
گزارش

سوغات قم در قوطی های ترک

خبرگــزاری صداوســیما: هــر کســی کــه زائــر 
باشــد،  بــوده  )س(  بیــت  اهــل  کریمــه  بــارگاه 
کامش با ســوغات قم شــیرین شــده، شیرینی 
کــه عــاوه بــر داشــتن طعمــی منحصر بــه فرد، 
کولــه بار خاطرات ســفر به این شــهر مقدس را 

شیرین تر می کند.
چنــد ماهی اســت کــه این ســوغات دیرینه 
قمی هــا ثبــت ملــی شــده اســت؛ ســوغاتی کــه 
در انــواع و اقســام مختلــف همچــون ســوهان 
سکه ای، لقمه ای، گزی، گل و باقلوایی در 800 
کارگاه مجاز پخته می شــود. سابقه سوهان به 
عصــر قاجار می رســد، ســوهانی کــه در ابتدا به 
حلــوای ما ابراهیم معروف بــوده و حاال با نام 
و نشــان های مختلــف در ایــران و کشــورهای 
دیگــر جایی در بازار بین المللی باز کرده اســت. 
پوریــزدی، رئیــس اتحادیــه ســوهان پزان قــم 
می گوید: این محصول به کشــورهایی از جمله 
ســوئد،  کانــادا،  آلمــان،  روســیه،  گرجســتان، 
انگلســتان، امــارات، عمــان، بحریــن و آمریــکا 

صادر می شود.
حــاج علــی قاســمی، یکــی از تولیدکنندگان 
ســوهان در قــم کــه از ســال91 شــروع بــه پخت 
ســوهان کــرده می گویــد راه 30ســاله را در ایــن 
ســال ها رفتــه و حــاال روزانــه بین 50تــا100 کیلو 
ســوهان تولید می کنــد و در کنار خودش هفت 
نفــر را مشــغول کار کــرده اســت. محمــد ســیما 
هــم یکــی از تولیدکننــدگان با ســابقه اســت که 
در حــال حاضــر 80 کارگر در کارگاهش مشــغول 

کار هستند.
رونــق  ســبب  را  مســئوالن  حمایــت  وی 
و  می دانــد  صنعــت  ایــن  در  اشــتغال زایی  و 
 80 می توانــم  شــخصه  بــه  بنــده  می گویــد: 
نیــروی خــود را بــه 800 نفــر افزایــش دهــم اگــر 
حمایت هــا باشــد؛ اما نکته مهم و اساســی آن 
هم در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال 
شــیرین  محصــول  بــه  فراکارگاهــی  نگاهــی 
مــا قمی هاســت و آن هــم اینکــه بتــوان ایــن 
صنعــت اشــتغالزا و پولســاز را از کارگاه هایــی که 
سال هاست در کوچه و محله ها مشغول تولید 
ســوهان هستند به شــهرک های صنعتی برد، 
واحدهایــی که می توانند وضع اشــتغال 4هزار 
و 500نفری را دست کم دو برابر افزایش دهند. 
تعــداد واحدهای صنعتی ســوهان پزی در قم 
به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد...

ادامه در صفحه 5

سپهر اقتصاد
سال دوم  شماره سیزدهم  آبان 1396  8 صفحه  قیمت  2000 تومان

نخستین نشریه اقتصادی استان قم

با ابالغ طرح تفصیلی شهر از سوی وزارت راه و شهرسازی؛

ضوابط جدید در ساختمان های قم
دبیر شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران 
در نامه ای به اســتاندار قم، تصمیم شورای عالی 
را درباره ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شــهر قم 

در 10 بنــد اباغ کرد.
و  شهرســازی  عالــی  شــورای  دبیــر  نامــه  در 
اســت:  آمــده  قــم،  اســتاندار  بــه  ایــران  معمــاری 
در  ایــران  معمــاری  و  شهرســازی  عالــی  شــورای 
139۶.۷.1۷ موضــوع ضوابــط و مقــررات  جلســه 
طــرح تفصیلــی شــهر قــم را مورد بررســی قــرار داد 

139۶.4.18 کمیتــه  تاییــد صورتجلســه  و ضمــن 
فنی به شــرح زیر اتخــاذ تصمیم نمود:

بــا عنایــت بــه اینکــه مطابــق اطاعــات تدقیق 
جمیعت پذیــری  ظرفیــت  طــرح  مشــاور  شــده 
ناشــی از ایــن ضوابــط تــا حــد قابل توجهــی بیش 
از جمعیــت افــق طــرح جامــع اســت در راســتای 
تعدیــل ظرفیــت بارگــذاری مســکونی و همچنین 
قابــل  خدماتــی  و  تجــاری  زیربناهــای  کاهــش 
احــداث شــهر، اصاحات به شــرح زیــر در ضوابط 

طرح تفصیلی اعمال شــود:
1- افزایــش یــک طبقــه بــه ازای افزایش عرض 
معبــر )گونه هــای تراکمــی ب و ج( در پهنه تراکمی 

کــم به طور کامل حذف گردد.
2- به جهت ارتقای کیفیت فضایی شهر ضوابط 
تشویقی مربوط به نوســازی بافت فرسوده، تجمیع 
قطعات ریزدانه، عــدم تفکیک قطعات و... حداکثر 

در حد یک طبقه تراکمی ارایه گردد...
ادامه در صفحه 2

حضور صنایع غذایی قم در ایتالیا

عدم موفقیت قم
در جذب سرمایه خارجی

افزایش هشت درصدی صادرات استان 
در شش ماهه نخست

قم در رده هفتم کالن شهرهای کشور

کشت برون مرزی راهکار برون رفت از بحران آب 
استان قم

سکونت ۶۵ درصد از جمعیت قم در ۵ گونه بافت 
ناکارآمد شهری

درنشســت مشــترک هیئــت تجــاری کشــور ایتالیــا با اعضــای هیئت رئیســه اتاق 
بازرگانی قم ، رؤســای انجمن های تخصصی صنایع و مدیران دســتگاه های دولتی 

استان بر حضور صنایع غذایی قم در نمایشگاه شکات ایتالیا تأکید شد...

رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: متأسفانه این استان با تمام تالش های بخش خصوصی 
به ویژه اتاق بازرگانی درچند ســال گذشته به دلیل پاره ای از بوروکراسی ها، در جذب 

سرمایه گذار خارجی نسبت به سایر استان های دیگر موفق عمل نکرده است...

آقاجانی با اشاره به رشد صادرات استان گفت: این رشد به صورت موقت است و به طور 
یقین در ماههای آینده میزان صادرات کاهش خواهد داشت...

براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، 
کرج، شیراز، تبریز، قم و اهواز جزء هشت کالن شهر کشور به شمار می روند که جمعیت 

هر کدام از این کالن شهرها بیشتر از یک میلیون نفر است...

وزارت راه و شهرسازی:  رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفت: ۶5 
درصد از جمعیت قم در پنج گونه بافت ناکارآمد شهری زندگی می کنند.
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سپهر اقتصاد آبان 21396
شماره 13  8 صفحه حضور خودروسازی ایکاپ در قم

اســتانداری: ســرمایه گــذاری شــرکت خودروســازی ایکاپ در قــم  با حضور اســتاندار و مدیــران این 
شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

ســید مهدی صادقی اســتاندار قم با اشــاره به اهمیت منطقه اقتصادی ســلفچگان اظهار داشت: 
استان قم آمادگی همکاری و حمایت از این شرکت برای سرمایه گذاری در استان قم را دارد.

قائم مقام شرکت ایکاپ نیز با اشاره به بررسی مناطق مختلف اقتصادی کشور برای سرمایه گذاری 
این شــرکت اظهار داشــت: تولید 200 هزار دســتگاه خودرو درســال، از اهداف این شرکت پس از استقرار 

می باشد. 

تغییر اعضاء هیئت رئیسه اتاق اصناف قم 
 سازمان صنعت، معدن و تجارت: به استناد ماده 11 آیین نامه اجرایی انتخابات هیئت رئیسه اتاق 

اصناف شهرستان، اعضاء هیئت رئیسه اتاق اصناف تغییر یافت.
در دور جدیــد حســن احمدلــو رئیس، محمد رســتمی نائــب رئیس اول، علی اصغــر قربانی مطلق 
نائــب رئیــس دوم، ســید ابراهیــم صحفــی دبیر و جعفر آســوده خزانــه دار اتاق اصناف قــم را بر عهده 

دارند.

کشور از قم کننده برتر  صادر 
وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت: بازرگانــی فــرش نگیــن زریــن ترنج مهــرو به مدیــر عاملی مجتبی 
مستوفی نژاد به عنوان صادر کننده برتر ملی فرش ابریشم دستباف  از استان قم  در روز ملی صادرات 

بعنوان صادرکنندگان برتر فرش کشور  مورد تقدیر قرار گرفت.

چهاردهمین نمایشگاه فرش دستباف استان قم 
صنعت معدن و تجارت: چهاردهمین نمایشگاه فرش دستباف استان قم چهارده تا هجده اذر ماه 

سال جاری در محل دایمی نمایشگاه های استان قم برگزار می شود.

کارآفرینی استان قم انتخاب شدند  کانون  رئیس و دبیر 
فــارس: حمیــد رضا عالمی و حمیــد رضا بیگدلی به عنوان رئیس و دبیر کانون کارآفرینی اســتان قم 

انتخاب شدند.

قم، کمترین ایجاد فرصت شغلی در بخش تعاون 
 اتــاق تعــاون ایران: در شــهریور ماه ســال جــاری 230 تعاونی با 5هزار و130 نفر عضو به ثبت رســیده 
کــه بــرای 3هــزار و335 نفــر فرصت شــغلی ایجاد کرده اســت. این گــزارش حاکی از آن اســت کــه در بین 
گرایش هــای مختلــف بخش تعاون، رشــته خدمات با ثبــت 5۶8 تعاونی و اشــتغال زایی ۷هزار و21 نفر 

بیشترین میزان ثبت و اشتغال را داشته است.
استان خراسان رضوی با 2هزار و۶25 نفر بیشترین و استان قم با 134 نفر کمترین فرصت شغلی را 

در بین استان های کشور داشتند.

پردیسان و صندوق زمین و ساختمان 
پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی : صنــدوق  هــای زمیــن و ســاختمان باهدف  جــذب منابع 
مردمی و هدایت مازاد نقدینگی موجود به ســمت بخش ســاختمان از طریق ســاز و کار بررسی اوراق 
بهــادار ایجــاد شــده انــد که در اســتان قــم نیز متــراز48 هکتــار اراضــی طبــق مطالعات صــورت گرفته 
توســط مشــاور حدود 2 2 هکتــار آن که دارای ارزش افــزوده اقتصادی بوده با زیربنــای 112 هزار متربا 
ظرفیت 300 واحد مســکونی و 150 واحد تجاری مناســب صندوق اســت که  باتوجه به پیگیری های 
به عمل آمده مقدمات انجام اجرای مسابقه طراحی و معماری جهت انتصاب بهترین طرح و مشاور 
صورت گرفته که البته در وهله نخســت اداره کل اســتان و اماک ســازمان  در حال حل مشکل پیش 

آمده با عمران بهسازی است.

سیمای اقتصادی استان

صادرات محموله فوالدی قم به عراق
 احمد ذاکری رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به صادرات ورق های فوالدی یکی از شرکت های استان به عراق افزود: 

این شرکت موفق به صادرات اولین محموله فوالدی استان قم به میزان 200 تن و ارزش بیش از یک میلیون دالر به عراق در سال جاری شده است.
کوتاه از اقتصاد استان

با ابالغ طرح تفصیلی شهراز سوی وزارت راه و شهرسازی

ضوابط جدید در ساختمان های قم
دبیــر  شهرســازی:   و  راه  وزارت  خبــری  پایــگاه 
شــورای عالی شهرســازی و معمــاری ایــران در نامه 
ای بــه اســتاندار قم، تصمیم شــورای عالی را درباره 
ضوابــط و مقررات طرح تفصیلی شــهر قم در 10 بند 

اباغ کرد.
در نامه دبیر شــورای عالی شهرسازی و معماری 
ایــران بــه اســتاندار قم، آمده اســت: شــورای عالی 
شهرســازی و معماری ایران در جلسه 139۶.۷.1۷ 
موضــوع ضوابــط و مقررات طــرح تفصیلی شــهر قم 
را مورد بررســی قــرار داد و ضمن تایید صورتجلســه 
139۶.4.18 کمیته فنی به شــرح زیر اتخاذ تصمیم 

نمود:
بــا عنایــت بــه اینکــه مطابــق اطاعــات تدقیــق 
شــده مشــاور طرح ظرفیــت جمیعت پذیری ناشــی 
از این ضوابط تا حــد قابل توجهی بیش از جمعیت 
افق طرح جامع اســت در راســتای تعدیــل ظرفیت 
بارگــذاری مســکونی و همچنین کاهــش زیربناهای 
تجــاری و خدماتــی قابل احــداث شــهر، اصاحات 
به شــرح زیر در ضوابط طرح تفصیلی اعمال شــود:

1- افزایــش یــک طبقــه بــه ازای افزایــش عــرض 
معبــر )گونه هــای تراکمــی ب و ج( در پهنــه تراکمــی 

کــم به طور کامل حذف گردد.
شــهر  فضایــی  کیفیــت  ارتقــای  جهــت  بــه   -2
بافــت  نوســازی  بــه  مربــوط  تشــویقی  ضوابــط 
فرســوده، تجمیــع قطعــات ریزدانــه، عــدم تفکیک 
تراکمــی  یــک طبقــه  قطعــات و... حداکثــر در حــد 
بافــت  در  تشــویق  ایــن  اینکــه  گــردد. ضمــن  ارایــه 
فرســوده صرفــا مشــمول قطعات بــا انــدازه بیش از 
100 مترمربــع و معابــر بیــش از 8 متــر خواهــد بــود. 
و  ســاز  طریــق  از  تشــویقی  هــای  روش  ســایر  تبعــا 

کارهــای غیرتراکمــی قابل ارایه خواهد بود.
3-  بــه لحاظ رعایت حداقل ضوابط بهداشــتی 
و فنــی )مطابــق تصریــح ماده 100 قانون شــهرداری 
ها( ســطح اشــغال طبقات تجاری در همه محورها 
درصــد   80 حداکثــر  بــه  درصــد   100 از  هــا  گســتره  و 
کاهــش و بــه تبــع آن ســقف تراکمی ســاختمانی نیز 

یابد. کاهش 
4-  در خصــوص پــاک هــا بــا مســاحت 2 هــزار 
و  محورهــا  ویــژه،  محورهــای  بیشــتر،  و  مترمربــع 

گســتره های ویژه مرکز شــهر، ضمن ارجــاع به تهیه 
طرح ویــژه یکپارچه و اخذ مصوبه کمیســیون ماده 

5، ضوابــط کنترلــی ناظر به حداکثر تراکــم به همراه 
خدماتــی  مســکونی،  عملکردهــای  ســهم  تعییــن 

انتفاعــی و غیرانتفاعــی قابل احداث در آنها همســو 
بــا احــکام و راهبردهــا رویکردهــای کلــی طــرح ارایه 

شود.
تجــاری  بارگــذاری  تعدیــل  جهــت  بــه   -5
بــه  مربــوط  تراکــم  طــرح،  انتفاعــی  خدماتــی  و 
مربوطــه  جــداول  از  طبقــه   12 شــهری  محورهــای 
بلندمرتبــه  ســاختمان  احــداث  هرگونــه  و  حــذف 
در قــم در چهارچــوب ســقف تراکمــی پهنــه، منوط 
بــه تهیــه ضوابــط و الزامــات مربــوط بــه مکان یابی 
ســاختمان هــای بلنــد و طــی مراحــل تصویــب در 
کمیســیون مــاده 5 در صــورت تشــخیص مغایــرت 
اساســی، شــورای عالی گردد. لــذا حداکثر بارگذاری 
در شــهر قــم بــه ۷ طبقــه بــا تراکــم متناظــر و رعایت 
کاهــش  تفصیلــی  طــرح  الزامــات  و  شــروط  ســایر 

می یابد.
۶-  در محــدوده بافــت تاریخــی، صرفــا ضوابــط 

ســازمان میراث فرهنگی مــاک عمل قرار گیرد.
۷-  تبصره مربوط به افزایش 10 درصدی ســطح 
اشــغال بــه منظــور احــداث راه پلــه و نورگیــر از کلیه 
پهنه هــای تراکمــی حذف و ســطح اشــغال در همه 
پهنــه بــا احتســاب راه پله و آسانســور لحاظ شــود. 
طبعــا نورگیرهــا چنانچــه از ابعاد اســتاندارد مطابق 
مبحث 4 مقررات ملی برخوردار باشــند جزء ســطح 

اشــغال محسوب نمی گردند.
8-  در کاربری هــای فرهنگــی، ورزشــی، درمانــی 
و ســایر کاربری هــای مرتبط با دســتگاه های بخشــی 
ضوابــط مربوط بــه نصــاب تفکیک، تعــداد طبقات، 
پارکینگ و غیره با ضوابط هر بخش هماهنگ شود.

9-  در همــه پهنه هــای تراکمــی و همــه حــاالت 
حداقــل انــدازه قطعــه و حداقل عــرض معبر جهت 
گــردد.  ارایــه  تفصیلــی  طــرح  ضوابــط  از  اســتفاده 
بدیهــی اســت ارایــه پیشــنهادات جایگزیــن جهــت 
قطعاتــی کــه بــه اســتناد ایــن بنــد صــدور پروانه در 

آنها امکان ندارد، ضروری اســت.
 9۶.2.11 مــورخ  مصوبــه  چهارچــوب  در   -10
شــورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ارتباط 
بــا الزامــات دفاعــی و پدافنــد غیرعامــل تراکم هــای 
پیشــنهادی در جــوار مراکــز کلیــدی و یــا خطــرزای 

گردد. بازنگری  شهر 

کوتاه از اقتصاد استان

کید نمایندگان قم در مجلس بر حل مشکالت عمرانی تأ

منوریل، فرودگاه، قطار سریع السیر  و ...

خبرگزاری صدا و ســیما: نمایندگان مردم قم در مجلس شــورای اسامی  با تشکیل جلسه ای در 
مجلس، تشکیل جلسه امور اجرایی و عمرانی استان را مورد بحث وبررسی قرار دادند.

الریجانــی، امیــر آبــادی و ذوالنــور نمایندگان مردم  قم در مجلس شــورای اســامی تأکید نمودند 
همچــون گذشــته نظــارت الزم و قانونی را بر عملکرد مدیران اســتان داشــته و قصورهــا و تقصیرها و 

کمبودها و نیازمندی ها را از طریق وزرای مربوطه پیگیری کنند. 
همچنیــن در این جلســه مصوب شــد که با مســئولین شــهری قم در خصــوص وضعیت منوریل 
گفت وگــو کننــد و أخــذ تصمیم و پــروژه تعیین تکلیف گــردد. نمایندگان مردم قم در مجلس شــورای 
اسامی؛ نیاز به فرودگاه در استان را مورد تأکید قرار دادند و مقرر کردند: جهت حل مشکل، همچون 
گذشــته از مســئولین اســتان برای حل مشــکل فرودگاه حمایت کنند و راهکارهایی نیز مورد بررسی 
قرار گرفت تا با مســئولین شــهری و اســتانی صحبت و پیشــنهاد گردد.  در این جلســه همچنین در 
خصــوص قطار سریع الســیر تهــران- قم- اصفهان نیز مقرر شــد: امیرآبادی فراهانــی از طریق مجری 

پروژه، موضوع را پیگیری و نتیجه را به مجمع گزارش دهد.
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صنعت - تجارت

تشکیل گروه پژوهشی سلول های بنیادی در جهاد دانشگاهی قم
اقتصاد ایران - سرپرســت جهاد دانشــگاهی اســتان قم از تشــکیل گروه پژوهشــی سلول های بنیادی و گروه پژوهشــی سامت باروری در این 

نهاد خبر داد. محمد حیدری افزود: در نظر داریم درمان با استفاده از سلول های بنیادی را در قم شکل بدهیم.
کوتاه از اقتصاد استان

علی خاکی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم خواستار شد:

تولید، نیازمند حمایت جدی بانک ها در استان
اتاق بارزگانی: علی خاکی، عضو هیئت نمایندگان 
اتــاق بازرگانی در ســیزدهمین جلســه کمیتــه بانکی، 
تولیــد  موانــع  رفــع  تســهیل  ســتاد  کارگــروه  ذیــل 
گفــت: برگــزاری جلســات در حالــی به پایان می رســد 
از  برخــی  ســوی  از  همــکاری  و  مثبــت  خروجــی  کــه 
بنگاه های مالی برای کمک به واحدهای تولیدی به 

چشم نمی خورد.
بــه گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم، 
بررســی رونــق تولیــد، امــور زیربنایی، محیط زیســت 
و مســائل مرتبــط بــه تأمیــن اجتماعی و بهداشــت از 

مسائل مطروحه در این کارگروه است.
وی خاطــر نشــان کــرد: ولــی آنچــه قابــل بحــث و 

حائزاهمیــت اســت در ســالی کــه مزیــن بــه اقتصــاد 
مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال شــده اســت بایــک نگاه 
بــه آمــار پرداخــت تســهیات بــه واحدهــای تولیدی 
متوجــه خواهیم شــد که تحمیل مقــررات بنگاه های 
اقتصــادی کــه اکثرًا اعــام می کننــد از مدیریت مرکزی 
دســتور دریافــت نموده اند، مشــکاتی را ایجــاد کرده 

است.
علــی خاکــی بــا اشــاره بــه پــاره ای از مشــکات  کــه 
در حــال حاضــر واحدهــای تولیــدی بــرای دریافــت 
تســویه  افــزود:  هســتند  مواجــه  آن  بــا  تســهیات 
حســاب های قانونــی )مالی وبیمه ای( بســیار زمان بر 
اســت؛ زمــان اســتفاده از تســهیات بســیار محــدود 

اســت؛  بهره هــای بانکــی برای تولید بســیار باالســت 
و برخــی از بانک هــا از هرگونــه همــکاری وخدمات در 

خصوص تسهیات خودداری می کنند.
گفــت: بخــش خصوصــی منکرایــن واقعیــت  وی 
نیست که تعامل بخش دولتی و تشکیل کارگروه ها با 
حضور مدیران دولتــی و نمایندگان بخش خصوصی 
تولیــدی-  واحدهــای  تمامــی  نماینــده  عنــوان  بــه 
مثمرثمربــوده  مشــکات  حــل  در  اســتان  صنعتــی 
اســت؛ ولی در اجرا و کمک  به عملیاتی شــدن و ارائه 
خدمــات از ســوی بعضی از بانک ها مشــکاتی وجود 
دارد و مابقــی نیــز همچنــان درگیــر بوروکراســی های 

اداری هستیم .

کشت در قم  کتوس مناسب  کا
ایرنــا: عبــاس پورمیدانی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان قم 
گفــت: در صــورت افزایــش میانگین دمای هوای یک منطقه به بیش از 2 درجه ســانتیگراد، بســیاری از 

شاخصه های کشاورزی در منطقه مورد نظر تغییر می کند و تغییر الگوی کشت در آن ضروری می شود.
 وی ادامــه داد: کاکتــوس از جملــه گیاهانی اســت که توان باالیی برای مقابله بــا افزایش دمای هوا 
دارد و می تواند با میزان آبیاری بسیار پایین به حیات خود ادامه دهد. این گیاه، مناسب برای کشت 
در زمین های کشاورزی استان قم است و می تواند درآمدزایی خوبی برای سرمایه گذاران ایجاد کند.

نبود غرفه قم در بیست وهشتمین نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی
ایســنا: بهمــن نامورمطلــق، معــاون ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری کشــور در 
نشســت خبری بیست وهشــتمین نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی درباره اینکه در نمایشگاه 
امســال، اســتان های قم و ســمنان به  عنوان اســتان های محروم در این دوره از نمایشــگاه حضور دارند 
توضیح داد: بســیاری از افرادی که هنرمند و ســاکن قم هســتند، دوســت داشــتند در نمایشگاه امسال 
حضور داشته باشند؛ اما امکان آن برایشان وجود نداشت؛ به همین دلیل بخشی از غرفه های مناطق 

محروم را به این افراد اختصاص دادیم تا بتوانند با حضور در نمایشگاه، برای خود برندسازی کنند.

قم محروم ازاقامتگاه بوم گردی
ایسنا: شمار اقامتگاه های بوم گردی کشور تا مردادماه امسال به ۶۶9 واحد رسید، این درحالیست 
کــه چهار اســتان کشــور بــا وجود منابع طبیعی و ظرفیت باالی روســتایی، ســهمی از این آمــار ندارند. 
آذربایجــان شــرقی، البــرز، تهــران و قم اســتان هایی هســتند که هنوز هیــچ اقامتگاه بوم گردی رســمی 
ندارند، در صورتی که این استان ها روستاها و مناطق طبیعی ناشناخته ی زیادی دارند که نه تنها در 

مسیر گردشگران داخلی قرار دارد، بلکه جزء مقاصد خارجی هاست.

چالش های پولی استان قم
اقتصاد آناین: ناصر ســزاوار، مدیر امور شــعب بانک قرض الحسنه مهر استان قم گفت: استان قم 
با در اختیار داشتن تنها یک شهرستان، به لحاظ وسعت، کوچکترین استان کشور پس از استان البرز 
بوده که فقط 1درصد از تولید ناخالص ملی را در اختیار داشــته اســت؛ ســهم آن از مجموع درآمدهای 
کشوری بسیار ناچیز و در حدود ۷5 درصد است و بیش از 10درصد جمعیتش نیز شامل اتباع خارجی 
می شــود و این موارد به روشــنی بیانگر چالشــها و محدودیت هایی اســت که اســتان در عرصه پولی و 

مالی و جذب منابع ریالی با آنها روبرو می باشد.

کشور گندم آزاد در  خ فروش  کمترین نر قم 
اقتصاد ایران: مرکز آمار ایران در گزارشــی به ارائه اطاعاتی در ارتباط با متوســط قیمت فروش ساالنه 
یک کیلوگرم از محصوالت کشاورزی و نرخ انواع دام زنده پرداخته است؛ بر این اساس در فصل بهار 139۶ 
قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشــور 12315ریال بوده اســت، در این میان اســتان بوشهر با 

14۶50ریال بیشترین و استان قم با 12000ریال کمترین قیمت فروش آزاد را در کل کشور داشته اند. 

ثبت۶ محوطه باستان شناختی قم در فهرست آثار ملی ایران
اقتصــاد ایــران: عیســی رضایی، مدیــرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری قم گفت: ۶ 
محوطه باستان شــناختی اســتان قم در فهرســت آثار ملی ایران به  ثبت رســیده اســت؛ در اســتان قم 
بیــش از 3۶0 اثــر تاریخی ثبت شــده وجــود دارد که اخیرًا 41 اثر کــه دارای ارزش های فرهنگی و تاریخی 
بودند نیز شناســایی شــدند که از این میان ۶ محوطه باستان شــناختی در فهرســت آثار ملی ایران به 

 ثبت رسیده است.

آمادگی چینی ها برای احداث نیروگاه خورشیدی در قم
فــارس: لــو کیامــی،  مدیرعامــل گــروه نورینکــو چیــن از آمادگی شــرکت نورینکو بــرای احــداث نیروگاه 

خورشیدی در قم خبر داد.

کوتاه از اقتصاد استان

حضور صنایع غذایی قم در ایتالیا

درنشست مشترک هیئت تجاری کشور ایتالیا با اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قم ، رؤسای 
انجمن های تخصصی صنایع و مدیران دســتگاه های دولتی اســتان بر حضور صنایع غذایی قم در 

نمایشگاه شکات ایتالیا تأکید شد.
رئیس اتاق بازرگانی قم، قرار گرفتن استان قم در چهارراه مواصاتی کشور،  نزدیکی به پایتخت و 

وجود منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را از مزیت های جذب سرمایه گذار در استان برشمرد.
 ابوالفضــل خاکی،  جذب ســرمایه گذار با هدف انتقال تکنولــوژی و دانش آن را مهم ترین اهداف 
این نشســت برشــمرد و افزود: اســتان قم در صنایع غذایی و کفش و پتروشــیمی از پتانســیل باالیی 
برخورداراســت و فعــاالن در ایــن حــوزه در خصــوص خریــد ماشــین آالت ، حضــور در نمایشــگاه ها و 

آموزش تولید و طراحی کیف وکفش برند و با کیفیت آماده همکاری با کشور ایتالیا هستند. 
لساندرو دلروتو، مشاور رئیس جمهور ایتالیا نیز در این نشست با اشاره به فعالیت اقتصادی ایتالیا 

و چین توسعه روابط تجاری با کشورهای  درمسیر جاده ابریشم را از اهداف حضور درایران ذکر کرد.
 وی مســئله تحریــم را از عوامــل کاهــش مــراودات تجــاری بیــن ایــران وایتالیــا برشــمرد و افــزود: 
عاقمندیم روابط تجاری با ایران را گسترش دهیم.  وی افزود: در شرایط موجود به مبادله اطاعات 

اقتصادی بیشتری بین فعاالن اقتصادی استان قم و کشور ایتالیا نیاز داریم.

عدم موفقیت قم در جذب سرمایه خارجی
گفــت:  قــم  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس  بازرگانــی:  اتــاق 
تمــام تاش هــای بخــش  بــا  اســتان  ایــن  متأســفانه 
خصوصــی به ویژه اتاق بازرگانی درچند ســال گذشــته 
به دلیل پاره ای از بوروکراسی ها، در جذب سرمایه گذار 
خارجی نســبت به سایر استان های دیگر موفق عمل 

نکرده است.
ابوالفضل خاکی درجلسه شورای گفت وگوی دولت 
و بخــش خصوصــی افــزود: بــه طور مثــال می تــوان به 
بهره گیــری ازظرفیت هــای پیمــان خواهرخواندگــی با 
اســتان گانســو چین درخصوص جذب سرمایه گذار در 
راســتای توسعه طرح های عمرانی اشاره کرد که موفق 
عمــل نکردیــم.  وی درادامــه با گایه از حضــور نیافتن 
بخــش خصوصــی درجلســات مرتبط با طرح فــرودگاه 
قــم درزمینــه جذب ســرمایه گذار و بهره منــدی از توان 
بخــش خصوصی برای راه انــدازی و تکمیل این طرح، 
تشــکیل کمیتــه ای در اســتانداری با همــکاری بخش 
گفــت:  درادامــه  وی  دانســت.  ضــروری  را  خصوصــی 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، در ادامه 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ایجاد شده 
و اســاس آن تبــادل نظر بــر مبنای بررســی، رفع موانع 
کســب وکار واتخاذ تصمیم مؤثر بــرای اقدامات الزم در 
چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها 
و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط است؛ 
ولی متأسفانه بخش خصوصی بهره کافی از این قانون 

نبرده است. وی با بیان اینکه انتظار بخش خصوصی 
از پیگیری و اجرایی شــدن قانون بهبود فضای کسب 
وکار در ســهم اســتانی، رونــق اقتصــادی اســت تاکیــد 
کــرد: نتیجــه اجــرای قانون بهبــود فضای کســب وکار، 

فقرزدایــی از ســیمای اســتان و اشــتغال زایی اســت و 
اکنــون نیــز بخــش خصوصــی امیــدوار اســت بــا کمک 
اســتاندار و مدیران دســتگاه های دولتــی در خصوص 
اشــتغال زایی در استان مثمرثمر باشد. وی همچنین 

در خصــوص نحــوه دریافــت مالیــات بــر ارزش افــزوده، 
بیان کرد: ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی دریافت 
می شــود؛ ولــی اکنــون تولیدکننــدگان از ابتــدای تولید 
بــرای تهیه مــواد اولیه ارزش افــزوده پرداخت می کنند 
کــه نتیجــه آن افزایــش قیمــت تمــام شــده کاال بــرای 
تولیدکننــدگان و عــدم تــوان رقابــت تولیــد داخلــی بــا 
رقیبان خارجی است. ابوالفضل فرهانی، رئیس خانه 
صنعــت اســتان قم نیــز در این نشســت با بیــان اینکه 
اکثر شــرکت ها در شــرایط رکود و زیان ده هستند و قادر 
به دریافت تســهیات نمی باشــند، حسابرسی رسمی 
تــا ســقف 30 میلیــارد ریــال را بــرای ارائه تســهیات به 
واحدهــای تولیــدی پیشــنهاد داد. رئیــس اتحادیــه 
صادرکننــدگان قــم نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه 
مبحث طبقه بندی مشــاغل، تأکیــد کرد: طبقه بندی 
مشاغل باعث افزایش حقوق و باالرفتن هزینه نهایی 
تولید شــده است. حســن آقاجانی افزود: در خصوص 
مســائل مربوط به ارزش افزوده جلسات زیادی با مرکز 
تحقیقــات مجلــس داشــته ایم  ؛ ولــی در صحــن علنی 
مجلس ایــن رویه با ورود وزیر اقتصاد تغییر کرد. نحوه 
بررســی حسابرســی های مالی توســط ســازمان تأمین 
اجتماعی، برگزاری جلســه شــورای گفت         وگو به صورت 
ماهیانــه و تأکیــد بــر همدلــی وهمســویی بیــن بخش 
خصوصــی و دولتــی از ســایر مباحــث مطــرح شــده در 

شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی قم بود.
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صنعت - تجارت

کمتر از 500 میلیارد تومان میزان مالیات تعیین شده برای استان 
خبرگزاری صدا وسیما: مدیر کل امور مالیاتی استان گفت: میزان مالیات تعیین شده برای استان در سال جاری کمتر از 500 میلیارد تومان است. 

امدادی فرد گفت: امسال با پیگیری نمایندگان استان در مجلس شورای اسامی میزان مالیات استان افزایش نیافته است.  یادداشت
معلومات بانکی

 

دارنده چک در چه صورتی امکان تعقیب کیفری را از دست خواهد داد؟
بر اساس قانون، دارنده چک امکان تعقیب 
کیفــری را با توجه به شــرایطی از دســت خواهد 
داد و فقــط می توان بــرای وصول وجه آن اقامه 
دعوای حقوقی کرد. چــک یکی از پرکاربردترین 
وســیله های پرداخــت در بیــن تجــار، کســبه و 
فعــاالن اقتصــادی اســت.گردش چــک در بین 
افــراد مختلــف و اســتفاده فــراوان آن بــه جــای 
وجه نقد ســبب شــده است که بخشــی از تراکم 
پرونده هــای دادگاه هــا به دعــاوی مربوط به چک اختصاص یابد؛ به همین منظور درادامه به بررســی 

مواردی که طبق قانون، امکان تعقیب کیفری صادر کننده میسر نیست خواهیم پرداخت.
 براساس قانون، اگر یکی از موارد زیر ثابت شود، دارنده چک امکان تعقیب کیفری آن را از دست 

خواهد داد و فقط می تواند برای وصول وجه آن اقامه دعوای حقوقی نماید:
1. هــرگاه چــک ســفید امضا صادر شــده باشــد؛ یعنی اینکــه صادرکننده بدون قید مبلــغ، تاریخ و 
نــام دارنــده، فقط چک را امضا و به دیگری ارائه کرده باشــد. در صورت اثبــات این مورد دارنده حق 

شکایت کیفری و اعمال مجازات قانونی برای صدور چک با محل را نخواهد داشت.
2. در صورتــی کــه چــک دارای وعده باشــد؛ چکــی مورد حمایت قانــون گذار بــرای تعقیب کیفری 
اســت کــه بــدون وعده و به روز صادر شــده باشــد؛ بدیــن معنا که اگر تاریــخ تأدیه چک بــرای تاریخی 

بعد از تاریخ صدور آن مثل هفته و ماه آینده باشد، فقط قابلیت پیگیری حقوقی خواهد داشت.
3. هــرگاه ثابــت شــود چک بابــت معامات نامشــروع )مثل معامــات مربوط به قاچــاق و یا مواد 

مخدر( یا ربا )بهره( صادر شده است.
4. هرگاه دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف 

۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت )یعنی برگشتی از بانک( شکایت نکند. 
بــر اســاس قانــون اگــر دارنده تمایل بــه شــکایت و تعقیب کیفری بــرای صادر کننده چــک را دارد، 
می بایســت مواعــد منــدرج در قانــون را رعایــت کند و ظرف مدتی که مشــخص شــده اســت، تکالیف 
قانونــی خــود را انجــام دهــد در غیــر ایــن صورت مزیــت تعقیب کیفــری علیــه صادرکننده را از دســت 

خواهد داد.
 5. هر گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد یا هر گاه بدون قید در 
متــن چــک ثابت شــود که وصول وجه آن منوط به تحقق شــرطی بوده یا چــک بابت تضمین انجام 

معامله یا تعهدی است. 
علی رغــم اینکــه بانک هــا به شــروطی که در متن چک نوشــته شــده باشــد ترتیب اثــر نمی دهند و 
حتی در صورتی که شــرط مندرج محقق نشــده باشــد می بایســت مبلغ مندرج در چک را از حســاب 
صادرکننده پرداخت نماید؛ اما به لحاظ تعقیب کیفری وجود هر نوع شرطی برای وصول وجه چک 

مؤثر در مقام خواهد بود و امکان تعقیب کیفری را از دارنده سلب می نماید.
۶. چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

بــه طــور مثــال الــف. بــا ب. قــرارداد تولید کفش یــا لباس منعقــد می کند. الــف. به عنــوان متعهد 
تحویل کاال به منظور تضمین سامت کاال ها، چکی در وجه ب. صادر می کند تا در صورتی که کیفیت 
کاال هــای تحویــل داده شــده منطبــق بــر توافقــات صورت گرفته نباشــد، ب. )بــه عنــوان متعهدله یا 

تحویل گیرنده کاال( بتواند از طریق وصول وجه چک، خسارات خود را دریافت دارد.
۷. در صورتــی کــه ثابــت گردد چک بدون تاریخ صادر شــده و یا تاریخ واقعــی صدور چک مقدم بر 

تاریخ مندرج در متن چک باشد.
در غیــر از مــوارد فــوق، تمامی چک های صادر شــده قابلیــت پیگیری کیفری را خواهند داشــت و 

مجازات قانونی برای صادرکننده آن اعمال می شود.

92 میلیون دالر ارزش صادرات استان قم طی 6 ماهه نخست سال جاری

ایرنــا: رئیــس ســابق ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت اســتان قــم گفــت: در ۶ ماهه نخســت ســال 
جــاری، ۶8 هــزار و 354 تــن انــواع کاال بــه ارزش 92 
میلیون و ۶43 هزار دالر از قم به خارج از کشــور صادر 

شده است. 
 احمــد ذاکری در جلســه کارگروه توســعه صــادرات در 
استانداری  افزود: ارزش صادرات قم در این مدت نسبت 
به مدت زمان مشــابه ســال گذشــته از لحــاظ وزنی، 39 

درصد و از لحاظ رقم 21 درصد رشد داشته است.
وی، محصوالت معدنی، شــیمیایی، پتروشــیمی 
کشــاورزی  دســتی،  صنایــع  و  نســاجی  ســلولزی،  و 
کاالهــای  از جملــه  را  و صنایــع غذایــی  و دامپــروی 

صادراتی استان قم برشمرد.
وی صــادرات مــواد پاســتیکی را جــزو نخســتین 
و  ســرب  گفــت:  و  برشــمرد  قــم  صادراتــی  کاالهــای 
ترتیــب کفــش، مــواد شــوینده، محصــوالت شــیمیایی آلــی، مصنوعــات آن، ســوخت هــا، فــراورده هــای غــات،  بــه  آلومینیــوم  و  لبنــی  چســب، محصــوالت 

از  ذاکــری  اســت.  اســتان  صادراتــی  گــروه   10 جــزو 
عراق، افغانســتان، امــارت، کره جنوبی، ازبکســتان، 
پاکســتان، ترکیــه، هنــد، آذربایجان و ترکمنســتان به 
عنــوان کشــورهایی یــاد کــرد کــه صــادرات قم بــه این 

کشورها انجام می شود.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه کاهــش 50 درصــدی 
واردات از لحاظ رقم، در ۶ ماهه نخست سال جاری 
زمــان  مــدت  واردات در  ارزش  کــرد:  قــم تصریــح  در 
مشابه سال گذشته، 244 هزار و 289 دالر بوده است 
که این رقم در ۶ ماهه نخســت امسال 120 هزار و 510 
دالر می باشــد. وی گفت: وزن واردات نیز 3۷ درصد 
کاهــش یافتــه اســت.رئیس ســابق ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت قم با تاکید بر این که نخستین کشور 
صادراتی قم، عراق است گفت: باید بسترهای عرضه 
صادراتــی  و  تولیــدی  واحدهــای  همــه  محصــوالت 

استان برای این کشور فراهم شود.

حسن فالطون
کارشناس مسائل بانکی

کوتاه از اقتصاد استان

افزایش هشت درصدی صادرات استان در شش ماهه نخست

خبرگــزاری صداوســیما: رئیــس اتحادیه صادرکنندگان اســتان 
گفــت: صــادرات اســتان در شــش ماهــه امســال 8درصد رشــد 

است. داشته 
آقاجانی با اشــاره به رشــد صادرات اســتان گفت: این رشــد به 
صــورت موقت اســت و به طور یقیــن در ماههــای آینده میزان 

صادرات کاهش خواهد داشــت.
وی از کاهــش رشــد صادرات کشــور خبــر داد و افزود: تــا زمانی 
کــه قیمــت تمام شــده بــرای تولیدکننده ایرانی باال باشــد نمی 

توانیم با کشــورهای همســایه رقابت کنیم.
حســن آقاجانــی بیســت درصــد مشــکات مربــوط به صــادارت را بــه اســتان و ما بقــی را به کل 
کشــور مربوط دانســت و افزود: باال بودن نرخ ســود تســهیات، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه 
صــادرات و قیمــت زیرســاخت هایــی مثــل آب و بــرق و گاز مهمتریــن دالیــل باال بــودن قیمت 

کاالست. تمام شده 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان اســتان به حمایت مســئوالن کشــورهای همسایه از بخش تولید 
اشــاره و خاطرنشــان کرد: در کشــوری مثل ترکیه و چین مشــکات صادرات یک شــبه حل می 
شــود امــا در کشــور مــا روند رســیدگی به مشــکات نه تنها چند ســال زمــان می بــرد بلکه گاهی 

اوقات اصا حل نمی شــود.

کوتاه از اقتصاد استان

کد رهگیری خرید و فروش خودرو در آینده با 

فــارس: رئیــس اتحادیــه معامــات اتومبیل اســتان قم گفــت: طرحی وجــود دارد که در صورت 
اجــرا خریــد و فروش خودرو در آینده نزدیک با کد رهگیری انجام شــود.

فریدون عطارد با اشاره به طرح حذف معامات دستی خرید و فروش خودرو اظهار کرد: طرحی 
وجــود دارد کــه در صــورت اجرا باید خرید و فروش خــودرو در آینده نزدیک با کــد رهگیری انجام 
شــود و تعویــض پــاک خــودرو هــم با کــد رهگیری صــورت  می گیــرد و معامــات دســتی در خرید 
و فــروش خــودرو حــذف می شــود. وی ادامــه داد: اجرای طــرح خریــد و فروش خــودرو از طریق 
کــد رهگیــری جلــوی کاهبرداری هــا و فــروش یــک خــودرو به چنــد نفــر را می گیرد و اجــرای این 
طــرح منتظــر مصوبــه وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت. رئیــس اتحادیه معامــات اتومبیل 
اســتان قم اظهار کرد: با اجرای طرح خرید و فروش خودرو از طریق کد رهگیری، قول نامه های 
نمایشــگاه های خــودرو یکپارچــه می شــود و زیرســاخت های موردنیــاز بــرای این طــرح تا حدی 
آمــاده شــده اســت، البته کــد رهگیری تنهــا به نمایشــگاه های خــودرو دارای پروانه کســب داده 
می شــود. عطــارد با اشــاره بــه برگزاری جمعه بــازار خودرو در شــهر قم اظهار کرد: شــهرداری پس 
از عدم اســتقبال نمایشــگاه داران از انتقال به شــهرک خودرو، برای رونق دادن به این شــهرک، 
جمعــه بــازار خــودرو را در کنــار شــهرک خودروی قــم برگزار کــرد، در حالی که زیرســاخت های الزم 
برای آن فراهم نشــده اســت. وی ادامه داد: باید در جمعه بازار خودرو در شــهر قم کارشناســان 
راهــور، نمایشــگاه دار و فنــی حضور داشــته باشــند و خودروها توســط کارشناســان قیمت گذاری 
و ســپس معاملــه شــود. با برگــزاری جمعه بــازار خــودروی قم بــدون فراهم آوردن زیرســاخت ها 

مخالفت کردیم و باید ارگان های مربوطه روی این برنامه نظارت داشــته باشــند.
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عمران شهری

ایجاد کسب وکارهای اینترنتی زمینه ساز افزایش بهره وری اقتصادی
ایســنا: ســید حســن هانی طبائی، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطاعات اســتان قم، با بیان اینکه کســب وکارهای اینترنتی و توسعه اشتغال 

یادداشتنقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد گفت: ایجاد کسب وکارهای اینترنتی زمینه ساز افزایش بهره وری اقتصادی است.

کارآمد شهری  سکونت 6۵ درصد از جمعیت قم در ۵ گونه بافت نا
و  عمــران  اداره  رئیــس  شهرســازی:   و  راه  وزارت 
بهسازی شــهری اداره کل راه و شهرسازی استان قم 
گفــت: ۶5 درصــد از جمعیــت قــم در پنج گونــه بافت 

ناکارآمد شهری زندگی می کنند.
 فهیمــه فتاحی زاده بــا بیان اینکه پنج گونه بافت 
ناکارآمد شــهری وجود دارد اظهــار کرد: این پنج گونه 
شــامل ســکونت گاه های غیررسمی اســت که به طور 
عمــده در حاشــیه شــهر قــرار دارنــد. بافــت تاریخــی، 
بافــت فرســوده، بافت هایــی بــا پیشــینه روســتایی و 

بافت ناکارآمد میانی در قم است.
وی عنوان کرد: هر یک از این بافت ها شاخصه ها، 
تعریف هــا و ویژگی هایــی دارد. در بحــث احیــا و نــوع 
مداخله در بافت های ناکارآمد شــهری به شیوه های 

مختلف عمل می شود.
رئیــس اداره عمــران و بهســازی شــهری اداره کل 
راه و شهرســازی اســتان قم یادآور شــد: ممکن است 
یــک بافــت از یــک طــرف ارزش تاریخــی و هویتــی و از 
آن طرف اســتانداردهای الزم را نداشته باشد در این 

صــورت مداخات تغییــر می کند بنابرایــن مداخله با 
توجه بــه وضعیت فیزیکی، هویتی، کالبدی و عوامل 

مختلف تعریف می شود. 
وی با بیان اینکه مســاحت کل شــهر قم حدود 12 

هــزار و 9۷0 هکتــار اســت گفــت: از ایــن میــزان حدود 
4 هــزار و 100 هکتــار در گونه هــای ناکارآمــد، بــه طــور 
مشخص 315 هکتار بافت تاریخی و هزار و ۷4 هکتار 
مســاحت بافت فرســوده شهر قم اســت. وی با بیان 

اینکه ســتادهای بازآفرینی پایدار شهری در استان ها 
شکل گرفته است گفت: کارگروه های تخصصی، ذیل 
ســتاد بازآفرینــی شــکل گرفتــه و هر یک از دســتگاه ها 
و  فرهنگــی  اجتماعــی،  کالبــدی،  فعالیت هــای 

اقتصادی خاص خود را سیاست گذاری می کنند. 
وی با اشاره به آغاز برنامه ششم توسعه اقتصادی 
اســتان گفت: برنامه جامع اقدام مشترک دستگاه ها 
تدوین شده که در این برنامه وظایف و فعالیت هایی 
مانند تملک، آموزشــی، ترویجی و مشارکتی، ساخت 
مدرســه،  درمانــگاه،  ماننــد  نیــاز  مــورد  فضاهــای 
بهســازی و ســاماندهی محورهــا و گذرهــا و خدمــات 

عمومی و شهری پیگیری می شود.
فتاحــی زاده بیــان کــرد: طــی چهــار ســال اخیر 20 
پــروژه اجرایــی شــده کــه بیشــتر در ســکونت گاه های 
غیررســمی و حاشــیه شــهر بــود و بــه طــور عمــده در 
قالب پروژه احداث فضای آموزشی، کتابخانه، سالن 
ورزشــی، درمانــگاه، زمیــن چمــن، روکش و آســفالت 

معابر انجام شده است.

کار کسب و  بوم 

از آنجــا کــه مشــتری همان قلب ســازمان اســت و نقدینگی و پــول همان خون ســازمان و رگ های 
کســب وکارتــان جریان های درآمدی اســت، خوب اســت با انــواع راهکارهای ایجاد جریــان درآمدی و 

انتخاب یک یا چند روش از آنها به
سوال پنجم ازچالش نهگانه بوم کسب و کار پاسخ دهید.

راهکارهای ایجاد جریان درآمدی عبارت اند از:
1. فروش دارایی؛ 2. حق استفاده: همچون امکان استفاده از آب وبرق و...؛ 3. حق عضویت: همچون 
اشــتراک اینترنــت؛ 4. قــرض دادن / اجاره دادن/ لیزینگ که همان امتیاز اســتفاده موقت از یک دارایی 
اســت؛ 5. اعطای حق امتیاز که همان اســتفاده از دارایی معنوی تحت حفاظت در ازای پرداخت هزینه 
است که نام تخصصی آن »فرانچایز یا تابلو فروشی« می باشد؛ مثل اخذ نمایندگی یک برند؛ ۶. دستمزد 
کارگزاری که همان خدمات واسطه گری میان دو یا چند طرف است؛ همچون بورس و بنگاه های ملک؛ 

۷. انجام تبلیغات که همان دریافت کارمزد در ازای انجام تبلیغ برای یک محصول خاص است.
ششمین سؤال یا چالش نه گانه بوم کسب وکار عبارت است از:

منابع کلیدی که همان مهم ترین دارایی هاســت که برای عملکرد مدل صحیح کســب و کار مورد نیاز 
است که یا از جنس فیزیکی است؛ همچون برند والمارت که فروشگاه های متعدد و بسیار بزرگی دارد یا از 
جنس پول است؛ همچون برند اریکسون که توانایی باالی مالی دارد جهت تأمین مالی تأمین کنندگانش 
یــا از جنــس معنوی اســت که همان قدرت برند اســت؛ مثل برند نایک یا از جنــس منبع کلیدی نیروی 

انسانی است؛ مثل شرکت نوراتیس که بسیار وابسته به منابع انسانی حرفه ای اش می باشد .
هفتمین سوال یا چالش نهگانه بوم کسب وکار عبارت است از:

فعالیت هــای کلیــدی، یعنی مهم ترین اقداماتــی که باید انجام دهید تا عملکرد موفق در ســازمان 
داشته  باشید. انواع فعالیت های کلیدی عبارت اند از:

1. تولید )طراحی و ساخت(؛
2. حل مسئله )ارائه راهکارهای جدید، همچون شرکت های مشاوره(؛

3. پلتفورم/ شبکه.
هشتمین سؤال یا چالش نه گانه بوم کسب وکار عبارت  است از:

مشــارکت های کلیــدی کــه همــان شــبکه ای از تأمین کننــدگان و شــرکا می باشــد که باعــث عملکرد 
صحیح مدل کسب وکار می شود.

 حال انواع مشارکت های کلیدی را به شرح زیر نام می بریم:
1. ماژوالر: یک مرکز با تعداد باالیی از شرکای وابسته به همان مرکز می باشد؛

2. شبکه ای که شامل یک سری هسته این کنترلی است که وابسته به هم می باشند؛
3. بدون مرز: شامل مدیریت های مجزا از هم است و فقط با هم در ارتباط هستند.

نــوع دیگــری از مشــارکت، ائتاف یا اتحاد اســت؛ ماننداینکه برند از جای دیگر باشــد و کارگر و خط 
تولیــد در جــای دیگــر که منجــر به تولید محصول جدید شــود؛ مثل برنــد اپل و تولیــدش در چین و یا 

محصوالت پژو و تولیدش در ایران.
ونهمین سؤال ازچالش نه گانه بوم کسب وکار که باید به آن پاسخ دهید عبارت است از:

ســاختار هزینــه، یعنی تمــام هزینه هایی که مدل کســب و کار با خود به همــراه دارد؛ اگر نگاه هزینه 
محــور باشــد بــه معنی تفکر اقتصادی و خشــک عمل کردن اســت و اگر نگاه ارزش محور باشــد؛ ایجاد 

درآمد بیشتر را می توان انتظار داشت.
انواع هزینه ها عبارت اند از:

1. ثابت؛ 2. متغیر؛ 3. صرفه اقتصادی ناشــی از مقیاس که یعنی تولید زیاد و فروش باال با کمترین 
سود؛ 4. صرفه اقتصادی ناشی از محدوده که یعنی تولید زیاد و محصوالت متنوع؛

حــال بــا پاســخ دادن بــه این 9ســؤال و پر کــردن بوم کســب وکار تمــام آنچه کــه بایــد از آن بدانید را 
بنویسید و به آن فکر کنید و تحلیلش کنید.

دکتر مرتضی مالمحمدی 
مشاور مدیریت کسب و کار

کوتاه از اقتصاد استان

کشور کالن شهرهای  قم در رده هفتم 

مشــهد،  تهــران،  شــهرهای  مســکن،  و  نفــوس  عمومــی  سرشــماری  نتایــج  براســاس  ایســنا: 
اصفهــان، کــرج، شــیراز، تبریــز، قــم و اهــواز جــزء هشــت کان شــهر کشــور بــه شــمار می روند که 

جمعیت هر کدام از این کان شــهرها بیشــتر از یک میلیون نفر اســت.
 قم  با یک میلیون و 201 هزار و 158 نفر در رده هفتم کان شــهرهای کشــور قرار دارد. بررســی 
کان شــهرها در ســال 1390 و 1395 نشــان می  دهــد کــه در طــی ایــن پنــج ســال شــهر شــیراز از 
نظــر جمعیتــی از تبریــز و قــم از اهــواز پیشــی گرفته اســت و شــهرهای شــیراز و قم هــر کدام یک 
رتبه ســیر صعودی داشــته  اند. بررســی سهم کان شــهرها از جمعیت شــهری نشان می دهد در 
ســال 1390 کان شــهرها 3۶.2 درصد از جمعیت شــهری را درون خود جای داده  اند؛ در حالی 
که این نســبت در ســال 1395 به 35.1 درصد کاهش یافته اســت. بررســی ســهم کان شــهرها 
نســبت بــه جمعیــت کل کشــور در ســال 1390 نشــان می  دهــد کــه 25.8 درصــد از جمعیت کل 
کشــور در کان شــهرها زندگی کرده  اند؛ بنابراین در این ســال بیش از یک چهارم جمعیت کشــور 
در کان شــهرها ســاکن بوده  اند. این نســبت در ســال 1395 رشد اندکی داشــته و به 2۶ درصد 
رســیده اســت. بررســی نســبت جمعیتــی 10 شــهر کــم جمعیت در ســال 1395 در کشــور نشــان 
می  دهــد، ایــن 10 شــهر بر روی هــم فقط یک صــدم درصد از جمعیت شــهری کشــور را به خود 
اختصــاص داده  انــد و ایــن در حالــی اســت که شــهر تهران بــه تنهایــی 14.۷ درصــد از جمعیت 

شــهری کشور را درون خود جای داده است. 

کوتاه از اقتصاد استان

هماهنگ نبودن دستگاه های اجرایی مهم ترین چالش سرمایه گذاری در قم

 ایرنــا: معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و منابــع انســانی اســتانداری قــم، تعامــل وهمفکــری 
دســتگاه های اجرایی در تســهیل فرایند سرمایه گذاری در استان را مؤثر دانست و گفت: جزیره ای 
عمــل کــردن و هماهنگ نبــودن مجموعه های مختلــف اجرایی مهم ترین چالش ســرمایه گذاران 
در قم به شــمار می آید.  ســید صدرالدین موسوی در جلســه بررسی سرمایه گذاری در نیروگاه های 
خورشــیدی و حرارتــی قم اظهار داشــت: معضل ناهماهنگی میان دســتگاه ها در امــور مربوطه به 
ســرمایه گذاران باعــث شــده کــه پــس از انتخاب یــک زمین جهــت واگذاری بــه ســرمایه گذار، بعضًا 
مشکاتی از سوی دستگاهی ایجاد شود.  وی همچنین تعیین تکلیف به موقع برای سرمایه گذار 
را عامل مهمی در نگه داشــتن  ســرمایه گذاران در اســتان عنوان کرد و افزود: دســتگاه های ذیربط 
بــا طرح هایــی کــه ســرمایه گذاران، متقاضی ســرمایه گذاری در آن هســتند، باید با اســتفاده از یک 
الگــوی جامــع و کامل مانند آمایش ســرزمین، کارشناســی ها، بررســی ها و نظرهای اجمالی نقشــه 
راه مشــخصی را تهیه و به ســرمایه گذاران ارائه دهند. معاون اســتاندار قم همچنین طرح احداث 
نیروگاه خورشــیدی را از جمله طرح های بزرگ در اســتان توصیف و به همه مســئوالن توصیه کرد: 
از هــر گونــه اقدام که بدون هماهنگی یکدیگر باشــد، خــودداری کنند؛ چراکه منجربه ســردرگمی و 
باتکلیفی ســرمایه گذاران و دســتگاه های اجرایی می شود. موســوی گفت: ستاد سرمایه گذاری یا 
پنجره واحد اقتصادی اســتان، باید طرح های شــناخته شــده و تعریف شده را به عنوان راهنمای 

سرمایه گذاران در اختیار آن ها قرار دهد.
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گردشگری

راه اندازی هزار کارگاه با تسهیالت بسیج سازندگی در قم
فارس: حسین فرهادی، مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قم گفت: تاکنون با تسهیات بسیج سازندگی استان هزار کارگاه در حوزه اقتصاد 

مقاومتی راه اندازی شده است که این عدد برای استان قم به عنوان یک استان کوچک، قابل توجه است. دانشگاه و صنعت
نام محصول: پرایمر مبدل زنگ

 
خوردگــی در اجســام و مــواد بــه کار رفتــه در صنایــع 
گوناگون همچــون صنایع هوایی، صنایع کشتی ســازی، 
صنایع هســته ای، صنایع نفت، گاز وپتروشــیمی بســیار 
حائــز اهمیت بــوده و اگر بــه موقع مورد توجه قــرار نگیرد، 
می توانند باعث ایجاد خسارات و خطرات جبران ناپذیری 
از نظر اقتصادی، میزان مصرف انرژی و همچنین زیست 
محیطــی شــوند. از طرفــی در برخــی صنایــع، قطعــات 
حساســی وجود دارند که امکان زنگ بری با روش های معمول اسیدشــویی و سندباست در مورد آن ها 
میســر نیســت. پرایمر مبدل زنگ با زنگ تشکیل شــده بر روی سطوح، کمپلکس پایداری تولید می کند 
که به سطح فلز چسبیده و پوششی محافظ در برابر رطوبت و خوردگی مجدد به وجود می آورد. استفاده 
از این محصول باعث مقاومت چند برابری فلز در برابر خوردگی شده و می توان گفت اعمال مبدل زنگ، 

اولین قدم در حفاظت طوالنی مدت از سطوح فلزی با بازدهی باال و هزینه مطلوب می باشد. 
روش اجرا

1. آماده سازی سطح: آماده سازی سطح مناسب، می تواند در بهبود کیفیت عملکرد مبدل زنگ 
تأثیر داشــته باشــد؛ اما با توجه به خاصیت تبدیل زنگ روی ســطوح، برای انجام این مرحله الزامی 
وجود ندارد. در سطوحی با میزان زنگ زدگی باال، باید زنگ ها توسط وسیله ای جدا و سطح پس از 

تمیز شدن، خشک و عاری از سایر مواد آالینده شود.
2. پوشــش دهی مبــدل زنــگ: در ایــن مرحلــه مبدل زنگ توســط بــرس، رول و یا اســپری بر روی 
ســطح اعمال می شــود، اگرچه خشک شــدن مبدل زنگ کمتر از یک ساعت اتفاق می افتد؛ اما برای 
اعمال پوشــش نهایی بهتر اســت 22 ســاعت جهت خشــک شــدن عمقی پوشــش مبدل زنگ صبر 

کنید. برای حصول به نتیجه بهتر می توان پوشش را دو الیه اعمال کرد.
3. پوشــش نهایــی: بــرای پوشــش نهایی بــا توجه به نــوع کاربرد از یک پوشــش رنــگ روغنی و یا 
اپوکسی و یا پلی اورتان دوجزئی استفاده می شود، اگرچه الزامی در وجود پوشش نهایی در فضاهای 
داخلی وجود ندارد؛ اما برای فضاهای باز و محیط های در معرض نور خورشید و باران مانند مخازن 
و لوله های انتقال آب، فاضاب و نفت و گاز و تأسیسات و سقف های فلزی استفاده از پوشش نهایی 

می تواند پوششی بسیار مقاوم، در برابر شرایط آب وهوایی، نور خورشید و ... به وجود آورد.
نکات مهم و انبارداری

استفاده از دستکش در زمان اجرا توصیه می شود. در صورت تماس با پوست، با صابون و مقادیر 
زیادی آب شست وشو شود و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه شود. 
در خصوص انبارداری، محتویات ظرف در محیط خشــک، خنک و دور از نورمســتقیم خورشــید و با 
تهویه مناســب نگهداری شــود. بعد از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید. بهترین زمان مصرف در 

صورت رعایت شرایط انبارداری مناسب تا 22 ماه پس از تاریخ تولید می باشد.
زمینه های کاربرد:

- حوضچه هــای تصفیــه آب وفاضاب شــهری وصنعتی -  اســتخرهای مصنوعــی جهت پرورش 
ماهی و آبزیان - پوشش کانال ها و نهرهای آبیاری وآب رسانی -  انتقال و ذخیره سازی آب کشاورزی
- صنایع فلزات آهنی و غیرآهنی - حوضچه های بازیافت و تبخیر مواد شیمیایی - حوضچه های 
نگهــداری مــواد نفتــی و پســاب - ایزوالســیون منابــع زیرزمینــی - احــداث ســدها و آب بندهــا - 

پاالیشگاه های نفت وگاز - تصفیه آب صنعتی
مزایای پرایمر مبدل زنگ:

- تبدیل زنگ روی ســطح به کمپلکس پایدار با چســبندگی باال - ایجاد پوشــش محافظ در برابر 
رطوبت و خوردگی مجدد - قابلیت رنگ پذیری برای اعمال پوشش نهایی - قیمت مناسب - وزن 
ســبک - ســهولت و ســرعت باالی اجرا - قابلیت روندگی و نفوذ در خلل و فرج بافت زنگ زده فلزات 
- دوام بســیار زیاد و عمر طوالنی - عدم نیاز به سندباســت و زنگ زدایی روی ســطح فلزی و حذف 
مرحله پرهزینه سندباســت - پوســته نشــدن و ترک نخوردن - قابل اجرا بر روی ســطوح عمودی، 
افقــی و شــیب دار - پوشــش یکنواخــت و بــدون درز بــا قابلیت اجــرا در تمــام زوایا - قابلیــت ایجاد با 
ضخامت هــای مختلــف - عــدم نیــاز بــه تخریب و برداشــتن الیه های موجــود قدیمی - عــدم نیاز به 

حرارت در زمان اجرا - مقاومت در برابر رطوبت، عوامل جوی

سوغات قم در قوطی های ترک
خبرگــزاری صداوســیما: هــر کســی کــه زائــر بــارگاه 
کریمه اهل بیت )س( بوده باشــد، کامش با ســوغات 
قم شیرین شده، شیرینی که عاوه بر داشتن طعمی 
منحصــر بــه فــرد، کوله بار خاطرات ســفر به این شــهر 

مقدس را شیرین تر می کند.
چنــد ماهی اســت که ایــن ســوغات دیرینه قمی ها 
ثبــت ملی شــده اســت؛ ســوغاتی کــه در انواع و اقســام 
مختلــف همچون ســوهان ســکه ای، لقمــه ای، گزی، 
پختــه می شــود.  کارگاه مجــاز  باقلوایــی در 800  و  گل 
ســابقه ســوهان به عصــر قاجار می رســد، ســوهانی که 
در ابتــدا بــه حلوای مــا ابراهیم معروف بــوده و حاال با 
نــام و نشــان های مختلــف در ایران و کشــورهای دیگر 
جایــی در بــازار بین المللــی بــاز کرده اســت. پوریــزدی، 
رئیس اتحادیه سوهان پزان قم می گوید: این محصول 
بــه کشــورهایی از جملــه گرجســتان، روســیه، آلمــان، 

کانــادا، ســوئد، انگلســتان، امــارات، عمــان، بحریــن 
و آمریــکا صــادر می شــود.  حــاج علــی قاســمی، یکی از 

تولیدکننــدگان ســوهان در قــم که از ســال91 شــروع به 
پخــت ســوهان کــرده می گویــد راه 30ســاله را در ایــن 
ســال ها رفتــه و حــاال روزانه بیــن 50تا100 کیلو ســوهان 
تولیــد می کنــد و در کنــار خــودش هفت نفر را مشــغول 
کار کرده اســت. محمد سیما هم یکی از تولیدکنندگان 
با ســابقه اســت که در حال حاضر 80 کارگر در کارگاهش 
مشــغول کار هســتند.   وی حمایت مسئوالن را سبب 
رونق و اشتغال زایی در این صنعت می داند و می گوید: 
بنــده بــه شــخصه می توانــم 80 نیروی خــود را بــه 800 
نفــر افزایش دهــم اگر حمایت ها باشــد؛ امــا نکته مهم 
و اساســی آن هــم در ســال اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد 
و اشــتغال نگاهــی فراکارگاهــی به محصول شــیرین ما 
قمی هاست و آن هم اینکه بتوان این صنعت اشتغالزا 
و پولســاز را از کارگاه هایــی کــه سال هاســت در کوچــه و 
محله ها مشغول تولید سوهان هستند به شهرک های 
صنعتی بــرد، واحدهایــی که می توانند وضع اشــتغال 
4هــزار و 500نفری را دســت کم دو برابــر افزایش دهند. 
تعــداد واحدهــای صنعتــی ســوهان پــزی در قــم بــه 
تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد.  محمدعلی 
ســاعدی نیــا مدیرعامــل یکــی از این واحدهاســت که 
بــا بهــره گرفتــن از 150نیــروی کار، روزانــه 3تن ســوهان 
تولیــد می کنــد وی می گوید: برای رســیدن به صنعتی 
پویــا و بالنــده نیازمنــد ثابــت مانــدن برخــی عوامل در 
این صنعت هســتیم که یکی از مهم ترین آن ها قیمت 
مواد اولیه اســت. ساعدی نیا یکی دیگر از عوامل مهم 
را بســته بندی های مناســب و مورد پســند مشــتریان 
کاغــذی،  بســته بندی های  در  می افزایــد:  و  می دانــد 

کشــورمان بــه جایــگاه مناســبی رســیده اســت؛  امــا در 
بســته بندی های فلــزی هنــوز جایگاهــی نداریــم؛ بــه 
همیــن خاطر بســیاری از قوطی هــا را واحد صنعتی ما 
از کشــور ترکیــه وارد می کند. محمد ســیما تولیدکننده 
دیگریســت که عنوان می کند ســاالنه 10میلیارد تومان 
قوطی از ترکیه وارد می کنیم. با شنیدن این صحبت ها 
سری زدم به یکی از محدود کارخانه های تولید قوطی 
در شــهرک شــکوهیه قــم کــه صنیعــی مدیر آن اســت، 
وقتــی با وی وارد صحبت در خصوص این قوطی های 
وارداتی شدم، افسوسی خورد و گفت: اگر یک محاسبه 
سرانگشــتی انجــام دهیــم متوجــه می شــویم که فقط 
بــرای شــیرینی و شــکاتی کــه در تبریــز، تهــران، قــم و 
اصفهان تولید می شــود، ساالنه میلیاردها تومان ارز از 
کشور خارج می شود. در حالی که همین بسته بندی ها 
بــه راحتــی در کشــور قابل تولید اســت.  وی که ســابقه 
25ســاله در تولیــد قوطــی دارد می گوید: ترکیه 10ســال 
بیشــتر نیســت کــه وارد کار قوطــی ســازی شــده؛ اما به 
کشــور مــا قوطــی هایــش را صــادر مــی کند چــرا؟ چون 
مســئوالن کشــور نمی خواهنــد امکانــات مــورد نیــاز را 
فراهــم کننــد. در حالــی که ما دســتگاه های پیشــرفته 
قوطی ســازی داریــم و می توانیــم تولیــد کنیــم. جالــب 
است بدانید قیمت قوطی های وارداتی چینی و ترکیه 
ای بین 5تا15 هزار تومان برای مشتری تمام می شود، 
در حالــی کــه اگــر ایــن قوطی هــا در قم تولید شــود این 
قیمــت به نصف کاهــش می یابد.  از بســته بندی های 
شــکیل ایــن روزهای ســوهان کــه بگذریم، مانــدگاری 
سوهان در صادرات آن نقش بسزایی دارد. مسئله ای 
کــه مورد توجــه اتحادیه ســوهان پزان قرار گرفتــه و قرار 
است عمر این شیرینی منحصر به فرد قمی به ۶تا9 ماه 
برســد؛ در حالــی که عمــر آن در حال حاضــر فقط 4ماه 
اســت.  طیبــی نــژاد، مدیرعامــل شــرکت شــهرک های 
صنعتــی اســتان قم، ایــن مســئله را موجب صــادرات 
بیشــتر می داند؛ چرا که ســبب می شود تا زمانی که بار 
به مقصد برسد در شکل و ظاهر سوهان تغییری ایجاد 
نشود و در نتیجه بازارهای بیشتری را به خرید سوهان 
ترغیب کند و با وجود این شرایط در بازار پخت و فروش 
ســوهان، می توان گفت زمانی شیرینی سوهان به کام 
ما خوش می آید که حلوای ماابراهیم قدیم و سوغات 
امروز ما قمی ها در بســته بندی های ایرانی در داخل و 

خارج کشور با ماندگاری باالتر توزیع و صادر شود.

کوتاه از اقتصاد استان

اجرای آزمایشی بسته های ترکیبی مخابرات در قم 

ایســنا:  مدیــرکل روابــط عمومی شــرکت مخابــرات ایران با اشــاره به ارائه بســته ترکیبــی اینترنت و 
مکالمــه مخابــرات در اســتان قم گفــت: تفکیک اینترنت بین المللی و کشــوری در ایــن طرح انجام 
شــده که به صورت آزمایشــی اجرا می شــود تا بازخوردها را ببینیم و بتوانیم آن را به سایر استان ها 

هم تسری دهیم.
محمدرضــا بیدخــام  بــا اشــاره بــه تعرفه هــای پیشــنهادی مخابــرات ایــران گفــت: بــا توجــه بــه 
سیاســت های وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات و جهت ایجاد رضایت برای مشــتریان، شــرکت 
مخابــرات ایــران بــرای اولین بار در کشــور به ارائه ی بســته های ترکیبــی به نام مهــرگان اقدام کرده 

است که در مرحله ی اول به صورت پایلوت در استان  قم اجرا می شود.
وی درباره جزئیات این طرح توضیح داد: این طرح شــامل خدمات اینترنت با ترافیک کشــوری و 
بین الملــل و همچنیــن مکالمه اســت. با توجه به تفکیک اینترنت بین الملل و کشــوری، مشــترک 
می توانــد بــا مصــرف حجم دلخواه خــود از اینترنت داخلــی و 10 گیگ اینترنت بین الملل اســتفاده 
کنــد. بــرای مکالمــه نیــز مکالمه های داخل اســتان، بین اســتانی و همــراه اول در نظر گرفته شــده 
اســت. مدیــرکل روابــط عمومی شــرکت مخابــرات ایران بیــان کرد: در طــرح مهرگان یــک، حداقل 
قیمــت 22 هــزار تومــان و حداکثر قیمت 50 هزار تومان اســت. در مهرگان دو نیــز حداقل قیمت 10 
هزار تومان و حداکثر قیمت 22 هزار تومان اســت. حجم و ســرعت مصرفی دســت مشترکان است 
و آن هــا می تواننــد به صورت حضوری بــه مراکز مخابراتی مراجعه کرده و یــا به صورت غیرحضوری 
با شــماره گیری 2020، با توجه به تعرفه هایی که در بســته مهرگان وجود دارد، بســته ای را انتخاب 

و از آن استفاده کنند. 
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جنبه های حقوقی
کاالهای اقتصادی ویژگی هایی دارند که از سایر کاالها متمایز می شوند؛ به همین دلیل قواعد حقوقی 
ناظر بر اطاعات از قواعد ناظر بر سایر کاالها متفاوت است و با ماهیت این کاال متناسب می باشد. این 

ویژگی ها عبارتنداز:
1. بــرای تولیــد اطاعــات، هزینــه اولیه آن باالســت در حالی که بــرای تولید مجدد آن هزینه ها بســیار 
تقلیــل می یابــد و ایــن تمایز بین کاالی اطاعاتی با ســایر کاالهاســت. در این فقــره حقوق مالکیت های 
فکری به کمک تولیدکنندگان کاالهای اطاعاتی می آید که با اقتصادی کردن اطاعات به ایجاد تقویت 

انگیزه در تولیدکنندگان اطاعات منجر می شود.
2. ارزش کاالی اطاعاتی غالبًا به زمان ارائه آن بســتگی دارد، اگر اطاعات مناســب در زمان نیاز بازار 
وارد عرصــه فروش شــود، اطاعات ارزش بیشــتری پیدا می کند؛ مثل اطاعاتی دربــاره بورس، طا، بازار 

جهان، هواشناسی و...
3. ماهیت کاالی اطاعاتی به گونه ای اســت که حتی در صورت فروش باز در دســت فروشــنده باقی 
می ماند. حال اگر این اطاعات به ســفارش دیگران باشــد، اشــراف بر اطاعات تولید شــده برای کارفرما 
می باشد. این امر باعث می شود قواعدی برای تجویز یا ممنوع کردن استفاده از اطاعاتی که به سفارش 

دیگری تولید شده یا اجازه استفاده آن به دیگران واگذار شده است، وجود داشته باشد.
4.  کاالی اطاعاتی پس از خرید، حتی در صورت فسخ  یا ابطال قرارداد، دیگر قابل پس دادن نیست 
شــخص خریدار نمی تواند با این ادعا که کاالی اطاعاتی، انتظار او را برآورده نکرده آن  را پس دهد؛ زیرا 
اطاعاتــی کــه وی به دســت آورده اســت قابل پس دادن نمی باشــد بر این اســاس، قواعــد خاصی برای 

پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی از اطاعاتی که خریداران به دست می آورند ضرورت دارد.
5. بســیاری از کاالهای اطاعاتی، هم زمان در اختیار افراد متعدد قرار می گیرد بدون اینکه اســتفاده 
یکی از میزان استفاده دیگری بکاهد؛ مثل تماشای یک فیلم. این خصوصیت اطاعات باعث می شود، 

اطاعات به یک کاالی عمومی یا شبه عمومی در جامعه درآید.
در تنظیم قواعد حقوقی ناظر بر اطاعات باید به ویژگی های فوق توجه داشت. تحلیل اقتصادی حقوق با 

توجه به این امر، اطاعات را در چهارچوب خاص و با مفاهیم و روش های خاص مورد مطالعه قرار می دهد.

کشاورزی و دامپروری

حضور صنایع استان در نمایشگاه نجف 
صنعت، معدن وتجارت: تعدای از صنایع اســتان با هدف معرفی توانمندی های صنعتی اســتان، بازاریابی وارائه تکنولوژی برتر در گروه های 

یادداشتکاالی مواد غذایی، شیمیایی و کفش در نمایشگاه توانمندی های تجاری و اقتصادی ایران در نجف اشرف شرکت کردند.

کشت برون مرزی راهکار برون رفت از بحران آب استان قم
اتاق بازرگانی: علیرضا شیخانی، رئیس کمیسیون 
اعضــای  نشســت  در  قــم  بازرگانــی  اتــاق  کشــاورزی 
بــا معــاون  اتــاق بازرگانــی قــم  کمیســیون کشــاورزی 
احــداث  بــه  اشــاره  بــا  اســتانداری،  اموراقتصــادی 
هم جــوار  اســتان های  توســط  غیرمجــاز  چاه هــای 
بــا احــداث  قــم  کــرد: اســتان های هم جــوار  تصریــح 
ســفره های  از  آب  برداشــت  غیرمجــاز  چاه هــای 
ســطح  بــه  زیــادی  خســارت  مشــترک،  زیرزمینــی 

زیرکشت کشاورزان قم وارد کرده اند.
وی افزود: طرح  پیشــنهادی کمیسیون کشاورزی 
بــرای حــل بحــران کمبــود آب در بخــش کشــاورزی، 
ســطح  درصــدی   20 کاهــش  و  برون مــرزی  کشــت 
زیرکشت استان قم، کم کردن فضای سطح زیرکشت 

استان و استفاده از پسماند فاضاب است.
عضــو  مؤمــن،  علــی  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی قــم نیزبــه رونــد 
بیمــه محصوالت کشــاورزی اشــاره کرد و افزود: ســال 
گذشــته مقرربــود که  کشــت کلــزار رایگان بیمه شــود؛ 

ولی متأســفانه بعد از سرمای پاییز تمامی کشت کلزار 
از بیــن رفــت و هیــچ خســارتی به کشــاورزان پرداخت 

نشد.
خســارت  پرداخــت  عــدم  بــه  همچنیــن  مؤمــن 
بیمــه بــه 200 هکتــار بــاغ اناربــه دلیــل ســرمازدگی در 

ســال گذشــته اشــاره کــرد. وی در خصــوص پرداخت 
تســهیات به کشــاورزان نیز یادآورشد: متأسفانه این 
تســهیات بــا نرخ ســود 18 درصد اســت که بــه دلیل 
باالبــودن نــرخ ســود تســهیات، از ســوی کشــاورزان 

مورد استقبال قرار نگرفت.

جهــاد  ســازمان  رئیــس  طایــی،  محمدرضــا 
کشــاورزی اســتان  نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره به 
و  کشــاورزی  کمیســیون  تخصصــی  پیشــنهادهای 
صنایــع تبدیلــی اتــاق بازرگانــی قــم، این کمیســیون 
را مجموعــه ای از نخبگان حوزه کشــاورزی و صنایع 
در  متأســفانه  افــزود:  و  دانســت  اســتان  تبدیلــی 
مســئله بحــران کــم آبی،  اســتان قــم  در پایان حوزه 
آبریز قرار دارد و اســتان های هم جوار با حفر چاه، به 

بحران آب استان دامن زده اند. 
وی تصریــح کــرد: اکنون بایــد مدیریــت اقتصادی 
کشــاورزی  بخــش  و حــل مشــکات  باشــیم  داشــته 

استان نیاز به عزم ملی دارد.
به گفته رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی، تشکیل 
کارگروهی به محوریت اتاق بازرگانی قم و اســتانداری 
بــرای حــل مشــکاتی اعــم از بحــران آب، مشــکات 
پرداخت تســهیات به کشــاورزان و سایر چالش های 
ایــن حــوزه می توانــد بســیار  فعــاالن در  پیــش روی 

تأثیرگذار باشد.

کوتاه از اقتصاد استان

کشور در قم بزرگترین نیروگاه خورشیدی 
ایســنا: رضا قیاســی معــاون مدیریت منابع انســانی و هماهنگی امــور اقتصادی اســتاندار همدان 
گفت: تاکنون در کل کشور 10 مگاوات نیروگاه خورشیدی داشته ایم که بزرگترین آن نیروگاهی در قم با 
یک مگاوات ظرفیت تولید برق بوده است و بقیه نیروگاه ها به صورت آزمایشی و آموزشی به فعالیت 

می پرداختند.

کتاب صنعت ساختمان در استان رونمایی از اولین 
ایرنا: در همایش صنعت ســاختمان قم از حاج محمد گلیار چهره ماندگار معماری ایران تجلیل و از 

کتاب »ستاره سازان« اولین کتاب جامع صنعت ساختمان قم رونمایی شد.

شهرک های صنعتی قم معاف از پرداخت مالیات 
فــارس: امیرهوشــنگ طیبی نــژاد، مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان قــم گفــت: طی 

رایزنی های صورت گرفته شرکت شهرک های صنعتی می توانند از معافیت های مالیاتی استفاده کنند.

کوتاه از اقتصاد استانکوتاه از اقتصاد استان

قم قطب آتی تولید پسته ایران

ایرنا: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: پیش بینی می شود با توسعه باغ های پسته 
در مناطق روستایی استان، قم در آینده نزدیک به یکی از مهم ترین قطب های تولید پسته کشور 
تبدیل شــود. محمد رضا طایی با اشــاره به کیفیت باالی پســته تولید شده در روستاهای استان 
قــم بیــان کــرد: پســته، محصولی مقاوم و کم آب بر اســت و پیش بینی می شــود با توســعه باغ های 
پســته در مناطــق روســتایی اســتان، قــم در آینــده نزدیک بــه یکــی از مهم ترین قطب هــای تولید 
پســته کشــور تبدیل شــود. وی ادامه داد: در 5 ســال گذشــته مساحت باغ های پســته استان از 4 
هزار هکتار به 12 هزار هکتار رســیده اســت که این نشــان دهنده استقبال خوب روستاییان از این 
محصول راهبردی و اقتصادی اســت.  وی در ادامه با تأکید بر لزوم اصاح الگوی کشــت در اســتان 
گفت: تغییر الگوی کشت، مهم ترین سیاستی است که با استفاده از آن می توان بر چالش محدود 
بــودن منابــع آبــی در اســتان قم مقابله و روســتاها را زنده و بانشــاط حفظ کــرد. وی افزود: حیات 
روســتا با کشــاورزی و حیات کشــاورزی با وجود آب گره خورده اســت؛ در چنین شــرایطی اســتفاده 
از روش هــای نویــن آبیــاری یــک ضرورت غیــر قابل انکار اســت. وی بیــان کرد: در طول ســال های 
اخیر سازمان جهاد کشاورزی به دنبال توسعه کمی مزارع کشاورزی در مناطق روستایی قم نبوده 
اســت؛ اما در عین حال با تغییر الگوی کشــت توانســته است کیفیت محصوالت تولیدی را ارتقاء و 

میزان درآمد روستاییان را افزایش دهد.

توسعه 20 هزار هکتاری باغات در استان قم

جهاد کشــاورزی: معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان از توسعه 20 هزار 
هکتاری باغات در استان قم خبر داد.

محمدعلی ســامی با اشــاره به اهداف تغییر الگوی کشت در بخش کشاورزی گفت: مصرف کمتر و 
بهینه آب و درآمد بهتر و پایدارتر برای بهره برداری و ایجاد شــغل بیشــتر در راستای اجرای اقتصاد 
مقاومتی از اهداف تغییر الگوی کشت به شمار می رود. وی اظهار داشت: برای تحقق این اهداف 
باید از گیاهان و کشــت های مناســب اقلیم قم اســتفاده کنیم که در برابر شــرایط نامساعد اقلیمی 
اســتان پایدار بوده و آب کمتری الزم داشــته باشــد. وی با اشــاره به اینکه در همین راســتا طی 3 
ســال گذشــته اقداماتــی در زمینــه کاهش ســطح زراعت های پــر آب و افزایش ســطح باغات کم آب 
انجــام شــده، افزود: اســتان قم از قدیم االیام باغ خیز بوده به نحوی کــه باغات انار به صورت یک 
کمربندی دورشــهر را پوشــانده بوده است؛ لذا پایداری کشــاورزی در این استان وابسته به توسعه 
باغات مناســب می باشــد. ســامی با اشــاره به اینکه در اســتان قم باید به ســمت احداث باغاتی 
برویم که نیاز آبی بســیار کمتری داشــته و مقاوم به شــرایط خشــکی و شــوری باشــند، تصریح کرد: 
باغات انار نیاز آبی حدود دو برابر نســبت به باغاتی نظیر پســته و گل محمدی دارند؛ لذا توصیه و 
تسهیات این سازمان بیشتر در راستای توسعه باغات پسته و گل محمدی بوده است و در سال 

زراعی جاری سطوح باغات مختلف استان به حدود 20 هزار هکتار خواهد رسید. 

محسن دیدارپور 
کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی



کوتاه از اقتصاد استان

انتقال ۱00 میلیارد از درآمدهای مالیاتی قم به تهران
خبرگــزاری ملــت: عضو هیئت رئیســه مجلس شــورای اســامی با بیــان اینکه تهران بیشــترین فرار 
مالیاتــی را دارد گفــت: حدود 100 میلیارد تومان از درآمدهــای مالیاتی مردم قم به تهران انتقال یافته 
اســت. احمــد امیرآبــادی فراهانــی از وجود 94 هــزار میلیارد تومان چک برگشــتی در کشــور خبر داد و 

گفت: اآلن در شهر قم باالترین آمار پرونده های قضایی، در مورد چک های برگشتی است.

کسب وکارهای اینترنتی در اصناف همایش 
اتــاق اصنــاف : همایــش کســب وکارهای اینترنتــی در اصناف با هــدف جایگاه فنــاوری اطاعات و 

شبکه های الکترونیکی دربازاریابی ومعرفی اصناف برگزار شد.

قمی ها از سهام عدالت استقبال نکردند
ایســنا: مقدار مشــارکت اســتان های مختلف در طرح ســهام عدالت متفاوت بوده اســت. این طور 
که مســئوالن ســازمان خصوصی ســازی اعام کرده اند، اســتان قم در کنار اســتان تهران و یزد کمترین 
مشــارکت را در طرح ســهام عدالت داشــتند. مشــموالن اســتان های قم، تهران و یزد به ترتیب با 5۶ 
و 5۷ و 5۷ درصد مشــارکت از کمترین ســطح مراجعه مشــموالن به ســامانه ســهام عدالت برخوردار 

بوده اند.

گروهی بررسی استارتاپ در حوزه بازی های دیجیتال 
اتــاق بازرگانــی: دومیــن رویــداد کارآفرینی بررســی اســتارتاپ در حــوزه بازی های دیجیتــال گروهی 
توســط کمیســیون جوانان، کار آفرینی ، بازار ســرمایه و تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی قم،  با حضور 

فعاالن حوزه آتی و انفورماتیک، باهمکاری شرکت کارآوا برگزارشد.

سیمای بودجه استان در سال جاری
ایرنــا: ســید حســن رضــوی، رئیــس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان قم در جلســه شــورای 
اداری اســتان  بــا بیــان اینکــه 50 درصد اعتبارات ملی اســتان قم اباغ شــده اســت خاطرنشــان کرد: 
در ســال جاری کســری حقوق نداریم ولی در زمینه مزایا و ســایر هزینه ها، مدیران با مشکاتی مواجه 
هســتند. وی  خاطرنشــان کرد: بیش از 2۶0 میلیارد ریال نیز کسری هزینه های شرکت های خدماتی، 
تأمین اجتماعی، بازنشســتگان و غیره اســت که از نیمه دوم ســال گذشــته مانده و باید برای وصول 

این مبلغ تاش کنیم.

کشاورزان قم راه اندازی باشگاه 
جهــاد کشــاورزی: محســن قــادری مدیر شــرکت خدمــات حمایتی کشــاورزی اســتان از راه اندازی 

باشگاه کشاورزان قم با شماره تلفن 1559خبر داد.
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نخستین ماهنامه اقتصادی استان قم

پیگیــری  جلســه  در  صداوســیما:  خبرگــزاری 
مشکات حقوقی و اجرایی فرودگاه قم که به ریاست 
اســتاندار برگزار شــد فرصت تســلیم اســناد و مدارک 
ســرمایه گذاران فرودگاه قم به هیئت کارشناسی که 
پایان مهر بود تا پایان آبان تمدید شــد. استاندار در 
این جلســه با اشــاره به اینکه تاکنــون هفتصد نفر از 
سرمایه گذاران اسناد و مدارک خود را ارائه کرده اند 
تاکید کرد با رفع مشکات حقوقی و اجرایی فرودگاه 
ســرمایه گذار جدید انتخــاب و روند احداث فرودگاه 

ادامه خواهد یافت.
صادقــی، فرودگاه قــم را دارای قابلیت مناســبی 
بــرای پوشــش  پایتخــت کشــور دانســت و گفــت در 
صدد هســتیم بــا پایه گذاری مناســب فرودگاهی در 
تــراز بیــن المللــی در قــم ایجــاد کنیــم. گفتنی اســت 
عملیــات عمرانــی این فرودگاه در بهمــن ماه 90 آغاز 
شــد، مدیــر طرح فــرودگاه بیــن المللی قــم در زمان 

فعالیت به ایرنا گفته بود: این فرودگاه دارای 2 باند 
اصلــی بــه طــول 4 هــزار و ۶80 متر و عــرض ۶0 متر و 
یــک بانــد آموزشــی به طــول 2 هــزار متر و با تاکســی 

وی هــای متقاطــع، 3 ترمینــال بــزرگ داخلی، بین 
المللی، زیارتی و باری خواهد بود.

نصیــر نصیــری جهــرودی، هندلینــگ خدمــات 

هوایــی و فرودگاهــی، آشــیانه پــرواز، بــرج مراقبــت 
پــرواز، ســاختمان رادار، آشــیانه نگهــداری و تعمیــر 
از جملــه  را  نشــانی  آتــش  و  هواپیمــا، هواشناســی 
طــرح های اصلی ســاخت فــرودگاه اعام کــرد . این 
فــرودگاه بــا وجودی کــه بیش از 50درصد پیشــرفت 
متوقــف  آن  عملیــات  اکنــون  داشــته  فیزیکــی 
مرحلــه  چندیــن  آن  گــذاران  است.ســرمایه  شــده 
مقابــل اســتانداری قــم تجمــع کــرده کــه در نهایت، 
اســتانداری قــم در مهرمــاه ســال جــاری با تشــکیل 
هیــات رســیدگی بــه مطالبــات ذینفعــان در پــروژه 
فرودگاه قم، از طلبکاران، ســهامداران و غرفه داران 
در فــرودگاه قــم خواســته تا پایــان آبان بــرای تعیین 
تکلیــف وضعیــت اســناد و مدارک خــود را به هیئت 
کارشناســی مســتقر در میــدان جانبــازان - ابتــدای 
خیابان شــهید فاطمی-  ســاختمان مهر-طبقه 3 

واحد 8 تحویل دهند .

گذاران فرودگاه قم تمدید مهلت ارائه اسناد سرمایه 

کوتاه از اقتصاد استانکوتاه از اقتصاد استان

ظرفیت استان در  پیشگامی در زمینه اقتصاد فرهنگی

ایرنا: ســید موســی حسینی کاشــانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی قم با بیان اینکه استان قم 
ظرفیت پیشــگام شــدن در زمینه اقتصاد فرهنگی در کشــور را دارد گفت: با توجه به ظرفیت های 
قم در زمینه فرهنگی، این اســتان می تواند جایگاه باالیی در اقتصاد فرهنگی کشورداشــته باشــد 

که الزمه آن توجه مسئوالن استان به ظرفیت های فرهنگی قم است.
 وی افــزود: در نیمه نخســت امســال مجوز ســه هــزار و 500 کتاب در اســتان قم صــادر و بیش از 12 
میلیــارد ریــال کتاب توســط وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی از ناشــران قم خریداری شــده اســت. 
وی ادامه داد: قم پس از تهران رتبه دوم انتشــار کتاب و در چاپ کتاب دینی رتبه اول را در کشــور 
داراســت. مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی قم با بیان اینکه در ۶ ماه نخســت امســال 125 هزار 
بلیت ســینما در قم به فروش رســیده اســت گفت: با وجود اینکه این اســتان از نظر تعداد ســینما 
کمبودهای بســیاری دارد ولی فروش این تعداد بلیت، این اســتان را جزء پنج استان برتر کشور در 
زمینه فروش بلیت ســینما تبدیل کرده اســت. حســینی کاشــانی با انتقاد از کم توجهی مســئوالن 
اســتان نســبت بــه ظرفیت هــای اشــتغال زایی قــم در زمینــه فرهنگــی ادامــه داد: بــا وجــود اینکه 
تعدادی از ســینماهای در حال ســاخت قم برای تکمیل نیازمند تســهیات بســیار اندکی هستند 
که نیمی از این اعتبار نیز توســط وزارت فرهنگ و ارشــاد پرداخت می شود، توجه الزم برای تأمین 
این اعتبار به منظور بهره برداری از این سینماها در استان صورت نگرفته است. وی ادامه داد: اگر 
بخشی از تسهیات رونق تولید در استان قم به سمت فرهنگی هدایت شود به طور قطع عاوه بر 

تحول در حوزه فرهنگی، ارزش افزوده باالیی خواهد داشت. 

ضرورت تقویت بخش خصوصی در استان

استانداری: استاندار قم گفت: تقویت بخش خصوصی باید هدف نخست مسئوالن استان باشد 
تا به لحاظ قانونی و اجرایی دغدغه های سرمایه گذاران مرتفع شود.

ســید مهدی صادقی در جلســه شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مشکات 
دولــت در تأمیــن اعتبــار طرح هــای عمرانی گفت: بــرای اتمام طرح های نیمه کاره در ســطح کشــور 
بــه رقمــی معــادل 400 هــزار میلیــارد تومــان اعتبار نیــاز داریم کــه دولــت نمی تواند بــه تنهایی این 
اعتبــارات را محقــق نمایــد. وی طرح هــای مونوریل  و فرودگاه قم را به عنــوان طرح های نیمه کاره 
شاخص استان مورد توجه قرار داد و با اشاره به رفع مشکات قضایی فرودگاه قم اظهار داشت: از 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در این طرح ها استقبال می کنیم.  سید مهدی صادقی همچنین 
در جلســه بررســی موانع ســرمایه گذاری در اســتان، با بیان اینکه جذب بخش خصوصی نیازمند 
اعتمادســازی اســت افزود: باید دستگاه های اجرایی طوری عمل کنند که بخش خصوصی انگیزه 

الزم برای سرمایه گذاری در قم را داشته باشد. 
حســن رضــوی، رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان قــم نیز با اشــاره بــه برخی صنایــع فعال 
همچــون فــرش، مبــل و ســنگ قــم اظهــار داشــت: بــا تکمیــل خوشــه های کســب وکار می توانیم 
بــه خروجــی بهتــری در راســتای جــذب ســرمایه گذار و رونــق تولیــد دســت یابیــم. وی با اشــاره به 
فرصت هــای ســرمایه گذاری در اســتان قم، تاش بــرای تعیین تکلیف ســرمایه گذاران ظرف مدت 
مشــخص را ضــروری دانســت و تصریــح کــرد: بایــد شــرایطی فراهم شــود تا پــس از اهلیت ســنجی 

سرمایه گذاران مراحل بعدی با سرعت بیشتری انجام شود.


