
انتظار بخش خصوصی 
رفع مصائب بانکی

از بدنه تولید
نداشتن مهارت 

علت اصلی بیکاری

رئیس اتاق بازرگانی اســتان در نخســتین جلسه 
هــم اندیشــی و تدوین برنامــه های راهبــردی اتاق 
بازرگانــی قم یکی از مهم تریــن دغدغه ها ومصائب 
بخــش تولیــد وصنعــت در ســال جــاری را مســائل 

بانکی عنوان کرد.
 ابوالفضــل خاکــی در ایــن جلســه کــه بــا حضــور 
اعضای هیات رئیسه، هیات نمایندگان ومعاونان 
ســازمان صنعت ،معدن و تجارت برگزارشد ضمن 
اشــاره به تبیین راهبرد کالن اقتصاد کشور از سوی 
تمامــی  کار  دســتور  در  کــه  رهبــری  معظــم  مقــام 
فعــاالن اقتصــادی بخــش دولتی و خصوصــی قرار 
گرفته اســت خاطر نشــان کرد: مطالبــات رهبری از 
مســئوالن در سال 96 تمرکز بر تولید و اشتغال بود 
وایــن مطالبــه ای اســت که بخش خصوصــی نیز از 

دولت دارد .
وی یاد آور شــد در همین راســتا در دیدار نوروزی 
اعضای اتاق بازرگانی قم با ریاســت مجلس شــورای 
اســالمی مشــکالت واحدهــای تولیــدی بــا بانک ها 
بــه ویــژه مســئله مالیــات بــرارزش افــزوده که ســبب 
جملــه  از  اســت  شــده  داخلــی  بــازار  شــدن  قفــل 
درخواســت های بــود که اتــاق بازرگانی قــم  تقاضای 
پیگیــری و به نتیجه رســاندن این مهم را از ریاســت 

محترم مجلس نمود.
خاکــی در ادامــه تاکید کــرد: این مشــکالت بارها 
بــه شــیوه های مختلــف از دولت درخواســت شــده 
امــا باوجــود برخی اقدامات مشــکالت اصلــی هنوز 
پابرجاســت، تعطیلی واحدهای تولیــدی ،دپو کاال 
درانبارها به دلیل نبود مشتری دربازارهای داخلی 

و  وجــود رقبــای منطقــه ای چــون ترکیــه وچین در 
بــازار خارجــی ، مبحــث ارزش افــزوده و ســود باالی 
نــرخ 24درصــد ســبب شــده  بــا  تســهیالت بانکــی 
ازیکســو ســرمایه گذاران ورود بــه کار تولیدرا عقالنی 
ملــی  توســعه  هــای  ایــن منظــر طــرح  از  و  نداننــد 
عملیاتی نشــود وازســوی دیگر واحدهــای تولیدی 
فعال به دلیل مشــکالت ازچرخه تولید خارج شده 

و باخیل عظیم بیکاران روبرو شویم.
بــه گفته رئیس اتاق بازرگانی قــم طبق آماراعالم 
شــده از ســوی بانــک جهانی 500 هزار نفــر به تعداد 
بیــکاران اضافه شــده اســت کــه به دلیل مشــکالت 
مذکــور واحدهای تولیدی قــادر به حفظ ویا جذب 

نیروی جدید نخواهند بود.
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بحرانی که به آناستان از دریچه آمارهای اقتصادی
بی توجهیم

حضور
سرمایه گذاران 
ایتالیایی در قم

مشارکت فرانسوی ها 
در احداث هتل های 

پنج ستاره

کید مراجع تا
بر توجه به

معیشت مردم

اولویت قم؛ اجرای 
طرح های گردشگری 

در کوتاه مدت 

فرودگاه قم همچنان در چاله هوایی

ســال 1395 را بایــد ســال مهمی در آمار های اقتصادی کشــور عنــوان نمود زیرا 
در این ســال طرح آمار گیری نفوس و مســکن در کشــور اجرایی شد که نتایج آن در 

برنامه ریزی های آتی کشور و استان سهم مهمی را ایفا خواهند نمود...

فرودگاه قم را شاید بتوان به چاله های هوایی تشبیه کرد که سال هاست سرمایه گذاران و مسوالن را به کام خود 
کشــیده اســت و همچنان همگان تالش می کنند تا معضل آن حل شــده و نه فرودگاه در حســرت پرواز باشــد و نه 
سرمایه گذار در حسرت سرمایه گذاری خود. استاندار قم در دیدار علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
در اواخر سال گذشته بر تالش مسئوالن استان برای  حل مشکل سرمایه گذاری فرودگاه قم تاکید نموده است. سید 
مهدی صادقی در این دیدار به بیان وضعیت فعلی فرودگاه قم پرداخت و افزود: این فرودگاه به دلیل نزدیکی به شهر 

قم و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در بحث حمل و نقل مسافر و بار می تواند نقش مهمی ایفا کند... 
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نــوروزی  دیــدار  در  تقلیــد  عظــام  مراجــع 
بــر حــل معضــالت و مشــکالت  قــم  اســتاندار 
معیشتی مردم از سوی مسوالن تاکید کردند .
آیــت اهلل علــوی گرگانی بــا بیــان اینکه یکی 
از مشــکالت کشــور در شــرایط جاری معیشــت 

مردم است...
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عطارنیا،مدیر کل فنی و حرفه ای استان قم:

احمد عطارنیا،مدیر کل فنی و حرفه ای استان قم را برعهده دارد . وی پیش از این بعنوان رییس دانشگاه 
جامع علمی و کاربردی استان مشغول به فعالیت بوده است . در مصاحبه ای با وی به بررسی بیکاری و نقش 

این سازمان در حل این معضل در استان پرداخته ایم.
Á  با توجه به وضعیت بیکاری در استان ، سازمان فنی و حرفه ای چه اقدامات عملی جهت آموزش

کارجویان و معرفی ایشان به مراکز کار انجام داده است ؟
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم در 8 مرکز دولتی و حدود 180 آموزشگاه آزاد آموزش های مهارتی 
را ارائه می نماید. این آموزش ها به 5 خوشه صنعت ، خدمات ، فرهنگ و هنر ، کشاورزی و فناوری راهبردی 
دســته بندی می شــود. هر یک از این خوشــه به چند رشــته و هر یک از رشــته ها به چندین حرفه تقسیم می 
شــود. در ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشــور مجموعًا 65 رشــته و بیش از 6500 حرفه وجود دارد که دارای 
http://   اســتاندارد آموزش مهارت و فناوری هســتند که از طریق “ ســامانه ملی اســتاندارد مهارت “ به آدرس
rpcirantvto.ir   برای عموم قابل دسترسی است. آموزش های مهارتی در مراکز دولتی استان قم با گستره بسیار 
زیاد و برای تمامی اقشــار جامعه که در تمامی ســطوح تحصیلی و مهارتی قابل اســتفاده می باشد در بیش از 50 
کارگاه ثابت، مراکز جوار دانشــگاهی، روســتاها، پادگان ها، صنایع و معادن، اصناف و اتحادیه ها، شــعب شــهری 
، ســکونت گاه های غیــر رســمی، ... بصــورت رایگان بــرای کارجویان، دانشــجویان، فارغ التحصیالن، شــاغلین، 
ســربازان و... ارائه می شــود. برخی از حرفه های ارائه شــده در بخش دولتی برای برادران و خواهران عبارتند از 
:   اتومکانیک، برق خودرو، برق ساختمان، برق صنعتی، تراش CNC، جوشکاری، لوله کشی، تعمیر یخچال و 
 ،Android کیف دوز چرم، گوهر تراش، برنامه نویس ،CATIA ،کولر گازی، تعمیرکار پکیج، پرورش قارچ، کارآفرینی

گیاهان دارویی، سازنده تولیدات نمدی، پیشکار  کفش، صنایع دستی و هنری.

سپهر اقتصاد
سال دوم  شماره یازدهم  خرداد 1396  8 صفحه  قیمت  2000 تومان

نخستین ماهنامه اقتصادی استان قم



سپهر اقتصاد خرداد 21396
شماره 11  8 صفحه کشور دولت دوازدهم و اولویت 

 

 
حضور حماســی و افتخار آفرین مردم ایران در بیســت و نهم اردیبهشــت ماه در پای صندوق های 
رای و انتخاب حجت االســالم و المســلمین دکتر حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور دوازدهم را باید 
آغاز دوره جدیدی در حیات کشــور عنوان نمود. اعتماد مجدد مردم به روحانی نشــان داد که هر چند 
به دولت انتقادهایی وارد اســت اما مردم به تمامی شــعارهای مطرح شده اعتماد مجدد نشان دادند 
و اینــک در ســالی کــه مقــام معظم رهبــری بعنوان ســال اقتصاد مقاومتی،تولید و اشــتغال نــام گذاری 
نموده انــد و در بیانــات خــود همــواره بر آن تاکید داشــته اند که اقتصاد، اولویت نخســت کشــور اســت. 
دولت جدید باید در روند برنامه ریزی خود این اولویت را ســر لوحه برنامه های خود قرار دهد تا کشــور 
از وضعیت کنونی خود روند رو به رشدی را آغاز نماید و فعاالن اقتصادی با دلگرمی و احساس حمایت 
دولــت چرخــه هــای اقتصادی را بــه حرکت درآورند. مطمئنــا توجه به دغدغه های فعــاالن اقتصادی 
همچون مالیات بر ارزش افزوده، تسهیالت بانکی، بیمه ها، گران تمام شدن کاال، قاچاق کاال، نیروی 
ماهــر، بســتر ســازی و حمایت عملی از بخش خصوصــی و حمایت از تولید داخل باید ســرلوحه برنامه 
های دولت در حمایت از بخش خصوصی باشــد. از ســوی دیگر نیز مردم هم با حمایت از کاالی ایرانی 
و خریــد آن بــه حرکت رو به جلوی اقتصاد کشــور کمک کنند.مســووالن اســتان نیز باید بــا بهره گیری از 
ظرفیت اصلی استان در حوزه خدمات و گردشگری  به خصوص گردشگری مذهبی، گردشگری درمانی 
و طبیعت گردی و برنامه ریزی صحیح بتوانند از این ظرفیت که می تواند به اشــتغال زایی مناســب و 

رشد اقتصادی قم کمک شایانی نماید روند توسعه قم را برای با سرعت بیشتری طی نمایند.

سیمای اقتصادی استان
سید علیرضا فقاهتی

مدیرمسئول

ضرورت اتصال سلفچگان به راه آهن سراسری
ایرنا، ســید مهدی صادقی اســتاندار ، اتصال منطقه ویژه اقتصادی ســلفچگان واقع در شــاهراه مواصالتی 17 اســتان کشــور به راه آهن سراسری را 

ضروری عنوان کرد و گفت: اگر این اقدام انجام شود این منطقه، به طور رسمی می تواند به عنوان نخستین بندر خشک کشور در مدار کار قرار بگیرد.
دیباچه

استان از دریچه آمارهای اقتصادی
هــای  آمــار  در  مهمــی  ســال  بایــد  را   1395 ســال 
اقتصــادی کشــور عنوان نمــود زیرا در این ســال طرح 
آمــار گیری نفوس و مســکن در کشــور اجرایی شــد که 
نتایــج آن در برنامــه ریــزی هــای آتی کشــور و اســتان 
ســهم مهمــی را ایفــا خواهنــد نمــود. در نتایــج ایــن 
سرشــماری کــه در آخریــن روزهــای ســال 95 منتشــر 
شــد متوســط نرخ رشــد ســاالنه جمعیتی اســتان قم 
بین ســال 90 تا 95با 2/33 باالتر از میانگین کشوری 

1/24 بوده است.
اســت  بــوده  نفــر   1292283 اســتان   جمعیــت 
نفــر   633743 و  مــردان  را  آنــان  نفــر   658540 کــه 
در  جمعیــت  نســبت   . انــد  داده  تشــکیل  زنــان  را 
اســتان 104مــی باشــد کــه باالتــر از نســبت جمعیــت 
103 در کشــور اســت. ســهم اســتان قــم از جمعیــت 
کشــور در ســال 95، 1/62 بــوده کــه نســبت به ســال 
90 کــه 1/53 بــوده روند افزایشــی پیدا کرده اســت و 
در بعــد خانــوار نیز اســتان بــا 3/4 باالتــر از میانگین 
کشــوری 3/3 مــی باشــد. اســتان قــم همچنیــن بــا 
تراکــم 112/1در جایــگاه پنجم اســتان هــای پر تراکم 
اختصــاص  خــود  بــه  49/1را  میانگیــن  بــا  کشــوری 
باســوادی درجمعیــت 6ســاله  داده اســت .میــزان 
وبیشــتر اســتان نیــز به 88/7 رســیده که نســبت به 
ســال 85 و 90  بــه ترتیب بــا آمار85/7 و 84/1 روند 

باالتــری را داراســت. ســهم اســتان از کل جمعیــت 
مهاجر 4709149کشــور 1/8 بوده که نسبت به سال 
90بــا 0/6 افزایــش مواجــه بــوده اســت. نزدیــک بــه 
44درصد قمی ها آپارتمان نشــین هستند که پس از 
تهــران، البــرز و قزوین جایگاه چهارم در کشــور را دارا 

مــی باشــند. 45665 واحد خالی در ســطح اســتان 
در ســال 95 ثبت شــده که 1/8 مجمــوع واحد های 
ســطح اســتان مــی باشــد کــه نســبت بــه ســال 90 با 

26690 به میزان 0/2 افزایش داشــته است. 
همچنیــن نتایــج آمــار گیــری نیــروی کار در ســال 

گذشــته اســتان قم نشــان می دهد که نرخ مشــارکت 
اقتصــادی در ســال 95 بــه 35/8 رســیده که نســبت 
بــه ســال 94، 0/5 رشــد داشــته و نــرخ بیــکاری نیز با 
11/2 نســبت بــه ســال ما قبــل آن ، 0/1 کاهــش پیدا 
کرده است. الزم به ذکر است نرخ مشارکت اقتصادی 
در ســال گذشــته در کشــور 39/4  و نــرخ بیــکاری نیــز 
12/4 بوده اســت. آمار نشــان می دهد نرخ مشارکت 
اقتصادی در نیمه دوم ســال و به خصوص زمســتان 
سال گذشــته روند صعودی داشته و به 36/8 و نرخ 
بیــکاری به پایین ترین حد ســال یعنی 9/6 رســیده 
است . سهم اشتغال در بخش های عمده ی فعالیت 
اقتصــادی شــامل کشــاورزی، صنعــت و خدمــات به 
ترتیــب 3/6 ،42/2 و 54 بــوده کــه نســبت بــه ســال 
1394 شــاهد رشــد 0/5 در بخــش کشــاورزی و0/7 
در بخــش صنعــت و کاهــش 0/4در بخــش خدمــات 
بوده  اســت. ســهم اشــتغال در بخش هــای عمده ی 
اقتصــادی بــر حســب فصــل در ســال 95 نیــز نشــان 
می دهــد کــه اشــتغال در بخــش کشــاورزی در نیمــه 
نخســت سال آمار باالتری نســبت به نیمه دوم سال 
دارد و در بخــش صنعــت نیز به ترتیب در طول ســال 
از بهــار تــا زمســتان شــاهد روند کاهشــی بــوده ایم در 
افزایشــی  رونــد  بخــش خدمــات شــاهد  حالیکــه در 

بوده ایم.

کوتاه از اقتصاد استانکوتاه از اقتصاد استان

افتتاح مرکز داوری اتاق بازرگانی قم

 مرکز داوری اتاق بازرگانی اســتان نیز در نیمه دوم اســفندماه ســال گذشــته به صورت رســمی کار 
خود را آغاز نمود. ابوالفضل رجبیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی قم در مراسم افتتاحیه با بیان اینکه 
همه قشــرهای تخصصی مرتبط با تجارت و بازرگانی عضو اتاق داوری بازرگانی هســتند و می توانند 
مــوارد اختــالف خود را به این اتاق ارجاع دهندتصریح کرد: تشــکیل مرکــز داوری بازرگانی از واجبات 
امر تجارت و بازرگانی است.وی ادامه داد: امیدواریم با تشکیل این اتاق شاهد تسریع درروند حوزه  
پرونده های حقوقی و تجاری در کشــور باشــیم. حمید شــعبانی، مســئول دفترداوری اتاق بازرگانی 
قم بابیان اینکه برای ســال جاری نیز برنامه های ویژه ای برای باال بردن ســطح مهارت و تخصص 
داوران اتاق در نظر گرفته ایم، اظهار کرد: اتاق داوری آمادگی کامل ارائه خدمات به اشخاص حقیقی 

و حقوقی را دارد. 

مشارکت فرانسوی ها در احداث هتل های پنج ستاره 

قائم مقام شهردار قم در امور سرمایه گذاری از دیدار مدیران شرکت آکور فرانسه به همراه سرمایه گذار 
ایرانی ساخت هتل پنج ستاره با شهردار قم خبر داد. 

    محمدرضا معرفت با اشــاره به دیدار مدیران شــرکت آکور فرانســه به همراه سرمایه گذار ایرانی 
بــا شــهردار قــم ، اظهار کرد: با توجه بــه اینکه بهره برداری از هتل های پنج ســتاره تخصصی اســت 
با گروه های مختلف بین المللی مذاکره شــده که یکی از این گروه ها شــرکت آکور فرانســه اســت که از 

بزرگترین شرکت های بهره برداری از هتل در سراسر دنیا است.
    قائــم مقــام شــهردار قــم در امور ســرمایه گذاری خاطرنشــان کرد: مدیران این شــرکت که برای 
بازدید از ســایت هتل به قم دعوت شــده بودند با شــهردار قم نیز مالقات داشتند تا شرایط خود را 

تشریح کنند و با نظرات شهردار آشنا شوند.

کوتاه از اقتصاد استان

رونق اقتصادی و اشتغال زایی شاکله تمام امور اجرایی
خانه ملت : دکتر علی الریجانی، رئیس مجلس در دیدار با مدیران، روسا و مسئوالن اجرایی استان قم بر 
رو نق اقتصادی، اشتغال زایی، پیگیری مسائل اجرایی و تکمیل پروژه ها و تقویت چرخه اقتصادی روستا 
تاکید کرد.  وی با اشاره به وضعیت کنونی روستاها گفت: در شرایط کنونی بر اساس آمارها، حجم و جمعیت 
روستاها 25 درصد از کل جمعیت است که این آمار پایین تر از میانگین جهانی است. وی ادامه داد: بخشی 

از این مشکل به علت معضل کم آبی است اما مهم ترین موضوع نبود چرخه اقتصادی در روستاها است.

گردشگری مذهبی عامل تعامل قم و عراق
ایســنا: ســید مهدی صادقی،  اســتاندار قم دیدار ســفیر جدید ایران در عراق با اشاره به ظرفیت ها 
و قرابت مذهبی بین دو کشــور ایران وعراق گفت: از پتانســیل گردشــگری مذهبی اســتان قم باید برای 
افزایش تعامالت بین دو کشور استفاده شود.وی با اشاره به ظرفیت های فنی و مهندسی در بین گروه 
هــای تخصصی در اســتان قم، ادامه داد: می توانیم بــا ایجاد ارتباط بین این بخش ها زمینه فعالیت 

متخصصین استان در عراق را فراهم نماییم.

برگزاری 30 نمایشگاه در سال96
ایرنا : سید صدرالدین موسوی،  معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم از 

تدوین تقویم نمایشگاهی استان در سال 96 خبر داد.

انتصاب سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري 
استانداري : سید مهدي صادقي استاندار قم در حکمي، فرشاد خوشنویسان را به سمت سرپرست 

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري منصوب کرد.
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گفت و گو

اجرای پروژه های تفریحی
شــهرنیوز- ســقائیان نژاد ، شــهردار قم   با اشــاره به اجرای پروژه های تفریحی باغ پرندگان و تله ســیژ قم، گفت: پایه های تله ســیز در بوســتان 

علوی در حال نصب است و تجهیزات آن نیز وارد شده و تا اواسط سال به بهره برداری می رسد.
یادداشت

ذاکری، مدیرکل سازمان صنعت و معدن و تجارت استان قم:

معدن، فرصت جدید سرمایه گذاری در استان
احمــد ذاکــری، مدیرکل ســازمان صنعت و معدن 
و تجارت اســتان قم اســت که پیش این نیز عهده دار 
مدیــر کلی گمرگ اســتان بــوده اســت. در گفتگویی با 
وی به بررسی وضعیت استان و برنامه های سازمان 
با توجه به نامگذاری ســال به نام  اقتصاد مقاومتی؛  

تولید و اشتغال پرداخته ایم.
Á  بــا توجه بــه نامگــذاری ســال جــاری بعنوان

اقتصــاد مقاومتــی تولیــد و اشــتغال و وضعیــت 
رکود و اشــتغال در اســتان مهم ترین محورهای  
فعالیت های شــما در  ســال جــاری چه خواهد 

بود؟
اقدامات خوبی در ســال گذاشــته بــا عملکرد 260 
میلیارد تومانی که به  بخش صنعت و کشــاورزی وارد 
شــد حرکت خوبی صورت گرفت. در ســال 95 بررسی 
کاملــی از واحدهــای صنعتــی اســتان و ظرفیت هــا و 
اشــتغال و مشــکالت  آنهــا صــورت گرفت مشــکلی که 
صنعــت اســتان در حــال حاضــر دارد رکود اســت و اگر 
این چرخه بازار متوقف باشــد تولید توجیه پیدا نمی 
کند.بــه نظــرم در ســال جدیــد دولــت باید در ســطح 
بــه فکــر شکســته شــدن رکــود باشــد. بیانــات  کالن 
مقــام معظم رهبری در تحریک بازار راهگشــا اســت و 
اینکــه مصــرف کاالی ایرانی باید بعنــوان یک وظیفه 
شــرعی و ملی مــورد توجه قرار گیــرد، در بحث قاچاق 
بایــد  نیــز  بایــد جــدی عمــل کنیــم و در واردات کاال 
شفاف ســازی صــورت گیرد تا کاالهای که بســتر تولید 
آنها در کشــور وجود دارداســت در واردات آنها تجدید 
نظــر صــورت گیــرد و واردات بــه نحــوی باشــد کــه در 
راستای تولید ملی تمام شود بایدبتوانیم هزینه های 
تولیــد  را پاییــن بیاوریم اگر کاالی ما گران تولید شــود 
دچــار مشــکل خواهیم شــد کــه باید سیاســت دولت 
در ایــن بخــش مشــخص باشــد. یکــی از راهــکا رهــا 
ورود نقدینگــی در بخــش صنعــت بــا نرخی اســت که 
بــرای ایــن بخــش توجیه داشــته باشــد. در دنیا  نرخ 
تســهیالت ایــن بخــش 2 تــا 3 در صد اســت اگــر نمی 
توانیــم با این نرخ تســهیالت پرداخــت کنیم حداقل 
تســهیالت زیــر 10 در صد پرداخت کنیــم از طرفی هم 
بایــد قــدرت خرید مردم را باالبرد کــه بانک ها در این 

مورد نقش موثری دارند.
Á  از را  زیــادی  مشــکالت  اقتصــادی  فعــاالن 

جملــه گــران تمــام شــدن کاال و نرخ تســهیالت 
بانکــی بعنوان مشــکالت تولید مطــرح می کنند 
ســازمان چه اقداماتی را دراین خصوص دنبال 

می کند؟
بایــد بهره بانکــی پایین بیاید ،بانک هــا باید نگاه 
ویــژه ای بــه بخــش صنعــت داشــته باشــد اگــر امــروز 
بخــش صنعت گرفتار شــده اســت یکــی از دالیل این 
گرفتــاری بانــک ها هســتند کــه باید نرخ تســهیالت را 
پاییــن آورد. بخــش مالیات   بــرارزش افزوده هم یکی 
دیگر از مســائل اســت که باید از مصرف کننده نهایی 
دریافــت شــود که متاســفانه علــی رغم وجــود قوانین 
هنوز نتوانســته ایم ســامانه فــروش در بخش اصناف 
را اجرایی کنیم و بخش تولید این مالیات را پرداخت 
مــی نماید . هنوز شــفاف ســازی الزم صــورت نگرفته 
که به میزانی که ارزش افزوده ایجاد می شــود مالیات 
دریافــت شــود و بــه صــورت کل مالیــات دریافــت می 
شــود همه دســتگاه های که با بخش صنعت ارتباط 

دارند باید هماهنگ با هم حرکت کنند.
Á  شــما بعنــوان متولــی صنعت در اســتان برای

ســرمایه گذاران چه پیشنهادی جهت سرمایه 
گــذاری در اســتان داریــد و چــه حمایــت های را 

خواهید داشت ؟
و  اســتراژیک  بــه موقعیــت  توجــه  بــا  قــم  اســتان 
معافیت هایی که در شــهرک های  صنعتی آن وجود 

بخــش  در  گــذاران  ســرمایه  ویــژه  اســتقبال  یــا  دارد 
صنعــت مواجــه اســت .صنایــع کــه آب بــر  نباشــند و 
هــای  تک باشــند و  بــه تولید اشــتغال هم کمک می 
کنند اولویت اول ما هستند. توصیه من به مسئوالن 
استان این است که نباید ورود سرمایه گذار به استان 
را ممنــوع کنیــم باید همه کمک کنیــم که صنایعی که  
بــا شــاخصه های محیط زیســتی و منابــع طبیعی ما 
مشــکل ندارند مســتقر شــوند. یک بخشــی از فرصت 
هــای ســرمایه گذاری در اســتان بخش معدن اســت 
کــه باید بخش معــدن را از بخش صنعــت جدا  دیده 
شــوند در بخش صنعت ســرمایه گذار با یک مجوز کار 
خود را از سطح زمین در شهرک های صنعتی آغاز می 
کنــد و دولــت هم تکلیفی ندارد. امــا در بخش معدن 
که جزء صنایع باال دستی به حساب می آیند نیازمند 
نگاه ویژه هســتند. معدن هم جز صنایع باال دســتی 
اســت و هــم  با فرآوری مواد معدنــی، مواد اولیه دیگر 
صنایع را  می توان فراهم کرد. االن همدلی خوبی در 
این بخش در حال روی دادن اســت و در اســتان هم 
در دو ســال اخیربــا تعامالت صــورت گرفته ژئوفیزیک 
هوایی، نقشه یک در 25هزار صورت گرفته که 19 لکه 
مشخص شده  تا ذخایر آنها مشخص گردد البته داده 
هــا هنــوز نیامده اما طال و آهن در اســتان  وجود دارد 
و دو معدن طال ی زواریان و شــاهزاده اســماعیل هم 
وجود دارند. در حال بررســی هســتیم که یا ایمیدرو و 

یا بخش خصوصی وارد شوند در معدن برخی   کارها 
را دولت موظف است انجام دهد و بعد از آن سرمایه 
گذار وارد می شود.امسال بزرگ ترین فرصت سرمایه 
گذاری در اســتان بخش معدن اســت که با اســتاندار  
محتــرم هــم صحبــت کردیم تــا همه بخش هــا مانند 
محیــط زیســت و منابــع طبیعــی هماهنگ باشــند و 
بانــگاه مثبت ســرمایه گذار را ترغیــب کنیم. در بخش 
دریاچــه نمــک  هــم دودهه  اســت کــه به نــام تهیه و 
تولید مجوز صادر شــده اســت . از ســال 94 ما  پیگیر 
بودیم و وزیر صنعت و معدن هم تاکید داشته اند. در 
اواخــر ســال 95 تالش ها ثمر داد و یک شــرکت موفق 
شــد در مزایــده بعنــوان ســرمایه گــذار وارد شــود که با 
توجــه به حجــم باالی ســرمایه گــذار یکســال فرصت 
مشــاوران  و  خواســته  گــذاری  ســرمایه  و  مطالعاتــی 
مطرح خارجی هم وارد شدند که امیدواریم در سطح 
ملــی حرکــت خوبی در خصوص دریاچــه صورت گیرد 
مطالبه  ما هم راهی بود  به سمت دریاچه که راه فرج 
آباد مشــخص شــد که می تواند در بخــش صنعتی   و 

گردشگری مورد توجه قرار گیرد. 
Á  شــما در خبرها از احداث یک کارخانه تولید

خودرو با برند آســیای شــرقی در شهرک صنعتی 
محمــود آبــاد خبــر دادید.آیــا در اســتان ظرفیت 

چنین کارخانه های بزرگی وجود دارد ؟
چندیــن ســال بــود کــه در ســطح اســتان ســرمایه 
گذاری های در شــکل های بزرگ وجود نداشت که با 
بسترهای مهیا موجود در استان از جمله زیر ساخت 
هــا و موقعیــت جغرافیایــی و پیگیــری هــای صــورت 
گرفته و اینکه قم بعنوان قطب قطعه سازی و تامین 
کننده نیازهای خورده ســازی هــای داخلی می تواند 
خــود بعنــوان تولیــد کننــده خــودرو  مطــرح باشــد و 
اینکــه احداث این کارخانه خود یک فرصت ســرمایه 
گــذاری در اســتان اســت یک ســرمایه گــذار عراقی که 
اهلیت ســنجی الزم را هم داراســت و خود نمایندگی 
دو خــودرو ســاز ایرانی در عراق می باشــد بــا توجه به 
شــهرک  در  اینکــه  و  تجربــه  و  ،تخصــص  توانمنــدی 
شــکوهیه هــم قبــال ســرمایه گــذاری داشــته در اواخر 
ســال 95 با در خواســت ایشــان و پیگیــری های الزم 
مجوز رسمی از سوی وزیر صنعت و معدن صادر شد.
ادامه در صفحه ۴

گذاری  انواع بازارهای مالی از نظر سرمایه 

ســرمایه گذاری عبارت اســت از عدم اســتفاده از منابع در زمان حال و به جریان اقتصادی انداختن 
آن بــه امیــد بدســت آوردن منابع جدید در آینــده، که منابع جدید از منابع فعلی دارای ارزش بیشــتری 
باشــد. از این رو هر فرد با پذیرفتن درصدی از ریســک شــروع به سرمایه گذاری در یکی از بازارهای مالی: 
بازار پول)بانک(، بازار ارز، بازار ســکه و طال، بازار مســکن و مســتغالت، بازار بدهی )اوراق مشارکت( و بازار 

سرمایه می نماید. در این یادداشت سعی می شود به هر یک از این بازارها به اختصار بپردازیم.
-بازار پول)بانک(: بازاری اســت برای داد و ســتد پول و دیگر دارایی های مالی جانشــین نزدیک به 
پول )که سررسید کمتر از یکسال دارند(. این بازار دارای سه ویژگی مهم است: نقدشوندگی باال، کم بودن 

ریسک عدم پرداخت، ارزش اسمی زیاد و بازدهی کم
-بازار ارز: بازاری اســت برای داد و ســتد پولهای کشــورهای مختلف که در ایران صرافی ها که زیر نظر 

مستقیم بانک مرکزی هستند به این کار مبادرت دارند. ویژگی این بازار: نقدشوندگی و ریسک باال 
-بازار سکه و طال: نوسانات این بازار براساس نرخ ارز و قیمت جهانی شمش طال تغییر می کند. نرخ 
طال بســیار حســاس به اتفاقات سیاســی و اقتصادی در جهان است و هر زمان امنیت سرمایه گذاری در 
دنیا به هر دلیلی به مخاطره بیافتد طال به عنوان پشتوانه ای با ارزش در دنیا مورد تقاضای بیشتر و در 

نتیجه منجر به افزایش این فلز گرانبها می شود. ویژگی آن: نقدشوندگی باال، ریسک و بازده باال 
بازار مســکن و مســتغالت: امالک و مســتغالت شــاخص مهمی برای توســعه یافتگی اقتصاد اســت. 
ســاختمانهای مدرن و محوطه های هیجان انگیز از نشــانه های روشــن پیشــرفت اقتصادی محسوب 
می شود. برخی از برآوردها نشان می دهد حدود 50 درصد از دارایی های جهان را شامل می شود. که 
به عنوان یک صنعت مادر بیش از پانصد شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم با آن در ارتباطند. ویژگی 

آن: نقدشوندگی کم، ریسک کم و بازدهی متوسط 
-بازار بدهی)اوراق مشــارکت(: بازاری اســت که در آن ابزارهایی با درآمد ثابت داد و ســتد می شــوند. 
و معمــواًل دولــت بــرای اجــرا و یــا اتمام پــروژه های بزرگ ملی این اوراق را با ســود مشــارکت بــه طور علی 

الحساب منتشر می کند. ویژگی آن: نقدشوندگی باال، ریسک و بازده کم
-بــازار ســرمایه: بــه بازارهای مالی جهــت خرید و فروش ابزارهــای مالی نظیر اوراق مشــارکت یا اوراق 
بهادار، با سررسید بیشتر از یکسال و داراییهای بدون سررسید اطالق می شود. بازار سرمایه بزرگتر از بازار 
پول است و اهمیت بسزایی در جمع آوری و تأمین منابع الزم جهت سرمایه گذاری واحدهای مختلف 

تولیدی دارد. ویژگی این بازار: نقدشوندگی باال، ریسک متوسط و بازدهی باال.

محسن موجودی 
مدیر کارگزاری اقتصاد بیدار

کوتاه از اقتصاد استان

امیدواری برای سالی موفق در منطقه ویژه سلفچگان
 منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان: سید مهدی طباطبایی مدیر عامل منطقه ویژه سلفچگان گفت: 
امیدوارم در سال جاری بتوانیم گام موثری در جهت رفع موانعی که بر سرراه تولید و فعاالن اقتصادی که 
قصد سرمایه گذاری در این منطقه را دارند و یا از سال های گذشته فعالیت خود را آغاز نموده اند، اما با 

مشکالتی مواجه هستند، برداریم. 

درخشش سوهان قم بر دیوار مسقط عمان
ایســنا-  امیر طیبی نژاد، مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی قم  با اعالم برنامه فعاالن خوشــه 
کسب وکار سوهان قم در نمایشگاههای بین المللی، اظهارداشت: در راستای توسعه بازار و حضور خوشه 
های کســب و کار اســتان در بازارهای بین المللی، شــیرینی سوغات سوهان قم در نمایشگاه بین المللی 

غذایی و کشاورزی عمان)AGROMAN( در معرض دید بازدیدکنندگان از سراسر دنیا قرار گرفت.
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گفت و گو

اتمام منوریل منوط به بازشدن قفل مسائل حقوقی پروژه 
شهر نیوز -علیرضا قاری قرآن، معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهردار قم با بیان اینکه قرارداد پروژه منوریل بسیار پیچیده شده و مشکالتی با 

پیمانکار به وجود آمده است گفت: مسائل حقوقی بین کارفرما و پیمانکار حل نشده و تا تکمیل این روند اتمام منوریل شدنی نیست. یادداشت
چرا چشم هایمان را نمی شوییم!

 

 
امسال نیز همچون چند سال گذشته، مقام معظم رهبری در انتخاب شعار سال بر جایگاه اقتصاد 
مقاومتی تاکید نمودند و شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را برگزیدند.ایشان مجددا و مکررا به 
اقتصاد مقاومتی  اشــاره می کنند و چرا ما  نســبت به فرمایش رهبرمان ، کاری که مورد انتظار ایشــان 
اســت را انجــام نمی دهیم؟ ایشــان در ســخنرانی اخیــر فرمودند: اقتصاد مقاومتی در کشــور اجرا شــد. 
در آمارهــا و ســخنرانی هــا و کمیته های اقتصادی مرتبا” از پیشــرفت وضعیت معیشــتی مردم ، بهبود 
وضعیــت کســب و کار و ... در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی ســخن به میان مــی آید . اما خروجی این 
کمیته ها چیست؟ نکته مهم این است که آمارها ما را فریب میدهند و در یک دور تسلسل و با حرکتی 
آرام به دنبال حفظ وضع موجود هســتیم .ســال 95 را طی کردیم ، در جلســه 95/6/15 ستاد اقتصاد 
مقاومتی استان قم ، اشاره شده که اجرای اقتصاد مقاومتی بدون تغییر ساختار موجود توفیقی ندارد.  
این تغییر ســاختار توســط چه ارگان یا ســازمانی باید برنامه ریزی و اجرا شــود؟!  در همین جلســه به 
ضرورت حضور مدیران در ســمینارهای آموزشــی اقتصاد مقاومتی اشــاره شده است. آیا پس از 4 سال 
تازه مدیران باید آموزش ببینند؟! در همین جلسه  به یکی از مهمترین وقایع اقتصادی قم  نیز اشاره 
شده و آن هم  روند رشد بسیار خوب  ورود  هیئت های تجاری به قم بوده است . اما این روند به چه 
اقداماتــی منتهج شــده اســت؟ طبق گزارش ایســنا از 92/10/1 تــا 95/10/1 از مجموع  یــازده  میلیارد و 
800 میلیون دالر ســرمایه گذاری خارجی در کشــور ، ســهم اســتان قم 20 میلیون دالر بوده اســت یعنی 
0/0008 % این فاجعه است.طبق آمار بانک مرکزی،  سال 93 کمترین درآمد در بین استان های کشور را 
مردم استان قم داشته اند.  دالیل آن به نظر مسئولین استان، عدم تمکن مالی، بیشترین مهاجرت، 
مشــاغل داللــی، عدم ماندگاری زائر عنوان شــده اســت .و بــرای برون رفت  از این وضعیت  تســهیالت 
بانکــی 100  تــا 200  میلیون تومان برای ایجاد هتل  پیشــنهاد شــده اســت و همچنیــن ایجاد مجموعه 
هــای بیــن راهــی !!!وقتی یک آپارتمان 80 متری  در مناطق دور افتاده شــهری تــا 200  میلیون تومان  
خرید و فروش می شود،  این رقم چه جذابیتی برای سرمایه گذار دارد . سرمایه گذار وام نمی خواهد ، 
چوب ها را از الی چرخ هایش در آوریم کافی است . آیا مجتمع های بین راهی به ماندگاری زائر و مسافر 
چه کمکی می کنند ، این می شود بازی با آمار. مردم ما فهیم هستند ولی ما نسبت به زندگی آنها بی 
تفاوتیــم . نگاه مســئولین خصوصا اســتانداری ها نگاه هزینــه ای و توزیع بودجه اســت. حدود 3 دهه 
است که می گوییم ماندگاری زائر و مسافر در قم کم است. در حالی که سالیانه  میلیون ها زائر و مسافر 
بــه قــم مــی آیند یا از قم عبور می کنند. اگر هر زائر فقط 100 دالر و به عبارتی حدود 400 هزار تومان در قم 
هزینــه کنــد ،  آیا در افزایش درآمد مردم تآثیری نخواهد داشــت ؟ در کشــور حدود 390 خوشــه صنعتی 
تعریف شــده اســت، و به گفته مســئولین استانی و مدیران ذیربط 4 خوشــه در قم فعال است )خوشه 
مبلمان ، کفش، ســنگ، ســوهان(. این نشــان دهنده عدم اطالع برخی مدیران از خوشــه می باشد. 
در قم فقط خوشــه چاپ به معنای واقعی خوشــه در حال احداث اســت که از خوشه چاپ اصال ذکری 
نشده است . ما توانمندی های اقتصادی قم را فراموش کرده ایم. بنده آماری در سال 1382 از فروش 
نــرم افزارهــای فرهنگــی ایرانــی در خارج از کشــور گرفتــم . همین نرم افزارهــا  گاهی تــا 2000 درصد ارزش 
افــزوده بفــروش می رفت . در مهر ماه ســال 1395 همین تولیدات در هاموفر آلمــان تا 10 یورو خریداری 
شــد. بــرای اســتفاده از ایــن ظرفیت چه کرده ایم ؟ قم جایگاه  بســیار مناســبی برای تولیــد انرژی های 
نوین و تجدید پذیر دارد و در حالی که حداقل دو واحد صنعتی تولید نیروگاه خورشیدی در قم هست. 
مــا بــرای ایجــاد نیروگاه از ســایر اســتان ها و حتی از چینی ها دعوت کــرده ایم. ما در ســر راه کریدورهای 
زمینی بین المللی حمل و نقل بار از جمله کریدور شمال به جنوب  قرار گرفته ایم. یازده کریدور زمینی 
را برای انتقال روسیه و اروپا به آسیا تعریف کرده اند. هفت کریدوراز ایران عبور می کند و از هفت کریدور 
، 3یــا 4 کریــدور آن از قــم می گــذرد. یعنی بین 30 نا 36 درصد کریدورهــای جهانی حمل و نقل بار از قم 
عبور می کند . مسلما” منطقه سلفچگان می تواند تبدیل به هاب ) مرکز ( استقرار خدمات رسانی به 
حاملین بار جهانی در این کریدور قرار گیرد. این ها فقط بخش کوچکی از توانمندی های قم بود. آیا 
ایــن توانمنــدی ها نمی تواند در وضعیت معیشــتی مردم قم و همشــهریان و هم اســتانی های عزیز 

مؤثر باشد.

نداشتن مهارت علت اصلی بیکاری
احمد عطارنیا،مدیر کل فنی و حرفه ای استان قم را 
برعهــده دارد . وی پیــش از این بعنوان رییس دانشــگاه 
جامع علمی و کاربردی اســتان مشــغول به فعالیت بوده 
اســت . در مصاحبه ای با وی به بررســی بیکاری و نقش 
این سازمان در حل این معضل در استان پرداخته ایم.

Á  با توجه به وضعیت بیکاری در استان ، سازمان
فنی و حرفه ای چه اقدامات عملی جهت آموزش 
کارجویــان و معرفی ایشــان به مراکــز کار انجام داده 

است ؟
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان قم در 8 مرکز 
دولتــی و حدود 180 آموزشــگاه آزاد آمــوزش های مهارتی 
را ارائــه مــی نماید. ایــن آموزش ها به 5 خوشــه صنعت ، 
خدمــات ، فرهنگ و هنر ، کشــاورزی و فنــاوری راهبردی 
دســته بنــدی مــی شــود. هر یــک از این خوشــه بــه چند 
رشــته و هر یک از رشــته ها به چندین حرفه تقســیم می 
شــود. در ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجموعًا 
65 رشــته و بیــش از 6500 حرفــه وجــود دارد کــه دارای 
استاندارد آموزش مهارت و فناوری هستند که از طریق “ 
http://rpci-  سامانه ملی استاندارد مهارت “ به آدرس  

rantvto.ir   برای عموم قابل دسترسی است.
آموزش های مهارتی در مراکز دولتی اســتان قم با گستره 
بسیار زیاد و برای تمامی اقشار جامعه که در تمامی سطوح 
تحصیلی و مهارتی قابل اســتفاده می باشــد در بیــش از 50 
کارگاه ثابــت، مراکــز جــوار دانشــگاهی، روســتاها، پادگان ها، 
صنایــع و معــادن، اصنــاف و اتحادیه هــا، شــعب شــهری 
، ســکونت گاه های غیــر رســمی، ... بصــورت رایــگان بــرای 
کارجویان، دانشجویان، فارغ التحصیالن، شاغلین، سربازان 
و... ارائه می شــود. برخی از حرفه های ارائه شده در بخش 
دولتــی بــرای بــرادران و خواهــران عبارتنــد از :   اتومکانیک، 
 ،CNC بــرق خودرو، برق ســاختمان، بــرق صنعتی، تــراش
جوشکاری، لوله کشی، تعمیر یخچال و کولر گازی، تعمیرکار 
پکیج، پــرورش قــارچ، کارآفرینــی، CATIA، کیــف دوز چرم، 
گوهر تراش، برنامه نویس Android، گیاهان دارویی، سازنده 

تولیدات نمدی، پیشکار  کفش، صنایع دستی و هنری.
همچنین عالقمندان می توانند به آموزشگاه های آزاد 
تحــت نظارت ایــن اداره کل مراجعه نمــوده و با پرداخت 
آمــوزش هــای مهارتــی  از کارگاه هــای  شــهریه مصــوب، 
آنها اســتفاده نماینــد. برخــی از حرفه های ارائه شــده در 
آموزشــگاه های آزاد بــرای برادران و خواهــران عبارتند از : 
نقشــه کشــی، حســابداری، بورس، بیمه، رباتیک، مدیر 

 ،ICDL ســرویس دهنــده هــای مایکروســافت، رایانــه کار
تعمیــرکار تلفن همــراه، آرایــش و پیرایش زنانــه، نازک دوز 
.AutoCAD زنانه، آشپزی، شیرینی پزی، نقاش ایرانی و

بــا توجه بــه اینکه مهارت آموزی جــزء تفکیک ناپذیر 
اشــتغال و پایداری شغل اســت کارجویان و شاغلین می 
تواننــد با مراجعه بــه بخش دولتی و آموزشــگاه های آزاد 
این اداره کل نســبت به کسب مهارت مورد عالقه خود و 

یا ترمیم و بهبود مهارت های خود اقدام نمایند. 
معرفــی کارجویــان به مراکز کار به صــورت یک فعالیت 
غیــر رســمی از طریــق درخواســت واصلــه از کاریابــی ها و 

بنگاه های اقتصادی انجام می شود.
Á  اســتان کارجویــان  مــورد عالقــه  کــدام رشــته   

هستند و چه رشته هایی مورد نیاز استان است ؟
با توجه به گستردگی استانداردهای موجود در فنی و 
حرفه ای که در کل کشور 1500 استاندارد مصوب آموزشی 
وجود دارد، این گســتردگی باعث می شود افراد بر اساس 
نیــاز واقعی به آمــوزش مورد نظر روی بیاورند و مراجعین 
بــه مراکــز دولتــی و آموزشــگاه های آزاد زیــر مجموعه این 
اداره کل بــا انگیزه هــای متفــاوت در دوره هــای آموزشــی 
شــرکت می کنند. ظرفیــت بخش دولتی ایــن اداره کل تا 
حد نسبتا قابل قبولی توسط مراجعین تکمیل می شود 
مراجعیــن  عالقــه  مــورد  فوق الذکــر،  حرفه هــای  اکثــر  و 
هســتند ولی در برخی از آموزشــگاه های آزاد و در برخی از 

حرفه ها، صندلی خالی وجود دارد.
رشــته های مــورد نیــاز اســتان نیــز از طریــق دریافــت 
نیازهای آموزشی دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی، 

دانشگاه ها، صنایع و صنوف و از طرق مختلف دریافت و تا 
حد انطباق با امکانات اداره کل، برآورده می شوند.

Á خالء جامعه بیکار استان را چه می دانید ؟
عمــده تریــن علت اساســی بیــکاری جوانان نداشــتن 
مهــارت و تخصــص مــی باشــد و تمامــی آمارهــای رســمی 
گویــای ایــن اســت کــه افــرادی کــه دارای مهــارت و تجربــه 
هستند به راحتی جذب بازار کار می شوند. فقدان مهارت 
در جوانان یکی از دغدغه های اصلی کشور است که سبب 
افزایش آمار بیکاری است و باالترین رسالت فنی و حرفه ای 
فراهم کردن بسترهای ایجاد اشتغال و ورود نیروی جوان 
بــه دنیــای کار بــا ارائه آموزش هــای فنی و حرفه ای اســت.
گســترش مهارت آموزی به جامعه می تواند شــهروندان را 

توانمند ســاخته و از افراد مستعد جامعه کارآفرین بسازد. 
و با فراهم نمودن اشتغال زمینه پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی را فراهم نماید. آموزش مهارت ها یکی از بهترین 
راه ها برای کسب درآمد برای این افراد به شمار می رود به 
طــوری کــه پس از کســب مهارت، فرد معتاد پــس از رهایی 
از بند اعتیاد و بازگشــت به جامعه به دلیل داشــتن شــغل 
مجددا به اعتیاد برنگشته و زندگی سالمی در پیش خواهد 
گرفــت. عوامــل بیــکاری را می تــوان به این صورت دســته 
بنــدی کــرد: نداشــتن مهــارت و تخصص، ضعــف آموزش 
مهارتی، کمبود فرصت شــغلی، عدم وجود سرمایه کافی، 
پائین بودن دســتمزد، عدم رغبت به شــغل پیشنهادی، 
تغییــر ارز شــها و تضعیــف فرهنــگ کار درجامعــه و وجــود 

مشاغل کاذب و غیر رسمی.
Á  در حالیکــه کارجویــان از کمبــود کار ســخن مــی

گوینــد فعاالن اقتصــادی از کمبود نیروی متخصص 
گالیه دارند ؟ نظر شما در این باره چیست ؟

پاسخ به این پرسش را می توان تا حدودی از تحلیل 
عوامــل بیــکاری فوق الذکــر بــه دســت آورد. از یــک طرف 
برخــی از کارجویــان تحمــل صــرف زمــان و مشــقت های 
فراگیــری آموزش هــای مهارتــی را ندارنــد و از طــرف دیگر 
برخــی از کارفرمایــان نیــز قــادر بــه تامین امنیت شــغلی و 
رفــع نیازهای مالی کارگران خود بــه اندازه مخارج زندگی 
نیســتند. دربــاره وضعیــت بیــکاری تحصیل کــردگان نیز 
از یــک طــرف فارغ التحصیــالن حاضر به پذیــرش هر نوع 
شــغل نیســتند و از طــرف دیگر مهــارت الزم را بــرای رفع 

نیاز کارفرمایان ندارند.

کوتاه از اقتصاد استان

گذاران ایتالیایی در قم حضور سرمایه 

ایرنا : داریوش پاشــوی،  رئیس گروه ســرمایه گذاری مرکز جذب ســرمایه گذاری قم گفت:طرح بهره 
برداری از دریاچه نمک با سرمایه گذاری بیش از یک میلیارد دالری توسط سرمایه گذارانی از کشور ایتالیا 
در حال انجام است، که در همین رابطه مطالعات زیست محیطی برای احیا این دریاچه نیز صورت می 
گیرد.وی بیان کرد: سرمایه گذاری در بخش فوالد و همچنین تولید انرژی های تجدید پذیر با سرمایه 
گذاری 70 میلیون یورویی توســط شــرکت های اروپایی در اســتان از جمله بخش هایی اســت که مورد 
توجه سرمایه گذاران خارجی بوده است.وی ادامه داد: سرمایه گذاران ایتالیایی در زمینه تولید لوله های 
نفت و گاز در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مشارکت می کنند و قرار است همکاری خود را به منظور 

تامین نیازهای صنعت نفت و گاز ایران با سرمایه گذاری جدید 60 میلیون یورویی توسعه دهند. 

محمد فقیهی
مدیرکل اسبق سازمان بازرگانی استان قم و کارشناس مسایل اقتصادی
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گزارش

 شهر قم
در شاهراه مواصالتی مركز 
كشور و چهارراه ترانزیتی 

نزدیك پایتخت قرار گرفته 
كه با دید حمل و نقل بار 

فرودگاه می تواند استعدادی 
بالقوه را برای شهر فراهم كند

بررسی طرح های اولویت دار استان
 ایرنــا - ذبیــح اهلل عبداللهــی معــاون برنامه ریزی فرمانداری قم گفت:طرح های اولویت دار اســتان قم در جلســه ای بــا حضور رئیس مجلس 
شــورای اســالمی، اســتاندار و فرماندار قم و نیز رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام و رئیس بنیاد برکت امام خمینی)ره( برای ســرمایه گذاری ویژه 

بنیاد برکت مطرح می شود و قراردادهای الزم در این خصوص صورت می گیرد.

یادداشت

فرودگاه قم همچنان در چاله هوایی
فــرودگاه قــم را شــاید بتــوان بــه چاله هــای هوایی 
تشــبیه کرد که سال هاست ســرمایه گذاران و مسوالن 
همــگان  همچنــان  و  اســت  کشــیده  خــود  کام  بــه  را 
تــالش مــی کننــد تا معضل آن حل شــده و نــه فرودگاه 
در حســرت پــرواز باشــد و نــه ســرمایه گذار در حســرت 

سرمایه گذاری خود.
رئیــس  عابــدزاده،  علــی  دیــدار  در  قــم  اســتاندار 
ســازمان هواپیمایــی کشــوری در اواخــر ســال گذشــته 
بر تالش مســئوالن اســتان برای  حل مشــکل سرمایه 
گــذاری فــرودگاه قم تاکید نموده اســت. ســید مهدی 
صادقــی در این دیدار به بیان وضعیــت فعلی فرودگاه 
قــم پرداخــت و افــزود: ایــن فــرودگاه به دلیــل نزدیکی 
بــه شــهر قــم و منطقه ویــژه اقتصــادی ســلفچگان در 
بحث حمل و نقل مســافر و بــار می تواند نقش مهمی 
ایفــا کنــد. وی اضافــه کــرد: تکمیــل و بهــره بــرداری از 
فرودگاه قم در توســعه اقتصادی اســتان نقش موثری 
مســئوالن  کــرد:  خاطرنشــان  وی  کــرد.  خواهــد  ایفــا 
هواپیمایی کشور با توجه به تجربیات خود می توانند 

مدیران استان را در این مسیر یاری دهند.
عابــد زاده رئیــس ســازمان هواپیمایی کشــوری نیز 
در این جلســه با اشــاره به دانش فنی و مهندسی این 
ســازمان، گفت: آمــاده قرار دادن تجربــه های خود در 
اختیار مسئوالن قمی برای حل مشکالت فرودگاه قم 
و حمایــت در بحــث نظــارت و اجــرای این طــرح برای 

بهره برداری هرچه سریع تر آن هستیم.
هــر چنــد صادقــی در جلســه ای  که در اردیبهشــت 
مــاه ســال جاری بــا حضور رئیس دادگســتری  اســتان 
برگزار شــد، طی ســخنانی با اشاره به گستره ی مسئله 
ی فــرودگاه قــم اظهــار داشــت: مســئوالن مصمــم بــه 
حــل مشــکالت این فــرودگاه و آغاز دوبــاره ی عملیات 

اجرایی آن هستند.
وی مطالبات سهام داران فرودگاه قم را مورد توجه 
قــرار داد و افــزود: راهــکار همه جانبه نگــر و حقوقی در 

راستای احقاق حقوق مردم اندیشیده شده است.
اســتاندار قــم  همچنیــن بــه موقعیــت خــاص قم و 
اثرگــذاری ایــن طــرح در جــذب ســرمایه گذاری اشــاره 
ی  همــه  تعامــل  بــا  امیدواریــم  کــرد:  خاطرنشــان  و 

مسئوالن بتوانیم مشکالت این پروژه  را حل کنیم.
دکتــر علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس  و نماینــده 
مــردم قم  نیز در دیدار های نوروزی با مدیران اســتان  

با اشــاره بــه وضعیت پروژه فرودگاه قــم گفت: صحبت 
هایــی بــا دســتگاه هــا و مســئوالن مربوطــه بــرای این 
پــروژه انجــام شــده اســت و آنها بــرای اجــرای آن قول 

همکاری داده اند.
وی ادامــه داد: مــن دربــاره ایــن پــروژه بــا وزیــر راه 

صحبــت کــردم، زیــرا بــا توجــه به 
ظرفیــت های گردشــگری اســتان 

قم، این پروژه بسیار مهم است.
همچنیــن احمــد امیــر آبــادی 
مجلــس  در  قــم  مــردم  نماینــده 
شورای اســالمی در دیدار نوروزی 
شهردار قم با وی گفت: این طرح 
مشــکالتی را برای شــهر قــم ایجاد 
کــرده کــه باید به ســرعت پیگیری 
و برطــرف شــود.  وی بــا اشــاره به 
برخــی تصمیم هــا و راه حل هایی 
که بــرای طرح فــرودگاه قم مطرح 
شده اســت گفت: با رعایت موارد 
اگــر  شــهری،  ضوابــط  و  قانونــی 

شــهرداری می تواند کمکی به رفع مشــکل فرودگاه قم 
کند باید وارد این طرح شده و مسیر تکمیل این طرح 

مهم و کلیدی برای شهر قم را هموار سازد.
بــا ایــن حــال  عیســی رضایــی در دیــدار بــا احمــد 

مجتبــی  االســالم  حجــت  و  فراهانــی  امیرآبــادی 
ذوالنــوری، نماینــدگان مــردم قــم در مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به این که راه اندازی فرودگاه، صنعت 
گردشــگری قــم را متحــول می کند گفــت: در این حوزه 
نیازمند تصمیم گیری و رســیدگی به وضعیت فرودگاه 

هستیم.
شــهردار قــم  هــم بــا اشــاره به 
گفــت:  قــم،  فــرودگاه  وضعیــت 
فرودگاه قم ظرفیت بســیار خوبی 
اســت؛ چراکــه در کنــار آن راه آهن 
امکانــی  می توانــد  و  دارد  وجــود 
بــار  نقــل  و  حمــل  بــرای  را  ویــژه 
در مرکــز کشــور فراهــم کــرد. ســید 
اظهــار  نــژاد  ســقائیان  مرتضــی 
داشــت: در کنار این مساله بحث 
گردشــگری نیز با احداث فرودگاه 
در قــم توســعه بیشــتری خواهــد 

داشت.
وی خاطرنشــان کرد: شهر قم 
در شــاهراه مواصالتــی مرکــز کشــور و چهــارراه ترانزیتــی 
نزدیــك پایتخــت قــرار گرفته که بــا دید حمــل و نقل بار 
فرودگاه می تواند استعدادی بالقوه را برای شهر فراهم 

کند. 

با این حال شــنیده ها حاکی از آن اســت که شــعبه 
ســوم دادگاه تجدیــد نظــر دادگســتری اســتان قــم در 
حکــم تجدید نظــر  خود که تجدید نظر خــواه آن اداره 
کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان و تجدید نظر 
خوانــده آن محمــد علی شــفیعی کوهپایی اســت و در 
اردیبهشــت مــاه صادر شــده حکم به خلــع ید محمد 
علی شفیعی در خصوص فرودگاه بین المللی قم داده 
اســت . همچنیــن در ادامــه این حکم  آمده اســت:در 
خصــوص قلــع و قمــع مســتحدثات در طرح تاســیس 
فرودگاه با عنایت به جایگاه ملی و بین المللی اســتان 
قــم و لزوم تامین زیر ســاخت های الزم جهت توســعه 
و پیشــرفت همه جانبه استان و ضرورت احداث و راه 
انــدازی فرودگاه بین المللی و ایضا اســتفاده از فرصت 
های ایجاد شده برای توسعه پایدار استان و با عنایت 
بــه ظرفیــت عظیم ایــن طرح هــا و حمایت از ســرمایه 
گــذاری و ایجــاد اشــتغال و بــه لحــاظ تعلــق مالکانــه 
مســتحدثات و بنــا های احداثــی به ســرمایه گذاران و 
بهره برداران موضوع ماده 314 قانون مدنی به منظور 
حفــظ حقوق و حمایت از ســرمایه هــای مردمی که در 
این پروژه به کار گرفته شده و با توجه به عجز و ناتوانی 
تجدید نظر خواندگان از اخذ مجوزهای الزم علی رغم 
سپری شدن بیش از پنج سال از انعقاد تفاهم نامه نه 
تنهــا قلــع و قمع مســتحدثات در این شــرایط منطقی 
نبوده و فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد، بلکه 
به منظور پایان بخشــی بــه روند اجرایی پروژه فرودگاه 
و زیــر ســاخت هــای آن و آماده ســازی هر چه ســریعتر 
ایــن طــرح عظیــم به نحــو مطلــوب اســتانداری قم به 
عنــوان نماینــده محتــرم دولــت مکلــف اســت بــا اخذ 
مجوزهــای قانونــی الزم از مراجع ذیصالح و راه اندازی 
فــرودگاه بیــن المللــی قــم به نحــو مطلوب و شایســته 
تعیین تکلف نموده تا با حفظ حقوق ســرمایه گذاران 
و اعتماد بخشــی به آنها توســعه و پیشرفت استان نیز 
تضمیــن گردد.همچنیــن در خصوص خســارات وارده 
به اراضی ملی و اجرت المثل ایام تصرف نظر به اینکه 
عمــده خســارات مــورد ادعا ناشــی از ســاخت و ســاز و 
مســتحدثات در طــرح فــرودگاه و دهکــده توریســتی و 
تفریحــی مــی باشــد بــا توجه بــه اســتدالل هــای فوق 
مبنــی بــر عــدم وجاهــت قانونی و شــرعی قلــع و قمع، 
مطالبــه خســارت نیــز فاقد محمــل قانونــی و موضوعا 

منتفی است.

کوتاه از اقتصاد استان

کنیم از تفکر برندهای پیشگام الگوبرداری 

 
دوگ دفــت، مدیرعامل ابرکمپانی کوکاکوال در ســال 2002 در گزارش ســالیانه ی شــرکت 

می گوید:
“ارزش هایی که شالوده ی موفقیت ما هستند، صداقت، کیفیت، پاسخگویی، تنوع، حفظ محیط 
زیســت و روابط مبتنی بر احترام ما با جوامعی اســت که در آنجا فعالیت می کنیم. مردم دقیقاً می 
داننــد که چه چیزی از کوکاکوال انتظار دارند؛ زیرا ما همیشــه بــا ارزش هایمان زندگی کرده ایم. 
وقتی مشتری از خوردن یک بطری کوکاکوال لذت می برد، وقتی مردم در شرکت ما سرمایه گذاری 
می کنند، وقتی شــرکا با ما بیزینس می کنند یا وقتی در جامعه فعالیت می کنیم، ما بر سر قولمان 
مبنی بر منفعت رســاندن به آن ها و ســرحال کردن آن ها هستیم. ما ارزش اقتصادی، اتکا پذیری 
اجتماعی و قابلیت پیش بینی را خلق می کنیم. امروز این ارزش ها بیش از همیشــه برای موفقیت 
بلندمدت ضروری اســت. ما این را می فهمیم و برای رســیدن به اهداف کســب و کارمان توأم با 

مدیریت اخالقی و استفاده ی مسئوالنه از منابع طبیعی متعهد شده ایم.”
این صحبت ها را مدیرعامل وقت کوکاکوال، 15ســال پیش بیان کرد. شــرکتی که سومین برند 
ارزشــمند دنیا در فهرســت برندهای برتر جهان)اینتر برند( را در اختیــار دارد. من به عنوان یک 
دانشــجوی مدیریت، زمانی که در حال ترجمه ی ســطرهای فوق بودم، بــه این فکر می کردم که 
چند درصد از مدیران شــرکت های ایرانی، اینگونه متعالی و حرفه ای فکر می کنند؟ رعایت حقوق 
ذینفعان، اعم از مشتریان، کارکنان، سهامداران و جامعه، کجای تفکر مدیران ما جا دارد؟ آیا ارزش 
ها که رکن مهمی از ارکان جهت ساز استراتژیک هر مجموعه ای است، صرفاً برای خودنمایی است 

یا اینکه در عملکرد شرکت های وطنی به شکل عینی متجلی می شود؟
اگر می خواهیم تولید ملی ممتازی داشته باشیم و بتوانیم به برچسب Made in Iran افتخار 
کنیم، ابتدا باید ذهنیت و تفکر مدیران ما اصالح شــود. فراموش نکنیم که هر شــرکت و سازمانی 
همانند یک شهروند، یک شخصیت مستقل دارد و باید در قبال جامعه ای که در آن فعالیت می کند 
پاسخگو باشد. رعایت اصول مسئولیت پذیری اجتماعی)CSR( و اجرای آن، می تواند گام مهمی در 

راستای موفقیت شرکت ها و ساخت برندهای قدرتمند باشد.

ع قم  کلزا از مزار برداشت 3810 تن دانه روغنی 
ایرنا - محمد رضا طالیی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: با تدبیر دولت برای خودکفایی 
در محصوالت راهبردی، در سال جاری 2 هزار و 300 هکتار از مزارع استان به کاشت دانه های روغنی 
کلزا اختصاص یافته اســت که از این ســطح زیر کشــت، ســه هزار و 810 تن روغن خوراکی کلزا به دســت 

می آید.

کارخانه فوالد غرب آسیا دستیابی به تولید 30 هزار تنی 
ایرنــا - مراســم جشــن دســتیابی به تولید 30 هــزار تن در ماه کارخانه فوالد غرب آســیا بــا حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و استاندار قم در شهرک صنعتی سلفچگان قم برگزار شد.وزیر، صنعت، معدن 
و تجارت در این مراســم گفت: کارخانه فوالد غرب آســیا که تنها با 10 درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت 
می کرد و با بدهی و مشــکل بســیار در آســتانه تعطیلی بود با حمایت های دولت و پرداخت تســهیالت 
توسط بانک سپه از بهمن ماه سال 95 دچار تحول شد و اکنون شاهد جشن دستیابی به تولید 30 هزار 

تنی این کارخانه در ماه هستیم.

مسعود ایمانی 
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
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توسعه و اشتغال

راه اندازی شهرک صنوف قم در بالتکلیفی
ایســنا - نائب رئیس شــورای اســالمی شهرقم گفت:پس از گذشــت سالها هنوز شهرک صنوف قم در راستای ســاماندهی صنوف و مشاغل به 

بهره برداری نرسیده و راه اندازی آن در بالتکیفی به سر می برد. دانشگاه و صنعت
نام محصول: پوشش آسان تمیز شونده، ضد جلبک و خزه آبنماها

 
رنــگ هــا و رزین هــا عموما به عنوان پوشــش 
نهایــی اجســام عــالوه بــر زیبایــی نقش ویــژه ای 
در محافظت از ســازه ها و اجســام دارنــد. یکی از 
آسیب پذیر ترین مکان ها محیط های در ارتباط 
بــا آب می باشــد. ایــن محیــط هــا بنــا به شــرایط 
خــود عــالوه بــر خورندگی بــاال، محیطی مناســب 
برای رشد و فعالیت هزاران موجود زنده از جمله 
جلبــك، خــزه و... می باشــند. کاهش عمر ســازه 
هــای فــوق و نیــاز بــه تعمیر و بازســازی پی در پی نیــاز به یک پوشــش محافظ را دو چنــدان می کند 
پوششی نامرئی نانویی با خواص منحصر به فرد یکی از انواع پوشش های محافظ این سازه ها می 
باشد. فرموالسیون منحصر به فرد این محصول سیستم هوشمندی به وجود آورده که عالوه بر آب 
گریزی و روغن فوبیک مزیت ویژه ای برای شما ایجاد می کند که عالوه بر واکنش شیمیایی با سطح 
در آن پیوند co2 تشکیل شده که دارای شبکه های دو بعدی و سه بعدی می باشد که در تمیز نگه 

داشتن سطح شما به صورت هوشمند عمل می کند.
فواید استفاده از پوشش نانویی محافظ. کاهش استفاده از مواد شوینده شیمیایی تا %90

هیچ گونه تاثیری بر روی ظاهر سطح شما نمی گذارد. مقاومت اصطکاک فوق العاده با بستر خود
مقاوم در برابر سایش مقرون به صرفه بودن با توجه به حذف مصرف آب و مواد شوینده

تحمل درجه حرارت باالتا  )c 450( مقاوم در برابر یخ زدگی
عــالوه بــر آبگریــز کردن ســطوح، هیچ گونه اثــری از ذرات خاک، چربی و روغن بر روی ســطح شــما 

باقی نمی گذارد. 
با توجه به خاصیت آبگریز نمودن، اجرام و مواد آهکی روی سطوح بهداشتی باقی نمی ماند.

این محصول کامأل سازگار با محیط زیست می باشد. 
جلوگیری از رشد جلبک ها در محیط های مرطوب

عدم تشکیل کلنی میکروب ها در محل های مستعد برای رشد میکروب 
روند رشد میکروبها را متوقف می نمایند.

مکان های پیشنهادی جهت استفاده از این پوشش
و  کننــدگان پوشــاک، مســاجد  تولیــد  اســتخرها، هتل هــا، بیمارســتان ها،  آبنماهــا، حوض هــا، 
مکان هــای پرتردد، منازل مســکونی، اتومبیل ها، مترو، اتوبوس و کلیه وســایل نقلیه عمومی، مراکز 
ورزشــی، مدارس و مهدکودک ها ، پارک ها )وســایل بازی و صندلی ها( و مبلمان شهری، رستوران ها 

و دیگر مراکز که در معرض وجود باکتری ها و میکروب ها قرار دارند.
این محصول تولید مرکز رشد واحدهای فن آور دانشگاه آزاد اسالمی استان قم می باشد.

کوتاه مدت  گردشگری در  اولویت قم؛ اجرای طرح های 
رئیــس مجلس شــورای اســالمی گفت: در شــرایط 
کنونــی اجــرای طــرح های خدماتــی از جمله توســعه 
مناطق گردشــگری در اســتان قم در کوتاه مدت باید 
در دســتور کار قــرار گیرد و قطعا توجــه به این حوزه در 

زمان کوتاهی نتیجه می دهد.
دکتــر علــی الریجانــی در نشســت ســتاد اشــتغال 
اســتان قم کــه با حضور صادقــی اســتاندار و معاونان 
استاندار قم، ســعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان، 
معــاون  جــو  یــزدان  و  برکــت  بنیــاد  رئیــس  نــوروزی 
برگــزار  خمینــی)ره(  امــام  امــداد  کمیتــه  اقتصــادی 
شــد، گفــت: قطعــا بــرای اجــرای طــرح هــای عمرانی 
و اقتصــادی و انجــام ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه، 
نخســت بایــد نیازهــا و ظرفیــت هــای اســتان مــورد 
بررســی و ارزیابــی قــرار گرفتــه و رونــد حــل مشــکالت 

استان طی مدت 5 سال مشخص شود.
نماینــده مــردم قم در مجلس شــورای اســالمی با 
اشــاره به اهمیت توسعه و تقویت طرح های عمومی 
ماننــد طــرح هــای خدماتــی و طــرح هــای تولیدی و 
اقتصادی در اســتان قم، ادامه داد: در شرایط کنونی 
اجــرای طرح هــای خدماتی از جمله توســعه مناطق 
گردشــگری در ایــن اســتان در کوتــاه مــدت بایــد در 
دســتور  کار قــرار گیــرد و قطعــا توجــه به این حــوزه در 

زمان کوتاهی نتیجه می دهد.
وی گفــت: بــا توجــه بــه ظرفیت هــای اســتان قم 
بــه ویــژه گردشــگری مذهبــی،  در حــوزه گردشــگری 
بایــد از تمام امکانات از جمله ســرمایه گذاران بخش 
خصوصــی بــرای تقویت ایــن بخش بهره بــرد. یکی از 
ظرفیــت های گردشــگری اســتان، دریاچه قم اســت 
که با ســرمایه گذاری می توان در این منطقه، توسعه 

گردشگری، تولیدی و اقتصادی را رقم زد.
توجــه  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  الریجانــی  دکتــر 
دســتگاه ها و نهادهــا بــه مســئله پســماندهای شــهر 
قــم، تصریح کرد: در برنامه ششــم توســعه به مســئله 
تقویــت و توســعه صنعــت پســماند تأکیــد شــده، زیرا 
توجه به این بخش موجب درآمدزایی و تولید انرژی 
مــی شــود، از ایــن رو تقویــت این حوزه در اســتان قم 

بسیار مهم است.
وی ادامــه داد: در شــرایط کنونــی یکــی از مســائل 
در  فرهنگــی  هــای  زیرســاخت  توســعه  اساســی 
روســتاهای اســتان قــم اســت، از ایــن رو بــه نظر من 

بــوده و  روســتاهای قــم بایــد دارای روحانــی مقیــم 
خانه های عالم برای اســتقرار روحانیون در روســتاها 
ایجاد شود و قطعا توجه به این مقوله تأثیرات مثبت 

فرهنگی را در پی خواهد داشت.
رئیس مجلس شــورای اســالمی افــزود: قطعا باید 
کمیته ای متشکل از مسئوالن و مدیران استان قم، 
مســئوالن دســتگاه هــا و ســازمان های متولــی برگزار 
شده و تمام اولویت های کنونی استان در حوزه های 
مختلــف مورد بررســی و جهت اجرای مــورد پیگیری 
قــرار گیرد.از ایــن رو باید اقدامــات و برنامه ها اولویت 

بندی شود تا تحولی در استان انجام شود.
در ابتــدای ایــن دیــدار محمد ســعیدی کیا رئیس 
بنیــاد مســتضعفان، گفــت: ایــن بنیــاد اخیــرا تفاهــم 
نامه ای را با اســتانداران 31 اســتان به امضا رســانده 
و  اقتصــادی  هــای  طــرح  توســعه  آن  از  هــدف  کــه 
اشــتغال زایی در روستاهای هر استان است، حال در 
حوزه اســتان قــم، حدود 26 طرح به بنیاد ارائه شــد 
که 8 طرح مصوبه شــده اســت که این طرح ها دارای 

توجیه اقتصادی است.
یــزدان جــو معــاون اقتصــادی کمیتــه امــداد امــام 
خمینی)ره( نیز در این دیدار با اشاره به آمادگی کمیته 
امداد برای اجرای طرح های آموزشی در حوزه صنایع 
دســتی به مددجویان و متقاضیــان، گفت: همچنین 
ایــن نهــاد بــرای اشــتغال مددجویــان، وام هایــی را تا 

سقف 50 میلیون تومان در نظر گرفته است.
وی ادامــه داد: همچنیــن کمیتــه امــداد آمادگــی 
و  خدمــات  حــوزه  در  گــذاری  ســرمایه  بــرای  را  الزم 

همچنین نیروگاه های خورشــیدی در ســطح استان 
قــم دارد، از طــرف دیگــر دریاچــه نمــک اســتان قــم 
نیــز دارای ظرفیــت های بســیاری دارد که در شــرایط 
کنونــی، مطالعــات کارشناســی بــرای انجــام اقدامات 

الزم در آینده در حال انجام است.
در این نشست همچنین نوروزی رئیس بنیاد برکت 
با اشاره به برنامه های ستاد اجرایی حضرت امام)ره( 
و بنیــاد برکــت بــرای اجــرای طــرح هــای اقتصــادی و 
اشتغال زایی در کشور، گفت: این نهاد، مشارکت بسیار 
باالیی را در ســطح کشــور دارد، البته ایجاد اشتغال در 
ســطح کشور بسیار سخت است، اما با اقدامات الزم و 

برنامه ریزی می توان شغل ایجاد کرد.
وی ادامــه داد: یکــی از ظرفیــت هــای کنونــی در 
ســطح کشور و اســتان قم، توسعه حوزه دانش بنیان 
اســت کــه توســعه این بخــش موجــب اشــتغال زایی 

باالیی می شود.
همچنیــن در ایــن دیدار، محســن بهشــتی معاون 
هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری قــم گزارشــی را 
اقتصــادی  و  تولیــدی  عمرانــی،  هــای  طــرح  دربــاره 
اســتان، اقدامــات صورت گرفته، رونــد اجرای طرح ها 
و برنامه های پیش روی استان در این حوزه ارائه کرد.

بهشــتی با بیان اینکه در شرایط کنونی حدود 27 
طــرح در حــوزه کارآفرینــی در اســتان قم وجــود دارد، 
گفــت: اجرای این طرحها بیش از 600 فرصت شــغلی 
در ســطح اســتان ایجاد می کند، از طــرف دیگر توجه 
و اجــرای طــرح بیابــان زدایــی در اســتان قــم بســیار 
ضــروری و حیاتی اســت که میزان وســعت و پوشــش 

طرح حدود 20 هزار هکتار تخمین زده شده است.
وی بــا اشــاره بــه طــرح هــای اســتان قــم در حوزه 
کارآفرینی شهری و شهرک های صنعتی، تصریح کرد: 
یکی دیگر از مســائل مهم، توســعه حــوزه انرژی های 
نــو و پــاک اســت، که در شــرایط کنونی ســه نیــروگاه 5 
کیلــو وات، 20 کیلــو وات و یکصــد کیلو وات در دســت 
طراحی قرار دارد و ســرمایه گذاران آماده مشــارکت در 

این طرح ها هستند.
بهشــتی ادامــه داد: یکــی دیگــر از ظرفیــت مهــم 
اساســی اســتان قــم، توســعه گردشــگری در منطقــه 
دریاپــه حــوض ســلطان اســت کــه ســرمایه گــذاری و 
توســعه زیرســاخت هــای گردشــگری در ایــن بخش، 

بیش از یک هزار شغل ایجاد می کند.
وی گفــت: بازیافت پســماندهای شــهری، توســعه 
زیرساخت های بهداشت و درمان، تقویت زیرساخت 
های گردشگری بخش دیگری از ظرفیت های استان 

قم است که قطعا مورد توجه قرار می گیرد.
امــور  دفتــر  مدیــرکل  ملکــی  ابراهیــم  همچنیــن 
شــهری، روســتایی و شوراهای اســتانداری قم گفت: 
با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقالب برای توســعه 
اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و توسعه اشتغال، 
قطعا باید از تمام ظرفیت ها از جمله سرمایه گذاران 
بخش خصوصی و غیر دولتی برای توسعه این بخش 

استفاده کرد.
وی ادامــه داد:بــا توصیــه دکتــر الریجانــی مقرر شــده 
است که کمیته ای برای پیگیری امور، برنامه ها و مسائل 
اســتان قم تشــکیل شــود، زیــرا قم ظرفیت های بســیار 

باالیی در حوزه اقتصادی و گردشگری مذهبی دارد.
ملکی افزود: امیدوارم این جلســه سرآغاز نشست 
بــا مشــارکت نهادهــای  تــا  هایــی کارشناســی باشــد 
مربوطــه، طــرح هــای اســتان در کمیتــه مذکــور مورد 
ارزیابــی قــرار گرفتــه وپــس از آن بــا مشــارکت بخــش 

خصوصی، طرح ها عملیاتی شود.
مدیرکل دفتر امور شــهری، روســتایی و شوراهای 
اســتانداری قــم ادامــه داد: بــا توجــه به نــرخ بیکاری 
استان قم در شرایط کنونی، باید برنامه ریزی دقیقی 
صــورت گیــرد تا طی مــدت 3 تا 5 ســال، درصد قابل 
توجهــی از نرخ بیکاری در اســتان کاهش داده شــود، 
همچنین مقرر شــده که طرح های کوچک روســتایی 

در اولویت اجرا قرار گیرد.

ادامه از صفحه 3

قم،  قطب تولید خودروهای ژاپنی

Á این خودرو سازی چه مشخصاتی خواهد داشت ؟
ظرفیــت تولیــد ایــن خودرو ســازی با  اشــتغال اولیــه   حدود دو هزار نفر ســاالنه 110 هزار دســتگاه 
خواهد بود که با تاکید های که داشــتیم برند از شــرکت های مطرح ژاپنی خواهد بود .زمین کارخانه 
نیز  در مساحت صد هکتار خواهد بود که با توجه به نظر سرمایه گذار که در نزدیکی تهران و فرودگاه 
بین  المللی امام خمینی باشد شهرک صنعتی محمود آباد مورد توجه قرار گرفت که باید از مسئوالن 
وزارتخانه  و شرکت شهرک های صنعتی استان در این خصوص تشکر کرد که با تخفیف خوبی زمین 
را در اختیار سرمایه گذار قرار دادند . ما باید  مواقفت وزارتخانه را دریافت می کردیم و مجوز تاسیس 
هم دریافت شــده اســت .با توجه به حجم ســرمایه گذاری و زمان احداث سرمایه گذار امیدوار است 

ظرف یک سال فاز اول این واحد به بهره برداری برسد.
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تا به حال شده بعد از یک گفتگو یا مذاکره ای که دارید یادتون بیاد که یکسری موارد را فراموش کرده 
اید؟ با خودتون بگید : وای فراموش کردم. خیلی از ما قبل از اینکه به جلسه مذاکره ای بریم با خودمون 
برنامه ریزی می کنیم و تو ذهنمون مواردی که باید در موردش حرف بزنیم را مرور می کنیم و معموال به 
همین حد بسنده می کنیم و البته متاسفانه بعد از مذاکره، وقتی که جلسه را ترک می کنیم یادمان می 
اید به برخی از نکات مهم هیچ اشاره ای نکردیم.اگر برای شما هم این اتفاق افتاده، شما هم دچار یک 
دام ذهنــی شــده ایــد. دامی که خیلی از افراد دچار آن می شــوند. در لحظه فکر می کنیم ذهنمان همه 
چیز را بخاطر می ســپارد غافل ازاینکه کافی دقایقی بگذرد تا همه چیز به فراموشــی سپرده شود.یکی از 
مشــکالت اصلی در جلســات مذاکره این اســت که گاهًا بحث های حاشیه زیاد رخ می دهد و افراد درگیر 
درجلسه به مسائل دیگر هم می پردازند و این مسیرهای حاشیه ای ذهن را از مسیر اصلی منحرف کرده 
و ممکن است برخی موارد را فراموش کنیم.دوستی برای عقد قرارداد به شرکتی رفت و حدود 2 ساعت 
با مدیر شــرکت جلســه داشــت و البته این جلســه نتیجه بخش پایان یافت. یک روز بعد از اتمام جلسه 
یادش آمد که به مشــتری نگفته که هزینه های ایاب و ذهاب محصوالت هم با مشــتری اســت. ایشــان 
با مشــتری تماس میگیرد و موضوع را میگوید اما مشــتری زیر بار نمی رود.پس یکی از دالیل فراموشــی 
موضوعات در جلســات مذاکره طوالنی شــدن بحث است و انســان ذاتًا در این مواقع فراموش کار بزرگی 
است.بهترین توصیه این است که موضوعاتی که میخواهیم در خصوص آنها بحث کنیم را بر روی کاغذ 
بیاوریم، با این کار حتی اگر برگه کاغذ را همراه خودمان به جلسه مذاکره نبریم احتمال فراموشی نکات 
نوشته شده کمتر خواهد بود.میدانم، شاید می گویید نوشتن کار سختی است اما مطمئن باشید نتایج 

خوب این کار به زحمتش می ارزد.

کشاورزی و محیط زیست

ظرفیت استان در انرژی های نو 
اســتانداری - ســید مهدی صادقی  اســتاندار قم در جلســه ای با هیات مدیره شــرکت ایرلندی شــونان انرژی موقعیت جغرافیایی استان در 
راســتای اســتفاده از انرژی خورشــیدی را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: از آنجایی که تولید برق از طریق نیروگاه های خورشــیدی جزء صنایع 

کم آب بر است می تواند نقش موثری در تولید انرژی در قم داشته باشد.

یادداشت

مهندس مجتبی شیخ علی
مدرس ارتباطات و مذاکره

که به آن بی توجهیم بحرانی 
دریاچه هــا، رودخانه هــا و تاالب هــای بســیاری در 
ســال های اخیر در چهار گوشــه ایران بــه بالی کم آبی و 

خشکی گرفتار شدند.
از معروف تریــن و بزرگ ترین شــان دریاچــه ارومیــه 
تــا دریاچــه هامــون در سیستان و بلوچســتان، کارون 
شــادگان در خوزســتان،  و  تاالب هــای هورالعظیــم  و 
زاینــده رود و گاوخونی در اصفهان، بختگان و پریشــان 
در فــارس و... برای حل مشــکل همه آنها نیز تالش ها 
و فعالیت های زیادی انجام گرفت. در این میان دریاچه 
بــه پرازدحام تریــن مراکــز  بــزرگ و مهــم قــم، نزدیــک 
جمعیتــی کشــور کــه با مشــکالتی مشــابه درگیر اســت، 
مغفــول مانــد و تاکنــون کســی بــرای حــل مشــکل آن 

اقدامی نکرده است.
با این حــال در دانشــگاه مفیــد قــم همایشــی برگــزار 
شــد بــا عنــوان اولیــن همایــش »بحــران دریاچه نمک 
و پدیــده گردوغبــار در حوضــه مرکــزی ایــران« کــه در آن 
مســئوالن وزارتخانه هــا و دســتگاه های مهمــی حضور 
داشــتند و هر کدام از منظر خود موضــوع این دریاچه و 
بحــران ترســناکی که حیاتش را تهدید می کند، بررســی 
کردنــد، مســئوالنی از ســازمان مدیریت بحران کشــور، 
ســازمان هواشناســی، وزارت نیــرو، ســازمان محیــط 
زیســت و... معضل خشــکی و بی آبی که دریاچه نمک 
قم با آن دست به گریبان است، در صورتی که رخ بدهد، 
تبعــات توفان های نمکــی آن جمعیــت چند میلیونی 
شــهر تهران و شــهرهای هم جوار آن را به خطری بزرگ 

خواهند انداخت.
یکی از سخنرانان این مراسم رئیس سازمان برنامه 
و بودجه استان قم بود. او در صحبت های خود آمار و 

ارقامی مهم درباره این دریاچه بیان کرد.
مصوبــه  یــک  بــه  اشــاره  بــا  رضــوی  سیدحســن 
حقابــه  اختصــاص  دربــاره  آب  شــورای عالی 
زیســت محیطی در حوضه های آبریز اظهار کرد: حقابه 
زیســت محیطی بــرای همــه کشــور در نظر گرفته شــده 
اســت کــه معــادل 10 درصد منابع آبی کشــور اســت؛ اما 
بــرای حوضــه دریاچــه نمــک کــه بحرانی تریــن حوضه 
اســت، معادل 1.5 درصد در نظر گرفته شــده که همان 
هــم محقــق نمی شــود. وی با بیــان اینکــه وزارت نیرو 
از ســال 94 یک متــر مکعب از این حقابــه را اختصاص 
نــداده اســت، گفــت: مدیریتــی را در وزارت نیرو شــاهد 
هســتیم که جــای تأســف و گریــه دارد؛ آب را در ســدها 

نگــه می داریــم تا تبخیــر شــود و به موقع برای مســائل 
زیست محیطی خرج نمی کنیم.

رئیــس ســازمان برنامه و بودجه اســتان قم تصریح 
کرد: بحران دریاچه نمک با این رفتارها و برخوردهایی 
کــه دارد انجــام می شــود، خطرناک تر از بحــران دریاچه 

ارومیه است.
رضــوی بــا اشــاره به اینکه اگــر به این مســائل توجه 
نشــود، مرکز کشــور مشکالتی شــبیه به خوزستان پیدا 
خواهــد کــرد، ابــراز کرد: اگــر بی توجه از کنار این مســائل 
عبــور کنیــم، بــه نقطــه ای خواهیــم رســید کــه نــه پول 

جواب خواهد داد و نه زمان.
وی بــا اشــاره به اینکه آب های ســطحی در اســتان 
قــم 94 درصــد کاهش پیــدا کــرده، گفت: در کشــور این 
عــدد 40 درصد اســت. باید این واقعیــت را بپذیریم که 
در مدیریت آب با مشــکالت بســیاری مواجه هستیم. 
اتفاقات بعدی می تواند بسیار فراتر از وضعیت پیش رو 

باشد؛ اگر برنامه نداشته باشیم.
وی همچنیــن در ادامه گفت: در طول ســال حدود 
٢٠ میلیــون مترمکعــب آب فراشــور از دریاچــه نمــک 
موجــب  خــود  کــه  می شــود  مجــاور  دشــت های  وارد 
پدیــده  ایجــاد  و  زیرزمینــی  آب هــای  خشک شــدن 
گردوغبــار می شــود، حرکت آب هــای فراشــور از دریاچه 
نمک به ســمت ســفره های زیرزمینی خطرناک است. 
رضــوی افــزود: مســاحت دریاچه نمــک قــم در حدود 

٩ میلیــون هکتــار بــوده و ٢٦ درصــد از جمعیت کشــور 
در ایــن محــدوده قــرار دارنــد کــه ٧٨ درصد از ســاکنان 
ایــن حــوزه را شهرنشــین و ٢٣ درصد را روستانشــینان 

تشکیل می دهند.
وی بیــان کــرد: پدیــده گردوغبارهــا و بیابان زایی به 
واســطه نبــود مدیریــت الزم بــه  وجود آمــده و معضلی 
درگیــر  اســتان  هفــت  در حال حاضــر  و  اســت  فراملــی 
بحران های دریاچه نمک قم هســتند. در واقع در این 
محدوده ١٠٥ هزار هکتار منشــأ بزرگ گردوغبار داریم که 

٩٠٠ هکتار آن اراضی کشاورزی است.
هدایــت فهمــی، معــاون دفتــر برنامه ریــزی آبفــای 
وزارت نیــرو، دیگــر ســخنران ایــن همایــش بــود. او در 
ســخنان خــود با اشــاره به بحران دریاچــه نمک گفت: 
مصرف آب در 15 سال اخیر در قم دو برابر شده و سرانه 
مصرف آب کشاورزی این ناحیه نیز 35 درصد افزایش 

داشته است.
وی با اشاره به وضعیت دسترسی به آب در حوضه 
آبریز دریاچه نمک اظهار کرد: ســرانه تأمین آب در این 
حوضــه 340 مترمکعــب بــه ازای هر نفر اســت. این در 
حالی اســت که بر اســاس اســتانداردها کمتر از 500 متر 
مکعب کمبود وخیم محسوب می شود. وی با اشاره به 
اینکه تمام دشــت های حوضه دریاچه نمک ممنوعه 
است، افزود: انتقال آب از سد دو توبه و بند علیخان به 
دشت مســیله که هفت درصد پیشرفت دارد، از جمله 

پروژه های این حوضه است.
البتــه باید توجه داشــت کــه دمای هوای ایســتگاه 
هواشناســی قم نشــان می دهد دمای متوســط اینجا 
در مــدت 30 ســال به میــزان دو درجه باال رفته اســت؛ 
به گونه ای کــه در قــم تعــداد روزهایــی با دمــای بیش از 
44 درجه در 30 سال اخیر سه برابر شده و افزایش دما 
منجر به افزایش 12 درصد تبخیر شده و بارش 10 درصد 

کاهش پیدا کرده است.
معــاون دفتر برنامه ریزی آبفای وزارت نیرو با اشــاره 
به کسانی که نسبت به سدسازی انتقاد می کنند، ادامه 
داد: آب شــرب قم از این ســدها تأمین می شود و تصور 
کنید اگر ســدها وجود نداشــت، شــهر قم چه وضعیتی 

داشت.
وی بــا بیــان اینکه رژیــم بارندگی در قــم دچار تغییر 
شــده، افــزود: تعــداد بارش هــای بیــش از 10 میلی متــر 
افزایــش پیــدا کــرده که ایــن بارش ها تبدیل بــه جریان 
رودخانه ای نمی شــوند. میزان آب های سطحی در 30 
ســال اخیر در قم نیز تا 40 درصد کاهش پیدا کرده و در 
دو رودخانــه مهم قــم تقریبا خروجی صفر داشــته اند. 
درهمین حال در 15 سال اخیر میزان مصرف آب در قم 
دوبرابر شــده و سرانه مصرف آب کشــاورزی هم در این 
مدت 35 درصد رشــد داشــته که این عدد بسیار باالتر 
از اســتانداردهای جهانــی اســت. میــزان فرســایش در 
اســتان قم نیز حدود 15 تن در هکتار اســت که سه برابر 

میزان فرسایش در آسیا و چهاربرابر جهان است.
فهمــی افــزود: ایــن بحــران ســرزمینی تنهــا در ایــن 
مباحث زیســت محیطی نخواهد ماند. وی با اشاره به 
اینکه کشــور ما به تغییرات گسترده در شیوه حکمرانی 
بایــد در سیاســت هایمان  کــرد:  نیــاز دارد، اظهــار  آب 
تجدیدنظر کنیم. کشــوری که با صدمیلیارد مترمکعب 
آب تجدیدپذیــر، همین آب را مصــرف می کند و درجه 
خودکفایی در مواد غذایی 64 درصد اســت، به شرایط 

مطلوبی نرسیده است.
معــاون دفتر برنامه ریزی آبفای وزارت نیرو با اشــاره 
به اینکه در کشــاورزی باید سیاســت خوداتکایی به کار 
ببریــم، نــه خودکفایــی ادامــه داد: وزارت نیــرو مطابق 
وظیفــه ای کــه شــورای عالی آب برعهــده آن گذاشــت، 
دریاچــه  آبریــز  حوضــه  بــرای  را  قابل برنامه ریــزی  آب 
نمک در اســتان قم 618 میلیون مترمکعب ابالغ کرده 

درحالی که در این حوضه 830 میلیون مصرف داریم.

کوتاه از اقتصاد استان

کشاورزی از استاندار قم قدردانی معاون وزیر جهاد 
اســتانداری : علــی قنبــری، معــاون وزیــر و رئیس هیئــت مدیره و مدیرعامل شــرکت مــادر تخصصی 

بازرگانی دولتی طی پیامی از همکاری  استاندار قم در زمینه ی خرید تضمینی گندم قدردانی نمود.

تحقق کامل بودجه شهرداری قم 
شــهر نیــوز: سقائیان نژاد،شــهردار قم با بیان اینکــه بهترین وضعیت تحقق بودجه در شــهرداری قم 
در ســال 88 و با 93 درصد تحقق بوده اســت اظهار کرد: شــهرداری قم در ســال 95 با حرکت منســجم و 
برنامه ریــزی دقیــق توانســت بیش از 100 درصد بودجه را محقق کنــد.  وی با تاکید بر تدوین برنامه پنج 
ساله شهرداری برای حرکت برنامه محور در سال های آینده گفت: برهمین اساس بودجه سال 96 را هم 

بر طبق برنامه قم 1400 تدوین کردیم که با رقمی بالغ بر 2 هزار و 200 میلیارد تومان به تصویب رسید.

برنامه ریزی ویژه عمرانی در شهر قم تا سال 1۴00
شــهر نیــوز: علیرضا قاری قرآن، معاون شهرســازی و امور زیربنایی شــهرداری قــم از برنامه ریزی ویژه 

عمرانی در شهر قم تا سال 1400 خبر داد .

اقتصاد مقاومتی با سخنرانی و سفارش حاصل نمی شود
ایرنا : آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی گفت: با سخنرانی و سفارش نه اقتصاد مقاومتی حاصل می شود 

نه با اختالس می شود برخورد کرد.



یادداشت

کار کسب و  بوم 

دومین سوال و یا چالش ارزش های پیشنهادی است که تعریف آن همان منافع منهای هزینه ها 
اســت . منافع می تواند عاطفی یا کارکردی باشــد .عاطفی مثل احساس خوب استفاده از یک برند و 
کار کردی می تواند اینگونه معنی شود که محصول درباره ماموریتش چقدر خوب عمل می کند. ایده 
ال این اســت تا جایی که می شــود منفعتی که به مشــتری می رشــد را افزایش دهید و از آن سو هزینه 
ای کــه پرداخــت مــی کند را مناســب کنید در این شــرایط شــما بهتریــن ارزش پیشــنهادی را خواهید 
داشــت . در مثلــث معــروف مارکتینــگ ) قیمــت ,محصول , شــرایط خریــد ( حرف نهایــی را در جهت 
پیشــبرد اهداف ســازماندهی شــده کسب و کار شــما می زند .آنچه می شود از ابعاد ارزش پیشنهادی 
کسب و کار نام برد موارد ی هم چون :1-تازگی و به روز بودن؛ 2-عمل کرد ویژه داشتن؛ 3-سفارشی 
ســازی محصول؛ 4-طراحی خاص؛ 5-جایگاه برند؛ 6-قیمت؛ 7-کاهش ریســک ؛ 8-دسترســی؛ و 

راحتی میباشد.
فراموش نکنید حتما باید جواب این 3 سوال را بدانید و به آن فکر کنید:

1-قبل از خرید محصول برای مشتری چه اتفاقی می افتد.
2-حین خرید محصول برای مشتری چه اتفاقی می افتد.

3-بعد از خرید محصول برای مشتری چه اتفاقی می افتد.
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خرداد 1396
شماره 11  8 صفحه
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نخستین ماهنامه اقتصادی استان قم
حائز رتبه یک کیفی در سامانه نشریات کشور

رئیس اتاق بازرگانی اســتان در نخســتین جلسه 
هــم اندیشــی و تدویــن برنامــه های راهبــردی اتاق 
بازرگانــی قــم یکی از مهم ترین دغدغــه ها ومصائب 
بخــش تولیــد وصنعــت در ســال جــاری را مســائل 

بانکی عنوان کرد.
 ابوالفضــل خاکــی در ایــن جلســه کــه بــا حضــور 
اعضای هیات رئیسه ، هیات نمایندگان ومعاونان 
ســازمان صنعت ،معدن و تجارت برگزارشــد ضمن 
اشــاره به تبیین راهبرد کالن اقتصاد کشــور از سوی 
تمامــی  کار  دســتور  در  کــه  رهبــری  معظــم  مقــام 
فعــاالن اقتصــادی بخــش دولتــی و خصوصــی قرار 
گرفته اســت خاطر نشــان کرد: مطالبــات رهبری از 
مســئوالن در ســال 96 تمرکز بر تولید و اشتغال بود 
وایــن مطالبه ای اســت کــه بخش خصوصــی نیز از 

دولت دارد .
وی یاد آور شــد در همین راســتا در دیــدار نوروزی 
اعضــای اتاق بازرگانی قم با ریاســت مجلس شــورای 
اســالمی مشــکالت واحدهــای تولیــدی بــا بانــک ها 
بــه ویــژه مســئله مالیــات بــرارزش افــزوده کــه ســبب 
جملــه  از  اســت  شــده  داخلــی  بــازار  شــدن  قفــل 
درخواســت های بــود کــه اتــاق بازرگانی قــم  تقاضای 
پیگیــری و بــه نتیجه رســاندن این مهم را از ریاســت 

محترم مجلس نمود.
خاکــی در ادامــه تاکیــد کــرد: این مشــکالت بارها 

بــه شــیوه های مختلــف از دولت درخواســت شــده 
امــا باوجــود برخــی اقدامات مشــکالت اصلــی هنوز 
پابرجاســت، تعطیلــی واحدهای تولیــدی ،دپو کاال 
درانبارها به دلیل نبود مشــتری دربازارهای داخلی 
و  وجــود رقبــای منطقــه ای چــون ترکیــه وچین در 
بــازار خارجــی ، مبحــث ارزش افــزوده و ســود باالی 
نــرخ 24درصــد ســبب شــده  بــا  بانکــی  تســهیالت 
ازیکســو ســرمایه گــذاران ورود به کار تولیــدرا عقالنی 
ملــی  توســعه  هــای  طــرح  منظــر  ایــن  از  و  نداننــد 
عملیاتــی نشــود وازســوی دیگر واحدهــای تولیدی 
فعال به دلیل مشــکالت ازچرخه تولید خارج شــده 

و باخیل عظیم بیکاران روبرو شویم.
بــه گفته رئیــس اتاق بازرگانی قــم طبق آماراعالم 
شــده از ســوی بانک جهانــی 500 هزار نفــر به تعداد 
بیــکاران اضافه شــده اســت کــه به دلیل مشــکالت 
مذکــور واحدهــای تولیدی قادر بــه حفظ ویا جذب 

نیروی جدید نخواهند بود.
رئیــس اتاق بازرگانی قم معتقد اســت مهم ترین 
مشــکل بازار تولید ســال 96ارزش افزوده اســت وبه 
اعتقــاد فعــاالن بخش خصوصــی ارزش افــزوده می 

بایست از مصرف کننده نهایی گرفته شود.
رئیــس اتحادیــه صادرکنندگان اســتان قم نیز در 

این نشســت نرخ سود سپرده بانکی را جز آن دسته 
از مــوارد اقتصــادی دانســت  کــه بــرای اغلــب مــردم 
جالــب توجه اســت و کاهــش و افزایــش آن در تولید 

تاثیرگذاراست .
افــزود:  مســئله  ایــن  درتشــریح  آقاجانــی  حســن 
متاسفانه باالبودن نرخ سود سپرده بانکی سبب دپو 
پــول در بانکهــا  می شــود و چنانچه این ســود کاهش 
پیدا کند پول در بازار پخش و به تولید کمک می شود.

وی همچنیــن تاکیــد کرد: باالبــودن هزینه تولید 
و گران تمام شــدن محصول نهایی از مشکالت حل 
نشــده سال 95 اســت که باید تالش کرد با همکاری 

بخش دولتی هزینه تولید را پایین آورد.
در ادامــه این جلســه اعضای هیــات نمایندگان 
و  ای  پلــه  زیــر  واحدهــای  مشــکل  بازرگانــی  اتــاق 
فــرار مالیاتــی این واحدها، تشــکیل ســتاد تســهیل 
ومشــاور ه زیر چتر حمایتی اتاق بازرگانی در راستای 
کمک به واحدهای تولیدی بدهکار، ارتباط بیشــتر 
مرکــز داوری اتاق بازرگانی قم با دادگســتری اســتان 
و کانــون وکال جهــت ارائــه خدمات کارشناســی تر به 
اعضــا ، برنامه هــای واحد بین الملل اتــاق بازرگانی 
قــم در خصــوص اعــزام و پذیــرش هیــات تجــاری  و 
مسائل مرتبط با پیشرفت فیزیکی پروژه  ساختمان 
جدید اتاق بازرگانی قم در دستوربررسی و اقدام قرار 

دادند.

مهم ترین انتظار بخش خصوصی در سال جاری
رفع مصائب بانکی از بدنه تولید 

دکتر مرتضی ملامحمدی 
مشاور مدیریت کسب و کار

کید مراجع بر توجه به معیشت مردم تا
مراجــع عظام تقلید در دیدار نوروزی اســتاندار قم 
بر حل معضالت و مشــکالت معیشــتی مردم از سوی 

مسوالن تاکید کردند .
از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  گرگانــی  علــوی  اهلل  آیــت 
مشــکالت کشــور در شــرایط جــاری معیشــت مــردم 
اســت، مســئله ی رکود در برخی بخش های کشــور را 
مورد توجه قرار داد و گفت: دولت بایستی در راستای 

حل مشکالت جامعه تالش نماید.

.ایــن مرجع تقلید با تاکیــد بر اولویت بهره برداری 
از پروژه های نیمه کاره ادامه داد: امیدواریم مشــکل 

طرح های نیمه تمام هرچه زودتر مرتفع گردد.
آیــت اهلل نــوری همدانــی  نیز مســئله ی معیشــت 
مردم را مورد توجه قرار داد و با اشــاره به گرانی کاالها 
اضافه کرد: بایســتی با بررســی کارشناســی و اشراف بر 

بازار، در این راستا برنامه ریزی الزم صورت بگیرد.
ایــن مرجــع تقلید بــه مســئله ی دریافــت دیرکرد 

تســهیالت بانکــی خاطرنشــان کــرد: دیرکــرد اقســاط 
بانکــی حــرام اســت و مســئوالن بایــد بــرای آن چــاره 

اندیشی کنند.
آیت اهلل حســینی بوشهری هم با تاکید بر ضرورت 
تــالش مســئوالن بــرای تحقــق مولفــه هــای اقتصــاد 
مقاومتــی اظهار داشــت: فشــار اقتصــادی مهمترین 

هدف دشمنان از تهدیدات نظامی است
بــه  اهتمــام دولتمــردان نســبت  ادامــه داد:  وی 

اقتصــاد مقاومتــی نشــان مــی دهــد کــه همه بــه این 
نتیجه رسیده اند که پاشنه ی آشیل کشور مسئله ی 

اقتصاد هست.
آیت اهلل حسینی بوشهری فعال سازی و استفاده 
حداکثــری از ظرفیــت کارخانجــات در راســتای رشــد 
و رونــق تولیــد را مــورد توجــه قــرار داد و تصریــح کــرد: 
اســتفاده از ظرفیــت بانــك هــا در ایــن راســتا امــری 

ضروری است.

کوتاه از اقتصاد استان

برگزاری نخستین سمینار آموزشی و کارآفرینی استارت آپ  
نخســتین ســمینار آموزشــی، کارآفرینــی startup Grind از دوره هــای جامــع کســب و کار بــا حضــور 
جمعــی از مدیــران، کارشناســان  و جمعــی از جوانــان جویــای کار و صاحب ایده در اتــاق بازرگانی قم 

برگزارشد.

برگزاری نشست های  نخبگانی سرمایه های فکری قم 
سلســله نشســت های  نخبگانــی ســرمایه های فکــری قم به ابتکار اندیشــکده ویســتا و  موسســه 

آموزشی چرتکه با حضور تعدادی از  کارشناسان حوزه های عمرانی و اقتصادی برگزار شد.
در این نشســت ها، صاحب نظران و کارشناســان اســتان به بررسی مشــکالت اقتصادی و عمرانی 

استان پرداختند.


