
قم مستعد رشد و توسعه صنایع غذایی در کشور

تحلیل اقتصاد 
ایران در سال 97

هلدینــگ زر از آن دســت مجموعه هایــی اســت که 
وقتــی مســیر پیــش رویــش را مــرور می کنی، بی شــک 
یک ویژگی در آن بیش از هر چیز به چشــم می آید و آن 
ویژگی تداوم کار گروهی در این مجموعه است. پیشینه 
ایــن خانــواده صنعتی اگرچــه به تجربــه رئیس هیئت 
مدیره اش در سال های دور و حضور او در چدن پارس، 
زرند ماشین و لوله های دقیق کاوه بر می گردد؛ اما نقطه 
عطف فعالیت هایش و آنچه مردم با آن آشنا هستند، 
احــداث کارخانــه آرد زر و بعــد از آن زرمــاکارون و تولیــد 

ماکارونی با آرد سمولینا برای اولین بار در کشور است. 
مرتضــی  اگرچــه  پویــا  گــروه  ایــن  بنیانگــذار 
نــام یــک همــراه  نــام او  ســلطانی اســت؛ امــا کنــار 
همــواره خودنمایــی می کند؛ دکتر محســن امینی، 
زر،  هلدینــگ  مدیــره  هیئــت  عضــو  و  مدیرعامــل 

او نیــز همچــون ســلطانی فرزنــد اســتان قم اســت. 
در حاشــیه  افتتــاح فــاز دوم پایشــگاه غــات زر کــه 
برگــزار شــد در  ارشــد کشــوری  بــا حضــور مســوالن 
گفت   وگویــی بــا وی به بررســی دالیــل موفقیت این 

گروه و وضعیت اقتصادی کشور پرداخته ایم.
Á  از یکــی  عنــوان  بــه  امــروز  زر،  مجموعــه 

برندهای مطرح در صنعت کشور است، دالیل 
موفقیت مجموعه زر را در چه می دانید؟

تجربــه  براســاس  زر  پژوهشــی  و  صنعتــی  گــروه 
بــا  کــه امــروز دیگــر او را بایــد  مــردی شــکل گرفــت 
عنــوان بنیانگذار نخســتین پاالیشــگاه غات کشــور 
بشناســیم؛ مدیریــت آقــای مهنــدس ســلطانی در 
شــکل گیری گــروه زر و تعریــف کار تیمــی در این گروه 

بی شک یکی از دالیل موفقیت خانواده زر است .

کیفیت محصول و تــداوم آن، در کنار به روز کردن 
گــروه،  ایــن  اســتفاده در  مــورد  تجهیــزات و دانــش 
برنــد زر را به جایی رســانده که امروز بــا دامنه متنوع 
وفــادار  مشــتریان  اســت  شــده  موفــق  محصــوالت 
داخلــی و بین المللــی را بــه خــود اختصــاص دهــد؛ 
پویایی و توسعه طلبی نیز از دیگر ویژگی های گروه زر 
است که بدون تردید از رموز موفقیت آن بوده است.
گــروه زر اگــر چه کار خود را از زرمــاکارون و آرد زر آغاز 
کــرد؛ ولی بــا کلید خوردن مگاپروژه پاالیشــگاه غات 
زر وارد مرحلــه جدیــدی از فعالیت هــای تولیــدی و 
صنعتــی شــده اســت کــه قطعــًا ثمــرات آن را شــاهد 
خواهید بود و در حال حاضر نیز طرح های توسعه ای 

این پاالیشگاه در دستور کار قرار گرفته است.
ادامه در صفحه 3

بغض کارآفرینان قمی قم، تمدن هفت هزار ساله
شکست

تامین اقالم مورد نیاز 
ایام نوروز مردم قم

تراژدی غم انگیز 
فرودگاه قم

فعالیت اسنپ در قم؛ 
موافقان، مخالفان

مونوریل قم
آینه دق

رتبه بندی و معرفی 100 شرکت برتر استان قم

همایــش قــم، تمــدن هفــت هــزار ســاله طــی روزهــای نهم و دهــم اســفند ماه 
ســال جــاری با هدف معرفی جاذبه های گردشــگری قم و با حضــور فعاالن عرصه 

گردشگری از قم و دیگر استان ها برگزار شد.
صفحه 7

سازمان مدیریت صنعتی از سال 1377 رتبه بندی شرکت های برتر ایران را هر ساله انجام داده است. این 
رتبه بندی با الهام از رســالت این ســازمان با فراهم نمودن آمار و اطاعات شــفاف و مفید در مورد بنگاه های 
اقتصــادی کشــور، فضــای روشــن تری از کســب و کار اقتصادی کشــور ارایـــــه می دهــد و به مدیــران بنگاه های 
اقتصادی، سیاســت گذاران و پژوهشــگران، یاری می رســاند تا شــناخت و درك دقیق تری از مقیاس، ساختار 

مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور بیابند. 
علی صادقی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی قم در گفتگویی با سپهر اقتصاد جزییات رتبه بندی و 

معرفی 100 شرکت برتر استان را تشریح نموده که در ذیل این گفتگو را می خوانیم.
ادامه در صفحه 12

شــدن  گســترده  بــه  توجــه  بــا   - ایســنا 
فعالیــت تاکســی های اینترنتی در اســتان قم و 
اعتراضاتی که اخیرا تاکســی داران و شــهرداری 
بــا ادامــه فعالیــت ایــن شــرکت ها داشــته اند، 
جوانــب مختلــف فعالیــت ایــن شــرکت هــا در 

استان را مورد بررسی قرار دادیم.
یــا تاکســی اینترنتــی اکنــون  اکســی آنایــن 
واژه ای آشــنا بــرای مردم و شــهروندان اســت؛ 
ماجرا از جایی شــروع میشــود که تاکســی های 
اینترنتــی علــی الخصــوص اســنپ بــا تبلیغات 
و  اصفهــان  تهــران،  شــهرهای  کان  در  زیــاد 
مشــهد مــورد اســتقبال زیــاد شــهروندان قــرار 
گرفــت و ایــن شــرکت هــا بــه فکــر گســترش آن 

افتادند.
ادامه در صفحه 10
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ســپهر اقتصــاد - دکتــر مرتضی ایمانــی راد، اقتصــاددان و عضو هیات علمی ســازمان مدیریــت صنعتی در 
ششــمین ســمینار تحلیل و بررســی چشــم انــداز اقتصاد ایران، بــا تاکید بر اینکه بدون نداشــتن چشــم انداز 
مســایل سیاســی،پیش بینی مســایل اقتصادی قابل بررســی نیســت، در دو بخش به بررســی و پیش بینی 

اقتصاد ایران در سال 97 پرداخت.
وی در بخــش اول ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکه ســال آینــده نوســانات بازارها کمــاکان ادامــه خواهد 
یافت،گفــت: چــون به لحاظ سیاســی مســاله حفظ شــرایط موجــود مطرح اســت، بنابراین دولت دســت به 
ترکیب ساختار اقتصاد ایران نخواهد زد.پیش بینی ها حکایت از آن دارد که دولت آقای روحانی کار جراحی 
که بسیاری از اقتصاددانان مطرح می کردند و خود ایشان هم یکی دوبار به آن اشاره کرد، انجام نخواهد داد، 
چون جراحی ریسک دارد .در شرایط فعلی دولت نمی خواهد ریسک جراحی را بپذیرد.بنابراین حفظ بقا و 

شرایط موجود در سال 97 اولویت دولت آقای روحانی خواهد بود.
 درعین حال وی مطرح کرد: اما اقتصاد ایران ســال آینده بیشــتر از 38 ســال گذشــته سیاســی تر خواهد 
شــد،زیرا مســایل اقتصادی فشار بر روی دولت را بیشتر خواهد کرد.از سویی اگرمساله سیاسی شدگی عمده 

شود،آزادی عمل بنگاهها کاهش خواهد یافت.
ایمانی راد با بیان اینکه پیش بینی ها داللت برآن دارد که ســال آینده هم فضای تحریم بر اقتصاد ایران 
وجــود خواهــد داشــت، عنــوان کرد: بــه نظرمن این موضــوع مهمترین مســاله اقتصاد اســت؛ اقتصــاد ایران 
دماسنجی دارد که به آن نرخ دالر می گویند و شدیدا به وضعیت تحریم بستگی دارد. در سال 96 نسبت به 

سال قبل باالترین درآمد ارزی را داشتیم اما نرخ ارز جهش کرد.

سپهر اقتصاد
سال سوم  شماره پانزدهم  اسفند 1396  12 صفحه  قیمت  2000 تومان

نخستین ماهنامه اقتصادی استان قم

سازمان مدیریت صنعتی برگزار می کند



سپهر اقتصاد اسفند 21396
شماره 15  12 صفحه پایان نوسانات ارز در اقتصاد ایران؟!

 

 
 جان مینیارد کینز یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانان یک قرن اخیر می گوید: “برای واژگون کردن 
اســاس یــک مملکت، هیچ وســیله ای ظریف تــر و مطمئن تر از کاهــش ارزش پول رایج نیســت. تنزل 
ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می گیرد”. این در حالی 
اســت کــه کاهــش ارزش پــول رایج کشــور مــا در مقابل ســایر ارزها به یک عادت تبدیل شــده اســت. 
اتفاقی که همواره در حال رخ دادن است و گاهی اوقات سرعت بیشتری می یاد؛ نظیر آن چه در سال 

های میانی دهه هفتاد، ابتدای دهه نود و تا حدودی در این ماه های اخیر افتاد. 
شــاید کمتر اقتصادی در جهان یافت شــود که به اندازه ما مســئله ارز در آن پررنگ باشــد؛ معموال 
ارزهــا مگر در شــرایط جنگی یا شــرایط خیلــی خاص روندی ثابت و متناســب با ســایر ارزهای جهان 
را تجربــه مــی کننــد. کشــوری با ســاختار اقتصادی ایــران که بخش عمــده ای از کاالهای واســطه ای 
خــود را از طریــق واردات تامیــن مــی کند، تحــت تاثیر افزایش نــرخ ارز دچار تورم شــده و در نهایت به 
کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان می انجامد. اما واقعا چه می شود که نرخ ارز در ایران تا این حد 

متاطم و غیر قابل پیش بینی است؟ 
دالیــل مختلفــی در بــاب افزایــش نــرخ ارز در اقتصــاد کشــور اقامــه می شــود. برخی بخــش عمده 
اتفاقات روی داده در اقتصاد ایران را ناشی از عدم وجود نظام ارزی در کشور می دانند؛ به این معنا 
کــه بــا توجه بــه اینکه در طرف عرضه فقط یک بازیگــر مهم )دولت( وجود دارد، ایــن بازیگر می تواند 
در بزنــگاه های مختلف از آن در جهت جبران کســری بودجه و ســایر سیاســت هــای ارزی خود بهره 
جویــد. عــده ای دیگر عدم تعدیل نرخ ارز مطابق بــا نرخ تورم جهانی را دلیل اصلی می دانند. بماند 
که در این میان سیاســت های توســعه صادرات، افزایش نقدینگی و بسیاری سیاست های دیگر نیز 

در به وجود آمدن شرایط موجود دخیل بوده اند. 
اما فصل مشــترک تمامی این مســائل فقط یک نکته اســت و آن اینکه بازار ارز قرار نیســت در بازار 
ارز تعیین تکلیف شــود و همچنان قرار اســت دولت ها برای آن نســخه بپیچند. واقعیت این اســت 
کــه تغییر دســتوری نرخ ســود بانکی، دخالت های مداوم در بــازار ارز از طریق کاهش و افزایش عرضه 
در بازار و بســیاری از دخالت های دیگر دلیل اصلی نابســامانی های اقتصاد ایران در این روزهاست. 
به نظر می رســد بگیر و ببندها، افزایش نرخ ســود بانکی و اتخاذ ســایر اقدامات کوتاه مدت، راه عاج 
مســائل امروز اقتصاد ایران در بلندمدت نباشــد و در پایان باید این ســوال را باید مطرح کرد بانک ها 
با چه کســب و کاری می خواهند 20 درصد ســود خالص ایجاد کنند و به ســپرده گذارانشان پرداخت 

کنند؟! احتماال موضوع سالهای پیش روی اقتصاد ایران همین انباشت بدهی بانک ها باشد.

سیمای اقتصادی
فرید اسماعیلیان

پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی

شهرک محمود آباد ایده آل برای استقرار صنایع خودروسازی
 ایرنا - امیر طیبی نژاد، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم گفت: شهرک صنعتی محمود آباد قم ایده آل ترین منطقه برای استقرار 

صنایع خودروسازی است و می تواند بهترین شرایط را برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی فعال در این صنعت، فراهم کند.
دیباچه

ایمانی راد در جمع مدیران اقتصادی کشور:

تحلیل اقتصاد ایران در سال 97
وی اضافه کرد: مشــکل اقتصاد ایران فقط مساله 
برجام نیســت و انواع و اقســام تحریم ها هنوز کار می 
کنــد. تحریــم یوتــرن  و یکــی دو تحریــم کــه روی میــز 

است،هنوز فعال نشده است.
ایمانی راد با اشــاره به چهار اتفاق مهم در دنیا که 
می تواند برای اقتصاد ایران بســیار مهم باشد،گفت: 
اول آنکه،یــک مگاترند بــزرگ در جهان درحال ایجاد 
اســت. چینــی هــا و آمریکایــی هــا آن را پذیرفتــه اند. 
تحــوالت سیاســی و پارادایمی تحــوالت اقتصادی به 
این سمت حرکت می کند که منابع و امکانات از غرب 
به آســیا و چین حرکت کند؛ به عبارت دیگر همانطور 
کــه چیــن مرتب قدرتمند تر شــده در ســا هــای آینده 
هــم قدرتمنــد تــر می شــود. در این شــرایط ســمت و 
ســوی حرکــت ما بســیار مهم اســت.  وقتــی منابع به 
ســمت چیــن مــی رود نشــان می دهــد که تنــش بین 

آمریکا و چین در سال های اینده محتمل است.
وی افــزود: مــا پیــش بینــی می کنیــم که یــوان در 
سال های آینده قدرتمندتر خواهد شد و سقوط دالر 
بســیار محتمل است. به دلیل نوسان و بهم خوردن 
مســایل سیاســی، پیش بینی می کنیم نوســانات در 
بازارهــای جهانــی افزایش پیــدا خواهد کــرد و در این 

میان قیمت طا بیش از همه افزایش می یابد.
این تحلیل گر مســایل اقتصادبین  الملل با اشــاره 
بــه پیش بینی ســال گذشــته  خود  در مــورد وضعیت 
اقتصــادی ســال جــاری، گفــت: ســال قبــل  قیمــت 
طــای جهانی را در یک کانــال 1100تا 1300 دالر پیش 
بینــی کردیــم که  95 درصــد مواقع در ایــن کانال بود؛ 
پیــش بینــی ســال آینــده ما این اســت کــه اونس طا 
بیــن 1300 تــا 1500 دالر حرکــت خواهــد کــرد و عمــده 
ســکونت طــا بیــن 1300 تــا 1500 دالر اســت.یکی از 
دالیل این پیش بینی این اســت که اوضاع سیاســی 
در جهــان بســیار پرتنــش اســت و ایــن تنش هــا یکی 
از ایــن منابــع تنــش هــا تحــرکات سیاســی و اقتصای 

ترامپ است که قیمت طا را باال می برد.
ایمانــی راد مســاله دوم اقتصــاد جهانــی را چالش 
های سیاســی در ســطح جهــان ذکر کــرد و گفت: این 
چالــش هــا افزایش مــی یابد، اما نرخ رشــد اقتصادی 
در 2018 بهبــود خواهــد یافت.یکــی از دالیــل بهبود، 

مشکات سیاسی است که ترامپ ایجاد می کند.

وی سومین مساله پراهمیت در دنیا را برای سال 
آینده، از دســت رفتن قــدرت دالر عنوان کرد و اضافه 
کــرد: ســال آینــده دالر قــدرت خــود را از دســت داده 
وســال 2018 دالر پــول پرقــدرت نخواهــد بود.پولــی 

است که حدود 15 درصد ضعیف می شود.
این اقتصاددان در ادامه تمایات ســرمایه گذاران 
را عامــل چهــارم موثر در تحوالت جهانــی اقتصاد ذکر 
کــرد و گفــت: یکــی از موضوعــات مهــم که در کشــور ما 
نادیده گرفته می شــود، market sentiment اســت که 
از محرک های اصلی  بازار در جهان به شمار می آید؛ 
یعنــی تمایات ســرمایه گذاران به ســمت دالر بســیار 

منفی است.
او افــزود: در ســال 2018 مــا بــا دالر نســبتا ضعیف 
روبــرو هســتیم و ایــن بــرای ایــران یعنــی قیمت نفت 
بــاال رفتــه و بــه بیــش از 60 دالر مــی رســد در نتیجــه 
وضع کســری بودجه بهتر خواهد شــد. هــر وقت دالر 
ضعیــف مــی شــود، قیمــت نفــت و طــا باال مــی رود. 
بنابراین ســال 2018 ســال تضعیف دالر آمریکاست و 
درمقابل ارزهایی مثل یورو پوند دالر اســترالیا ،کانادا 
و ین ژاپن شــدیدا تقویت می شود. این شرایط برای  

اقتصاد ایران کاربردهای بسیاری خواهد داشت.
وی در قســمت دیگــری از ســخنان خــود اظهــار 

داشــت: گروهــی هســتند که در شــرایط نوســان های 
ارزی نصف عمرشان را درایران زیست می کنند و نیم 
دیگر در خارج از ایران و این نقل و انتقاالت ارز حجم 
باالیــی دارد.رقــم خــروج پــول از کشــور باالســت.این 
پدیده ای اســت که تازه با آن مواجه شده ایم.کسانی 
که مهاجرت کرده اند ،در ایران هم پول دارند،با یک 
التهــاب ارزی پول را منتقــل می کنند. حرکت دارایی 
هــای دوزیســتیان در اقتصــاد ایــران را نبایــد نادیــده 

گرفت.حرکت پول این وسط زیاد است.
ایــن تحلیــل گــر اقتصــادی در عیــن حــال بــا بیان 
اینکــه دولــت حتــی  با توجــه به افزایــش قیمت نفت 
خیلــی در موقعیــت قوی نیســت که بتوانــد بدهی ها 
را بازپرداخــت کند،گفت: ســال آینــده کماکان چالش 
هایــی مثــل مســایل زیســت محیطــی وبحــران آب 
وجــود خواهــد داشــت. مــا پیــش بینــی می کنیــم که 
در ســال 1397 حــدود 350هــزار میلیــارد تومان پول 

جدید وارد اقتصاد ایران شود
وی افــزود: ایــن میــزان پول بــه این معناســت که 
در یــک مــاه 36 هــزار میلیارد تومان پــول جدید وارد 
اقتصــاد ایــران می شــود که برابر بــا هــزار و 41 میلیارد 
تومــان در روز و  43 میلیــارد تومــان در هــر ســاعت 

است.

ایمانــی راد بــا بیــان اینکــه پیش بینی می شــود که 
التهابــات و نوســانات در بــازار ارز ادامــه یابــد، تصریح 
کــرد: علــت باقــی مانــدن ایــن نوســان ها ایــن اســت 
کــه دولــت علی رغــم درآمــد ارزی کافی کــه دارد، اما با 
مشــکل انتقال ارز به داخل کشور روبروست. مسایلی 
مثل اســتانداردهای بین المللی بانکی، پولشــویی و 

تحریم یوترن در نظام بانکی پابرجاست.
وی  اضافه کرد: ســال آینــده دولت در بازپرداخت 
بدهــی هــا خیلــی موفــق نخواهــد بــود. اوراق بدهی 
نتوانســته بدهی ها را کم کند و از ســویی دولت هنوز 
فشنگ جدید در تفنگ نگذاشته و نمی دانیم با این 

مشکل چکار می خواهد انجام بدهد.
عضــو هیــات علمــی ســازمان مدیریــت صنعتی با 
بیان اینکه بررسی داده های موجود از اقتصاد ایران 
نشــان می دهد که ســال آینده بیــکاری کماکان باقی 
اســت و نرخ آن کاهش پیدا نخواهد کرد، عنوان کرد: 
فکــر می کنــم کار سیاســتگذاران اقتصادی ســخت تر 
شــده ، نمــی دانم کســانی که سیاســت گذار هســتند 
چــه در ذهــن شــان می گــذرد، اما در هر حــال آنها دو 
راه بیشــتر ندارنــد، یــا نرخ بهــره را باال ببرنــد تا بحران 
سیســتم بانکــی فروکــش کنــد و التهــاب بــازار ارز کــم 
شــود، امــا ایــن راه حــل در عین حــال موجب کاهش 

نرخ رشد اقتصادی شده ونرخ بیکاری باال می شود.
ایمانــی راد تاکیــد کــرد: امــا اگــر نــرخ بهــره را پایین 
بیاورند، پول از بانکها روانه بازار ارز می شود.وقتی ارز 
شــروع بــه باال رفتن مــی کند، موج ســوداگرانه راه می 
افتــد و  کســی نمــی تواند جلــوی آن را بگیــرد؛ اتفاقی 
کــه با کاهش دســتوری نــرخ بهره از شــهریور ماه افتاد 
و با این سیســتمی که پیاده کردند بعید اســت کســی 

بتواند جلوی موج سوداگری را بگیرد.
وی افــزود: در ایــن شــرایط تنهــا یــک راه حل باقی 
می ماند و آن اینکه خرید و فروش ارز غیرقانونی شود! 
تحلیلگــر مســایل اقتصاد ایــران با اشــاره به اینکه 
بانــک مرکــزی چنــد بارقــول داد کــه ارز را تــک نرخــی 
می کند،گفت: با هجوم ســوداگران حاال بانک مرکزی 
در شــرایطی قــرار گرفتــه کــه ناچــار اســت ارز را بــه بازار 
سیاه)Black market( ببرد و این پارادوکسی است که 
نمی دانم بانک مرکزی چطور آن را حل خواهد کرد.
ادامه در صفحه 3

کوتاه از اقتصاد قم

ح متروی قم تصویب انتشار 3000 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای طر

ایرنا - انتشــار 3000 میلیارد ریال اوراق مشــارکت برای تأمین مالی مرحله نخســت طرح متروی قم 
در جلســه شــورای قطار شــهری قم تصویب شد. الزم به ذکر است اعضای شــورای اسامی شهر قم در 
بیست و ششمین جلسه رسمی این شورا الیحه 2 فوریتی اوراق مشارکت قطار شهری به مبلغ سه هزار 
میلیارد ریال را تصویب کردند. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسامی شهر قم در این 
خصوص گفت: مطابق قانون، تعهد و تضمین پرداخت 50 درصد اصل و سود اوراق یاد شده بر عهده 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور می باشــد و در الیحه 97 نیز ردیف مجزایی برای بازپرداخت ســود این 
اوراق پیش بینی شده است. محسن محرری افزود: شهرداری قم بنا بر مصوبه شورای اسامی شهر در 

سر رسید مؤقت این نرخ تعیین شده، اصل و سود اوراق مشارکت را پرداخت می کند. 
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گفت و گو

لزوم تولید محصوالت جدید در مناطق روستایی قم
فارس - ســجاد چهرگانی، سرپرســت اداره کل امور روســتایی و شوراهای استانداری قم گفت: تولید محصوالت جدید، بازارهای فروش جدید را 

هم به دنبال دارد، به عنوان مثال تولید شیر غنی شده در استان بازار فروش مناسبی خواهد داشت.
ادامه از صفحه 2

مدیر عامل هلدینگ زر:

کشور قم مستعد رشد و توسعه صنایع غذایی در 
ادامه از صفحه اول

Á  در ارائــه محصــوالت خــود تــا چــه انــدازه بــه
ذائقه مشتری و تنوع محصول توجه دارید؟

را در  از مشــتریان  زر دو دســته  گــروه  محصــوالت 
برمی گیــرد: یکی مصــرف کننده عام و دیگری صنایع؛ 
محصــوالت زرمــاکارون عمومــًا مصــرف کننــده عــام و 
محصوالت پاالیشــگاه، صنایع را در دامنه مشــتریان 
خود دارد. بی شــک در هر دو مورد خواست مشتری 
ارجح است؛ ما هستیم چون مشتری داریم؛ بنابراین 
حرکت در مســیر غیــر منعطف و از پیش تعیین شــده 
امــکان موفقیــت ندارد و گــروه زر بــا انعطاف پذیری و 
دانــش محــوری خــود در جهــت شــناخت ســایق و 
نیازهــای مشــتریان برآمــده اســت و بــه لطــف خــدا و 

تاش مستمر گروه در این مسیر موفق بوده است.
Á  ایــن روزهــا یکــی از مســائل مطــرح در حــوزه

اقتصــادی کشــور موضوع رکود اقتصادی اســت 
و بســیاری از کارشناســان، توســعه صــادرات را 
بــه عنــوان یکی از راهکارها بــرای مقابله با رکود 
مطــرح می کنند، نظر شــما دربارۀ نقش توســعه 

صادرات در خروج از رکود فعلی چیست؟
وضعیت اقتصادی کشــور طی چند ســال گذشــته 
وضعیت ویژه ای است، چنین شرایطی را در دهه 70 
میــادی اقتصادهــای بزرگ دنیا تجربــه کردند؛ یعنی 
تــورم دو رقمــی و رکــود اقتصــادی و افزایــش بیــکاری 
هم زمــان بــا هــم؛ آن هــا در آن زمــان بــه ایــن نتیجــه 
رســیدند کــه می بایســت تغییراتــی در سیاســت های 

اقتصادی شان اعمال کنند.
 مقابله با رکود تورمی نیازمند برنامه ریزی اساسی 
اســت؛ برخورد احساسی با این مقوله می تواند وضع 
را از آنچه که هســت بدتر کند، حال آنکه موضع گیری 
واقع بینانــه و کارشناســانه می توانــد شــرایط را بهبود 
بخشــد.  در شــرایط رکــود تورمــی کــه هم زمــان رکــود 
و تــورم را بــر جامعــه حاکــم می کنــد، توجــه صــرف به 
کاهــش نــرخ تــورم نــه تنهــا مفیــد نخواهــد بــود بلکه 
رکود و کســادی هرچه بیشــتر را رقم خواهد زد. اتخاذ 
سیاســت های پولی انقباضی جهت کنترل نرخ تورم، 
و  ســرمایه گذاران  کــه  رکــودی  بــه  بی توجهــی  یعنــی 
صاحبان صنعت و تولیدکنندگان را با مشــکل مواجه 

خواهد کرد.

 رکــود از تقاضای ناکافی نشــأت می گیرد؛ بنابراین 
تحریــک تقاضا از جمله نخســتین گام هــای مقابله با 
رکــود اســت؛ اما ایــن تحریک تقاضــا چطــور باید رقم 
بخــورد؟ بایــد بــاور کنیــم قــدرت خریــد مــردم کاهش 
پیــدا کرده اســت؛ بنابرایــن تحریک تقاضــای داخلی 
در کوتاه مــدت قدری ســخت تر به نظر می رســد؛ ولی 
غیرنفتــی  صــادرات  البتــه  و  صــادرات  در  موفقیــت 

می توانــد راهــی بــرای برون رفت 
از ایــن وضعیــت رکــود باشــد کــه 
بــه  هــم  را  کشــور  بــرای  ارزآوری 
ایــن  و  داشــت  خواهــد  دنبــال 
توســعه صادرات می بایست هم 
و  مــا  تولیدکننــدگان  برنامــه  در 
هــم در سیاســت های اقتصادی 
دولــت بــرای خود جــا بازکند، اگر 
چــه در ســال گذشــته و در حــال 
حاضــر سیاســت های اقتصادی 
دولــت نــرخ تــورم را تــا حــدودی 
رشــد  و  اســت  کــرده  کنتــرل 
اقتصــادی نیــز از شــاخص منفی 
به صفر رســیده است؛ ولی نباید 

فرامــوش کنیــم هنــوز بــرای فاصلــه گرفتن از رکــود راه 
باقی است و می بایست که شرایط رقابت در بازارهای 
جهانــی بــرای تولیدکننــدگان فراهــم شــود؛ از ارتقای 

کیفیــت محصــوالت تولیــدی گرفتــه تــا پاییــن آمدن 
قیمــت تمام شــدۀ محصــوالت، در چنیــن شــرایطی 
بــا توســعه صــادرات غیرنفتــی می توانیــم قدمــی در 

راستای خروج از رکود اقتصادی برداریم.
Á  از یکــی  گفــت  می تــوان  توضیحــات  ایــن  بــا 

رکــود  از  بــرای خــروج  راهکارهــای قابــل توجــه 
بحــث صــادرات اســت، بــه نظــر شــما در حــال 
حاضــر دســتیابی بــه ایــن مهم 

امکان پذیر است؟
پیــش  در  کــه  شــرایطی  بــا 
تحریم هــای  لغــو  و  داریــم 
ناجوانمردانــه ای کــه علیه کشــور 
مــا وضع شــده بــود می توانیم در 
باشــیم؛  شــرایط  بهبــود  انتظــار 
امــا زمانی افق پیش رو، روشــن و 
دلچســب خواهــد بود کــه از یک 
طرف، بار گران و سنگین اقتصاد 
متکــی بــه نفــت از گــرده صنعــت 
برداشــته شــود و از ســوی دیگــر 
بــا حمایــت دیپلماســی فعــال و 
رقابــت  امــکان  محــور،  اقتصــاد 
بین المللــی بــرای صادرکننــده ایرانــی تأمین شــود تا 
از ایــن راه منابــع حاصل از دســترنج صنعت ایران به 
دامــان اقتصاد ملی بازگردد. قطعــًا تحقق این آرزوی 

دیرینــه اقتصــاد ملی، نیازمنــد برنامه ریــزی متکی بر 
درون زایی و برون گرایی است.

Á  تــا چه انــدازه بــرای اســتفاده از فناوری های 
نویــن و رقابــت در عرصه جهانــی در ایران فضا 

وجود دارد؟
این سؤال شما را از منظر دیگری پاسخ می دهم، ما 
باید فضای استفاده از فناوری های نوین و بهره بردن 
از تجهیزات به روز را در چرخه تولید کشــور ایجاد کنیم. 
بــه روز شــدن و مطابق علم و تجهیــزات روز، صنعتی را 
پیش بردن اســاس پویایی یک صنعت اســت و شک 
نداشــته باشــید اگر غیــر از این باشــد آن صنعــت رو به 
نابــودی و فنا خواهــد رفت؛ چرا که بــرای ارتقاء قدرت 
رقابــت در عرصه های جهانــی و حتی بازارهای داخلی 
می بایست این تحرک در صاحبان صنایع ایجاد گردد. 

Á  آموزش و ارتقاء سطح مهارتی در نیروی کار تا
چه اندازه به رشد صنایع ما کمک خواهد کرد؟

موضوع مهارت، اتفاقًا از مقوله هایی است که امروزه 
می توانــد معضــل بیــکاری را در اقتصــاد ســرزمین مــا 
بهبود بخشد؛ امروزه افراد جویای کار حتی آن هایی که 
دانش آموخته دانشگاهی هســتند مهارت الزم جهت 
حضور در صنایع را ندارند، به هر دلیلی نظام آموزشــی 
ما طی سال های متمادی از مهارت آموزی غفلت کرده 
اســت و کار بــه جایی رســیده اســت که حتــی در برخی 
مــوارد کار هســت ولی فرد بــا مهارت الزم بــرای تصدی 
ارتقــای  آمــوزش هدفمنــد و  کــم اســت؛ بنابرایــن  آن 
مهارت های نیروی کار می تواند تسکینی بر وضعیت کار 

کشور باشد و نیازهای صنایع را هم تأمین کند.
Á  پرســش آخر اینکه آیا به نظر شــما پتانســیل

قطــب شــدن اســتان در عرصه صنایــع غذایی 
وجود دارد؟

غــذا از نیازهای بدون جایگزین بشــر اســت، قطعًا 
بشــر همــواره بــه دنبــال تأمیــن غذاســت و ســرزمین 
مــا نیــز با شــرایط و ویژگی هایی کــه دارد زمینــه بروز و 
ظهــور صنایــع غذایــی متنوع را داراســت و تنهــا باید 
یــک  بــه  ایــن  و  شــود  شناســایی  آن  موقعیت هــای 
استان و منطقه خاص هم محدود نمی شود، اگرچه 
برخی مناطق اســتعدادهای بالقوه دارند؛ ولی با این 
وجود قطعًا استان قم نیز زمینه های مساعدی برای 

تولید و رشد صنایع غذایی در بر دارد.

تحلیل اقتصاد ایران در سال 97

عضــو هیــات علمی ســازمان مدیریــت صنعتی درادامــه راهکار خــروج از بحران های ســال آینده را 
در دو موضوع ذکر کرد و گفت: اول فشــار تحریم ها برداشــته شــود؛ اینکار باعث می شــود که حداقل از 
درآمــد 70یــا 80 میلیــارد دالری نفت 60 تا 70 درصد را بتوانیم به داخل برگردانیم؛ راه حل دوم قیمت 

نفت باال برود
وی با بیان اینکه راه حل مشــکات اقتصاد کشــور، اقتصادی نیســت و حل این مشــکات در حوزه 
سیاســی برمی گــردد، خاطرنشــان کــرد: مســایل اقتصــاد ایــران به خصــوص نرخ ســود بانکــی، بحران 

سیستم بانکی و ارز تبدیل به کاف سردرگم شده است.
ایمانی راد با اشــاره به اینکه نرخ رشــد اقتصادی ســال آینده زیر 5 درصد پیش بینی میشود، گفت: 

البته رشد اقتصاد ادامه دارد اما این رشد به صورت فلت حرکت خواهد کرد.
این اقتصاددان با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت برای تنظیم بازار ارز نیز گفت: برنامه ای که در 

هیات دولت مصوب شد، متاسفانه خیلی دیر اجرا شد.
ویافزود: ســال آینده، ســال پر نوسانی برای دالر خواهد بود؛ کســانی که مصرف کننده دالر هستند 
بایــد بــه نوعــی خــود را باید هیج کننــد. اما اگــر تولیدکننده دالر هســتند، بیزنــس آنها تازه ســال آینده 

شروع می شود.
ویدرخصوص تحوالت بورس  هم گفت: سال آینده سرمایه گذاری در بورس می تواند خوب جواب 
بدهد، اما در عین حال ریســک نوســان باالســت و کسانی که به نوســان گیری در بورس مهارت دارند، 
بهتــر مــی تواننــد ازایــن بازار بهــره ببرند.به همیــن دلیل توصیه می شــود کســانی که دانــش تکنیکال 

ندارند وارد بورس نشوند.
ایمانــی راد بــا اشــاره بــه تحــوالت بازار ارز در ســال آینــده با تاکیــد براینکه چــرا سیاســتگذاران ارزی 
همچنان تصمیمات اشتباه می گیرند، گفت: آقای سیف اگر قرار است دوباره رییس کل بانک مرکزی 

باشید بایداجازه بدهید دالر تا 5700 باال برود.
وی افــزود: مدیریــت اقــای ســیف در دولت یازدهم خــوب بود، اما اواخــر دولت یازدهم کــه نرخ ارز 
باال رفت نباید دوباره با ســرکوب دالر، نرخ آن را پایین نگه می داشــت. خیلی طبیعی است وقتی دالر 

سرکوب می شود، قیمت باال می رود.
این اقتصاددان با بیان اینکه هدف از ارایه عریان مسایل اقتصاد ایران در پیش بینی ها کمک به 
مســئوالن اســت، گفت: 40 ســال از انقاب می گذرد،در تمام این ســال ها اقتصاددانان بدون استثنا 

گفته اند که قیمت ارز را واقعی کنید.اما هر بار این اتفاق نیفتاد.
وی با اشــاره به اینکه ســخنان آقایان ســیف و بهمنی در دو برهه افزایش قیمت ارز شــبیه یکدیگر 
بوده اســت،گفت: قبا جمشــید بســم اهلل عامل اختال در بازار ارز معرفی شــد، امروز آقای ســین؛ در 

حالی که این اصل در اقتصاد حاکم است که وقتی ارز را سرکوب می کنید،قیمت باال می رود.

باید فضای
استفاده از فناوری های 

نوین و بهره بردن 
از تجهیزات به روز 
را در چرخه تولید
کشور ایجاد کنیم

کوتاه از اقتصاد استان

بزرگترین دریاچه نمک ایران به نام 3 استان ثبت ملی می شود

مهــر- رئیــس میــراث فرهنگــی آران و بیــدگل گفت: پرونــده دریاچه نمک جهت تصویــب نهائی به 
شــورای ثبــت ملــی ارجــاع می شــود تا در صــورت تاییــد بصورت مشــترک به نــام 3 اســتان اصفهان، 

سمنان و قم ثبت شود.

 کمک دولت به قم

قم - احمد امیرابادی فراهانی، عضو هیئت رئیســه مجلس  با بیان اینکه دولت در ســال گذشــته 
نگاه مثبتی به شهر قم داشت، افزود: دولت در سال گذشته 2500 میلیارد تومان برای 1100 شهرداری 

کشور در نظر گرفت که سهم قم به تنهایی 700 میلیارد تومان بود.
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گزارش

ایجاد معیشت پایدار با توسعه گردشگری در قم
فارس - رضا علی اصل ظهر، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشــگری اســتان قم گفت: توســعه بخش گردشــگری موجب ایجاد 

معیشت پایدار برای مردم در استان می شود. یادداشت
کارآفرینی، دین و فرهنگ

       

در بازارهای قدیمی، کســبه بر ســردر مغازه  ها، حجره ها و تیمچه ها نقشــی از کلمه اهلل داشتند. 
“هوالــرزاق”  کلمــه ای که نشــان از تعهــد حق تعالی در روزی رســاندن به بنــدگان دارد. خداوند در 
ســوره مبارکــه طلــاق آیــه چهارم فرمودند: » و من یتــق اهلل یجعل له مخرجــا ان اهلل بالغ االمره قد 

جعل لکل شیء قدرا«
امیرالمومنیــن )ع( نیــز در نهــج الباغــه می فرمایــد: آرام بــاش، تــوکل کــن، تفکــر کــن، ســپس 
آســتین ها را باال بزن. آنگاه دســتان خداوند را می بینی که زودتر از تو دســت به کار شــده اســت. 
امیرالمومنیــن )ع(، مبــداء و مقصد را می داند پس امر بر تاش پیوســته و کســب برکات و عایدی 

آن دارد.
حاصــل تــاش، تفکــر و توکلــی که در نهج الباغه به آن اشــاره شــده اســت، باغســتان ها و ثروت 
آفرینی بود که بر اســاس فکر زیبا، احیاگر و نواندیش امام علی )ع( شــکل گرفته و تبلور معنوی آن را 

در ادعیه به جای مانده از ایشان و نهج الباغه شاهدیم.
این روش را در ســبک زندگی فرزندان حضرتش نیز می بینیم. تاش اهل بیت در کســب روزی 
حــال و فــراوان، رویکــرد تجاری که از نســب ســلف صدق خود، حضــرت خدیجه کبری و رســول 
مهربانــی بــه آن ها رســیده بــود. هوش اجتماعــی باال، معنویــت و عصمت بی پایان شــان از آن ها 
انســان های ملکوتــی، فعال، پویا و تفکر ثروت آفرین و یــک کاریزمای تمام عیار در تمام عرصه ها 
ســاخته اســت. فلسفه اســام علوی فقر نیســت و فقر را فخر نمی داند بلکه ثروت آفرینی را تکریم 

می کند.
سوال اینجاست آیا این همه موفقیت را باید به جنبه عصمت و ملکوتی اهل بیت خدا نسبت 

داد یا بر اساس کام نورانی امیرالمومنین ناشی از تفکر و تاش؟
امام محمد باقر )ع( جهت کســب حال کشــاورزی می کند و حضرت زین العابدین دلیل اصلی 
واقعه غم بار کربا را فقر و جهل می دانند، پس با نگاه به سیره اهل بیت این اندیشه  در ذهن ایرانی 
مسلمان ایجاد می شود که باید تولید ثروت کرد و این کار فقط از طریق یادگیری روش های صحیح 

کسب و کار صورت می گیرد.
با نگاهی به بازارهای قدیمی می بینیم که در کنار مرکز رشــد اقتصادی، محل هایی برای تجمع 
کسبه وجود داشت که تبلور آن در مساجد و یادگیری دوره مکاسب بود. حتی در گذشته از کودکی 
بــه کــودکان روش کســب در آمد می آموختند و این مســیر باعث ایجاد فرهنگ اشــتغال و کارآفرینی 

در مردم ایران زمین می شد.
ملــت بالنــده ایران هــرگاه به خمیر مایه درونی خود اتکاء نموده، توانســته اســت اعصار طایی 
دانش و فرهنگ و توسعه اقتصادی را رقم زند و فرهنگ کسب و کار درون گرای برون زا را بیافریند و 

نمونه ای باشد از خودباوری ملی اسامی.
بنابراین فرهنگ کارآفرینی و اشــتغال از گذشــته در نســل های ایرانیان جاری و ســاری بوده 
و با گذشــت زمان و ظهور تکنولوژی و پیشــرفت دانش، ابزارها و فرآیندهای کســب و کار سیکل 
جدیــدی پیــدا کرده اســت. شــناخت ویژگی هــا، توانایی هــا و عایق فــردی، نیازهــای جامعه، 
آینــده نگــری و تــاش مســتمر و بــه روزآوری محیــط شــغلی نقــش بــه ســزایی در ایجاد شــغل و 

دارد.  کارآفرینی 
جهان پیوسته در حال تغییر است و گاه این تغییرات به صورت لحظه ای در جریان است و این 
ضرورت را در ما تقویت می کند که باید به سختی و هوشمندانه در همه عرصه ها تاش کرد و هیچ 

مانعی برای رسیدن به ایرانی سربلند، قوی و قابل افتخار نداریم.
امپراطوری پارس، زاییده یک فکر خاق و مردمانی کارآفرین بوده است و ضرورت ها و بایدهای 
این مســیر بر طبق فرمایشــات مقام معظم رهبری، حرکت پویا به سمت رشد و شکوفایی فرهنگ 
کار و کارآفرینــی اســت. تــا در پهنــه گیتــی، فرهنگ ناب ایران اســامی را در عصر توســعه و کارآفرینی 

نهادینه و پایدار کنیم و در مسیر توسعه پایدار اقتصادی قدم برداریم.

کارآفرینان قمی شکست بغض 
در  قــم   اســتان  کارآفرینــان  از  تــن  دههــا  ایرنــا-   
نشســتی با معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
رئیس جمهوری ، ســفره دل خود را گشــوده و پرده از 
مشکات خود در مسیر پرپیچ و خم تولید و کارآفرینی 
برداشــتند، نشســتی که با تمجید و اســتقبال معاون 
رئیس جمهوری و وعده مســئوالن برای رفع مشــکل 

این قشر همراه بود.
راه هــای پرپیــچ و خــم اداری بــرای صــدور مجــوز 
واحدهــای تولیــدی، اســتعام از نهادهــای مختلــف 
و متعــدد بــرای خرید زمین محل اســتقرار واحدهای 
تولیــدی، هزینــه هــای بــاالی دریافت زمیــن و موانع 
تراشی بانک ها برای ارائه تسهیات مصوب، ناتوانی 
در تامیــن وثیقــه هــای ملکــی مطابــق با درخواســت 
بانــک هــا، کاهــش تعهــدات بیمــه ای بــرای جبــران 
شــده  مطــرح  مباحــث  مهمتریــن  از   ... و  خســارت 

توسط کارآفرینان روستایی استان قم بود.
محمــد خداپرســت رئیــس اتحادیــه تعاونی های 
مرغــداران قــم از کارآفرینانــی بود که گــزارش های وی 
از وضعیــت مرغــداری های اســتان، فضای نشســت 
را تحــت تاثیر قرار داده اســت، ولــی جمات خود را با 
ایــن شــعر آغاز کرد’ ای که گفتنــی از غمت دردم مداوا 
می کنی من که مردم پس چرا امروز و فردا می کنی، یا 
بکش یا چاره ای، ای درد مندان را دوا تا به کی جان 

دادن ما را تماشا می کنی’.
وی در ادامه ســخنان خود خاطرنشان کرد: امسال 
برای مرغداران استان قم، عزای عمومی بود ، متاسفانه 
به دلیل آنفوالنزای مرغی، 98 درصد مرغ های قم دفن 
شــدند، قم هشــت و نیم میلیون مرغ تخم گذار داشته 
و اکنون تنها 500هزار قطعه دارد و حتی ما تخم مرغ به 

کشورهای خارجی هم صادر می کردیم.
خداپرســت تصریــح کــرد: در این جا کــه بیمه باید 
از مرغــداری هــا حمایت کند تنها 60 درصد خســارت 
را برعهــده می گیرد، باید قدر تولیدکنندگان را بیشــتر 

بدانیم.
وی بــا ارائه برخــی آمار از وضعیــت مرغداری های 
اســتان و درحالی که ایســتاده بود، خطاب به معاون 
رئیــس جمهــوری و فرماندار قــم در حالتی بغض آلود 
اظهار داشــت: مــا بیچــاره و بدبخت شــدیم، به خدا 
دیگــر توانایــی فعالیــت نداریــم بــه افــراد و بانــک هــا 

بدهکار هستیم.

وی گفــت: 700 هزار از مرغ های واحد پرورش مرغ 
مربــوط به اینجانب ، دفن شــده و دیگر توانایی بلند 
شــدن ندارم، وی در حال ترک جلسه بود که با اصرار 

معاون وزیر، در ادامه حضور پیدا کرد.
مریم بخت دار از کارآفرینان حوزه زنبور داری گفت: 
کارآفرین همیشــه بایــد دنبال یک طــرح و ایده جدید 
باشــد ولی گاهی مســئوالن و برخی دستگاه ها انتظار 

دارنــد، تولیــد کننــده بایــد طبــق 
شــده  ترســیم  هــای  چارچــوب 
توســط آنهــا، کار را ادامــه دهــد و 
گاهــی این تــوازن و هماهنگی ها 

کار را برای ما دشوار می کند.
داد:کارآفریــن  ادامــه  وی 
باشــد  داشــته  آزادی  ذهــن  اگــر 
بشــود،  وی  از  مالــی  حمایــت  و 
تحــوالت زیــادی راایجــاد خواهد 
کــرد،در کشــور بــرای برنامــه های 
کارآفرینی تســهیات خوبــی ارائه 
مــی دهند، ولــی در مرحلــه اجرا، 
رســیدن این تسهیات به دست 

کارآفریــن بــا مشــکات و چالــش هــای زیــادی مواجه 
می باشد.

بخــت دار خاطرنشــان کــرد: برخــی دســتگاهها و 
حتــی بانــک هــا بــه کارآفریــن وعده مــی دهند کــه اگر 
طــرح و یــا پــروژه شــما زودتــر بــه بهــره بــرداری برســد 

تســهیات بیشــتری دریافت خواهید کرد، ولی عمل 
چنین وعده هایی محقق نخواهد شــد و این مساله 

انگیزه کارآفرینان را کاهش می دهد.
اتومبیــل،  چــراغ  کننــده  تولیــد  جعفریــان  علــی 
صنایع وابســته و فناوری هــای جدید نانو نیز در این 
زمینه گفت: اکنون 33 ســال در صنعت چراغ خودرو 
فعالیت دارم ولی تاکنون هیچ تســهیات و وامی را از 
دولت دریافــت نکردم، زیرا برای 
یک وام 200 میلیون تومانی باید 
چندیــن برابــر آن را ســند ملکــی 
شــهری در رهن بانک قرار دهیم 
و این کار برای تولیدکننده ای که 
در روســتا فعالیــت دارد، مقــدور 

نیست.
وی ادامــه داد: روزانــه از یکــی 
از استان های کشــور 500 کیلومتر 
را تا روســتایی در قم طی می کنم 
تــا بتوانــم در چرخــه کارآفرینــی و 
اشــتغال فعال باشــم، ولــی گاهی 
به شدت از برخوردها، خسته می 
شوم، آیا یک کارآفرین، شایسته این همه آزار هست؟

تولیدکننــدگان  عمــده  داشــت:  بیــان  جعفریــان 
مشــکات مشــترک دارند، آنها یک زمین پر از ســطح 
و بلنــدی را به تولید کننده در منطقه دور افتاده ای، 
تحویــل مــی دهند و مــا باید چندین برابــر قیمت آن 

زمین، را برای مسطح کردن آن هزینه کنیم.
وی خطاب به مســئوالن استان قم گفت: تاکنون 
دههــا بــار اکیــپ هــای مختلــف از کارخانــه مــا بازدید 
کردنــد ولــی کوچکتریــن تاثیــری بــه همــراه نداشــت، 
برخــی دســتگاه هــا و بانــک هــا حتــی مصوبــه هیات 
وزیــران کــه به امضــای معــاون اول رئیــس جمهوری 
اســت را هم قبول ندارند، درخواست بنده این است 
که بیش از این صنعت و تولیدکننده را را آزار ندهند. 
 ماندانــا عبــدی کارآفرین نمونه اســتان قــم نیز در 
این زمینه گفت: باید به کارآفرینان روستایی اهمیت 
داده شــود و مســئوالن اجــازه ندهنــد روســتاهای ما 
بیــش از ایــن، خالــی از ســکنه و اشــتغال شــود، امروز 
در برخــی روســتاهای مــا کار بــه جایی رســیده اســت 
که برای شــخم زدن زمین هــا و آبیاری باغ ها، باید از 
اتباع بیگانه اســتفاده کنیم، زیــرا افراد بومی به دلیل 

نبود شغل و درآمد، به شهر مهاجرت می کنند.
وی ادامــه داد: بایــد ابتدا خود روســتائیان گرامی 
داشــته و بــه کرامــت آنها توجه ویژه شــود، اشــتغال و 
تولیــد بــا کرامت رابطــه مســتقیم دارد، اگر مســئوالن 
ما روســتائیان را با همان خانه های گلی باور داشــته 

باشند، ما نیز روستاها را خودکفا خواهیم کرد.
عبدی اظهار داشت: وقتی پیشنهاد راه اندازی یک 
واحد تولیدی را می دهیم ابتدا از ما طرح می خواهند و 
بعد از تدوین طرح، باید هزینه ها را نیز به آنها اعام کنیم 
ولی اگر درخواست یک میلیارد تومان وام باشد بانک ها 
تنهــا 300 میلیــون آن را بــا وثیقــه های ملکــی پرداخت 
می کنند، از سوی دیگر برای یک وام 450 میلیون تومانی 
بایــد حدود 270 میلیون تومان ســود پرداخت کنیم، با 

این شرایط، کارآفرینان به حاشیه می روند.
ســید محمــد علــی حجــازی مدیرعامــل شــرکت 
بایــد  دولــت  داشــت:  اظهــار  کوثــر  گلخانــه  تعاونــی 
کارآفرینــان را در راســتای کاهــش مصــرف آب و بــرق 
و ســایر هزینــه هــا حمایت کنــد، کارآفرین بــا دانش و 
تکنولــوژی وارد میــدان مــی شــود ولــی وقتــی منابــع 

مالی نداشته باشد، با مشکل مواجه خواهد شد.
وی ادامــه داد: ما در بخش کشــاورزی برای صرفه 
جویــی در آب، برق و انرژی طرح های خوبی داریم و 
حتی مــی توانیم با کمک تکنولوژی چندین چاه را از 

مدار خارج کنیم ولی بانک ها همراهی نمی کنند.
ادامه در صفحه 10

نفیسه تقی زاده
مدرس دانشگاه وکارآفرین برتراستانی

راه های پرپیچ و خم 
اداری برای صدور مجوز 

واحدهای تولیدی
از مهمترین مباحث
مطرح شده توسط 

کارآفرینان روستایی 
استان بود.
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تصویب  بودجه سال 97 منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 
 ایرنا - بودجه ســال 97 منطقه ویژه اقتصادی ســلفچگان قم با اعتبار 262 میلیارد ریال در جلســه مجمع این منطقه که با حضور اســتاندار 

قم برگزار شد، به تصویب رسید.

تراژدی غم انگیز فرودگاه قم
مــاه هــای اخیــر را بایــد دور جدیــدی در فراینــد 
پرکــش وقــوس چندیــن ســاله فــرودگاه بین المللــی 
قــم دانســت، فرودگاهــی کــه بــر اســاس تفاهــم نامــه 
اســتانداری بــا شــرکت ارم کیــش در بیســتم آذر مــاه 
هشــتاد و نه منعقد شــد تا بر اســاس آن فرودگاه بین 
المللــی قــم احــداث گــردد. فرودگاهــی کــه در زمــان 
کلنــگ زنــی آن مقامات اســتان بــر اهمیــت و جایگاه 
آن در کریــدور هوایــی کشــور تاکید نمودنــد و حتی آن 
را جایگزیــن فــرودگاه بیــن المللــی امام خمینــی )ره( 
در شــرایط اضطــرار خواندنــد. امــا پس از هفت ســال 
خبــری از فــرودگاه قــم نیســت و ســرمایه گــذاران آن 
هــم بــا آینده مبهمی مواجه شــده انــد و حتی میزان 
ســرمایه گــذاری فــرودگاه نیــز دچــار نقــل قــول هــای 
متفاوتــی شــده چنانچــه در نقــل قولــی ایــن میــزان 
حــدود 90میلیارد تومــان و در نقل قول دیگری بیش 
از 300 میلیــارد تومــان عنوان شــده و حتــی در تعداد 
ســرمایه گذاران هم اتفاق نظری مطرح نمی شود هر 
چند استانداری تا پایان آذر ماه خواسته بود سرمایه 
گذاران اســناد مربوط به ســرمایه گذاری خــود را ارایه 

دهند.
در آبــان مــاه گذشــته، دکتر علــی الریجانــی رئیس 
مجلس شــورای اسامی پس از بازدید از فرودگاه و در 
حاشــیه جلسه کارگروه ویژه بررسی موانع و مشکات 
فــرودگاه، بــا اشــاره بــه اینکــه پروژه فــرودگاه قــم جزء 
منطقــه آزاد ســلفچگان قــرار می گیــرد گفــت: حداکثــر 
ظــرف ســه مــاه آینده تمــام مجوزهــا مســیر قانونی را 

طی می کنند.
 نماینــده مــردم قــم اظهــار داشــت: ایــن طــرح از 
مدت هــا پیــش آغاز شــده بــود و مســیری بــرای أخذ 
مجوزهای آن انجام شده بود که بعدًا به دلیل برخی 
چالش هــا دچار مشــکل شــد و بســیاری از افرادی که 
به عنوان منطقه گردشگری در کنار آن سرمایه گذاری 
کرده بودند، به حق مشکاتی داشتند که حل نشده 
بــود و راه حل آن این اســت که مســئله فــرودگاه حل 
شــود تا آن هــا بتوانند از مزایای گردشــگری اســتفاده 

کنند.
نماینــده مــردم قم در مجلس شــورای اســامی با 
بیان اینکه از حدود دو سال پیش استاندار قم تیمی 
را تعیین کرد تا مسئله حقوقی این موضوع حل شود 
بیان کرد: از دادگستری قم تشکر می کنیم که به موقع 

ورود کرد، همچنین معاونت عمرانی وزارت کشــور نیز 
برای پیگیری این موضوع مأمور شده است.

 رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه 
پیگیــری  شــهرداری  یــا  خصوصــی  بخــش  را  پــروژه 
می کنــد و در مــورد هــر دو پیشــنهاداتی وجــود دارد 
گفت: اقداماتی در زمینه فاینانس انجام خواهد شــد 
و تــاش می کنیــم همه این امور ظرف ســه ماه آینده 

به نتیجه برسد. 
شــاید تأکید مراجــع، در مورد 
ضــرورت نیــاز قــم بــه فــرودگاه را 
هم باید مورد توجه جدی تر قرار 
داد، بــه خصوص اینکــه آیت اهلل 
دیــدار  در  نیــز  شــیرازی  مــکارم 
بیــان  بــا  شــهر  شــورای  اعضــای 
اینکــه بــا مشــارکت دســتگاه ها و 
شــورا و شــهرداری بایــد نواقــص 
را رفــع کــرد گفــت: بــه ویــژه بایــد 
ماننــد  پروژه هایــی،  تکمیــل  در 
قــم  زیــرا  کــرد؛  تــاش  فــرودگاه 
کان شــهری زیارتی اســت و باید 
برای آن فرودگاهی در نظر گرفت.

محســن بهشــتی، معاون هماهنگی امــور عمرانی 
اســتاندار قــم نیز در آبــان ماه در ایــن خصوص گفت: 
اگــر مشــکات حقوقی فرودگاه در ســه مــاه آینده حل 
شــود و ســرمایه گذار نیز با تــوان مالــی ورود پیدا کند، 

کــه در  قــول داده  اســامی  رئیــس مجلــس شــورای 
ســرمایه گذاری فاینانــس نیــز کمــک کنــد. وی اضافه 
کرد: در صورتی که تمام مشــکات حل شود، فرودگاه 
قــم در کمتــر از 2 ســال بــه طور کامــل بــه بهره برداری 

می رسد.
به گفته وی، همه مســئوالن عــزم را جزم کرده اند 
تــا با اهتمام ویژه ای فرودگاه قم به ســرانجام برســد؛ 
بــه گونــه ای که در جلســه کارگروه 
بررســی مشــکات فــرودگاه مقــرر 
شــد مجوزهای الزم بــرای ادامه 
شــود  گرفتــه  فــرودگاه  احــداث 
کــه یکــی از ایــن مجوزهــا، مجــوز 
کشــور  هواپیمایــی  ســازمان 
اســت که الزمــه آن، ابتــدا گرفتن 
مجــوز از شــورای عالی معماری و 

شهرسازی کشور است.
همچنیــن  کــرد:  اضافــه  وی 
استانداری مکلف شد، راهکاری 
برســاند  نتیجــه  بــه  و  بررســی  را 
گردشــگری  منطقــه  اراضــی  تــا 
ویــژه  منطقــه  منفصــل  توســعه  عنــوان  بــه  طــرالب 
اقتصادی ســلفچگان در نظر گرفته شــود و مســاحت 
ایــن منطقــه که بالــغ بر 2 هــزار و 950 هکتار اســت به 

منطقه اقتصادی سلفچگان واگذار شود.
منطقــه  الحــاق  بــرای  کــرد:  خاطرنشــان  وی 

اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  بــه  طــرالب  گردشــگری 
ســلفچگان، تمام اســتعامات دســتگاه های اســتان 
دبیرخانــه  بــه  و  تشــکیل  پرونــده ای  و  شــده  گرفتــه 
شــورای مناطق آزاد کشــور ارسال شــده که در صورت 
تصویب در هیئت مدیره مناطق آزاد کشــور، باید این 

طرح در هیئت دولت نیز مصوب شود.
معــاون اســتاندار قــم ادامــه داد: در ایــن جلســه 
همچنیــن مقــرر شــد شــهرداری قــم بــا أخذ مجــوز از 
شورای شهر به عنوان یکی از شخصیت های حقوقی 

برای مشارکت در این طرح ورود کند.
وی اضافــه کــرد: از چنــد مــاه گذشــته شــهرداری 
حقوقــی،  مســائل  از  اطــاع  و  بررســی  بــرای  تیمــی 
اقتصادی و مالی فرودگاه مشــخص کرده و اگر شورای 
کنــد،  موافقــت  شــهرداری  مجــوز  بــا  شــهر  اســامی 
شــهرداری می تواند به عنوان یکی از پایه های اجرای 

این طرح باشد.
بــه ضــرورت احــداث فــرودگاه  بــا اشــاره  بهشــتی 
درقــم، افزود: طــاب خارجی زیــادی از 120 ملیت در 
ایــن شــهر درس می خواننــد و از ســوی دیگــر جایگاه 
زیارتــی قــم نقــش مؤثری در جــذب گردشــگر مذهبی 
دارد کــه در مطالعات باالدســتی نیز گردشــگری محور 

توسعه قم در نظر گرفته شده است.
معــاون امــور عمرانــی اســتانداری  ادامــه داد: بــا 
توجــه به نزدیکی فــرودگاه به منطقه ویــژه اقتصادی 
ســلفچگان و گمرک اســتان، فرودگاه قــم می تواند در 
زمینــه جابه جایی بار  یکــی از مهم ترین فرودگاه های 

کشور باشد.
بهشتی به مشکات فرودگاه اشاره و تأمین منابع 
مالــی را از مهم تریــن مشــکات ایــن طــرح عنــوان و 
بیــان کرد: طــرح بزرگ فــرودگاه نباید بر اســاس آورده 
ســهام داران آغاز می شــد، بلکه بخش خصوصی باید 
ســرمایه گذاری  طــرح،  شــروع  بــرای  مناســبی  آورده 
می کــرد و در مرحلــه بعد ســهام داران بــرای تکمیل و 

بهره برداری از آن کمک می کردند.
از  معارضــان  رفــع  مســئولیت  کــرد:  اضافــه  وی 
دیگــر مشــکات فــرودگاه قــم بــود کــه بــه مهم تریــن 
اختاف نظر بین ســرمایه گذار با دســتگاه های دولتی 
تبدیل شــد که این مســئولیت با سرمایه گذار است یا 

دستگاه دولتی؟
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با توجه به نزدیکی 
فرودگاه به منطقه ویژه 

سلفچگان، فرودگاه 
قم می تواند در زمینه 
جابه جایی بار  یکی از 
مهم ترین فرودگاه های 

کشور باشد

آیا می دانید سامانه صیاد چیست؟

ســامانه صیــاد )صــدور یکپارچــه الکترونیکی دســته چک( به منظــور یکپارچه ســازی فرایند صدور 
دســته  چک های بانکی پیاده ســازی شده است. این ســامانه با متمرکزسازی درخواست های دسته 
چک، امکان اعتبار ســنجی صاحبان حســاب و امضا را فراهم می ســازد و از اختصاص دســته چک به 
افراد فاقد صاحیت و بد سابقه جلوگیری می نماید و همچنین با اختصاص شناسه منحصربه فرد به 
هر برگ چک، استعام و پیگیری وضعیت چک تسهیل می گردد و باعث افزایش اعتبار دسته چک در 
تبادالت مالی کشــور می شــود. سامانه صیاد، با ثبت دسته چک های صادر شده یک بانک اطاعاتی 

یکپارچه و مدون از سوابق صدور دسته چک  در سراسر کشور ایجاد می کند.
این ســامانه به ســفارش بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران تهیه شده اســت. بانک های کشور 
پس از ثبت درخواست در سامانه صیاد و دریافت شناسه استعام )به ازای هر برگ چک( اجازه صدور 

دسته چک برای متقاضیان را پیدا می کنند.

یادداشت

حسن فالطون
کارشناس امور بانکی

کوتاه از اقتصاد استان

گردشگران در قم خرید زیر صد هزار تومانی چهل درصد 

فارس - عالی پور، معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم نیز گفت: 93درصد از زائرین استان 
در ایام پایانی سال گذشته با وسیله نقلیه شخصی آمدند و 64درصد از کسانی که به قم آمده بودند، 

قبا به این شهر سفر داشتند.
وی گفــت: 41درصــد از زائریــن کمتــر از 100هزار تومان در شــهر قم خرید داشــتند، فقط خرید هفت 
درصــد از زائریــن بــاالی 200هزار تومان بود. معــاون هماهنگی امــور زایران افزود: 34درصــد از زائرین 
اعــام کردنــد کــه حتما دوباره به شــهر قم می آینــد، هفت درصد هم اعام کردند که دیگر به این شــهر 

نمی آیند، آن ها مهم ترین دلیلشان برای سفر به شهر قم را ترافیک این شهر اعام کردند.
وی با اشــاره به ترکیب زائرین در شــهر قم گفت: بیشــترین زائرین از اســتان تهران و کمترین زائرین 
از اســتان خوزســتان اســت، 94درصــد از زائریــن به صــورت خانوادگی به شــهر قم آمدنــد، 35 زائرین 
شــهر قم، زائر اولی بودند و 86 درصد از زائرین بیش از یک روز در این شــهر اقامت داشــتند. عالی پور 
ادامــه داد: 39درصــد از زائریــن با توجه به اطاعات قبلی به شــهر قم آمدند، ســفر 14درصد از زائرین 
بــه شــهر قــم هم از طریق نقشــه بود، 44درصد از زائریــن از برنامه های حرم حضــرت معصومه)س( و 
مسجد مقدس جمکران استفاده کردند. وی گفت: برنامه های حرم حضرت معصومه)س( و مسجد 

مقدس جمکران همیشه مورد استقبال زائرین بوده است و آنها از این برنامه راضی هستند.

گلریزان خیرین برای شب عید ایتام استان قم

خبرگــزاری صــدا و ســیما - در جشــن گلریزان حــدود 500 میلیــون تومان برای مایحتاج شــب عید 
خانواده های ایتام استان قم جمع آوری شد.

مسئول انجمن ایتام استان قم گفت: با این هدایای خیرین 330 گوسفند و 17 قلم مواد غذایی و 
پوشاک مناسب برای 1350 خانوار زیر پوشش، تهیه، بسته بندی و از 25 اسفند ماه توزیع می شود. 
حجت االسام الجوردی توجه به مسکن و اشتغال مددجویان را از اولویت های جدی انجمن ایتام 
برشــمرد و افــزود: بــا کمــک های خیرین و با مشــارکت کمیته امــداد امام خمینی تا پایان امســال، 60 

واحد مسکونی به 60 خانواده ایتام واگذار می شود.
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تجارت

قول های مساعد برای راه اندازی قطار سریع السیر قم-اراک 
ایســنا  -مهدی زندیه وکیلی،  معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار مرکزی از قول های مســاعد جهت راه اندازی قطار سریع السیر قم-اراک 

خبر داد.

کفش و فرش دستباف، فرصت های حضور قمی ها در بازار عمان
عمــان بــا توجه بــه مزیت هــای ســرمایه گذاری که 
فراهــم نمــوده می توانــد بســتر جدیــدی بــرای تجــار 
ایرانــی قلمــداد شــود. چهاردهــم بهمن مــاه فرصتی 
بــود تــا تجــار ایرانــی در همایــش معرفــی فرصت های 
بازرگانی و ســرمایه گذاری ایران و عمان، با بسترهای 

سرمایه گذاری و تجارت با عمان بیشتر آشنا شوند،
 چنانچه مدیرکل دفتر ســلطنت عمان در توســعه 
همکاری هــای اقتصــادی بــا ایــران در ایــن همایــش 
گفت: کشــور عمــان با فراهم نمــودن امکان مبادالت 
اقتصــادی و ارز و کاهــش مالیــات، شــرایط ویــژه و بــا 
صرفــه ای بــرای ســرمایه گذاران ایرانــی فراهــم نموده 

است.
عمــاد الشــکیلی افــزود: بــر اســاس بنــد 11 قانــون 
اساســی، اقتصاد ملی بر پایــه عدالت و اصول اقتصاد 
آزاد بنا شده است و هر فردی که می خواهد در عمان 
تجارت نماید، دولت حقوق وی را تضمین و نســبت 

به گسترش کسب وکارش حمایت می کند.
دیگــر  کشــورهای  از  بســیاری  کــرد:  اضافــه  وی 
مقرراتشــان به گونه ای تضمین شــده که امــکان کار در 
آن کشــورها وجود ندارد؛ ولی در عمان عاوه بر این که 
شــرایط کار کردن فراهم اســت، سرمایه گذاران خارجی 
کــه تجــار عمانــی دارا  از همــان حقوقــی برخوردارنــد 

می باشند.
وی گفــت: قانــون کشــور عمــان در اختیــار بخــش 
دولتــی اســت کــه اگــر بــه گزارش هــای بانــک جهانــی 
مراجعــه کنیــد متوجه می شــوید کــه این کشــور یکی از 

قوی ترین سیستم های مالی در سطح جهان را دارد.
دیگــر  از  را  کار  و  کســب  بــودن  راحــت  الشــکیلی 
مزیت هــای ســرمایه گذاری در عمــان بیــان و اضافــه 
کرد: اصواًل کشــور ما تســهیات خوبی برای کسب وکار 
خارجی به ویژه برای ایرانیان قائل اســت و ویزاهای 

درخواستی حداکثر در 2 روز صادر می شود.
اینکــه  بــر  عــاوه  عمــان  دولــت  داد:  ادامــه  وی 
بــرای  را  بندهــا  و  قیــد  و  بروکراســی  فرآیندهــای 
ســرمایه گذاران کم کرده، هزینه هایی مثل مصرف آب 
و برق در مناطق آزاد عمان کمتر از جاهای دیگر است.
 100 تــا   70 کــرد: ســرمایه گذار می توانــد  بیــان  وی 
درصــد ســرمایه خــود را در کشــور عمــان بــه نــام خود 

داشته باشد.

مدیــرکل دفتر اقتصــادی عمان در ایــران گفت: بر 
اســاس تحقیقاتــی کــه ســال گذشــته میــادی انجام 
شــد، ســرمایه گذاری در بخش هــای حمــل و نقــل، 
تدارکات، بهداشــت، فلزات و شــیات بــرای ایرانیان 

سودآورتر می باشد.
وی گفــت: در حــال حاضــر شــرایط ســه بنــدر عمان 
شامل ‘صحار، دقم و صاله ‘برای ارسال کاالهای ایرانی 

به کشورهای حاشیه خلیج فارس مناسب است.
وی بــا اشــاره بــه ایــن که فعــاالن اقتصــادی ایران 
می تواننــد از بنادر عمان برای صادرات کاال اســتفاده 
نماینــد اضافــه کــرد: بــه طور حتــم تجــار ایرانــی بندر 
صحار را به خوبی می شناسند و روابط تجاری خوبی 
بیــن ایــران و ایــن بنــدر وجــود دارد و می تــوان از این 
بندر برای ارســال کاال به بنادر اروپایی و سایر کشورها 

استفاده نمود.
وی بــا تأکیــد بــر پیــدا کــردن راه حل هایــی بــرای 
کاهــش هزینــه و افزایــش بهــره وری ادامــه داد: بنــدر 
ســاله ســومین بنــدر بــزرگ جهــان بــرای ارســال کاال 
بــه  نســبت  آن  ظرفیــت  از  می تــوان  کــه  می باشــد 
صــادرات کاال بــه کشــورهای آفریقایــی مثــل تانزانیــا، 

نیجریه و اوگاندا استفاده کرد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه تعرفــه صفــری کــه بــرای 
صــادرات بیــن کشــورهای عربی و عمان وجــود دارد، 
محصــوالت ایرانــی از طریــق ایــن بنــادر می توانــد به 

کشورهای عربی و سایر کشورها صادر شود.
دبیــرکل اتــاق مشــترک ایــران و عمــان نیــز در این 
همایش با اشــاره به موقعیت اقتصادی کشــور عمان 
گفــت: نــرخ رشــد اقتصادی این کشــور در پایان ســال 

2016، ســه درصــد بــوده و در ســال 2017، نــرخ رشــد 
صــادرات غیرنفتی بــه هفت درصد می رســد و میزان 

اتکا به نفت کاهش می یابد.
آرزو جمالــی افــزود: نــرخ تــورم در کشــور عمــان 1.1 
درصد اســت و از یک ثبات اقتصادی برخوردار اســت 
بــه طوری که بــا وجود تجربه بحران هــای اقتصادی، 
همــواره نــرخ برابــری دالر و ریــال عمــان ثابــت و 2.6 
درصد اســت و از درآمد ســرانه باالیی، حدود 17 هزار 

دالر در سال 2016 برخوردار بوده است.
وی بیــان کــرد: ایران به ســبب موقعیت راهبردی 
جغرافیایی و دسترســی به کشــورهای آسیایی با 150 
کشــور دنیــا دارای روابــط بازرگانــی و تجــاری اســت و 
می توانــد بــا عمان نیــز از طریــق ثبت شــرکت، روابط 

تجاری مناسبی داشته باشد.
فــوالد،  آهــن،  چــدن،  محصــوالت  افــزود:  وی 
محصــوالت کشــاورزی و میــوه، مــس، انــواع نباتات، 
روغن های ســبک، گندم، قیر، محصوالت شیمایی، 
دام زنده، گوشــت و ســوخت های معدنــی مهم ترین 

اقامی است که از ایران به عمان صادر می شود.
جمالی اضافه کرد: همچنین ماشین آالت، وسایل 
نقلیه ســبک، قطعات یدکی، محصوالت شــیمیایی، 
معدنــی، مــواد پاســتیکی و آلومینــوم از محصوالتــی 

است که از کشور عمان به ایران وارد شده است.
بــه گفتــه وی، ثبت شــرکت بــا 100 درصــد مالکیت 
ایرانی در مناطق آزاد، أخذ اقامت، تســهیات بانکی 
و برخــورداری از روابــط قــوی بانکــی، مزایــای حضــور 

بازرگانان ایرانی در کشور عمان است.
ابوالفضــل خاکــی، رئیس اتــاق بازرگانــی، صنایع، 
معــادن و کشــاورزی قم  نیــز در ابتدای ایــن همایش 
با اشــاره به ســفر هیئت تجاری اســتان قــم به عمان 
اظهــار کــرد: این هیئــت در آینده نزدیک بــا حضور 20 
نفر از فعاالن اقتصادی استان در بخش های مختلف 
همچون صنعتی و گردشــگری به عمان ســفر می کند 
تا فعاالن اقتصادی قم بتوانند به صورت مستقیم با 

همتایان عمانی خود مذاکره کنند.
وی افزود: اســتان قم در زمینه تولید کفش حرفی 
بــرای گفتــن دارد و ســالیانه حــدود 100 میلیــون دالر 
کفش از قم به خارج از کشور صادر می شود، همچنین 

فرش دست باف استان نیز شهرت جهانی دارد.

یادداشت
آشنایی با  خدمات الکترونیکی بیمه ای در تأمین اجتماعی

       

ارائــه خدمــات غیرحضــوری از مهم تریــن راهبردهــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت و ایــن 
ســازمان ٢٠ خدمت را در بخش بیمه ای به بیمه شــدگان، مســتمری بگیران و کارفرمایان به صورت 

الکترونیکی ارائه می کند.
اجرای »پروژه خدمات و سازمان الکترونیک« بر اساس تکلیفی است که سیاست های کلی نظام 
اداری اباغــی مقــام معظــم رهبــری، بند »ج« مــاده »٤٦« قانون برنامه پنجم توســعه، ماده »٣٦« و 
»٣٧« قانون مدیریت خدمات کشوری، نقشه راه اصاح نظام اداری کشور و نقشه راه توسعه دولت 

الکترونیک مشخص کرده و قرار است در تمام دستگاه های اجرایی عملیاتی  شود.
سازمان تأمین اجتماعی از معدود دستگاه های اجرایی کشور است که با بسیج امکانات و منابع 
انســانی از همــان آغــاز، اراده خــود را در لبیــک عملی به فرمــان مقام معظم رهبری نشــان داد و طی 

جلسات مختلف، کمیته های کاری و تخصصی را تشکیل و فعال کرد.
هم زمان با ستاد مرکزی سازمان در تهران، ادارات کل و مدیریت های درمان استان ها نیز دست 
به کار شدند تا از قافله توسعه دولت الکترونیک جا نمانند. نگاه سازمان تأمین اجتماعی نسبت به 
حــوزه IT و فنــاوری از ابتــدای آغاز به کار دولت تدبر و امید تغییر کــرده و به این حوزه نگاه جدی تری 

دارد و همین رویکرد ارائه خدمات الکترونیک، شاهدی بر این ادعا است.
یــادآوری ایــن نکتــه الزم اســت در دولــت یازدهــم اقدامــات خوبــی در راســتای توســعه خدمــات 
الکترونیک آغاز شــده که ســازمان تأمین اجتماعی هم وظیفه خود می داند در این راســتا قدم های 

مهمی بردارد کما اینکه به خوبی اقدامات مؤثری را آغاز کرده است.
ابــاغ الکترونیــک احــکام مطالباتــی کارفرمایــان، ســامانه رؤیــت ســوابق بیمه شــدگان، ســامانه 
فیــش حقوقــی و احــکام مســتمری بگیران، پرداخت حق بیمــه از طریق تلفن همــراه، برگ پرداخت 
کلیــه بیمه شــدگان غیراجبــاری، ارســال و پرداخت حق بیمه اینترنتی و تشــکیل پرونــده الکترونیک 
بیمه شــدگان، چنــد نمونــه از عناوین خدمات الکترونیکی هســتند که ســازمان تأمیــن اجتماعی به 
مخاطبــان خــود ارائــه نمــوده و باعث گردیده تــا از میلیون ها تردد درون شــهری و حتی بین شــهری 

مراجعان به شعب سراسر کشور کاسته شود.
ایــن خدمــات ٨ گانــه پس از تصویب، در دســتور کار ســازمان تأمیــن اجتماعی قرار گرفــت و اکنون 
بــا تدویــن ســامانه مربوطه شــاهد هســتیم کــه خدمــات فوق الذکر ســازمان در کل کشــور بــه صورت 
الکترونیکــی ارائه می شــود و کمک بزرگی به حفظ محیط زیســت، کاهش آلودگــی ها، کاهش مصرف 
سوخت، انرژی و ترافیک کرده است. انتظار می رود در فازهای بعدی، مدیریت یکپارچه سامانه ها، 

اصاح فرایندها و اجرای معماری بر اساس الگوها و مدل های روز دنیا انجام شود.
با اجرای طرح ارائه خدمات غیرحضوری بر پایه فناوری اطاعات و ارتباطات و از طریق اینترنت، 
هزینه هــای مرتبــط بــا آن بــه صورت چشــمگیری کاهش یافته اســت. ارائــه خدمــات غیرحضوری از 
مهم تریــن راهبردهــای این ســازمان اســت و ســازمان تأمین اجتماعــی ٢٠ نوع خدمــات را در بخش 

بیمه ای به بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان به صورت الکترونیکی ارائه می کند.
پرونده الکترونیک، تکمیل و بهبود سامانه اطاع رسانی سوابق تأمین اجتماعی و ساخت پایگاه 
متمرکز ســوابق، نام نویســی متمرکز کارگاه، تشکیل پرونده و اختصاص شماره تأمین اجتماعی کارگاه 
SSN و ایجاد سامانه جامع مشاغل سخت و زیان آور، از جمله اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در 

جهت ارائه خدمات غیرحضوری است.
بر اســاس اعام رســمی این سازمان از دیگر خدمات الکترونیک تأمین اجتماعی در بخش بیمه ای 
می تــوان بــه اجرای فاز دوم طرح نام نویســی متمرکز مخاطبان ســازمان و بهره برداری از شــماره تأمین 
اجتماعــی SSN )اختصــاص کــد تأمیــن اجتماعی بــرای همه افراد تحت پوشــش(، الیه بنــدی و ایجاد 
فرآیند شناســایی و دسترســی به ســوابق ناشــناس گذشــته و تعامل با ســایر صندوق های بیمه ای به 
منظور شناســایی و رفع هم پوشــانی های برون سازمان و تعمیم بهره برداری از سامانه استعام ارتباط 
بیمه ای، مشاهده پرونده کارگاهی توسط کارفرما وایجاد سامانه های پیامکی به مخاطبین اشاره کرد.

محمد تلخابی
کارشناس ارشد روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی استان

کوتاه از اقتصاد استان

تامین اقالم مورد نیاز ایام نوروز مردم قم

ایرنا - امیر محمدی چهر، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان قم گفت: بر اســاس اطاعات ســتاد تنظیم بازار، مواد پروتئینی و برنج مورد نیاز مردم قم در 
ایام نوروز به اندازه کافی ذخیره سازی شده است و مشکلی برای توزیع این اقام در شب عید وجود 

ندارد.
اقام مورد نیاز ایام نوروز مردم قم به میزان کافی تامین شده است.
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رقابت از گذشته تا کنون در میان صنایع مختلف شایع بوده و همه بر این واقفیم که کسب و کار بدون 
رقابت معنی ندارد. رقابت زمانی رخ می دهد که سازمان ها و یا شرکت ها، محصوالت یا خدمات شبیه 
به هم ارائه می دهند و مشتریان هدف آنها، به آسانی می توانند از هر شرکتی که می خواهند خرید کنند. 
بــه بیــان دیگر در علم اقتصاد نشــان داده شــده که قدرت رقابت، ناشــی از شــرایط ســاختاری یک 
صنعــت ماننــد تعداد و اندازه شــرکت ها، تمایــز محصوالت و یکپارچگی عمودی اســت. به طور مثال 
نوع محصول ارائه شــده توســط رقبا شــدت رقابت را تغییر می دهد. بنابراین وقتی رقبا یک محصول 
یکسانی را تولید می کنند، شدت رقابت میان آنها باال بوده و زمانیکه محصوالت مختلفی به یک بازار 
ارائه می دهند، شــدت رقابت کاهش می یابد. با این وجود اســتدالل شــده اســت که میزان شــباهت 
کســب و کار بیــن رقبــا، بــر شــدت رقابت میان آنهــا تاثیر می گذارند. درجــه باالیی از همســانی و  وجود 
تنش های رقابتی بین شــرکت های رقیب، منجر به یک وضعیت رقابت شــدید می شــود. با این حال 
درجه شــدت رقابت میان رقبا، با ســطح خصومت و دشــمنی بین آنها نیز رابطه دارد. بنابراین وقتی 
رقابت قوی است، تنش و اغتشاش هم وجود دارد. این تنش ها در رقابت منجر می گردد، رقبا سعی 
کنند منافع خود را به حداکثر رســانده و هر یک برای برآورده کردن منافع شــخصی خود رقابت کنند. 
عــاوه برایــن، ایــن امر موجب می شــود تا هیچ یک از آنها حاضر نشــوند با رقبایشــان در فعالیت های 
گروهی مشارکت کنند. زیرا آنها به برآورده شدن منافع شان به طور همزمان اعتقاد ندارند و در روابط 
با یکدیگر از تعامل دوری می کنند. یکی از عواقبی که رقبا با وجود تنش دچار آن می شوند این است 
که فضای کســب و کار در یک صنعت متشــنج شــده و چالش ها و بحران های زیادی رقبا را در ســطح 

ملی و بین المللی تهدید میکند. ولی راهکار چیست؟
موضوعــی کــه میتوانــد رقبــا را از تنش و اغتشــاش دور کند، نقطــه مقابل رقابت یعنی همکاری اســت. 
همکاری و تعاون به معنی شــرکت در انجام کاری و شــریک شــدن در منابع آن، از دیرباز تا کنون در میان 
صنایع گوناگون تا حدودی وجود داشته و یک نمونه بارز آن، تعاونی ها می باشند که در سال 1995 میادی 

توسط اتحادیه بین المللی تعاون، به تصویب رسید. ولی آیا همکاری میان رقبا امکان پذیر است؟
برای پاســخ به این ســوال باید گفت که همانگونه که وجود رقابت امری ضروری در فضای کســب و 
کار بوده، وجود همکاری نیز الزم اســت. موضوع همکاری و مشــارکت میان رقبا که امروزه در بســیاری 
از ســازمان ها و شــرکت های جهان مشــاهده می شود دارای مفهومی باالتر از شرکت های تعاونی و یا 
شــرکت در انجام کارهای گروهی اســت. موضوع جدیدی در علم اقتصاد و مدیریت کسب و کار جهانی 
کــه بیشــتر رقبــای پیشــرو و حرفــه ای در صنایع مختلــف از آن بهره مــی برند، همکاری رقابت اســت. 
همکاری رقابت اشاره به دو عنصر متضاد همکاری و رقابت در کنار یکدیگر دارد که در چند دهه اخیر 
به عنوان راهکاری جدید برای افزایش ســود و منفعت میان شــرکت های رقیب به کار گرفته می شود. 
همــکاری رقابــت به این نکته اشــاره دارد که رقبا می توانند همانگونــه که با یکدیگر رقابت میکنند، در 
برخی امور با یکدیگر همکاری داشته باشند. برای درک بهتر مفهوم همکاری رقابت، میتوان گفت که 
همانگونه که کسب و کار یک جنگ نیست، با وجود رقبا، یک صلح هم نمی تواند باشد. زیرا با تمام 
همــکاری هــا و مشــارکت های گروهی، هنوز جنگ میان رقبا در رابطه با گرفتن ســهم، دیده میشــود. 
بنابراین در این بخش مطالعه، به این سوال جواب داده می شود که اگر کسب و کار یک جنگ نیست 

و یک صلح نیست، پس چه چیزی است؟  
در پاســخ به این ســوال می توان اشــاره کرد که کسب و کار به طور همزمان هم یک جنگ و هم یک 
صلح تلقی می گردد و اینجاست که وجود دو عنصر متضاد همکاری و رقابت در کنار یکدیگر معنا پیدا 
میکند. زمانی که رقبا برای خلق یک ارزش منحصر به فرد و یا ایجاد یک بازار جدید گرد هم می آیند، 
درون کسب و کار یک عنصر همکاری، نهفته و زمانی که رقبا برای تصاحب آن ارزش و یا تقسیم سهم 
و یــا بــازار جدیــد تاش می کنند درون کســب و کار یک عنصــر رقابت، نهفته اســت. بنابراین طبق این 
توضیحــات رقبــا می تواننــد در جنگ کســب و کار، بــدون از بین بردن رقیب خود، بــا او صلح کرده و به 

طور همزمان رقابت و همکاری کنند.

گردشگری

عدم افزایش بهای بلیت ناوگان عمومی جاده ای استان قم در سفرهای نوروز 97
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای-  معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم از عدم افزایش بهای بلیت 

یادداشتسفرهای نوروز 97 )ناوگان عمومی جاده ای( خبر داد. 

زهرا شوندی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

قم، تمدن هفت هزار ساله
همایش قم، تمدن هفت هزار ســاله طی روزهای 
نهــم و دهم اســفند ماه ســال جاری بــا هدف معرفی 
جاذبه های گردشــگری قم و با حضــور فعاالن عرصه 

گردشگری از قم و دیگر استان ها برگزار شد.
حجت االســام والمســلمین مجتبــی ذوالنــوری، 
اســامی  شــورای  مجلــس  در  قــم  مــردم  نماینــده 
در ایــن همایــش  بــا تأکیــد بــر ضــرورت فراهــم کــردن 
قــم  در  گردشــگر  جــذب  بــرای  الزم  زیر ســاخت های 
گفــت: در اســتان قــم زیرســاخت های الزم و ضروری 
گردشــگری وجــود نــدارد،  درحالــی کــه ظرفیــت ایــن 
اســتان در توریسم سامت، توریســم تاریخ و توریسم 

فرهنگی و زیارتی بسیار زیاد است.
وی  بــا بیــان اینکه امــروز باید این  قبــول کنیم که 
توریســم بــه عنــوان یک صنعــت اثرگــذار در همه دنیا 
مطرح شده است، به گونه ای که تاثیر بسیار زیادی در 
تأمین بودجه  های کشور های مختلف دنیا داردتاکید 
نمود:برخی از کشور ها بیش از 50 درصد از هزینه های 
خــود را از طریــق صنعت توریســم تأمیــن می کنند اما 
متاســفانه تاکنون نتوانســته ایم در ایــن زمینه توفیق 

چندانی داشته باشیم.
وی بــا بیان اینکــه جاذبه های گردشــگری زیادی 
در استان قم وجود دارد گفت: متاسفانه جاذبه های 
گردشــگری اســتان قم به درستی معرفی نشده است 
و حتــی بســیاری از ســاکنان قــم نیــز از جاذبه هــای 
گردشــگری این اســتان اطاعــی ندارنــد و این ضعف 

بسیار بزرگی است که باید برطرف شود.
ذوالنــوری عنوان کرد: مســؤوالن بایــد برای معرفی 
جاذبه های گردشگری استان قم بیش از پیش تاش 
کننــد در غیر این صورت باید مدیریت این مســئله نیز 
به خود مردم واگذار شــود، چراکه مردم بهتر می توانند 

مسایل را مدیریت و مشکات را برطرف کنند.
هــای  قــم ظرفیــت  اســتان  کــرد: در  تصریــح  وی 
بســیاری از جمله حــرم کریمه اهل بیت)ع(، مســجد 
مقدس جمکران، حوزه علمیه و ســایر اماکن تاریخی 
و گردشــگری وجود دارد که با جذب توریسم مذهبی 
در اســتان قــم می توانیــم در ایجاد اشــتغال و اقتصاد 
نقــش مهمــی ایفــا کنیــم و صنعــت گردشــگری را در 

استان رونق بخشیم.
اســتاندار قــم دیگر ســخنران این همایــش بود که  

ایجــاد بســترهای اعتمــاد ســاز بــرای حضــور ســرمایه 
گــذاران بخــش گردشــگری در قــم را امری مهــم تلقی 
کــرد و گفــت: اعتقــاد مــن بــر ایــن اســت کــه در حــوزه 
گردشــگری باید از ظرفیت بخش خصوصی اســتفاده 
کرد و باید به ســرمایه گذاران اطمینان داده شــود که 

از حمایت کامل برخوردار هستند.
 ســید مهــدی صادقــی گفــت: اســتان قم ســاالنه 
پذیــرای 20 میلیــون نفــر زائــر داخلــی و 3.5 میلیــون 
نفــر توریســت خارجــی اســت و در حــال حاضر بخش 
عمــده ای از اقتصــاد اســتان قــم در حوزه گردشــگری 
ظرفیت هــای  زمینــه  ایــن  در  و  اســت  خدمــات  و 

اقتصادی خوبی وجود دارد.
وی بــا تأکید بر ضرورت جذب گردشــگر در اســتان 
اســتان  در  خوبــی  بســیار  ظرفیت هــای  افــزود:  قــم 
قــم وجــود دارد امــا بایــد تــاش  شــود تــا بســتر و زیــر 
ســاخت های الزم بــه منظــور پذیرایــی و میزبانــی از 

گردشگران فراهم شود.
شــهردار قــم  نیــز در نشســت تخصصــی  همایــش 
بــا بیــان اینکــه بــدون حراســت از صنایع گردشــگری 
نمی توانیم به رشــد و توســعه برســیم، گفــت: اهداف 
مــورد نظــر ما در راســتای تغییر وضعیــت از اقتصادی 
نفتی به سمت اقتصاد گردشگری به خوبی مشخص 
اســت امــا در ایــن راســتا بایــد روش هــا و راهکارهــای 

مناسب مورد توجه قرار گیرد.

 مرتضی سقائیان نژاد  با اشاره به اینکه افراد فعال 
در حــوزه گردشــگری بــه خوبــی نســبت به مشــکات 
ایــن حــوزه در اســتان قــم آگاهــی دارنــد، اظهــار کــرد: 
ثروت هــای بزرگی در اختیار ماســت امــا نمی توانیم از 

این ثروت ها به شیوه مطلوب حراست کنیم.
صنایــع  از  حراســت  بــدون  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
گردشگری نمی توانیم به رشد و توسعه برسیم، مطرح 
کــرد: اهــداف مورد نظــر ما در راســتای تغییــر وضعیت 
از اقتصــادی نفتــی بــه ســمت اقتصــاد گردشــگری بــه 
خوبی مشــخص اســت اما در این راستا باید روش ها و 

راهکارهای مناسب مورد توجه قرار گیرد.
ســقائیان نژاد از حضور ســاالنه بیش از 20 میلیون 
زائــر در شــهر مقــدس قــم یــاد کــرد و ادامــه داد: زمان 
مانــدگاری این زائران در شــهر قم قابل توجه نیســت 
امــا می توانیــم بــا شــناخت مطلــوب شــرایط قــم در 
راســتای فعال سازی ظرفیت های شــهر گام برداشته 

و به نتیجه موردنظر برسیم.
نیــاز  مــورد  زیرســاخت های  تامیــن  لــزوم  بــر  وی 
گردشــگری در قم تاکیــد کرد و افزود: وحــدت افرادی 
کــه برای تقویــت صنعت توریســت داوطلب هســتند 
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، بــرای اینکــه مدیریــت 
یکپارچه شــهری محقق شــود همگان بایــد در حوزه 

عمل در کنار یکدیگر قرار گیرند.
حــاج رضایــی، دبیــر اجرایی همایش قــم، با بیان 

اینکــه ایــن همایــش یــک طــرح اقتصــادی فرهنگــی 
بــوده کــه مقدمــات اجرایــی آن از ســه مــاه پیــش در 
شــهرداری قم کلید خورده اســت افزود: این همایش 
در حقیقــت بــرای رونــق بیشــتر صنعــت گردشــگری 
به عنــوان یــک صنعــت نوین و مــدرن و بــا حمایت و 
همــکاری بخــش خصوصــی اســتان در حــال انجــام 
بوده و ســرمایه گذاری های قابل توجهی نیز برای این 

مورد در نظر گرفته  شده است.
وی گفــت: خدمــت رســمی پلیــس گردشــگری در 
استان قم به عنوان دومین استان کشوری نیز در قالب 
این همایش به صورت رســمی راه اندازی خواهد شد تا 
در خدمــت خیل عظیم گردشــگران و زائــران ورودی به 

شهر قم در طول سال باشد.
فرهنگــی  میــراث  کل  اداره  گردشــگری  معــاون 
اســتان قــم نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه ظرفیت 
بالقــوه قــم در زمینٔه گردشــگری ابراز کــرد: قم با توجه 
بــه موقعیــت جغرافیایــی خاصی که در آن واقع شــده 
ظرفیت و پتانســیل خاصی در جذب گردشگر داشته 
کــه اســتفاده از ایــن ظرفیت هــای موجــود نیازمنــد 

برنامه ریزی و سرمایه گذاری است.
ســید مجتبــی فرهــادی قمــی ادامــه داد: بخــش 
اســتان  اقتصــادی  توســعه  محــور  قــم  گردشــگری 
شناخته شــده که باید به درستی هدایت و توسعه پیدا 
کند، بوم گردی، کویرگردی،گردشگری تاریخی و مذهبی 
ازجملــه ظرفیت هــای مهــم قــم در بخــش گردشــگری 

است.
انجمــن صنفــی مجتمع هــای  رئیــس  همچنیــن 
گردشــگری و واحدهــای پذیرایــی اســتان قــم گفــت: 
و  اســت  گردشــگری  بخــش  اســتان،  توســعه  محــور 
توســعه ایــن بخش به نفــع تمام بخش ها در اســتان 

قم خواهد بود.
ســید جــواد جالی نژاد  با اشــاره بــه مجتمع های 
اســتان  در  داشــت:  اظهــار  اســتان  گردشــگری 
120مجتمــع گردشــگری و مجتمع بیــن راهی داریم و 
در طول ســال به خصوص ایام نوروز مسافران زیادی 

از محورهای مواصاتی استان قم عبور می کنند.
در ایــن همایش از تندیــس یوز ایرانی  بر روی یک 
از آثــار مکشــوفه در منطقــه قــم رود بــا قدمت هشــت 

هزار ساله رونمایی شد.
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عمران  شهری

روستاهای قم تحت پوشش کامل خدمات مخابرات قرار گیرند
اســتانداری - اســتاندار قم در ســفر وزیر فناوری اطاعات و ارتباطات به قم با اشــاره به مشــکل خط تلفن 40 روســتای قم، خواســتار ایجاد 

زیرساخت های مخابراتی روستاهای قم شد.

۴ هزار هکتار از مساحت قم نیازمند فعالیت های بازآفرینی شهری
و  راه  مدیــرکل  صبــوری،   - شهرســازی  و  راه 
شهرســازی اســتان قــم گفت: حــدود 4 هــزار هکتار از 
مســاحت شــهر قــم نیازمنــد فعالیت هــای بازآفرینــی 
شــهری اســت کــه این میــزان بیــش از 700 هــزار نفر از 

جمعیت قم را در برمی گیرد.
بــه  بــا اشــاره  قــم،  بازآفرینــی شــهری  دبیــر ســتاد 
پیشــنهاد وزارت راه و شهرســازی بــرای هزینــه کرد 30 
درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی برای بازآفرینی 
محات ناکارآمد شــهری خاطرنشان  ساخت: با توجه 
بــه اینکــه جمعیت قابــل توجهی از ســاکنان شــهر قم 
در بافــت ناکارآمــد شــهری ســکونت دارنــد، نیازمنــد 
بهبــود  بــرای  اعتبــار  درصــد   30 از  بیــش  تخصیــص 

وضعیت کالبدی و اجتماعی محات مذکور هستیم. 
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان با اشاره به اینکه 
در محــدوده بافــت ناکارآمد شــهری زمین ملی وجود 
نــدارد توضیــح داد: بــرای تملــک و بازآفرینی محات 
از  اعتبــار  ریــال  از 90 میلیــارد  بیــش  اســتان،  هــدف 

سازمان ملی زمین و مسکن پیشنهاد شده است.
بیــن   وی گفــت: شــاخص های توزیــع منابــع در 
اســتان ها در ســال 1397 براســاس ســه شــاخص فقر 

توزیــع  و  شــهری  آوری  تــاب  و  ناپایــداری  شــهری، 
فضایــی خواهــد بــود. صبــوری افــزود: بر مبنای ســه 
شــاخص فوق اســتان قــم 2.8 درصــد از کل بودجه و 

اعتبارات بازآفرینی شــهری را به خود اختصاص داده 
است. 

وی ضمــن اشــاره به محور هــای برنامــه بازآفرینی 
شــهری محات در سال 1397 توضیح داد: بهسازی 
ونوســازی و مقاوم ســازی مســکن، توســعه خدمات 
روبنایــی در مقیــاس شــهری و محله ای و بهســازی و 
ارتقــای خدمــات زیربنایی محله و توســعه فضا های 
شــهری از محور های برنامه بازآفرینی شهری محات 
در سال 1397 است که با هدف افزایش زیست پذیری 
شــهر ها و ارتقــاء کیفیــت زندگــی شــهروندان طراحــی 

شده است. 
دبیر ســتاد بازآفرینی پایدار شهری و مدیرکل راه و 
شهرســازی استان قم ضمن اشــاره به تدوین برنامه 
جامــع اقدام مشــترک بــرای اولین بار در ســال جاری 
خاطــر نشــان ســاخت: دســتگاه های اجرایــی عضــو 
ستاد بازآفرینی در تدوین و تنظیم برنامه 1397 برای 

رویکرد محله محوری اهمیت ویژه ای قائل شوند.

استاندار قم:

مونوریل قم آینه دق
ســپهر اقتصــاد - اســتاندار قم گفــت: پــروژه مونوریل 
طرحی بی حساب و کتاب بود که به استان تحمیل شد.

ســید مهــدی صادقی با اشــاره به اینکــه برخی به 
بهانــه مونوریــل به دنبــال حذف خط B متــرو بودند 
افــزود: بــا تاش های زیــاد و رایزنی ها توانســتیم خط 
B از پردیســان بــه حــرم مطهر را مصــوب کنیم که هم 

اکنون به دنبال تجهیز کارگاه در پردیسان هستیم. 
استاندار قم گفت: منوریل قم، مبنای کارشناسی، 
نیازســنجی و مطالعاتــی نداشــت و علــی رغــم هزینــه 
ســنگین، این پــروژه داســتان غم انگیزی اســت که در 

باتکلیفی به سر می برد. 
اســتاندار قم با اشــاره به اینکه این پروژه به مدت 
ســه سال است متوقف شده افزود: قطع اعتبار برای 
اجــرای این پروژه همانند قطع کــردن پا برای حرکت 
اســت و بــا ایــن وضعیــت نمی تــوان منوریــل را ادامه 
داد. وی اظهار داشــت: منوریلــی که قرار بود به طول 
18 کیلومتــر در اســتان قــم اجرایی شــود بــرآورد اولیه 
آن هــر کیلومتــر 20 میلیــارد تومــان بوده اســت، بنده 

در ســال 94 پــس از أخــذ مســئولیت بــا یــک حســاب 
متوجــه  مســئوالن  و  کارشناســان  بــا  سرانگشــتی 
شــدیم که هر کیلومتر آن 70 میلیــارد تومان هزینه در 

برخواهد داشت. 

صادقــی یــادآور شــد: امــروز بــا توجــه بــه وضعیت 
اقتصــادی از نظــر متخصصــان هــر کیلومتــر منوریــل 
بــه مبلــغ 100 میلیــارد تومــان اجرایی خواهد شــد که 

اعتباری هنگفت می طلبد.

و  طــرح  از  گرفتــن  ایــراد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
پروژه ای، کاری آسان است؛ اما ارائه راهکار با سختی 
اتخــاذ می شــود و این پــروژه با دشــواری های زیادی 
مواجه شده اســت. استاندار قم بیان کرد: این پروژه 
همچون آئینه دق روبروی مســئوالن قم و مردم قرار 
دارد اگــر آن را تخریــب کنیم دچار یک ســری مســائل 
را بســازیم  اگــر بخواهیــم آن  و گرفتــاری می شــویم و 
می گوینــد بــا هزینه هــای هنگفــت پیــش رو این طرح 

توجیه اقتصادی ندارد.
وی گفت: در ارتباط با رفع مشــکل منوریل قم، به 
یک حداقل مسافت راضی شده و فرضی را برای طول 
آن قرار داده ایم که بتواند در بحث توریسم مذهبی قم 
در آینده نقش ایفاء نماید و گرنه طرح توجیهی ندارد.

صادقی بیان کرد: برای رفع این بحران و داســتان 
غم انگیــز منوریــل، یک فاصلــه 4/7 دهــم کیلومتر از 
قسمت ایستگاه ترکیبی تا میدان مطهری که شرایط 
خــاص و نیــاز به عبــور از جلوی حــرم مطهــر را ندارد، 

تصویب شده است.

ادامه از صفحه 5
تراژدی غم انگیز فرودگاه قم

 
وی خاطرنشــان کرد: در این منطقه 13 واحد مرغداری، پنج واحد دامداری و یک واحد معدنی 
قــرار دارد و از طرفــی جزء مراتع حاشــیه شــهر و محل چرای دامداران نیز می باشــد کــه این واحدها از 
ســرمایه گذار شــکایت کردند و ســرمایه گذار نیز اقدام به رفع معارض نکرد؛ در نتیجه سیســتم قضایی 

طرح را متوقف کرد.
معاون اســتاندار قم با اشــاره به ســخنان برخی مســئوالن مبنی بر اینکه فرودگاه فاقد مجوز است 
تصریح کرد: این گونه نیســت که طرح بزرگ فرودگاه قم فاقد مجوز باشــد، بلکه بخشــی از دســتگاه ها 
مجــوز داده بودنــد، برخــی نداده بودند و برخی نیز مجوز مشــروط داده بودند که در مجموع عده ای 

می گفتند که طرح مجوز ندارد.
وی در ادامه گفت: فرودگاه قم مجوزی برای واگذاری ســهام به مردم نداشــته اســت، ســهام باید با 
طی مراحل قانونی، از طریق بورس عرضه می شد؛ ولی استانداری قم حافظ سرمایه های مردم است.
مدیر فرودگاه بین المللی قم نیز در گفت وگو با ایرنا اظهارکرد: به حکم صادرشده از سوی دستگاه 

قضایی برای فرودگاه قم تمکین کرده ایم؛ اما حق اعتراض را برای خودمان محفوظ می داریم.
نصیــر نصیــری جهــرودی گفــت: در مدت ســه ســال کــه از توقــف ســاخت فــرودگاه بین المللی قم 
می گذرد، به شــخصه چندین بار درخواســت برگزاری جلســه با مســئوالن اســتان داشــته ام و بارها و 
بارهــا پیــش یکایــک معاونت های اســتانداری رفته ام، نه جواب خاصی شــنیده ایم و نــه وقتی برای 
ماقات داده اند. اگر نیاز باشد پیگیری های انجام شده و مکاتبات و نامه هایمان را اعام می کنیم.

وی تصریــح کــرد: چنیــن رفتــاری بــا بزرگ ترین ســرمایه گذار بخــش خصوصی در شــهر مقدس قم 
جای تعجب دارد و به اعتماد سایر سرمایه گذاران نسبت به مجموعه استان قم لطمه می زند. 

وی ادامــه داد: جلســات حــل مشــکل فــرودگاه بــدون حضــور نماینــدگان ســرمایه گذار و مجــری 
فــرودگاه قــم )ارم کیش( برگزار می شــود؛ چطور این جلســه قرار اســت به نتیجه برســد زمانی که ما به 

عنوان مالک و مجری از جزئیات آن بی اطاع هستیم؟
قائــم مقــام شــهردار قــم در امور ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمــی نیز در خصــوص واگذاری 
فرودگاه قم به شــهرداری گفت: در این خصوص صحبتی بین مســئوالن ارشــد اســتان و نمایندگان 

مجلس صورت گرفته؛ ولی برای نحوه اجرای این کار هنوز تصمیم گیری قطعی انجام نشده است.
محمدرضــا معرفــت، با بیان اینکه شــهرداری قم نیز در این زمینه بررســی های الزم را برای اطاع 
از وضعیــت فعلــی فــرودگاه انجــام داده خاطرنشــان کــرد: شــهردار در نامــه ای خطــاب بــه اســتاندار 
درخواســت هایی برای این امر اعام کرده از جمله أخذ تمام مجوزها توســط اســتانداری و در مقابل 

متعهد به انجام وظایفی نیز از سوی شهرداری شده است.
وی با اشــاره به اینکه از واگذاری فرودگاه به شــهرداری اســتقبال می کنیم ادامه داد: شهرداری در 
این زمینه هر کمکی بتواند انجام می دهد و با توجه به امکانات فنی و عمرانی که در اختیار دارد و بر 

اساس مقررات، در زمینه جذب سرمایه گذار نسبت به ارگان های دولتی دست بازتری دارد.
وی در عیــن حــال تأکیــد کــرد: شــهرداری در ایــن زمینه داوطلب نیســت، بلکه با هــدف کمک به 

راه اندازی هرچه سریع تر فرودگاه اعام آمادگی کرده است.
معرفت اضافه کرد: فقط ورود شهرداری به مسئله فرودگاه کلید کار نیست، مجموعه ای از عوامل 

باید دست به دست هم دهند، به همراه وفاق بین مسئوالن، تا زمینه ها و بستر کار آماده شود.
وی با تأکید بر اینکه راه اندازی فرودگاه به نفع اســتان قم اســت خاطرنشــان کرد: فرودگاه به رونق 

اقتصادی و توسعه شهر کمک می کند و زمینه برای خدمات و درآمد بیشتر مهیا می کند.
امــا اخریــن اظهــار نظرهــا در مورد فــرودگاه قم بر می گــردد به اظهارات اســتاندار که قصــه فرودگاه 
را تــراژدی غم انگیــزی بــرای اســتان دانســت و گفــت: طــرح احداث فــرودگاه قــم بدون کارشناســی و 

مجوزهای مورد نیاز در سال 84 به دست یک فرد که اهلیتی نداشته کلید خورد.
استاندار افزود: این طرح چند سال ساخت و ساز غیر مجاز و برخی کارهای غیرقانونی با اعتراض 

و شکایت مردم و به حکم دستگاه قضایی متوقف شد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه پای بســیاری از مســئوالن بــرای حل موانع فــرودگاه قم به ایــن طرح باز 
شــده خاطــر نشــان کرد: متأســفانه تاکنون نتوانســته ایم همه مشــکات را حل کنیم امــا امیدواریم 
بــا ورود ســرمایه گذار مطمئــن و توانمنــد بتوانیم گام های نخســت حل و فصل ایــن معضل بزرگ را 

برداریم.
 حال باید دید آنچه مسئوالن استان در آبان ماه وعده دادند با گذشت چند ماه  محقق می گردد؟
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ایســنا - ســید محســن طباطبایی مزدآبــادی، دبیــر انجمن علمی اقتصاد شــهری ایــران گفت: بر 
اســاس اطاعــات ســالنامه آمــاری ســال 1390 وضعیت شــهرها در 20 معیــار تعداد شــعب بانک های 
دولتــی،  بانک هــای  اعطایــی  دولتی،تســهیات  بانک هــای   ATM دســتگاه های  تعــداد  دولتــی، 
ســپرده های بانک های دولتی،ســهم ارزش افزوده بخش خدمات، ســهم ارزش افزوده بخش صنعت 
و معدن، ســهم ارزش افزوده بخش کشــاورزی، ســرانه محصــول ناخالص داخلــی، محصول ناخالص 
داخلــی، نــرخ رشــد شــاخص کل قیمت هــا، نســبت هزینه هــای خوراکــی و دخانــی بــه کل هزینه هــا، 
اعتبــارات تملــک دارایــی ســرمایه ای، اعتبــارات هزینه ای، تعــداد شــرکت تعاونی به درصد، ســرمایه 
شرکت تعاونی، شرکت های تعاونی تأمین کننده نیاز تولیدکنندگان، تعداد انواع معامات ثبت  شده، 
تعداد کارگاه صنعتی، نرخ مشــارکت اقتصادی و نرخ بیکاری مورد ارزیابی قرار گرفته اســت. نتایج این 
تحقیق نشــان می دهد در بین 31 شــهر مرکزی اســتان های کشــور، تنها 7 شــهر در طبقه برخورداری 

مناسب قرار دارند.
وی افــزود:  شــهر تهران بــه  تنهایی در طبقه کامًا برخــوردار از شــاخص های رقابت پذیر اقتصادی 

می باشد .
طباطبایــی  بــه بخــش دیگری از نتایــج این تحقیق اشــاره کرد و گفت: شــهرهای کرمان، بوشــهر، 
یاســوج، رشــت، اراک، ارومیه، بندرعباس، کرمانشاه، قزوین، همدان و یزد جزو شهرهای نابرخوردار 
هستند و شهرهای زاهدان، گرگان، خرم آباد، ایام، زنجان، سمنان، قم، سنندج، اردبیل، شهرکرد، 

بیرجند، بجنورد و کرج، جزو شــهرهای کامًا نابرخوردار به حساب می آیند.

صادرات

 میوه شب عید در ۲۶ نقطه از شهر قم عرضه می شود
مهر -علیرضا مظفری، مدیرعامل ســازمان میادین شــهرداری قم با اشــاره به اجرای طرح تنظیم بازار و عرضه میوه در آســتانه ســال جدید، 

کوتاه از اقتصاد استانگفت: میوه شب عید در 26 نقطه از شهر قم عرضه می شود.

سهم ناچیز   قم در صادرات
ایرنــا: وقتــی اقتصــاد بــه ســمت ایســتایی و رکــود 
کشش داشته باشد، نباید انتظار داشت که خبرهای 
خوشــی به گوش مردم برســد. اما در همین بحبوحه 
کــم رمقی، رشــد باالی 34 درصدی صادرات اســتان 
نســبت بــه 9 ماهــه ســال 95 می تواند کمــی حال کم 
رمــق اقتصادی شــهر قم را التیام بخشــد. به هر حال 
در ایــن زمینــه متولیــان و مســئوالن صنعــت و تولید 

استان قم دیدگاه هایی دارند که در ذیل می آید.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
قــم در ســال  اینکــه صــادرات اســتان  بیــان  بــا  قــم 
گفــت:  اســت،  داشــته  خوبــی  نســبتًا  رشــد  جــاری 
البتــه هنــوز میــزان صــادرات اســتان بــا ظرفیت ها و 
توانمندی هایــی کــه در قــم نیمــه فعــال و یــا بالقــوه 
باقــی مانده اســت همخوانی نــدارد و رضایت بخش 

نیست.
 محمود ســیجانی با ارائه گزارشی از صادرات سال 
جــاری اســتان قم، اظهــار کرد: محور صــادرات کاالی 
اســتان بــه کشــور عــراق بــوده اســت و در حــال حاضر 
بیــش از 44 درصــد صــادرات اســتان بــه ایــن کشــور 

ترانزیت می شود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه ســعی داریــم بــازار صادراتی 
خــود را در کشــور عــراق تقویــت کنیــم، ادامــه داد: در 
ایــن زمینــه در نظر داریــم بــا افزایش نمایشــگاه های 
فراینــد عرضــه  اســتان  بــازار محصــوالت  توانمنــدی 
مســتقیم به شــهرهای مهم و بزرگ عراق را گســترش 

دهیم.
رئیس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
و  ایجــاد فصــل مشــترک دینــی  اینکــه  بیــان  بــا  قــم 
فرهنگــی می تواند در رشــد همکاری هــای اقتصادی 
مؤثــر باشــد، گفت: در این زمینه در اســفندماه ســال 
جــاری یــک نمایشــگاه 10 روزه در نبطیــه لبنــان و در 
ســال آینــده نیــز در شــهر نجف عــراق نمایشــگاهی از 
توانمندی هــا و فعالیت هــای اقتصــادی اســتان قــم 

برگزار خواهیم کرد.
بــه  اســتان  صادراتــی  رشــد  اینکــه  اعــام  بــا  وی 
کشــورهای مختلف طی 9 ماه سال جاری 34 درصد 
افزایش یافته اســت، گفت: صادرات قم 157 میلیون 
دالر بــا وزن 128 هــزار تــن بــود کــه حــدود 30 درصــد 
افزایش ارزش و حدود 68 درصد افزایش وزن داشته 

است.
افزایــش  کــه  مطلــب  ایــن  طــرح  بــا  ســیجانی   
مشــوق های صادراتــی و اختصــاص یارانــه بــه ســود 
تســهیات بانکی در رشــد صادراتی مؤثر بوده اســت، 
اظهار کرد: در سال جاری سعی کرده ایم که مشکات 
صادرکننــدگان در بخش های مختلف گمرکی، بانکی 

و مالیاتی را حل و فصل کنیم.
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
مــواد  کفــش،  فــرش،  اینکــه  بیــان  بــا  قــم  اســتان 
انــواع  و  ســرب  محصــوالت  پلیمــری،  و  پاســتیکی 
مهم تریــن  از  شــیمیایی  محصــوالت  و  چســب 
داشــت:  اظهــار  اســت،  اســتان  صادراتــی  کاالهــای 
بازار نخســت صادرات قم، کشــور عراق اســت و پس 
کــره  ترکیــه،  امــارات،  افغانســتان،  کشــورهای  آن  از 
جنوبــی، پاکســتان، ازبکســتان، آذربایجــان، هنــد و 

ترکمنستان قرار دارد.
وی بــا اشــاره بــه بســته حمایتی توســعه صادرات 
غیرنفتــی مصوبه ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی 
صادراتــی  تســهیات  اســاس  ایــن  بــر  گفــت:  کشــور، 
مناســب بــه متقاضیــان ارائــه و مشــوق هایی بــرای 
حضــور در نمایشــگاه های بین المللــی، ثبــت برند در 
کشــورهای هدف و حضور هیئت های تجاری در نظر 

گرفته شده است.

مشــارکت  و  تعامــل  افزایــش  خواســتار  ســیجانی 
بانک هــای  ویــژه  بــه  قــم  اســتان  بانک هــای 
فعــاالن  بــه  تســهیات  ارائــه  بــرای  غیرتخصصــی 
اقتصــادی و صنعتــی شــد و گفــت: ارائــه تســهیات 
مناســب به واحدهای تولیــدی و رفع برخی ضوابط 
و قوانین زائد، ارتقاء ســطح کیفی و کمی صادرات را 

به دنبال دارد.
رئیــس اتــاق بازرگانی اســتان قــم نیــز در خصوص 
راهکارهــای توســعه مخاطبــان صادراتــی گفت: یکی 
از مخاطبان و بازارهای صادراتی قابل توســعه کشــور 

روسیه است.
ایرانیــان  غرفــه  راه انــدازی  از  خاکــی  ابوالفضــل 
در شــهر آســتارا خــان روســیه خبــر داد، و گفــت: در 
توافق هــای بــه عمل آمده 30 غرفــه دائمی با عنوان 
می شــود  ایجــاد  منطقــه  ایــن  در  ایرانیــان  ســرای 
کــه یــک غرفــه مختــص قــم بــوده و می توانــد بــرای 
صادرات محصوالت اســتان به سراســر روســیه مورد 

بهره برداری قرار بگیرد.
وی بــا اشــاره بــه برنامه ریزی هــای گســترده بــرای 
حضــور هیئت های تجــاری قم در کشــورهای هدف، 
ایــن هیئت هــای تجــاری، فعــاالن  کــرد: در  تصریــح 
حضــور  گوناگــون  رشــته های  در  صنعتــی  و  تولیــدی 
بــه  را  اســتان  متنــوع  تولیــدات  و  داشــت  خواهنــد 

نمایش می گذارند.
این پیشکسوت حوزه تولید و صادرات در ادامه از 
نبود حمایت کافی و مؤثر برای جذب ســرمایه گذاری 
هنــوز  متأســفانه  گفــت:  و  کــرد  گایــه  اســتان  در 
زیرساخت های کافی و مفید برای جذب سرمایه گذار 

در استان فراهم نشده است.
خاکی با تأکید بر اینکه بحث ســرمایه گذاری در قم 
ضعیف و ناچیز اســت، افزود: وقتی یک ســرمایه گذار 
داخلــی یا خارجی نمی توانــد برق و گاز مورد نیاز خود 
را در شــهرک های صنعتی اســتان فراهــم ببیند دیگر 

دلیلی برای سرمایه گذاری نمی بیند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم  
نیز اظهار داشت: عراق کشور هدف در زمینه صادرات 
صنایع چوبی اســتان بوده که برای این منظور نیز در 
سال جاری 20 کانتینر از مبلمان و محصوالت چوبی 

دیگر به این کشور صادر شده است.
امیــر هوشــنگ طیبی نــژاد بــا اشــاره بــه ایــن نکته 
که خوشــه های صنعتی بســترهای توســعه بازارهای 
بین المللــی اســتان را بــه صــورت چشــمگیری ارتقــا 
داده اند، ادامه داد: خوشــه مبلمان در حال بررســی 
بــه 5 کشــور مختلــف  بســترهای صــادرات مبلمــان 
اســت و خوشــه صنایــع ســنگ هــم توانســته اند بازار 

قزاقستان را تثبیت کنند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ســنگ، مبلمــان و تولیــد 
حــال  در  اســتان  ظرفیت هــای  عنــوان  بــه  ســوهان 
توســعه و کســب بازارهــای بین المللــی اســت، افزود: 
ظرفیت اســتان قم به ویژه در بخش ســنگ، مبلمان 
و تولیــد ســوهان ظرفیــت ویــژه و قابــل  ماحظــه ای 
بــوده کــه بایــد از ایــن تــوان تولیدکننــدگان قــم بــرای 
رونــق اقتصاد و افزایش صادرات به کشــورهای هدف 

استفاده کرد.
رئیــس اتحادیــه صادرکنندگان اســتان قــم هم با 
تأکیــد بــر اینکــه مشــکات و موانــع اصلــی صــادرات 
بــاالی  قیمــت  و  هزینــه  گفــت:  نیســت،  اســتانی 
کاالهای تولیدی مشــکل نخســت صادرات بوده که 
ســبب شــده به تبــع آن صــادرات نیز با مشــکاتی رو 

به شود.
 36 حاضــر  حــال  در  افــزود:  آقاجانــی  حســن 
ســازمان و نهــاد مختلف انواع و اقســام هزینه ها را به 

تولیدکننــدگان تحمیــل می کننــد کــه همــه آن هــا به 
افزایش قیمت کاال و خدمات منجر می شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان اســتان قم با اشاره 
بــه برخی خألهای قانونی در حمایت از تولیدکننده، 
گفت: در بســیاری از مواد قانونی پای تولیدکننده به 
دادگاه بــاز می شــود کــه همراه بــا هزینه هــای جانبی 
اســت باید خألهــای قانونی موجود به ســود تولید و 

رونق صادرات در استان تغییر پیدا کند.
وی  بــا طــرح ایــن مســئله کــه نوســانات ارز بــازار 
کــرد:  تأکیــد  گفــت:  ملتهــب می کنــد،  را  بین المللــی 
ازجمله مهم ترین عواملی که خسارت ها و ضربه های 
فــراوان به واحدهــای تولیدی و تولیدکننــدگان وارد 

کرده نوسانات باالی نرخ ارز است.
را  صنعتــی  ماشــین آالت  اســتهاک  آقاجانــی 
موردتوجــه قــرار داد و گفــت: هزینه هــای نگهــداری 
واحدهــای  در  صنعتــی  ماشــین آالت  اســتهاک  و 
تولیدی بســیار باالســت، دولت بایــد ارز دولتی برای 
نوسازی و بازسازی تجهیزات و ماشین آالت صنعتی 
از  بخشــی  تــا  دهــد  قــرار  تولیدکننــدگان  اختیــار  در 

هزینه های تولید از این راه کاهش پیدا کند.
رئیــس اتحادیه صادرکنندگان اســتان قم با بیان 
اولویــت  در  بایــد  تولیــد  هزینه هــای  کاهــش  اینکــه 
برنامه هــای صنعتــی و اقتصادی دولت باشــد اظهار 
کــرد: تنهــا راه مقابلــه با بازار کاالهای چینی در کشــور 
نیــز کاهــش هزینه های تولید اســت، قانون گذار  باید 
به دنبال اصاح قوانین در زمینه بخش تولید باشــد 
تا کارخانه ها مجبور به پرداخت هزینه های ســنگین 

به ادارات مختلف نباشند.

مدیــر یــک واحــد تولیــد کننــده موفــق در عرضــه 
شــیرآالت الکترونیکــی نیز  با بیان اینکــه قم برنامه و 
تقویــم صادراتی مشــخصی نــدارد، گفت: متأســفانه 
هــر شــرکت یــا واحد تولیــدی مجبور اســت بــا توان و 
تجربه شــخصی خود بازارهای هدف خود را بررســی 

و تصمیم گیری کند.
علــی کبیریــان بــا بیــان اینکــه توانایــی صــادرات 
محصــول خــود را داریــم اظهار کرد: هرچنــد به دلیل 
تعــدد ســفارش های داخلــی نتوانســته ایم نیازهــای 
بــازار خارجــی را بررســی کــرده و در مــورد آن تصمیــم 

بگیریم.
رســمی  و  فعــال  کنسرســیوم  یــک  تشــکیل  وی 
صادرات در اســتان را ضــروری خواند و گفت: اگر یک 
تشــکل و کارگــروه قــوی صادراتی در اســتان تشــکیل 

شود می توان بازارهای جهانی را رصد کرد.
مدیر شــرکت دانش بنیان بلندای صنعت جهان 
افــراز بــا اشــاره بــه اینکــه کاهــش هزینه هــای تولیــد 
می توانــد بــه رونــق و توســعه اقتصادی منجر شــود، 
گفــت: کاالها و خدمات ایرانــی از تکنولوژی و کیفیت 
تولیــد خوبــی برخــوردار اســت کــه بــا حمایــت دولت 

می تواند بازارهای جهانی را تسخیر کند.
بــه هــر حــال بایــد قبــول کنیــم برخــی ضعف ها و 
رخنه ها از جمله نبود کنسرســیوم مــدون صادراتی، 
نبود بازاریابی حرفه ای بین المللی و نداشــتن ذائقه 
شناســی مخاطبــان خارجــی و کــم توجهــی بــه تنوع 
بــازار در پهنه جغرافیایی دنیــا و... در روند صادراتی 
محصوالت و خدمات تولیدی کشــور و اســتان قم به 

وضوح به چشم می خورد.
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وجود 4۲ هزار بیکار در قم
فارس - مصطفی کاویانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان قم گفت: 333 هزار نفر در اســتان شــاغل هســتند و حدود 42 هزار نفر 

بیکار در قم داریم.

فناوری اطالعات

کسی داران مخالف فعالیت اسنپ در قم؛ مردم موافق، شهرداری و تا
فعالیــت  شــدن  گســترده  بــه  توجــه  بــا   - ایســنا 
تاکســی های اینترنتــی در اســتان قــم و اعتراضاتی که 
اخیرا تاکســی داران و شــهرداری با ادامه فعالیت این 
شــرکت ها داشــته اند، جوانــب مختلــف فعالیت این 

شرکت ها در استان را مورد بررسی قرار دادیم.
اکسی آناین یا تاکسی اینترنتی اکنون واژه ای آشنا 
برای مردم و شــهروندان اســت؛ ماجرا از جایی شروع 
میشــود کــه تاکســی هــای اینترنتــی علــی الخصــوص 
اســنپ بــا تبلیغــات زیــاد در کان شــهرهای تهــران، 
اصفهان و مشــهد مورد استقبال زیاد شهروندان قرار 

گرفت و این شرکت ها به فکر گسترش آن افتادند.
امــا در اســتان قــم فعالیــت شــرکت هــای تاکســی 
اینترنتــی بــه آذرمــاه 95 برمی گــردد؛ جایی کــه اولین 
تاکســی اینترنتــی در قــم شــکل گرفــت و مدتــی طول 
کشــید تــا در میان مــردم جا بــاز کند و همزمــان چند 
شــرکت دیگــر نیــز شــروع بــه فعالیــت کردنــد؛ ماجــرا 
از جایــی در اســتان جــدی می شــود کــه مهرمــاه 96 
صحبت هایی مبنی بر آغاز فعالیت اسنپ در قم روی 
زبــان هــا می افتــد و مســئولین بــا توجه بــه تجربیات 
شــهر هایــی که در آن تاکســی هــای اینترنتــی فعالیت 

می کردند، به فکر راه چاره ای می گردند.
اولیــن موضع گیــری هــا در 18مهرمــاه در دهمین 
جلســه شــورای شــهر قم بــا حضــور شــهردار و معاون 
حمل و نقل شــهرداری انجام می شود؛ سقائیان نژاد 
شــدن  فراگیــر  گفــت:  جلســه  ایــن  در  قــم  شــهردار 
نرم افزارهــای تاکســی موبایــل مانند اســنپ  در برخی 
از شــهرهای کشــور موجب به وجود آمدن مشــکات 
اجتماعی زیادی شــده است و اعتراضات گسترده ای 
توسط رانندگان تاکسی ها به این نرم افزار شده است 
و این مشکات به دلیل این است که برخی از قوانین 

نقض می شود و شرح وظایف ها رعایت  نمی شود.
همچنیــن ذاکریان معاون حمل و نقل شــهرداری 
با بیان اینکه رانندگان شــرکت اسنپ اصا شناسایی 
نمی شــوند و شــرکت برای شــروع به کار آن ها به یک 
عکــس و گواهینامــه بســنده میکنــد، اظهــار داشــت: 
مطابــق قانــون راهنمایــی رانندگی مصوب ســال 89 
هــر کــس بخواهــد وارد کار حمــل و نقل شــود، باید از 
شــهرداری مجوز بگیرد؛ شــرکت اســنپ به شهرداری 
مــی گوید، فقــط در صورتی که دادســتانی حکم کند، 

این کار را انجام می دهیم.
ذاکریان همچنین با بیان این که اسنپ هیچ کدام 
از ضوابــط و مقــررات شــهرداری را رعایــت نمی کنــد، 
افــزود: در شــرایطی که طبق اعام شــهرداری اســنپ 
بایــد از هــر تراکنــش تنها هشــت درصــد آن را دریافت 
ایــن هشــت  از  کنــد؛  مــی  کنــد، 13 درصــد دریافــت 
درصد، یک و نیم درصد ســهم ســازمان تاکسیرانی و 
6.5 درصد نیز سهم موبایل تاکسی و شرکت حمل و 
نقلی اســت، بنابراین هزینه ای که اســنپ می گیرد از 

نرخ تعرفه شهرداری بیشتر است.
قــم  ترافیــک شــهرداری  و  نقــل  و  معــاون حمــل 
تصریح کرد: دغدغه اصلی شــهرداری امنیت اســت و 
بایــد هویــت راننده بــه خوبی معلوم باشــد و با توجه 
بــه وجود 6 هزار دســتگاه تاکســی در ســطح شــهر قم 
اســنپ بایــد تمام راننــدگان خــود را از بیــن رانندگان 
تاکســی مســتقر در شــهر انتخاب کنــد، تا همــه آنها از 

طرح تاکسی اینترنتی بهره ببرند.
با صحبت هایی که در جلســه شورای شهر مطرح 
کــه دو مــورد مــورد توجــه  شــد، مشــخص می شــود 
مســئولین است و شــرکت های تاکسی اینترنتی برای 
اخــذ مجــوز این دوشــرط را بایــد رعایت کننــد؛ اولین 
شــرط جــذب راننده از تاکســی داران اســت و دومین 
شــرط پرداخــت ســهم ســازمان تاکســیرانی و پاییــن 

آمدن سهم شرکت از بهای حمل نقل  است.
چنــد روز بعــد از این جلســه، اســنپ 22مهر ماه از 
آغاز فعالیت خود در اســتان قم خبر می دهد و مدتی 
بعد بازاریاب های این شــرکت به صورت گســترده به 
جذب راننده از سطح شهر می پردازند، بدین صورت 
اسنپ زیر بار هیچکدام از شرط های شهرداری برای 
اخــذ مجــوز نمــی رود؛ ولــی بــا توجه بــه قیمــت ارزان 
تعرفه هــای ایــن شــرکت بــه ســرعت مــورد اســتقبال 
مردم قرار می گیرد و فعالیت اسنپ گسترده می شود.
همزمان با گسترش فعالیت اسنپ در قم اعتراض 
تاکسی داران از پایین آمدن درآمدشان آغاز می شود؛ 
ذاکریــان بــار دیگــر در مصاحبــه ای در 11بهمــن مــاه 
تاکیــد می کنــد که اســنپ مجوزی برای حمل مســافر 
ندارد و شهروندان نباید از آن استفاده کنند؛ ذاکریان 
بــه  ایــن شــرکت  از  از شــکایت شــهرداری  همچنیــن 

مراجع قضایی خبر می دهد.
مدتــی بعــد اعتــراض تاکســی داران بــه اوج خــود 
می رسد و در 19بهمن ماه با تجمع مقابل استانداری 
قــم، خواهان قطع فعالیت اســنپ در قم می شــوند، 
ایــن در حالی اســت که نظر ســنجی ها خبــر از رضایت 
بــاالی 80درصــدی مــردم از فعالیــت اســنپ در قــم 

می دهند.
24بهمن ماه در جلســه شــورای شهر قم در حالی 

که ذاکریان به غیر قانونی بودن اسنپ تاکید می کند و 
فعالیت این شرکت را تخلف می خواند، سقائیان نژاد 
بــرای “فعالیــت” اســنپ در چــار چــوپ  از پیگیــری 

قانون خبر می دهد.
در همیــن روز عــده ای از تاکســی داران کــه از عدم 
توجــه به خواســته هایشــان گله داشــتند، دســت به 
اعتصــاب می زننــد و در خیابان هــای شــهر شــروع به 

اعتراض می کنند.
فعالیــت  خصــوص  در  اساســی  ســوال  چنــد 
تاکســی های اینترنتــی پیش مــی آید؛ ابتــدا این که با 
توجــه به اعام شــهرداری مبنــی برغیــر قانونی بودن 
فعالیــت اســنپ، چرا همچنان این شــرکت بــه ادامه 
فعالیــت خــود می پــردازد و طبــق شــنیده ها روزانــه 
حدود 30 هزار ســفر در اســتان قم توســط این شرکت 

انجام می پذیرد؟
سوال دوم اینکه چرا با توجه به راه اندازی سامانه 
“خوش” با اخذ مجوز از تاکســیرانی قم، این ســامانه 

مورد استقبال شهروندان قرار نمی گیرد؟
ســوال ســوم ایــن اســت کــه چگونــه تعرفــه هــای 
موجود شرکت اســنپ برای جا به جایی مسافر برای 
این شــرکت به صرفه اســت، ولی تعرفه های حمل و 
نقل مسافر که توســط تاکسیرانی اعام شده اختاف 
قیمــت زیــادی با تعرفــه های تاکســی هــای اینترنتی 
دارد و پایین آمدن نرخ تعرفه را به صرفه نمی دانند؟

اتفاقــات اخیــر باعــث شــد ایســنا در صــدد برآیــد 
تــا گــزارش کاملــی را تهیــه کنــد؛ در ابتدا ســعی شــد با 
نماینــدگان و مســئوالن شــرکت اســنپ تمــاس برقرار 
شــود تــا نقطــه نظــرات و اظهــارات آن هــا را نیــز در 
خصــوص اتفاقات اخیر در اســتان قم جویا شــویم که 
متاســفانه باوجود پیگیری ها دسترسی به مسئولین 

این شرکت میسر نشد.
ذاکریــان بــا بیــان اینکــه شــهرداری از اســتفاده از 
تکنولوژی هــای نوین حمل و نقل اســتقبال می کند، 
عنوان کرد: یک ســال پیش شــهرداری به این قضیه 
ورود پیدا کرد و شــرکت ها را مورد شناســایی قرار داد؛ 
به شرکت های مورد نظر فراخوان داده شد و عملکرد 
آنان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و شرکت های برتر نیز 

شناسایی شده اند.
ادامه در صفحه 11

ادامه از صفحه 4
کارآفرینان قمی شکست  بغض 

 
محمد حامد تولیدکننده وسایل آشپزخانه و فروشگاه ها نیز گفت: بخش جعفرآباد قم قطب کشاورزی 
بود ولی امروز وضعیت خوبی ندارد، بنده برای تولید یک محصول در روستا طرح هایی را ارائه دادم که به 

صورت مستقیم 50 تن را وارد چرخه اشتغال می کند ولی راه دریافت تسهیات هموار نیست.
 علیرضا قاســمی مدیرعامل شــرکت دانش بنیان آسمان بهشت کویر آسیا گفت: یکی از مشکات 
شــرکت های دانش بنیان این اســت که طرح ها و ایده های جدید می دهند ولی برخی دســتگاه ها 

نمی خواهند روش های جدید را بپذیرند.
وی ادامه داد: امروز برای راه اندازی یک صنعت یا فعالیت، استعام های متعدد از دستگاه های 
متفاوت جهت صدور مجوز با هزینه های زیاد از چالش های پیش روی ما می باشــد که ما خواهان 

رفع آن هستیم.
وی همچنین گفت: متاســفانه دســتگاه ها به صورت مشــترک به سامانه دولت دسترسی ندارند 
و ایــن وضعیــت چالــش تولیدکننــده را بیشــتر کــرده و مــا را درگیــر پیچ وخم هــای اداری و بروکراســی 
های زائد خواهد کرد. قاســمی دریافت وثیقه خارج از طرح توســط بانک ها را از مشــکات کارآفرینان 
دانســت و گفت: بانک ها وثیقه ملکی خارج از محل اســتقرار طرح را طلب می کنند که تامین آن کار 

دشواری است و ما خواهان رفع این مشکل هستیم.
مجید کرمیان یکی دیگر از کار آفرینان نیز گفت: اولین شرکت تولید و پرورش شترمرغ در قم را دارا 
می باشم و از سال 93 تاکنون تاش ما برای دریافت تسهیات مورد نیاز به نتیجه نرسید، آنها وثیقه 

و سند ملکی خارج از توان تولید کننده را طلب می کنند.
وی اظهار داشت: این اقدامات باعث شده که شرکتی که با ظرفیت 20 نفر فعالیت می کرد اکنون 
با هفت تن کار را ادامه دهد و این سخت گیری بانک ها و راه های پرپیچ و خم، مانع اشتغال پایدار 

است و اگر به ما تسهیات بدهند اشتغال را در این شرکت، سه برابر خواهیم کرد.
روح پرور از دیگر تولیدکنندگان و کارآفرینان اســتان گفت: روســتاهای قم در زمان های نه چندان 
دور، بر اســاس نیاز خود فعالیت و تولید می کردند ولی از زمانی که ســازمان ها در این روســتاها ورود 

پیدا کردند مشکات اصلی ما آغاز شده است.
وی بیان داشــت: شــالکه اصلی فعالیت روســتا بر مبنای کشــاورزی و دامداری است ولی عده ای 
مــی خواهنــد با فشــار، روســتاها را از ایــن وضعیت خارج کنند، اگر روســتایی آباد باشــد ولی اشــتغال 
نداشته باشد، این آبادانی دردی را دوا نمی کند. وی افزود: روزی ما در استان قم بزرگترین مجتمع 
دامپــروری خاورمیانــه را داشــتیم، ولــی متاســفانه امــروز قصابی های ما، گوشــت وارداتــی به فروش 

می رسانند،در حالی که ما می توانیم در روستاها این نیازها را برطرف کنیم.
ابوالفضــل رضــوی معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم رئیــس جمهــوری در پاســخ بــه 
مطالبات کارآفرینان گفت: در مســاله آنفوالنزای مرغی، مشــکاتی ایجاد شــده که هم مسئوالن و هم 

تولیدکنندگان ممکن است اشکاالتی داشته باشند ولی نباید هزینه این کار را مردم بپردازند. 
وی افــزود: طبــق قانون همه روســتاها تا پنج ســال از پرداخــت مالیات بــرای واحدهای تولیدی 
خود معاف هســتند، فرآیند صدور مجوز جزء حقوق شــهروندی اســت که باید با هم افزایی ســازمان 

ها درکوتاه ترین زمان مناسب صورت گیرد. 
وی دربخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه مطالبــات تولیدکننــدگان از بانک ها و ضــرورت کاهش 
وثیقه تســهیات گفت: تحت هیچ شــرایطی به کســی پرداخت وام بدون وثیقه را توصیه نمی کنم و 
این عین ظلم و بی عدالتی است، مگر امکان دارد وام بدون وثیقه پرداخت شود؟ ولی سعی داریم 

با همکاری با برخی بانک ها، موانع موجود را تا حدودی مرتفع کنیم. 
وی افزود: ما در فضایی قرار داریم که جهان به ســمت حذف چند میلیون شــغل پیش می رود و 
دراین زمینه نقش کارآفرین و ســرمایه گذار بســیار تعیین کننده اســت و باید با دانش جدید،د حرفه 

های نو را ایجاد کنند. 
وی بیان داشت: کارآفرینان هم الیق خدمت و هم صاحب احترام هستند، هر مسئولی که ظرفیت 
شنیدن انتقاد و یااشکات ارائه شده ازسوی این قشر را نداشته باشد، این بزرگترین دلیل برای او این 

است که نمی تواند مسئول باشد، بنابراین یک مسئول باید ظرفیت نقد و انتقاد داشته باشد. 
رضــوی خاطرنشــان کــرد: اگر مــی خواهیم مســئولیت بپذیریــم، باید با ســعه صدر، انتقــاد و امر و 
نهــی کنیــم، امــر به معروف و نهــی از منکر از فریضه هایی اســت که در همه امور بویــژه در بین مردم و 

مسئوالن مورد توجه باشد.
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اتصال سلفچگان به راه آهن سراسری در سال آینده
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - محسن بهشتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم  منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را عامل 

مهمی در توسعه استان قم برشمرد. 

تجارت

گردش در عرصه فرش دستباف کمبود نقدینگی و سرمایه در 
 ایرنــا - رئیــس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان قم گفت: یکی از مشکل های موجود بر سر راه 
فعالیت قالیبافان اســتان، نبود بازار فروش مناســب 
اســت کــه در همیــن زمینه می تــوان از ظرفیت ایجاد 
شــده در بخش گردشگری استفاده و این محصول را 
به عنوان کاالی فرهنگی ایران به گردشگران خارجی 

معرفی کرد.
محمــود ســیجانی  افزود: اســتان قــم قطب تولید 
فرش دســتباف تمام ابریشم بوده و ظرفیت اشتغال 
40 هزارتــن را در ایــن بخــش داراســت، امــا در حــال 
حاضــر به دلیل وجود مشــکل بازار فــروش محصول، 
بخشــی از ایــن صنعت بــا کاهش نقدینگی و ســرمایه 
در گردش مورد نیاز برای ادامه فعالیت رو به رو شــده 

است.
وی بیــان کــرد: اگــر فرش دســتباف قــم در معرض 
دیــد گردشــگران خارجی قرار بگیرد و افراد کارشــناس 
در حــوزه فــرش بــه تبلیغ ایــن محصــول بپردازند، به 
طور حتم یکی از خریدهای اصلی گردشگران خارجی 
از ایران همین فرش دســتباف قم خواهد بود که می 
تواند مزایای بســیاری برای حفظ اشــتغال قالیبافان 

و رونق اقتصاد استان قم به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: شــرکت های ارائه دهنده خدمات 
گردشــگری مــی تواننــد بــا معرفــی ایــن محصــول بــه 
رونــق  را  محصــول  ایــن  بــازار  خارجــی،  گردشــگران 
ببخشــند و همچنیــن بــا فعالیــت اقتصــادی در ایــن 

بخش، درآمدهای مالی خود را افزایش دهند.

ســیجانی گفت: فرش دســتباف قم باید به عنوان 
یک نشان تجاری فرهنگی در جشنواره ها و همایش 
های بین المللی در معرض دید شــرکت کنندگان قرار 
گیــرد تا تمایل به اســتفاده از این محصــول روز به روز 

بیشتر شود و بازار آن به سرعت از رکود خارج گردد.

وی بــا اشــاره بــه اقــدام هــای ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســتان قــم برای رونــق یافتــن بازار 
فــرش دســتباف، بیــان کــرد: ایــن ســازمان عــاوه بــر 
تشــکیل کمیته های تخصصی برای رفع مشکل بازار 
فــروش ایــن محصول و برگــزاری کارگاه های آموزشــی 
بــرای ارتقــاء توانمندی های بافنــدگان جهت حضور 
موفــق تــر در بازارهــای داخلــی و بیــن المللــی، ایجاد 
نمایشــگاه دایمی فرش دســتباف قم را نیز در دستور 

کار خود قرار داده است.
وی ادامــه داد: بــا بهــره بــرداری از این نمایشــگاه 
فرصت عرضه فرش دستباف قم به صورت تخصصی 
فراهــم مــی شــود و گردشــگران داخلــی و خارجــی بــا 
ســفر بــه شــهر قم و آشــنایی بــا این محصــول هنری، 
ایــن  فــروش  بــازار  بهبــود  بــرای  خوبــی  مشــتریان 

محصول به حساب می آیند.
رئیس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
درصــد   90 از  بیــش  تاکنــون  طــرح  ایــن  گفــت:  قــم 
پیشــرفت فیزیکی داشــته اســت و برای پیگیری بهتر 
امــور اجرایــی آن کمیته ای به دســتور اســتاندار قم با 
حضــور نمایندگان دســتگاه هــای اجرایــی مرتبط به 
ریاست معاون عمرانی استاندار تشکیل شده است.

کسی داران مخالف فعالیت اسنپ در قم؛ مردم موافق، شهرداری و تا

وی افــزود: شــهرداری هــا طبق قانون مکلف هســتند فعالیت های حمل و نقلی را توســط شــرکت 
های بخش خصوصی یا تعاونی ســاماندهی کنند و در همین راســتا برای اینکه بتوانیم مجوز فعالیت 
تاکســی های اینترنتی را صادر کنیم، اعام شــده اســت که یا شــرکت ها خودشــان باید نســبت به اخذ 

مجوز اقدام کنند یا با شرکت های حمل و نقلی مجوز دار تلفیق شوند و همکاری کنند.
معــاون حمل و نقل شــهرداری قم تصریح کرد: شــرط صدور مجوز به شــرکت هــا رعایت ماحظات 
قانونی اســت؛ ماحظات قانونی به دو دســته تقســیم میشــوند که یک بخش مربوط به راننده و یک 
بخش مربوط به خودرو اســت و هر شــرکتی که بتواند ماحظات قانونی را رعایت کند، می تواند مجوز 

شهرداری را کسب کند و به فعایت خود بپردازد.
وی بــا بیــان اینکــه تا ایــن لحظه اســنپ، مجوزی دریافــت نکرده و فعالیــت آن غیر قانونی اســت، 
افزود: چند شــرکت در حال پیگیری فرایند قانونی برای کســب مجوز هســتند و سامانه “خوش” نیز با 

قراردادی که با شرکت حمل و نقلی مجوز دار انعقاد کرده است، در حال فعالیت است.
ذاکریــان در خصــوص اســتقبال مــردم از تاکســی هــای اینترنتــی و موافقت آن هــا با ادامــه فعالیت 
ششرکت ها، عنوان کرد: ماحظات شهرداری، ماحظات مردم است و هیچکدام از شهروندان راضی 
به فعالیت بدون نظارت این شرکت ها نیستند؛ یکی از شروط فعالیت راننده در سیستم حمل و نقل 
شــهری، عدم ســوء پیشینه و عدم اعتیاد اســت و مردم نیز موافق این موضوع هستند که راننده باید 

این ویژگی ها را داشته باشد تا سفر خود را با امنیت بیشتری انجام دهند.
وی ادامه داد: برای مقابله با فعالیت شــرکت های غیر مجاز، اقدامات الزم توســط مراجع قضایی 

در حال انجام است؛ نیروی انتظامی میتواند اقدام به پلمپ دفاتر این شرکت ها کنند.
معــاون حمــل و نقــل شــهرداری قــم تصریح کــرد: طبق جــدول جرایــم راهنمایــی و رانندگی، یکی 
از تخلفــات حمل مســافر یا بار توســط خودرو شــخصی اســت و پلیــس راهور رانندگانی کــه مرتکب این 

تخلف شوند را اعمال قانون خواهد کرد.
وی در خصوص فعالیت ســامانه “خوش” و عدم اســتقبال شهروندان از این سامانه نیز گفت: این 
شــرکت فرایند قانونی را طی کرده ســت ومجاز به فعالیت اســت، ولی با توجه به اینکه فعالیت رضایت 
بخش و مورد قبولی ارئه نداده است، تا کنون دو مرتبه اخطار دریافت کرده و اگر فعالیت خود را اصاح 

نکند، قرارد این شرکت لغو خواهد شد.
می تــوان نتیجــه گرفت که با وجود اســتقبال گســترده شــهروندان از فعالیت تاکســی هــای اینترنتی، 
اقدامات سلبی شهرداری و سازمان های ذی ربط به حل مشکل کمکی نخواهد کرد؛ همچنین با وجود 
مشــکاتی که برای 6000 تاکســی دار در اســتان قم ایجاد شده است، شهرداری و سازمان تاکسیرانی باید 

تدبیری درست و به هنگام بیندیشد تا محل ارتزاق و کسب درآمد 6هزار خانوار مختل نشود.
یکــی از راه هــای پیشــنهادی، ایجــاد یــک ســامانه قدرتمند درخواســت تاکســی اینترنتــی همانند 
اسنپ، توسط خود تاکسیرانی و استفاده از تاکسی داران است؛ البته این سامانه باید حضوری فعال 
و قدرتمند و البته با تعرفه همسان با رقبا داشته باشد تا شهروندان رغبت به استفاده از این سامانه 
پیدا کنند؛ پیشــنهاد دیگر تعامل با شــرکت های تاکسی اینترنتی و امضاء قراردادی برد-برد و عادالنه 
است که هر دو سوی این قرارداد صاحب منفعت شوند؛ قراردادی مانند آنچه اتحادیه تاکسی تلفنی 

با این شرکت ها منعقد کرده است.
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کوتاه از اقتصاد استانکوتاه از اقتصاد استان

قم در ثقل آنفوالنزای طیور

ایسنا - اکنون از 24 هزار واحد مرغداری 421 کانون در ١6 استان با آنفوالنزای طیور دست و پنجه نرم 
می کنند که استان قم با ١١4 کانون، بیشترین حد مواجهه با این بیماری را دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان قم  در این زمینه گفت: با توجه به گسترش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، 
بیش از 4 میلیون و 500 هزار قطعه مرغ در قم معدوم شد. مهدی رفیعی در خصوص آخرین وضعیت 
درگیری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در قم عنوان کرد: این بیماری از آذرماه ســال جاری در قم شــیوع 
پیدا کرد و در ابتدای دی ماه شــدت بیشــتری یافت. مدیرکل دامپزشــکی اســتان قم افزود: متأسفانه 
بیشــترین گســترش بیماری در دی ماه ســال جاری اتفاق افتاد و با توجه به اینکه قم از نظر تولید مرغ 
دارای تراکم باالیی است این بیماری در چند نقطه پر تراکم قم گسترش جدی تری پیدا کرد. این نقاط 
پرتراکم که در حال حاضر بیشترین درگیری را دارد در جاده قم -تهران و بخش سلفچگان شامل جاده 
اراک و جاده قدیم اصفهان است. رفیعی تأکید کرد: در شرایط فعلی 90 واحد تولیدی، شامل بلدرچین 
و اردک و مــرغ تخم گــذار و پولــت درگیــر آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان هســتند کــه عمدتــًا واحدهــای 
تخم گذارند. مدیرکل دامپزشکی استان قم عنوان کرد: تاکنون با توجه به گسترش آنفلوآنزای فوق حاد 

پرندگان، در این 90 واحد مرغ تخم گذار بیش از 4 میلیون و 500 هزار قطعه مرغ معدوم شده است.

گوشت عید استان غ  و  تأمین میوه و مر

ایرنا - محمد رضا طایی ، رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان قم با اشــاره به وضعیت تأمین 
میوه شب عید گفت: با توجه به ذائقه مردم به مصرف سیب قرمز، حدود 350 تن از این محصول که در 

باغات منطقه سمیرم در استان اصفهان تولید شده را خریداری و به استان منتقل کردیم.
وی میزان پرتقال سهمیه بندی شده برای استان را یک هزار تن ذکر کرد و افزود: به رغم سیاست های 
جهاد کشــاورزی مبنی بر انتقال این محصول به اســتان تا قبل از آغاز اســفند ماه، ولی ما به دلیل قرار 
داشتن قم در شاهراه مواصاتی 17 استان کشور در این زمینه مشکل زیادی نداریم و با توجه به افزایش 
دما در اواخر بهمن و اوایل اســفند با هماهنگی های به عمل آمده تا نیمه اســفند ماه نسبت به حمل 

آن به استان اقدام خواهیم کرد.
 وی افزود: پرتقال وارد شــده به اســتان از نوع پرتقال تامســون تولیدی در شــمال کشــور اســت که با 
بازدیدهای به عمل آمده از کیفیت خوبی نیز برخوردار است. مدیر پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی 
قم نیز با اشاره به ذخیره سازی 500 تن مرغ منجمد در سردخانه های استان افزود: برای جبران کمبود 
مرغ در استان این حجم از مرغ که با نرخ 66 هزار ریال خریداری شده با هشت هزار ریال کمتر، با قیمت 

هر کیلو 58 هزار ریال به مصرف کنندگان عرضه می شود.

کوتاه از اقتصاد استان

سلطه غیرقانونی مشاوران غیربومی در پروژه های مختلف قم

ایســنا-  امین مقومی، رییس ســازمان نظام مهندســی اســتان قم عنوان کرد: نزدیکی به پایتخت 
برای استان یک آسیب محسوب می شود؛ ظرفیت استان قم به حدی است که می تواند به پایتخت 
نیز خدمات ارائه کند ولی به دلیل نقض قوانین و بعضی مصوبات که در سال های گذشته به تصویب 
رســیده اســت، باعث شــده که مشــاوران غیر بومی به صــورت غیرقانونی به پروژه هــای مختلف ورود 

پیدا کنند  که موجب آسیب به صنعت بومی و اشتغال استان شده است.



یادداشت

کار و تبدیل شدن به تیمی برتر؟ نحوه ی مدیریت نیروی 

شــما افــراد را اداره می کنیــد، افرادی که بــرای انجام کاری حقــوق می گیرند؛ امــا اگر برای آن ها 
ایــن فقــط یــك کار باشــد، هیــچ وقــت بهتریــن بهره بــرداری را از آن هــا نخواهیــد کرد، اگــر آن ها در 
محــل کار حاضــر شــوند و دم بــه دقیقــه، به ســاعت نــگاه کننــد و در فواصل کوتــاه بین آن تــا آنجا 
کــه بتواننــد بــدون مؤاخذه شــدن کار کمتــری انجام دهند، در آن صورت دوســت مــن محکوم به 

هستید. شکست 
 از طرف دیگر اگر آن ها به دنبال شاد کردن خود، با قصد انبساط خاطر، به مبارزه طلبیده شدن، 
الهــام گرفتــن و فعال بودن، در محل کار حاضر می شــوند، در آن صــورت فرصت خوبی دارید تا نهایت 
بهــره را از آن هــا ببرید. مشــکل در اینجا اســت که جهش از افراد بی میل به یــك تیم برتر، کامًا بر عهده 
شــما اســت. شما هستید که می بایســت به آن ها الهام ببخشید، آن ها را رهبری کنید، انگیزه دهید و 

از نظر احساسی درگیرشان کنید. 
خبر خوش این اســت که درگیر کردن احساســِی یك تیم، ســخت نیســت. تنها کاری که باید انجام 
دهید این اســت که کاری کنید آن ها برای کاری که انجام می دهند اهمیت قائل شــوند و این کار هم 

آسان است.
شــما بایــد کاری کنید که آن هــا ارتباط کاری را که انجام می دهند، تأثیری کــه بر زندگی افراد دارند، 
نحوه تأمین نیازهای دیگر انســان ها، نحوه تأثیر گذاشــتن بر افراد از طریق کاری که در محل کار خود 

انجام می دهند را درك کنند.
 آن هــا را متقاعــد کنیــد؛ زیرا کار درســت همین اســت که آنچه آن هــا انجام می دهنــد باعث تغییر و 
تحــول اســت و بــه طریقی به جامعه کمــك می کند. کاری کنید کــه آن ها اهمیت قائل شــوند؛ زیرا این 

کاری است که انجامش چندان سخت نیست. 
نگاه کنید این نکته مسلم است، هر کس در عمق وجود خود می خواهد که ارزشمند باشد و مفید 
واقع شــود. حتمًا بدگمانان خواهند گفت حرِف پوچی اســت؛ اما حقیقت دارد تا ژرفا حقیقت دارد. 
تنهــا کاری کــه بایــد بکنید این اســت که تــا اعماق ذهن آن ها نفوذ کنید تا شــاهد اهمیت و احســاس 

نگرانی و مسئولیت و حضور باشید.
 همــه ایــن عصاره هــا را از اعمــاق وجــود آنان باال بکشــید و به این ترتیب آن ها همیشــه پیرو شــما 
خواهنــد بــود؛ حتی بدون آنکــه علتش را درك کنند؛ البته اطمینان حاصل کنیــد که ابتدا قبل از آنکه 

این کار را روی تیم خود امتحان کنید، خود را متقاعد کرده باشید.
 آیا اعتقاد دارید آنچه انجام می دهید، تفاوتی مثبت ایجاد می کند؟ اگر مطمئن نیستید به اعماق 

ذهن خود بروید و راهی برای توجه کردن پیدا کنید.
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نخستین ماهنامه اقتصادی استان قم

ادامه از صفحه اول
Á  ســابقه رتبه بندی شــرکت هــای برتر به چه

زمانی برمی گردد؟
رتبــه بنــدی شــرکت هــای برتــر ایــران با نــام رتبه 
در  کــه  اســت  ســال   20 مــدت  بــه   100-IMI بنــدی 
ســازمان مدیریــت صنعتــی انجــام می شــود به این 
معنــا که این کار در ســال 1377شــروع شــد و به طور 
مستمر، هر ساله انجام شده است. این رتبه بندی، 
از ســال شروع تا امسال رشد و توسعه زیادی داشته 
است؛ در واقع، شرکت ها از این رتبه بندی استقبال 
زیادی کرده اند و رتبه بندی هم از نظر تعداد و هم از 
نظر تعداد شاخص های مورد ارزیابی،توسعه داشته 
اســت. سازمان مدیریت صنعتی تعداد شرکت های 
مــورد ارزیابــی را طــی ســال هــای گذشــته بــه تدریج 
افزایــش داده اســت؛ در ســال اول 100 شــرکت برتــر 
ایــران را رتبه بندی و معرفی کرده و به همین دلیل، 
این رتبه بندی به رتبه بندی IMI-100 معروف شد؛ 
در حال حاضر، 500 شــرکت رتبه بندی و معرفی می 
شوند و با اینکه درخواست برای اینکه تعداد شرکت 
های بیشتری معرفی شوند وجود دارد اما از آنجا که 
رتبــه بندی هــای مشــابه در دنیا اقدام بــه معرفی و 
رتبه بندی 500 شرکت می کنند، این سازمان نیز در 
همین عدد 500، فعالیت خود را حفظ کرده و تعداد 
شــرکت ها را افزایش نداده اســت تا قابلیت مقایسه 
بین شــرکت های ایرانی و شرکت های دیگر کشورها 

نیز وجود داشته باشد.
Á  در رتبــه بندی شــرکت هــای برتر اســتان قم

چه شاخص ها و مالک هایی را بررسی کنید؟
شاخص هایی که قرار است شرکت ها را براساس 
آن هــا رتبــه بنــدی و ارزیابــی کنیــم عمدتا شــاخص 
های مالی و اقتصادی هستند که به نوعی شاخص 
های خروجی گرا محســوب می شــوند؛ یعنی نتایج 
عملکــرد شــرکت ها را بررســی مــی کنند؛ برای ســال 
شــاخص  هــا 33  شــاخص  ایــن  تعــداد   ،95 مالــی 
اســت یعنی هر شــرکتی براســاس این 33 شاخص، 
رتبه بندی و با ســایر شــرکت ها مقایســه می شــود. 
این شــاخص ها به چند دســته تقســیم می شوند؛ 

تعــدادی از این شــاخص هــا تحت عنوان شــاخص 
های اندازه و رشــد شــرکت معرفی شــده انــد؛ مانند 
شــاخص هــای فروش،رشــد فروش،فــروش ســرانه 
،ارزش افزوده،تعداد کارکنان، دارایی، رشــد دارایی 
و رشد اشتغال؛دسته دیگری تحت عنوان شاخص 
های ســودآوری و عملکرد معرفی کرده  و تعدادی از 
این شــاخص ها هم در این دســته جای می گیرند. 
دسته دیگر شاخص های بهره وری است که نشان 
دهنده میزان و ســطح بهره وری شــرکت ها اســت. 
شــاخص های دیگــری تحت عنوان شــاخص های 
صــادرات تعریــف شــده اســت کــه در واقع بیشــتر به 
مقولــه صــادرات شــرکت ها و میــزان موفقیت آن ها 
در ایــن زمینــه برمــی گــردد. دســته دیگــر، شــاخص  
هــای نقدینگــی اســت. همچنیــن، شــاخص هــای 
بدهی و شــاخص هــای »بازار. این 33 شــاخص در 
این چند دســته تقســیم -بندی شــده اســت و 100 
شــرکت اســتان براســاس این شــاخص  هــا ارزیابی، 

رتبه  بندی و معرفی می شوند.
Á روش این رتبه بندی چیست؟

اوال مشــابه ایــن رتبــه بنــدی کــه مــا انجــام مــی 
 Furtune Global دهیم در دنیا رتبه بندی با عنوان
500 اســت کــه مجلــه Furtune انجــام مــی دهد و در 
آن 500 شــرکت برتــر دنیا را رتبه بنــدی و معرفی می 
کنــد؛ ایــن رتبه بنــدی در ســطح جهانی اســت ولی 
روش آن، مشــابه روشــی اســت که ما در رتبه بندی 
شرکت های برتر استان قم داریم. این روش در رتبه 
بندی شــرکت های برتر ســایر کشــورها هم استفاده 
می شود؛ مثا 500 شرکت برتر آمریکا هر ساله با این 
روش رتبه بندی می شــوند؛ یــا در ترکیه رتبه بندی 
با همین روش انجام می شود؛ و در چند کشور دیگر 
ماننــد کانــادا، مالزی، هندوســتان نیــز، رتبه بندی 
بــا ایــن روش انجام می شــود. امــا روش رتبه بندی 
بــه ایــن صورت اســت که ابتدا 100 شــرکت براســاس 
شــاخص»میزان فــروش انتخــاب و رتبــه بندی می 
شــوند یعنــی یــک جــدول ارائــه می شــود کــه از نظر 
شــاخص میــزان فــروش از شــرکت اول تا شــرکت 100 
ام را معرفــی مــی کند؛در جدول دیگری این شــرکت 

هــا مثا به لحاظ شــاخص ســودآوری رتبــه بندی و 
معرفــی می شــوند؛ بــه همین نحــو، بــرای هریک از 
بقیه 33 شــاخص رتبه بندی شــرکت هــا انجام می 
شــود؛ این 33 شــاخص با هــم لینک نمی شــوند و 
ارتباطــی ندارنــد؛ گاهــی از ما ســوال می شــود که آیا 
نهایتا با توجه به این 33 شاخص به هر شرکت یک 
رتبه داده می شود؟ خیر؛ این گونه نیست؛ برای هر 

شرکتی 33 رتبه مشخص می شود.
Á  ایــن رتبــه بنــدی در نهایــت مورد اســتفاده

چه گروه هایی قرار می گیرد؟
چند گروه را به عنوان اســتفاده کنندگان از نتایج 
ایــن رتبــه بندی می شناســیم کــه اولین گــروه را می 
توان خود این  شــرکت ها و بنگاه های اقتصادی که 
در ایــن رتبــه بندی حضــور پیدا می کنند، دانســت. 
ایــن رتبــه بندی بــرای آن ها فوایــدی دارد؛ از جمله 
اینکــه رتبــه بنــدی بــه ارتقــای برنــد ایــن شــرکت ها 
کمک می کند چون در فهرست بهترین شرکت های 
اســتان قرار مــی گیرند؛ موضوع دیگر این اســت که از 
اطاعات تولید شده در این رتبه بندی استفاده می 
کنند و توانایی مقایســه خود با شرکت های دیگر به 
ویــژه با شــرکت هــای هم رشــته و هم صنــف خود را 
پیدا می کنند.شــرکت ها در برنامه های استراتژیک 
خود از این اطاعات استفاده می کنند و برای چشم 
انــداز آتی خود با توجه به جایگاه فعلی خود در رتبه 
بنــدی برنامــه ریــزی مــی کننــد. همچنین، شــرکت 
هایــی که قصد مشــارکت با شــرکت  هــای خارجی را 
داشــته  باشــند، قــرار گرفتــن نــام آن  ها در فهرســت 
رتبــه بنــدی ، برایشــان مطلوبیــت دارد، از آنجــا کــه 
گزارش این رتبه بندی به زبان انگلیســی هم منتشر 
می شــود و مورد توجه شــرکت های خارجی قرار می 
گیــرد. گروه دیگری که از نتایج رتبه بندی می توانند 
اســتفاده کنند دولت و به طور کلی سیاســت گذاران 
اقتصادی و صنعتی اســتان و کشــور هســتند به این 
دلیــل که اطاعات تولید شــده از این رتبه بندی  به 
خوبی هم وضعیت شــرکت ها را نشــان می دهد که 
وظیفه تولید در استان را بر عهده دارند و هم امکان 
مشــاهده وضعیت رشــته هــای مختلف کســب و کار 

را ایجــاد می کند؛ ضمن اینکه چون این گزارشــات و 
اطاعات قراراســت هر ساله تولید  شوند، می توانند 
رونــد افــت و خیــز بنــگاه هــای اقتصــادی و صنایــع 

مختلف را از این گزارش ها استخراج کنند.
Á  هــدف ســازمان مدیریــت صنعتــی از انجام

رتبــه بنــدی شــرکت هــای برتراســتان قــم چــه 
خواهد بود ؟

در درجــه اول هــدف اینســت کــه در مــورد بنــگاه 
های اقتصادی تولید اطاعات شود؛ و برترین بنگاه 
های اقتصادی که بنگاه های بزرگ اســتان هســتند 
کشــور  و  اســتان  اقتصــاد  در  هــا  آن  تاثیــر  ضریــب  و 
بیشــتر است معرفی شــوند ؛ بنابراین اقدام به تولید 
اطاعــات درباره بنگاه های بزرگ اقتصادی اســتان 
کردیــم. در حقیقــت، هــدف ایــن اســت کــه شــرکت 
هایی که اثرگذاری بیشــتری در اقتصاد استان دارند 
معرفــی کنیــم؛ هــدف دیگر ، کمك به شــفاف ســازی 
فضای کسب و کار استان است. هدف سوم ما از این 
رتبه بندی تشویق و گسترش رقابت بین بنگاه های 
اقتصادی اســت و هر شرکتی تاش دارد در شاخص 

های مختلف رتبه باالتری را به دست آورد. 
Á و نکته پایانی

اول اینکــه، فرآینــد این رتبه بندی قرار اســت هر 
ســاله در اواخــر ســال با فراخــوان و دعوت از شــرکت 
هــا بــرای حضــور در رتبــه بنــدی شــروع شــود و پس 
از مراحــل مختلــف،  نهایتــا نتایــج رتبــه بنــدی در  
همایــش شــرکت های برتــر اســتان قــم اردیبهشــت 

ماه،  اعام شود.
خــوب  اســتقبال  علیرغــم  اینکــه  دیگــر  مطلــب 
شرکت ها برای حضور در رتبه بندی ، ضروری است 
یــادآور شــوم از آنجا کــه رتبه بندی شــرکت های برتر 
به واقع تشــکیل کلوب ویا باشــگاهی از شرکت های 
برتر یک منطقه اســت لذا این شــرکت ها میبایست 
حد نصاب الزم را از نظر میزان فروش،اشتغال زایی 
و... را برای ورود به این رتبه بندی داشته باشند .

امیدواریــم  بــا رشــد و توســعه اقتصــادی کــه در 
اســتان اتفــاق می افتد شــرکت هــای توســعه یافته 

بیشتری بتوانند در رتبه بندی مشارکت نمایند.

سازمان مدیریت صنعتی برگزار می کند

رتبه بندی و معرفی 100 شرکت برتر استان قم 

دکتر مرتضی مالمحمدی 
مشاور مدیریت کسب و کار




