتتاح شود.

صادرات چمدانی 
صنایع دستی قم

اختصاص 6۰۰ میلیارد ریال 
جهت اجرای مترو

عامل  مدیر  سراجی  میر  حسین  سید 
شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی 
اقتصاد  سپهر  با  گفتگویی  در  قم  استان 
به تشریح فعالیت های سال جاری این 
شرکت پرداخته است آنچه در پی آمده 

حاصل این گفتگو است :
*** در سال جاری چه تعداد نمایشگاه 
در سطح استان برگزار خواهید کرد و 
این نمایشگاه ها از نظر کیفی نسبت به 
تفاوت هایی خواهند  سال گذشته چه 

داشت ؟
در سال جاری ۳5 نمایشگاه به حول و قوه الهی 
برنامه ریزی شده که با توجه به تجربه ای که 
انشاهلل  آوردیم  بدست  گذشته  ماهه  شش  در 
نمایشگاه ها با نگرش نمایشگاههای تخصصی 
از  خارج  و  استان  اصلی  ازبرندهای  ودعوت 
استان و حضور آنها در نمایشگاه ادامه پیدا می 
کند. ثمره این نگرش معرفی واحدهای تولیدی 
وتوانمندی های اقتصادی استان به فعاالن صنایع 
مختلف وبازرگانان و جلب سرمایه گذاران و 
در نتیجه ارتقا سطح نمایشگاه خواهد بود. لذا 
به دنبال آن هستیم تا برندهای مختلف در رسته 
های صنعتی حضور جدی تری در نمایشگاه ها 
داشته باشند و در این زمینه گام های خوبی هم 

برداشته ایم.
نمایشگاه  که  کردید  اشاره   ***
و  ها  توانمندی  معرفی  برای  محلی 
است.  استان  به  گذاران  سرمایه  جلب 
درنمایشگاه های گذشته موفقیت هایی 

در این خصوص داشته اید؟
بله، خوشبختانه در نمایشگاه های قبلی موفقیت 
هایی در خصوص جلب سرمایه گذاران بوده 
است. چنانچه در نمایشگاه صنعت کفش شاهد 
بازدید بازرگانان عراق بوده ایم که مذاکرات 

خوبی با واحدهای تولیدی داشتند.
***با توجه به اینکه صنعت قم به طور 
شایسته در کشورمعرفی نشده امسال چه 
برنامه هایی در خصوص معرفی مناسب تر 

توانمندی های قم طراحی کرده اید؟
کشور  سطح  در  ابریشم  فرش  درزمینه  قم 
زمینه  در  دارد.  گفتن  برای  حرف  دنیا  و 
پتانسیل  مبلمان  و  ،سنگ  ماشینی  کفش 
در  البته  دارد؛  وجود  قم  در  باالیی  های 
صادرات  و  تولید  در  مختلف  های  رسته 
رتبه های خوبی در کشور داریم که امسال 
زمینه  این  در  تخصصی  های  نمایشگاه  نیز 

برگزار خواهیم کرد.
تجاری  های  ازهیات  دعوت  ما  دیگر  فعالیت 
های  توانمندی  معرفی  و  دیگر  کشورهای  از 
استان به آنهاست که امسال به طورجدی دنبال 
خواهیم کرد که این خود یک ابتکار مناسب 
برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در 

معرفی قم است.
نمایشگاه های  برگزاری  زمینه  ***در 
بین المللی آیا امسال برنامه ای دارید ؟

نشده  اجرا  قم  در  المللی  بین  نمایشگاه  هنوز 
نمایشگاه  ولی در سال گذشته چینی ها  است. 

اختصاصی خود را درقم برگزار کردند و امسال 
نیز بدنبال آن هستیم که مجددا در برپایی این نوع 
نمایشگاه ها حتی از سایر کشورهای همسایه نیز 

همکاری مشترک داشته باشیم.
***محل فعلی برگزاری نمایشگاه ها با 
استانداردهای برگزاری نمایشگاه فاصله 
محلی  احداث  برای  آیا  دارد  زیادی 
مناسب جهت برگزاری نمایشگاه ها ی 

استان اقدامی شده است ؟
به  تهران  قم  اتوبان  در  محلی  خوشبختانه 
نمایشگاهی  شهرک  هکتار  بیست  مساحت  
جهت برگزاری نمایشگاه بین المللی قم در نظر 
گرفته شده که کار احداث آن نیز آغاز شده و 
امیدواریم دراوایل سال آینده بتوانیم نمایشگاه 
های استان را در فضایی در حد استانداردهای 

اروپایی برگزار کنیم .
شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان 
تشکل   ۱5 که  است  خصوصی  شرکت  یک 
اقتصادی قم سهامدار این شرکت هستند و همه 

تالش می کنند کار احداث محل جدید زودتر 
به پایان برسد .

اقتصادی  فعاالن  برخی  ***متاسفانه 
قم توجه جدی به حضور در نمایشگاه 
ندارند  توانمندی های خود  معرفی  و 
آیا  تربرندهای قم  برای حضور جدی 

اقدامی شده است؟
قم  افتصادی  فعاالن  از  دربسیاری  خوشبختانه 
تفکر کار نمایشگاهی وجود دارد و باید ما هم 
برای گسترش فرهنگ حضور در نمایشگاه ها 
از سوی برند های استان دررسته های مختلف 

صنعتی تالش بیشتری داشته باشیم . 
قمی  گذار  سرمایه  تا  کنیم  تالش  باید  همه 
استان  خود  در  گذاری  سرمایه  به  اقبال 
داشته باشد و سرمایه خود را به سمت استان 

معطوف کند. 
قم از موقعیت ممتازی درمرکز کشور و نزدیکی 
به پایتخت بهره مند است که برای سرمایه گذار 
مهم است و مسوالن هم باید بسترهای الزم را 
فراهم کنند تا شرایط مناسب تری برای حضور 

سرمایه گذاران فراهم گردد
نامگذاری سال جاری  به  ***با توجه 
بعنوان  رهبری  معظم  مقام  سوی  از 
سال اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل  چه 
در  دولتی  بخش  سوی  از  اقداماتی 
شده  ریزی  برنامه  صنایع  از  حمایت 

است ؟
بخش  از  دارد  نظر  در  جدی  طور  به  دولت 
هستیم  پیگیر  هم  وما  کند  خصوصی حمایت 
،معدن و تجارت و سازمان  تا وزارت صنعت 
توسعه تجارت در حمایت از بخش خصوصی 
بخش  فعاالن  به  را  ای  بهره  کم  تسهیالت 

خصوصی اختصاص دهد.

امسال محقق می شود:

حضور برند های مطرح تولیدی کشور
در نمایشگاه های استان 

نخستین نشریه اقتصادی استان قم


