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چهارشنبه 30 خرداد ماه 1397
دوره جدید

اعزام هیات تجاری اقتصادی به ازبکستان 
همزمان با سفر رئیس جمهور

شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی با تجربه برگزاری بیش از بیست عنوان نمایشگاههای 
خارجی و هیات های بین الملی در نظر دارد با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و همزمان با سفر 
ریاست محترم جمهوری و برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور و در راستای ایجاد 
آشنایی بیشتر با فضای اقتصادی ازبکستان و فراهم نمودن زمینه برای رشد تعامالت اقتصادی فی ما 
بین دو کشور  نسبت به اعزام هیات و برگزاری همایش تجاری با حضور مقامات ، تجار و بازرگانان 
بخشهای خصوصی و دولتی دوکشور در تاریخ 25 تیرماه سال جاری در تاشکند اقدام نماید.متقاضیان 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 02186031300 و 09124585448 تماس 

حاصل نموده و یا از وب سایت www.empa.ir بازدید به عمل آورند.

کار گاه آموزشی "زبان بدن"
 

به گزارش روابط عمومی کانون کارآفرینان استان زنجان، کارگاه آموزشی "زبان بدن" در راستای برنامه های 
آموزشی کانون با حضور عالقه مندان برگزار شد کارگاه آموزشی "زبان بدن" به همت موسسه تحلیلگران 
صنعت  و با همکاری مشترک کانون کارآفرینان استان زنجان در سالن همایش های پارک علم و فناوری 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان و با مدرسی علی یاری برگزار شد. کارگاه آموزشی "زبان 
بدن" با حضور پرشور عالقه مندان با تدریس سرفصل های آموزشی زبان بدن پشت تلفن، حالت صورت، 
حرکات دست، عالیم فعاالنه  گوش دادن، عالئم دروغ گویي، حرکات پا، حالت نشستنو ... برگزار شد. 
کارگاه آموزشی "زبان بدن" در راستای برنامه های آموزشی سه ماهه نخست سال 1397 کانون کارآفرینان 
استان زنجان در 2 ساعت و از ساعت 16 تا 18 روز یک شنبه 30 اردیبهشت ماه و به صورت رایگان برگزار 
شد.در این کارگاه آموزشی که با حضور پرشور عالقه مندان برگزار شد، عالقه مندان حضور بسیار پرشوری 
داشتند و  این کارگاه  آموزشی با همکاری مشترک کانون کارآفرینان استان زنجان و موسسه تحلیل گران 

صنعت و  پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار شد.

سمینار سامانه جامع ثبت سفارش
   

 سمینار سامانه جامع ثبت سفارش با تدریس مظفر ناصری کمالی برای تجار و بازرگانان در محل اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان برگزار گردید. در این سمینار ناصری کمالی ضمن تشریح 
بخش های مختلف این سامانه،  افزود به منظور تحقق آیین نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
سامانه جامع تجارت با هماهنگی مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز بهره برداری گردیده است. وی ادامه 
داد از جمله بخش های این سامانه ایجاد مقدمات نرم افزاری مناسب و راهنمای استفاده از سامانه یکپارچه 
مجوزها می باشد. بخش های مختلف این سامانه از جمله  ارسال مجوز به وزارت صمت، ارسال مجوز 
به گمرک، ثبت نهایی مجوز، جستجوی کلی مجوز، ابطال، تمدید و استعالم مجوز در این کارگاه آموزشی 
مورد تدریس قرار گرفت. مجوزهای ورود جهت ثبت سفارش کاال استفاده می شود و پس از ثبت نهایی 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت )سازمان توسعه تجارت( ارسال می شود. برای ثبت مجوز ورود دو 
حالت وجود دارد: 1. صدور مجوز با کد/شناسه ملی بازرگان)روش قدیمی(: در این حالت صدور مجوز با 
استفاده از اطالعات و پروفرمای دریافتی از بازرگان صورت می گیرد. 2. صدور مجوز بر اساس اطالعات 
پیش فاکتور)روش جدید(: در این حالت، بازرگان  اطالعات پیش فاکتور را در سامانه جامع تجارت ایران 
ثبت می کند و همان اطالعات از طریق سامانه مجوزها در اختیار سازمان مجوز دهنده قرار می گیرد. مجوز 
بر مبنای تایید یا رد پیش فاکتور دریافتی صادر می شود. جهت صدور مجوز به روش کاالیی، از سربرگ 
ارسال مجوز به وزارت صمت استفاده می کنند. پنجره مجوز برای ثبتارش حاوی اطالعات اصلی، مالی، 
کاالیی و سایر مشخصات پیش فاکتور می باشد. ایشان  در ادامه افزود به منظور ثبت مجوزهای ترخیص، 
صادرات و ترانزیت بایستی از بخش ارسال مجوز به گمرک استفاده شود به منظور ثبت مجوز ترخیص 
می توان به سه روش عمل کرد: مجوزهای ترخیص از گمرک دارای شماره کوتاژ، مجوزهای ترخیص از 
گمرک دارای ثبت سفارش، مجوزهای ترخیص از گمرک بدون ثبت سفارش. نحوه ی ویرایش و حذف 
مجوز و همچنین امکان مشاهده فایل مجوز و الصاق پیوست از سایر امکانات این سامانه می باشد. ثبت 
مجوز ترخیص دارای ثبت سفارش که مراحل ثبت مجوز شبیه روش صدور مجوز ترخیص با شماره کوتاژ 
می باشد و در ثبت مجوز ترخیص بدون ثبت سفارش دو حالت وجود دارد که می توان مجوز ترخیص را 
با کد ملی یا شناسه ملی صاحب کاال ثبت کرد که عبارتند از: 1. کاال همراه مسافر بوده است که اصطالحا 
کاالی مسافرتی می گویند. 2. کاالی رسیده به گمرک نیازی به ثبت سفارش نداشته است. سایر مراحل از 
جمله ثبت مجوز صادرات، ثبت مجوز ترانزیت، صدور مجوز به امالک تملیکی و ثبت نهایی مجوز می 
باشد. برای ابطال مجوز صادرشده بایستی به این روش عمل کنید: اگر مجوز صادر شده توسط گمرک 
جستجو، مشاهده یا استفاده نشده باشد می توانید مجوز صادرشده را ابطال کنید. با توجه به اینکه مجوز 
یکبار مصرف باشد و در گمرک مورد استفاده قرار گرفته باشد: امکان تمدید مجوز وجود ندارد بدین دلیل 

که این مجوز در گمرک استفاده شده است.

طرح های با بهره وری باال مورد تایید قرار می گیرد
 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: در طراحی برنامه ها طرح هایی که بهره وری 
باالیی داشته باشند، تایید می شود.علیرضا علیزاده در گفت وگو با ایسنا، منطقه زنجان، اظهار کرد: 
بخش طراحی و نظارت دنبال رو یک شرکت استراتژی محور است، به طوری که اگر قصد هر 
نیز به دلیل  باید براساس اهداف برنامه استراتژیک عمل کند و این حوزه  حرکتی داشته باشد، 
نقش اساسی و پایه ای در فرآیند اجرای پروژه های شرکت، تاثیر بسیار حساسی در پیشبرد اهداف 
چشم انداز1404 دارد. این مسئول ادامه داد: یکی از اهداف مهمی که شرکت توزیع برق استان 
زنجان در سال جاری بر برنامه های استراتژیک خود اضافه کرده است، اقتصادی محور کردن همه 
طراحی ها در کنار توجه به نکات فنی طرح ها است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، طرح هایی 
که دارای بهره وری باال باشد مورد تایید ما خواهد بود.وی افزود: نیاز عمده حوزه طراحی و نظارت 
پروژه ها مهندسی ارزش است در حالی که کیفیت، ایمنی، قابلیت اطمینان، قابلیت نگهداری حفظ 
و ارتقاء یابد. مهندسی ارزش به عنوان شیوه ای کارآمد برای شناسایی و حذف هزینه های غیرضرور 
و کوتاه سازی زمان اجرا و بهینه سازی، بازنگری و نوآوری در فرآیند اجرای پروژه ها است. علیزاده 
با تاکید بر داشته های موجود و بهره مندی از ظرفیت های خوب زیرساختی و نیروی انسانی، یادآور 
شد:: باتوجه به اینکه اکثراهداف استراتژیک شرکت با شاخص » زمان« سنجیده می شود، ضرورت 
بازنگری در مدت زمان فرآیند طراحی و نظارت پروژه ها دوچندان شده است و در این خصوص 
باید تالش بیشتری انجام شود . همچنین بهره گیری از بستر GIS  که برداشت اطالعات خوبی در 
شبکه های فشار ضعیف و فشار متوسط استان صورت گرفته، بستر خوبی است تا به دقت، صحت و 
تسریع در طراحی ها کمک کند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، یادآور شد: توجه 
به کیفیت طراحی و نحوه اجرای پروژه ها مهم بوده و نظارت فنی با نگاه مسئولیت پذیرانه اولویت 

کاری حوزه طراحی و نظارت است

تقاضای مسکن 3 برابر عرضه است
نایب رئیس اتحادیه مشاورین امالک زنجان با اشاره به اینکه تقاضای مسکن سه برابر عرضه است؛ 
گفت: همین امر موجب افزایش 50 درصدی نرخ اجاره بها در زنجان شده است. احمد نوروزی 
امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت مسکن در 
زنجان در اوضاع نابسامانی به سر می برد و فروشندگان قیمت های نامتعارفی دارند و به همین علت 
معامالت به کندی انجام می شود.وی تصریح کرد: بر همین اساس خریداران و فروشندگان در این 
زمینه مستاصل هستند چون قدرت خرید ندارند و بازار نیز از آرامش نسبی برخوردار نیست.نایب 
رئیس اتحادیه مشاورین امالک زنجان با بیان اینکه امروز قیمت مسکن به شدت باالست؛ افزود: 
مقایسه قیمت ها نسبت به سال قبل در مناطق ضعیف به لحاظ اقتصادی 10 تا 15 درصد و در دیگر 
مناطق باالتر از این مبلغ افزایش یافته است.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان اجاره بها نیز 
بسیار افزایش یافته است و خانه اجاره ای آپارتمان یا ویالیی کال نیست و مستاجرانی که مراجعه 
می کنند با نبود مسکن مواجه می شوند؛ تصریح کرد: به علت اینکه عرضه کم است و از چند سال قبل 
ساخت و ساز مسکن در رکود بوده و عمال انجام نشده است؛ از همین رو با کاهش شدید عرضه 
مواجه هستیم.نوروزی با اشاره به اینکه در حال حاضر تقاضا سه برابر عرضه در بخش اجاره مسکن 
است؛ تصریح کرد: همین امر ایجاب کرده که نرخ کرایه بسیار باال رفته و بدتر از سال قبل شود. به 
گونه ای که میزان افزایش آن حدود 50 درصد است.نایب رئیس اتحادیه مشاورین امالک زنجان با 
بیان اینکه پیش بینی بر افزایش بیشتر از این نرخ اجاره بها است؛ گفت: تنها راه خروج از این امر میزان 

شدن عرضه و تقاضا است.

شهردار زنجان گفت: بازار خرید و فروش خودروی این شهر برای ساماندهی 
فروشگاه های خودرو و دسترسی آسان شهروندان، آغاز به کار کرد.

 به گزارش ایرنا، مسیح اهلل معصومی روز دوشنبه در مراسم بهره برداری از 
مرکز خرید و فروش خودرو و پارکینگ ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین 
زنجان افزود: پروژه بازار خودرو از نظر وسعت و اعتبار صرف شده، بزرگی 
چندانی ندارد اما تاثیر معنوی و ماهوی بسیاری در ظاهر و زیبایی شهر دارد.
وی یادآورشد: باید پذیرفت که در زندگی کنونی، خودرو نقش مهمی دارد و 
از همین رو برخی مسئوالن همه شهر را فدای خودرو می کنند و برخی دیگر 

خواستار حذف کامل آن هستند.
معصومی اظهار کرد: باید جانب اعتدال را نگاه داشت و متوجه بود که زندگی 
کنونی شهری نیازمند خودرو بوده و در زندگی شهروندان نقش مهمی دارد.

شهردار زنجان با بیان اینکه پروژه های عمرانی با سرعت قابل قبولی در دست 
اجرا هستند، از پیشرفت متوسط 50 درصدی تمام چهار پارکینگ در دست 

اجرای شهر خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: در کنار اقداماتی که برای ساماندهی خودروها در سطح 
در  باید  هم  راه  پیاده  اندازی  راه  هایی همچون  بحث  می شود،  انجام  شهر 

دستور کار قرار داشته باشد.
معصومی تاکید کرد: الزم است در هسته مرکزی شهر که شهروندان نیاز به 
بیشتری دارند، حضور خودرو محدود و تردد عابر روانتر و آسانتر  آرامش 

شود.
در  که  هستند  شهر  های  خیابان  از  برخی  اکنون  هم  گفت:  زنجان  شهردار 

ساکنان  از  را  آسایش  و  هستند  خودرو  های  نمایشگاه  و  خودروها  سیطره 
سلب کرده اند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر افرادی که قصد خرید و فروش خودرو را 
دارند، به نقاط و مراکز مختلف باید مراجعه و انرژی بسیاری صرف کنند.

معصومی ادامه داد: یکی از الزام های شهری ساماندهی مشاغل مزاحم است 
و به حتم ساماندهی نمایشگاه های خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست.

بازار خرید و فروش خودروی زنجان آغاز به کار کرد

با اشاره  معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان 
طی  گفت:  روستایی،  اشتغال  محوریت  با  استان  اشتغالزایی  های  طرح  به 
بانکی  شبکه  به  معرفی  برای  بالتکلیفی  اقتصادی  طرح  نباید  آتی،   هفته 

وجود داشته باشد.
سرشت  نیک  فرامرز  زنجان؛  استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
بیان  با  استان،  بانک های  تکلیفی  بر تسهیالت  نظارت  در جلسه کارگروه 
در  استانی و شهرستانی  کمیته های  و  بخشی  اینکه عملکرد سازمان های 
کرد:  اظهار  است،  بوده  مناسب  استان  اشتغالزایی  های  طرح  خصوص 
زمانی که طرح اقتصادی متقاضیان به بانک ها ارسال می شود، باید باید به 
صورت دقیق بررسی شده تا کمترین اشکال را داشته باشد، چرا که ناقص 

بودن پرونده ها موجب اتالف زمان و هزینه ها می شود.

اظهار  که  چرا  باشد،  داشته  را  الزم  نظارت  اقدامات  کلیه  بررسی  به  نسبت 
به نوعی راه رفتن  پرداختی  پرونده ها و تسهیالت  بی اطالعی در خصوص 

در تاریکی است.
تعیین  به  نسبت  نیز  شهرستانی  های  کمیته  اینکه  به  اشاره  با  سرشت  نیک 
های  بانک  و  ها  کمیته  کرد:  نشان  خاطر  کنند،  اقدام  ها  طرح  تکلیف 
شهرستانی نیز نباید طی هفته آتی، طرح بالتکلیفی در حوزه اشتغال روستایی 

باشند.  داشته 
با اشاره به  اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان  معاون هماهنگی امور 
این زمینه وضعیت  بانکی به طرح ها، گفت: در  وضعیت پرداخت تسهیالت 
این  در  الزم  تسریع  رود  می  انتظار  و  نبوده  دفاع  قابل  ها  بانک  پرداختی 

خصوص انجام شود.

تاکید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان:

طی هفته آتی، طرح اقتصادی بالتکلیفی برای معرفی به شبکه بانکی وجود نداشته نباشد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان، با بیان اینکه یکی از مالک 
 های اصلی توسعه  یافتگی در کشورهای توسعه  یافته، وجود زیرساخت ها در 
حوزه IT و فناوری های دانش  بنیان است، گفت: نگاه دانش  بنیان به توسعه، 
نگاهی است که آینده کشورها از جمله ایران را رقم می  زند و بی  شک، هر 
گونه سرمایه  گذاری در حوزه زیر ساخت  های دانش  بنیان و سامانه  های 

مرتبط، سرمایه  گذاری پایدار، استوار، مستحکم و زودبازده خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع  رسانی استانداری زنجان؛ مهرداد سلطانی در جلسه 
به  اشاره  با  استان،  در  مقاومتی  اقتصاد  پروژه  و چند  پروژه سیماک  بررسی 
اینکه وابستگی به زمین و مِلک، همیشه در کشور وجود داشته و امروز هم می  
تواند موتور محرک توسعه و هم مانع مقاوم توسعه باشد، اظهار کرد: حوزه 
از گذشته به صورت سنتی و موروثی، جایگاه ویژه  ای نزد فرهنگ  امالک 
عامه ایرانیان داشته و مطمئن  ترین جایگاه سرمایه  گذاری بوده؛ به گونه ای که 
در فرهنگ عمومی ایرانیان، مدام در خصوص مِلک، بحث شده و بزرگترین 
سرمایه  گذاری  های کشور در حوزه امالک، اتفاق افتاده که همین امر، این 

حوزه را در اقتصاد کشور متمایز کرده است. 
وی اهمیت پروژه سیماک را به دلیل خاص بودن امالک در کشور دانست که 

در استان زنجان 51 واحد تولید شمش روی و 7 واحد فرآوری در لیست 
سهمیه بندی مواد معدنی معدن انگوران قرار دارند.

سازمان  رئیس  فغفوری  ناصر  مهندس  سازمان«  عمومی  روابط  خبر  »واحد 
صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان در جلسه بررسی الزامات قانونی و 
موضوعات معدن سرب و روی انگوران و نحوه عرضه در بورس کاال با بیان 
مطلب فوق افزود : به طور کلی در کشور 81 واحد تولید شمش روی و 13 
واحد فرآوری در لیست سهمیه بندی مواد معدنی معدن انگوران قرار دارند.

وی تصریح کرد : از این تعداد 51 واحد استانی با ظرفیت 275 هزار تن و 7 
واحد فرآوری در استان با ظرفیت 6 /1 میلیون تن در لیست سهمیه بندی مواد 
معدنی این معدن قرار دارند. فغفوری یادآور شد : ظرفیت کل این واحدها بر 

کلینیک صنعت،  زنجان گفت:  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
بستری مناسب برای ارتباط صنعت و دانشگاه است.

 شهرام طهماسبی در گفت وگو با ایسنا، منطقه زنجان، با اشاره به راه اندازی 
کلینیک صنعت، اظهار کرد: هدف ابتدایی و کلی راه اندازی کلینیک صنعت، 
ایجاد پیوند میان مراکز علمی و حوزه های اجرایی است چرا که ضعفهایی در 

این بخش دیده می شود. 
ارائه دهنده  عنوان  به  کلینیک صنعت  واقع هدف  در  داد:  ادامه  مسئول  این   
و  تولیدی  مراکز  عارضه یابی  تکنولوژیکی،  و  مدیریتی  مشاوره های عمومی، 

همکاری تمام دستگاه  های مرتبط با پروژه را می  طلبد و تاکید کرد: با توجه 
به اینکه مشکالت موجود در پروژه، مختص یک دستگاه نیست، لذا همکاری 
بین دستگاه  ها باید دو سویه باشد؛ به  گونه  ای که مدیران استانی باید تمام 
سعی و انسجام خود را برای اجرای پروژه انجام دهند و مشکالتی نیز که به 
ناکافی بودن پشتوانه پروژه بر می  گردد، باید توسط مدیران شرکت پست در 

سطح ملی، مرتفع و پروژه، شفاف  سازی شود.
سلطانی با اشاره به اینکه 2 نوع مشکل در مسیر اجرای پروژه سیماک وجود 
و  ضوابط  قوانین،  واسطه  به  که  است  مقاومتی  اول،  مشکل  افزود:  دارد، 
مشکالت درونی از جانب دستگاه  ها به وجود می  آید و بعدی، تامین مالی 
پروژه است که این مورد نیز باید شفاف  سازی شود. همان  طور که یکی از 
باید  امالک است،  پروژه سیماک، شفاف  سازی در حوزه  اهداف  بزرگترین 
اجرای پروژه نیز شفاف باشد و به عبارت دیگر، خود پروژه باید شفاف باشد 

تا به شفاف  سازی نهایی کمک کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان، با بیان اینکه دلیل مقاومت 
بعضی از دستگاه  ها این است که بسیاری از دستگاه  ها حتی دستگاه  های 
نظارتی در کشور، رویه  های شبه  قانونی داشته و با مقاومت خود نمی  خواهند 

اساس پروانه های بهره برداری صادره بالغ بر 298 هزار تن می باشد.
وی اظهار داشت : سهمیه اختصاص یافته برای واحدهای شمش روی حداکثر 

30درصد و برای واحدهای فلوتاسیون 17 درصد می باشد.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان افزود : این امر حاکی از آن 
است که معدن انگوران به تنهایی جوابگوی ظرفیت های موجود در استان و 

کشور نیست و در این زمینه باید تمهیدات الزم اندیشیده شود.
وی در خصوص عرضه مواد معدنی این معدن در بورس کاال یادآور شد : 
طبق قانون در صورتی که دولت در معادن اجازه قیمت گذاری نداشته باشد و 
مواد معدنی در بازار رقابتی عرضه شود ، امکان عرضه آن در بورس نیز فراهم 

می گردد که این امر در خصوص معدن انگوران صدق نمی کند.

خدمات و در ادامه، تجویز نسخه الزم جهت بهبود بهره وری آن ها است. 
 وی افزود: نبود تسهیالت کافی تنها بخشی از مشکالت واحدهای تولیدی 
اعتماد،  قابل  مشاوره ای  گروه  نبود  آن،  دیگر  مهم  بخش  و  است  و صنعتی 
مسلط و متخصص است، که خود موجب عدم بهره وری الزم در این واحدها 

می شود. 
 طهماسبی خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت مراکز تولیدی، عدم اطالع آن ها 
از قوانین تجارت است که این امر نیازمند مشاوره تخصصی در بازاریابی و 
صادرات محصوالت است به طوری که مشاوران، شرایط مطلوب محصوالت 

این رویه را از دست دهند، ابراز کرد: اگر هدف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
این است که این پروژه، مسیر دلخواه خود را به صورت هموار طی کند، باید این 
مسائل در سطح ملی، شفاف  سازی شود تا مدیران استانی مجبور به اقدام خودسر 
نشوند؛ چرا که این اقدام، ممکن است تا مراحلی به نتیجه برسد، اما نمی  تواند 

متضمن بهبود عملکرد نهایی پروژه باشد.
وی با اشاره به اینکه بیش از 66 هزار نقطه اتصال در کل کشور و بیش از یک 
هزار و 300 نقطه اتصال در استان زنجان توسط این سامانه ایجاد می  شود، گفت: 
مدیران استانی تا حد توان از این پروژه استقبال می  کنند، اما این  طور نیست که 
این تعداد باالی نقطه اتصال به سامانه را بتوان با رایزنی و حمایت  های محلی 
نیازمند حل  امر،  این  ایجاد کرد؛ چرا که مشکالت ساختاری پیش می  آید که 

ساختاری است و همه مشکالت، قابلیت مرتفع شدن در استان را ندارند.
سلطانی با بیان اینکه مدیران استانی از این سامانه، حمایت کرده و به آن اعتقاد 
دارند، تصریح کرد: اطالعات مکانی و شفاف  سازی، زیرساخت توسعه  کامل 
بوده و تفاوت کشورهای توسعه  یافته با کشورهای در حال توسعه در شفافیت، 
فرآیندها و نحوه نگاه به مقوله توسعه است که هدف  گذاری کشور نیز حرکت 

به این سمت در سال  های آتی می  باشد.

در این جلسه مقدم علی معاون بهره برداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران با اشاره به وضعیت ذخیره مواد معدنی معدن انگوران گفت : از 22 میلیون 
میلیون تن   16 ، پایان سال 96  تا   ، انگوران  تن مواد معدنی موجود در معدن 

استخراج و مصرف گردیده است.
وی تصریح کرد : از 6 میلیون تن مواد معدنی باقی مانده در این معدن 4 میلیون 

تن در بخش روباز معدن و2 میلیون تن در بخش زیر زمینی می باشد.
بر   : تهیه و تولید مواد معدنی خاطر نشان ساخت  بهره برداری شرکت  معاون 
اساس ماده 35 قانون رفع موانع تولید باید استخراج و فروش مواد معدنی ازطریق 
بورس عرضه شود که در این راستا بدنبال اجرای صحیح قوانین در این خصوص 

هستیم.

مشاوره  مورد  تولیدی  واحد  به  و  شناسایی  مقصد  کشورهای  نیاز  با  مطابق  را 
ارائه می دهند.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان، با تبیین چشم انداز کلینیک 
صنعت استان زنجان، یادآور شد: کلینیک صنعت، بستری مناسب برای ارتباط 
اساتید  صنعتی،  متخصصان  از  گسترده  شبکه ای  پشتوانه  با  دانشگاه،  و  صنعت 
دانشگاهی و خبرگان مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی برای ارائه مشاوره تخصصی 
به واحدهای صنعتی استان برای حل مشکالت تولیدی با هدف ارتقاء کیفی و 

کمی محصوالت است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان:

نگاه دانش  بنیان به توسعه، آینده کشورها را رقم می  زند

51 واحد تولید شمش روی و 7 واحد فرآوری در استان زنجان 
از سهمیه بندی مواد معدنی معدن انگوران استفاده می کنند

کلینیک صنعت؛ بستری برای ارتباط صنعت و دانشگاه

استان زنجان، نخستین  به گزارش روابط عمومی کانون کارآفرینان 
جلسه هماهنگی برای برگزاری جشنواره ایده ها،مهارت ها و خدمات 

فنی مهندسی با حضور مسؤوالن برگزار شد
این جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره ایده ها، مهارتها و خدمات 
فنی مهندسی برتر استان با حضور سجاد خدایی عضو و سخنگوی  
پارک علم و  شورای اسالمی شهر زنجان و مجبتی شهیدی رئیس 
همت  به  و  زنجان  پایه  علوم  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  فناوری 
کار  کانون  فنی و مهندسی و  انجمن شرکت های خدمات  و تالش 
سالن  در  سال جاری  خردادماه   10 تاریخ  در  زنجان  استان  آفرینان 
جلسات پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه 

زنجان برگزار شد..
ایده ها،مهارت ها  برگزاری جشنواره  برای  نخستین جلسه هماهنگی 
کار  کانون  عضو   فتحی  زهرا  ریاست  به  مهندسی  فنی  خدمات  و 
انجمن شرکت های  دبیر  استان و محمد حسین رستمخانی  آفرینان 
نمایندگان  از  تعدادی  حضور  با  و  استان  مهندسی  و  فنی  خدمات 
تام الختیار دستگاه های اجرایی استان و نهادها تشکلهای غیردولتی 

استان برگزار شد.
در این جلسه بر ضرورت حمایت همه جانبه و پشتیبانی های الزم 
مالی و اجرایی از برگزاری نخستین جلسه هماهنگی برای برگزاری 

جشنواره ایده ها،مهارت ها و خدمات فنی مهندسی تاکید شد.

شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی  خدایی  سجاد  جلسه  این  در 
دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  شهیدی  مجتبی  و  زنجان 
به  آمدگویی  خوش  ضمن  زنجان  پایه  علوم  تکمیلی  تحصیالت 
با  همراه  و  باشکوه  برگزاری  برضرورت  جلسه،  این  در  حضار 
تاکید  ممکن  شکل  بهترین  به  جشنواره  این  مناسب  خروجی 

کردند. 
فنی  خدمات  شرکت های  انجمن  دبیر  رستمخانی  حسین  محمد 
و  مطرح  رو  کردن جشنواره  اجرایی  کلیات  نیز  استان   مهندسی  و 
ابعاد، اهداف، ضرورت و اهمیت پرداختن به جشنواره رامورد بحث 
را  این جلسه  در  دستگاههای حاضر  و  ادارات  وظایف  و  قرارداده 

برشمرد.
غیردولتی  نهادهای  و  ادارات  االختیار  تام  محترم  درادامه:نمایندگان 
جشنواره  برنامه  برگزاری  از  وانتقادات  پیشنهادات  ارائه  به  استان 

پرداختند
بخشهای  میان  پیوند  برای  اصلی  ضرورت  یک  را  آن  اجرای 
خصوصی و فعاالن حوزه های خدمات فنی و مهندسی، دانش بنیان، 
مراکز رشد، واحدهای عضو انجمن با بخشهای دولتی و حاکمیتی 

عنوان کردند.
درپایان همه دستگاهها،سازمانها و تشکلهای غیردولتی آمادگی کامل 

خود را جهت همکاری با دبیرخانه جشنواره اعالم کردند.

برگزاری نخستین جلسه 
هماهنگی برای برگزاری 

جشنواره ایده ها، مهارت ها 
و خدمات فنی مهندسی 

با حضور مسؤوالن

شهردار زنجان گفت: بازار خرید و فروش خودرو در کنار آنکه فروشگاه های 
خودروی داخل شهر را ساماندهی می کند، بهترین مرکز برای انتخاب و خرید 

خودروی مورد نظر شهروندان به شمار می آید.
وی اضافه کرد: شهرداری قصد دارد بدون آنکه جلوی رشد و توسعه اقتصادی 
شهر را بگیرد، مزاحمت هایی که برخی صنوف ایجاد می کنند را برطرف سازد 

و این بازارهای محلی اقدام مناسبی در همین زمینه هستند.
معصومی به حضور دست فروشان در سطح خیابان ها اشاره کرد و افزود: نیاز 
مالی دست فروشان، توجیهی برای ایجاد مزاحمت به سایر شهروندان نیست از 
همین رو با همکاری نیروی انتظامی و دادستانی آنها به زودی ساماندهی خواهند 
شد. شهردار زنجان گفت: زمین بازار خرید و فروش خودرو در مرحله نخست 
سه هکتار است و در مرحله بعد مجموعه نمایشگاهی برای استقرار نمایشگاه 
های خودرو احداث می شود که مساحت این فضا را به هفت هکتار می رساند.
وی به بهره برداری از نرم افزار طراحی شده سازمان فاوای شهرداری برای خرید 
و فروش اینترنتی خودرو اشاره کرد و از بهره برداری از پارکینگ خودروهای 

سنگین و نیمه سنگین در 2 نقطه از شهر خبر داد.
سابق  پارکینگ  کنار  در  و  کارگاهی  سایت  در  خودرو  فروش  و  خرید  بازار 

اتوبوسرانی شهرداری احداث شد.
مدیریت،  های  اتاق  جمله  از  اولیه  امکانات  بازار،  این  در  نخست  مرحله  در 
بوفه،  معامالت،  کارشناس  خودرو،  اصالت  بدنه،  کارشناسان  فنی،  کارشناسان 
نمازخانه، سرویس بهداشتی، سالن معاینه فنی و سالن معاینه بدنی ایجاد شده 

است.

کامل  و  مستند  باید  متقاضیان  های  طرح  و  ها  پرونده  اینکه  بیان  با  وی 
باشد  دقیقی  و  کامل  مستندات  دارای  ها  پرونده  تمامی  باید  افزود:  باشد، 
تا زمانی که به بانک ارسال می شود، تنها نیازمند اخذ مدارک بانکی برای 

باشد. تسهیالت  ارائه 
از  زنجان  استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
دستگاه های متولی خواست در خصوص طرح ها، زمان کارشناسی الزم 
در  های  طرح  آتی،  هفته  طی  تا  است  کرد: ضروری  تاکید  و  بگذارند  را 
حوزه  در  بالتکلیفی  طرح  هیچ  نباید  و  شود  تکلیف  تعیین  بررسی  دست 

طرح های اشتغالزایی با محوریت روستاها وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه باید دبیرخانه کارگروه نظارت الزم را در این خصوص 
دبیرخانه  و  شوند  رسانی  روز  به  ها  طرح  باید  کرد:  اظهار  باشد،  داشته 
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به گزارش روابط عمومی کانون کارآفرینان استان زنجان، تور صنعتی 
برگزار  کارآفرینان  کانون  به همت  پارس سوئیچ  از شرکت  بازدید 
شد. این تور در راستای حضور و بازدید عالقه مندان از شرکت  های 
موفق استان زنجان صورت گرفت که شرکت های حاضر در پارک 

علم و فناوری دانشگاه علوم پایه در آن حضور داشتند.

در این تور بازدید دانشجویانی از دانشگاه علمی و کاربردی استان و 
مسووالنی از دیگر دانشگاه ها هم حضور داشتند.

در ابتدای این تور بازدید، شرکت کنندگان در نشستی با ولی اهلل بیات 
مدیرعامل شرکت پارس سوئیج حضور پیدا کردند.

به مختصر عملکرد شرکت  اشاره  با  بیات  اهلل  ولی  این نشست  در 

پارس سوئیچ، اظهار کرد: باید در کشور فرهنگ و تفکر ما تغییر پیدا 
کرده و به دنبال کار بود. وی با تاکید بر اینکه مقوله کار در وضعیت 
کنونی کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، تصریح کرد: 
درآمدی  خود  گردشگری  از  که  فرانسه  و  ترکیه  چون  کشورهایی 
زیادی دارند خود را در زمره کشورهای ثروتمند نمی دانند و بر مقوله 

کار تاکید دارند. مدیرعامل شرکت پارس سوئیچ با بیان اینکه باید 
از اقتصاد نفتی فاصله گرفت و کشور را با کار ساخته و توسعه داد، 
گفت: باید کار بیشتر در کشور ما هرچه بیشتر در دستور کار قرار 
گیرد. در ادامه این تور بازدید، شرکت کنندگان از بخش های مختلف 

تولید بازدید کردند.

تور صنعتی بازدید از 
شرکت پارس سوئیچ به همت 
کانون کارآفرینان استان زنجان

منابع انسانی امروز با چه چالش هایی مواجه است
چالشی به نام جذب و حفظ سرمایه های انسانی

یادداشت

پیشرفت  به دلیل  روزها  این   :  gethppy.com مرادخانیمنبع:  مریم  مترجم: 
به  جهان  سراسر  در  سازمان ها  از  بسیاری  مشتریان،  رفتار  تغییر  و  تکنولوژی 
رویکرد مشتری محوری روی آورده اند. این تغییر رویکرد، این سوال را در ذهن 
ایجاد می کند که آیا نباید به کارکنان نیز به همین اندازه اهمیت دهیم؟ چرا که 

میان تجربه مشتری و تجربه کارکنان پیوندی ذاتی وجود دارد.
استراتژی های جدید تالش می کنند تا کارکنان در راس اهمیت قرار بگیرند و 
برای دستیابی به نتایج مطلوب، مشارکت بیشتری در انجام امور داشته باشند. در 
این میان نمی توانیم نقش تکنولوژی را نادیده بگیریم. این تکنولوژی است که با 
جمع آوری داده ها و ارائه بینش های الزم، به این سوال پاسخ می دهد که چگونه 
برای کارکنان تجربه ای خلق کنیم که به حفظ آنها، بهره وری بیشتر و مدیریت 
چالش هایی  بررسی  به  مقاله  این  نخست  بخش  در  بینجامد.  استعدادها  بهتر 
در  امروزه  دارد.  قرار  انسانی  منابع  رهبران  راه  سر  بر  که  پرداخت  خواهیم 
تحلیل  و  تجزیه  کمک  با  ما  استعدادهاست.  سر  بر  جنگ  کسب وکار،  دنیای 
استعدادها، روش های غلبه بر این چالش ها را برخواهیم شمرد و راه حل هایی را 
در زمینه های مختلف ارائه خواهیم داد، از برنامه ریزی نیروی کار تا مشارکت 
به کارگیری  و  کارکنان  با  تماس  نقاط  با شناسایی تک تک  کارکنان.   و حفظ 
تجزیه و تحلیل هوشمند، می توانیم این نقاط را شخصی سازی کنیم و به این 
این  کنیم.  اندازه گیری  و  مدیریت  پیش بینی،  را  کارکنان  عملکرد  تاثیر  ترتیب، 
روش نوظهور که به داده های بزرگ و مدل های پیشگویانه متکی است عملیات 
منابع انسانی را مشروعیت می بخشد؛ مشروعیتی که سال هاست در حوزه منابع 
انسانی از دست رفته است. این روش همچنین به مدیران ارشد منابع انسانی 
)CHRO( کمک می کند که به عنوان شریک استراتژیک در مدیریت عملیات ها 

نقش داشته باشند و بازگشت سرمایه انسانی را اندازه گیری کنند.
  چالش های اخیر

گردش  و  باز  شغلی  موقعیت های  به  مربوط  )نظرسنجی   JOLTS نظرسنجی 
کار( که از سوی اداره آمار نیروی کار آمریکا انجام شده نشان می دهد که افزایش 
برنامه ریزی و  تا درباره  تقاضا برای جذب استعدادها شرکت ها را وادار کرده 
استخدام  و  کار  نیروی  برنامه ریزی  کنند.  تجدیدنظر  نیرو  جذب  فرآیندهای 
استعدادها، تمرکز اصلی کارشناسان منابع انسانی در سراسر جهان بوده است، 

چرا که جذب و حفظ نیروی کار مناسب به یک چالش بزرگ تبدیل شده.
  برنامه ریزی نیروی کار

است  مالی محور  فرآیند  یک  کار  نیروی  برنامه ریزی  از شرکت ها،  بسیاری  در 
که بیشتر روی تعداد افراد و مدیریت بودجه تمرکز دارد تا از سرریز هزینه ها 
جلوگیری کند. روش کار به این شکل است که هزینه متوسط به ازای هر نفر را 
برآورد می کنند و فرآیند استخدام را به دقت زیر نظر دارند. اما آیا این رویکرد 

هنوز هم کاربردی است؟
اخیر مجله کسب وکار هاروارد  تحقیقات  را  این  است.  منفی  این سوال  پاسخ 
نشان می دهد. بخش اعظمی از شرکت کنندگان نظرسنجی )73 درصد( گفته اند 
که برنامه ریزی ناکارآمد، مانع از دستیابی به اهداف کسب وکارشان شده است. بر 
اساس نظرسنجی »سیلک رود«، 36 درصد مدیران منابع انسانی گفته اند که عدم 
دسترسی به تجزیه و تحلیل کارکنان یکی از دغدغه های اصلی آنها بوده است.

راستای  در  برده اند،  پی  کار  نیروی  برنامه ریزی  اهمیت  به  مدیران  اینکه  با  اما 
بهبود آن هیچ قدمی برنمی دارند.

»کارن او. لئونارد«، مدیر شرکت مشاوره کسب وکار تاورز واتسون در این زمینه 
می گوید: »این نتایج اصال تعجب آور نیست. کاری که اغلب سازمان ها می کنند، 

سرشماری است«.
 »سیلویا ورهازر اسمیت«، از نویسندگان مجله فوربس، این اقدامات را توصیه 

می کند:
● همسوسازی برنامه ریزی استراتژیک کسب وکار و نیروی کار

● حصول اطمینان از اینکه رهبری سازمان به تصمیم گیری »داده محور« اهمیت 
می دهد و فرهنگ شفاف سازی اهداف را ترویج می کند

● سرمایه گذاری در یک موتور داده پیشرفته، مجهز به ابزارهای تحلیلی برای 
جمع آوری اطالعات معنادار در رابطه با نیروی کار

● تلفیق داده های داخلی، خارجی، اجتماعی و ساختار یافته، برای کسب بینش 
عمیق درباره در دسترس بودن و کمبود استعدادها

● استخدام کارشناسان منابع انسانی که در زمینه مدل سازی، تفسیر و پیش بینی 
داده ها تبحر داشته باشند

برنامه ریزی  که  می کند  توصیه   )Mercer( »مرسر«  تیم  از  هوس«  »جولیا 
استراتژیک نیروی کار را با جمع آوری بینش درباره الزامات سازمانی و نقش و 
اهمیت استعدادها در سازمان شروع کنید. سپس باید یکسری تحقیقات تکمیلی 
ارزیابی  انجام دهید، ازجمله سنجش ریسک ناشی از شکاف استعدادها یعنی 

عرضه و تقاضا و شکاف نیروی کار.
همزمان با مدل سازی برنامه نیروی کار، باید کیفیت، کمیت و موقعیت مکانی 

و  توسعه  مثل  عواملی  »مرسر«  در  مثال،  به عنوان  باشید.  داشته  نظر  در  نیز  را 
کسب استعدادها، نیروهای قراردادی و پاره وقت و بهره گیری از استعدادها را 
در برنامه ریزی ها در نظر می گیرند. با انجام این اقدامات، الزم است تغییراتی در 
استراتژی کسب وکار نیز اعمال شود. وقتی برنامه ریزی به اتمام رسید، باید برای 
جذب، حفظ، جلب مشارکت، پیشرفت شغلی، مدیریت عملکرد، پاداش دهی و 

قدردانی از استعدادها نیز برنامه ریزی کنید.
تحقیقات اخیر PwC حاکی از آن است که از نگاه 70 درصد مدیران اجرایی، 
»عدم دسترسی به مهارت های کلیدی« یکی از مهم ترین تهدیدها است و این 
 ،21 قرن  در  همچنین  انسانی.  منابع  کارشناسان  برای  ترسناک  چالشی  یعنی 
آنچه به نوآوری، رقابتی بودن و رشد منجر می شود، سرمایه نیست، استعداد 
است«، با توجه به عدم انسجام برنامه ریزی های نیروی کار و پدیده ای موسوم 
جذب  سالخورده(  کارکنان  از  انبوهی  شدن  )بازنشسته  نقره ای«  »سونامی  به 
استعدادها بزرگ ترین چالش سازمان ها در اقصی نقاط جهان است.  گزارش 
حجم  میان  شکاف  که  می دهد  نشان   2016 سال  در  لینکدین  وب سایت 
استخدام ها و بودجه، همچنان مشکل ساز است. این عدم توازن اجازه نمی دهد 
شرکت ها استعدادها را جذب یا استراتژی های استخدام خود را دگرگون کنند.

اما هنوز هم مهم ترین معیار سنجش جذب نیرو در شرکت ها، کیفیت استخدام 
روش های  از  استفاده  با  را  استخدام  کیفیت  شرکت ها  از  بسیاری  است. 
مدیر  میزان رضایت  یا  استخدامی  نیروی  ارزیابی  مثل  می سنجند،  بازخوردی 
استخدام. بعضی دیگر از روش های بلندمدت استفاده می کنند، مثل نرخ حفظ 

نیروی کار.
حفظ نیرو همچنان یک چالش است حتی در شرکت های مدرنی که ظاهرا همه 

نیازهای کارکنان را فراهم می کنند.
این معضلی است که دامنه اش تا سطوح ارشد سازمان گسترش یافته و مستقیما 
در دستیابی به اهداف، ضررهای مالی، پایگاه دانش و مشارکت کارکنان تاثیر 
دارد.  شرکت ها دریافته اند که همیشه پاداش و مزایا نیستند که کارکنان را حفظ 
می کنند بلکه عوامل غیر ملموسی مثل فراهم آوردن فرصت های شغلی، برند، 
جایگاه شرکت در میدان رقابت و میزان مهارت و تجربه همکاران نیز در ماندن 
کارکنان تاثیر دارند. این مساله زمانی اهمیت یافت که جوانان نسل هزاره )نسل 
Y یا Millennial( وارد بازار کار شدند. در حال حاضر بیشترین جمعیت 
 ،)Y( نیروی کار آمریکا را این افراد تشکیل می دهند. گرچه هر سه نسل جوان
میانسال )X( و سالخورده )Baby Boomers( انتظارات مشابهی دارند )مثل 
رفتار منصفانه، امکان پیشرفت، ساعات انعطاف پذیر و امکان اندازه گیری تاثیر 
کارشان(، نگاهی به میزان مشارکت کارکنان و گردش کار در سراسر جهان، از 
وجود یک نارسایی مهم در محیط کار خبر می دهد. مشارکت کارکنان یکی از 
مهم ترین و داغ ترین سوژه هاست که البته طی چند سال گذشته با کاهش شدید 
اقتصادی  نظر  از  که  مقیاس جهانی(. حتی کشورهایی  )در  است  بوده  مواجه 

بهبود یافته اند نیز از این قاعده مستثنا نبوده اند.
حدود نیمی از کارکنان در سطح جهان فکر می کنند به اندازه زحمتشان پول 
دریافت نمی کنند. حتی با وجود بهبود سایر عوامل تاثیرگذار در مشارکت، مثل 
شرکت ها  است.  نبوده  خوشایند  چندان  کارکنان  تجربه  نوآوری،  یا  قدردانی 
همواره به دنبال بهبود این حوزه ها بوده اند: جلب مشارکت کارکنان، ارائه ارزش 
پیشنهادی، جذب و حفظ استعدادها و بهبود سالمت و خدمات درمانی کارکنان. 
مدیران باید اعتمادسازی کنند و ارزش قدرتمندی را به کارکنان پیشنهاد کنند. 

برقراری ارتباط و شفافیت، دو کلید اصلی برای رسیدن به این اهدافند.
  همسوسازی تجربه مشتری و کارکنان

مشتری مداری احتماال یکی از مهم ترین گرایش های دنیای کسب وکار در عصر 
حاضر است. حاال شرکت ها برای اینکه در میدان رقابت بمانند، دوست دارند 
نیروهای  بر  تمرکز  جای  به  آنها  بدانند.  بیشتر  انتظاراتشان  و  مشتریان  درباره 
خارجی، تصمیم گرفته اند مشتریان را درک و محصوالت و خدمات خود را 

شخصی سازی کنند.
می تواند  کارکنان  توسعه  و  مشارکت  بر  تمرکز  می شوند؟  چه  کارکنان  اما 
فرهنگ سازمان را قدرتمند سازد. اتفاقا کامال منطقی است که یک کسب وکار 
مشتری مدار، روی کارکنان نیز تمرکز کند. طبق نظریه »زنجیره سود-خدمات«، 
کارکنان  بهره وری  و  وفاداری  رضایت،  و  مشتری  وفاداری  و  سوددهی  میان 

ارتباط وجود دارد.  مروری اجمالی بر این نظریه:
● سود و رشد در وهله اول تحت تاثیر وفاداری مشتری هستند

● وفاداری در نتیجه رضایت مشتری حاصل می شود
● رضایت تا حد زیادی تحت تاثیر ارزش خدماتی است که به مشتری ارائه 

می شود
● ارزش، از سوی کارکنان رضایتمند، وفادار و پربازده خلق می شود

● رضایت کارکنان نیز، نتیجه خدمات و سیاست های حمایتی است که کمک 
می کند بهتر به امور مشتری رسیدگی کنند.

شواهد کمی متعددی در تایید این نظریه وجود دارد. مثال، برنامه های مشارکت 
 2400 حدود  کارمند،  هر  مشارکت  ازای  به  را  سازمان  ساالنه  سود  کارکنان، 
ایجاد هماهنگی میان  نیروی کار(. برای  )بنیاد تحقیقات  افزایش می دهند  دالر 
مشارکت کارکنان و اهداف کسب وکار، مدیران منابع انسانی می توانند یک تجربه 
کامل و یکپارچه برای کارمندان بیافرینند که روند همکاری آنها با شرکت را از 
اولین روز همکاری تا آخرین روز و حتی پس از استعفا دنبال کنند. هرگونه 
تعاملی میان کارمند و برند شما می تواند باعث موفقیت یا شکست استراتژی تان 

شود.
  خلق یک تجربه یکپارچه

تجربه کارمند، مجموعه تمامی تعامالتی است که میان شرکت شما و کارمند 
با دیدن پستی که در یکی از شبکه های  صورت می گیرد. این تجربه می تواند 
اجتماعی گذاشته اید یا با دیدن ایمیلی که به او فرستادید آغاز شود. روزی که 

کارمند شما را ترک می کند، این تجربه پایان می یابد.
که  دخیل هستند  تجربه  این  در  متعددی  اشیای  و  فرآیندها  افراد،  احساسات، 
می توانند کارمند را جذب، حفظ و به همکاری تشویق کنند یا برعکس، او را 

منزوی و بی انگیزه کنند.
زیادی  درس های  طراحی«  »تفکر  اصول  از  می توانند  انسانی  منابع  کارشناسان 
بگیرند. این جریان که یک دهه پیش آغاز شد، انقالبی در فرآیندهای کسب وکار 
ایجاد کرد که هنوز ادامه دارد. آنها طرفدار نوآوری »انسان محور« بودند. »تیم 
براون« و »راجر مارتین«، نویسندگان پرفروش ترین کتاب هایی که در این زمینه 
نوشته شده، این موضوع را بررسی می کنند که چگونه با استفاده از تفکر طراحی 

می توانیم تجربه کارکنان را بهبود ببخشیم.
اگر با نگاهی منتقدانه به فرآیندهای منابع انسانی نگاه کنید، به نظرتان چند تا از 
فرآیندها واقعا ضروری هستند؟ کدام فرآیندها کارآمدند؟ چگونه تجربه کارکنان 

را شکل می دهند؟
تفکر طراحی کمک می کند تنها فرآیندهای مرتبط و کارآمد را نگه دارید و با 
سازماندهی و هماهنگی میان آنها، تجربه بی دردسری برای کارکنان خلق کنید 
که هم به کارکنان و هم به سازمان ارزش بخشد. چه می شود اگر تفکر طراحی 

را در تک تک مراحل سفر کارمند به کار ببریم؟
قدم اول: قهرمان خود را مجسم کنید.قهرمان شما، همان کارمند ایده آل شماست. 
ترسیم ویژگی های او کمک می کند تا بدانید که به دنبال جذب چه کسی هستید 
و او چه طرز تفکر و احساسی دارد. به این ترتیب می دانید کجا دنبالش بگردید، 
چطور با او صحبت کنید، چه چیزی به او پیشنهاد کنید و چگونه با او ارتباط 

برقرار کنید.
او  اهداف  نیازها و  کنید. درباره  تعریف  را  او  نیازها و خواسته های  قدم دوم: 
تحقیق کنید. درست مثل تحقیقاتی که درباره مشتریان انجام می دهید. به عمق 
زندگی او بروید. ببینید چه چیزهایی به او احساس ارزشمند بودن می دهد، چه 
چیزهایی او را به چالش می کشد، چه ترس ها و اشتیاق هایی دارد، برای غلبه 

بر ترس هایش چه می کند و برای تصمیم گیری از چه کسی کمک می خواهد.
قدم سوم: ایده پردازی کنید. هر ایده ای که درباره مراحل سفر کارمند به ذهنتان 

رسیده یادداشت کنید. راه حل های خالقانه ارائه دهید.
قدم چهارم: ایده ها را با دیگران در میان بگذارید تا درباره کارآمدی آنها نظر 

بدهند.
فعلی،  کارکنان  از  و  کنید  آزمایش  را  خود  کنید.ایده های  آزمایش  پنجم:  قدم 

بازخورد دریافت کنید.
در بخش بعدی مقاله به این سواالت پاسخ می دهیم: چگونه ارزش های سازمان 
را در تک تک فرآیندهای جذب نیرو بگنجانیم؟ برای جلب مشارکت کارمند، 
انجام دهیم؟  کارهایی می توانیم  بازنشستگی، چه  تا  از روز درخواست شغلی 
چگونه شکاف میان سرمایه های انسانی و نتایج را با استفاده از تجزیه و تحلیل 

افراد پر کنیم؟

نویسنده: Shweta Jhaiharia مترجم: مریم رضایی

همه کسانی که سراغ محصول شما را می گیرند، از چشم انداز واحد فروش برای 
شرکت ارزشمند نیستند. برخی از آنها صرفا وقت نیروهای فروش را می گیرند 
و اساسا پتانسیل این را که به مشتری احتمالی تبدیل شوند ندارند. به همین 
دلیل است که مدیران فروش ترجیح می دهند حتی هزینه قابل توجهی کنند تا 
دقیق تر  لیست  این  آورند. هر چقدر  به دست  واقعی  بالقوه  مشتریان  از  لیستی 
مشتری  که  کسانی  صرف  کمتری  وقت  فروش  نیروهای  باشد،  هدفمندتر  و 
نیستند، خواهند کرد. اما حتی آن دسته از مشتریان »پیگیر محصول« که پتانسیل 
تبدیل شدن به مشتری احتمالی را دارند، دارای ارزش های متفاوتی هستند. مثال 
کسی که پتانسیل دارد فقط یک خرید از ارزان ترین محصول شرکت شما را 
داشته باشد، نسبت به کسی که خریدهای عمده متعدد و در یک دوره زمانی 
از  بخشی  بنابراین،  است.  شرکت  برای  کمتری  ارزش  دارای  دارد،  بلندمدت 
مسوولیت واحد فروش این است که در یک فرآیند، مشخص کند کدام مشتریان 

پیگیری کننده واجد شرایط هستند که وقت و انرژی خود را صرف آنها کنید.
 براساس گزارش شرکت آماری MarketingSherpa، 79درصد تالش های 
بازاریابی برای تبدیل این »دنبال کننده های محصول« به مشتری احتمالی، هیچ گاه 
به فروش منجر نمی شوند. بنابراین، چطور می توان این تالش ها را سریع تر و 
نرود و هم  بازاریابی هدر  نیروهای فروش و  تا هم وقت  برد  کارآمدتر پیش 

وقت طرف مقابل؟
مشتریان  بودن  شرایط  واجد  تشخیص  برای  سیستماتیک  رویکردی  اینجا  در 
احتمالی و همزمان جلب اعتماد آنها در یک مکالمه تلفنی 10 دقیقه ای عرضه 

می شود.
دقیقه 1: قوی شروع کنید و خودتان را در موقعیت درستی قرار دهید.

بودن  شرایط  واجد  تشخیص  و  محصول  معرفی  برای  تلفنی  مکالمه  یک  در 

در  را  باشید. خودتان  داشته  درستی  زمینه چینی  که  است  مهم  خیلی  مشتری، 
موضع تصمیم گیرنده قرار دهید. قرار است طرف مقابل را تشویق کنید، نه اینکه 

به زور متقاعدش کنید از شما خرید کند.
دقیقه 2: چگونه و چرا مشتری سراغ شما آمده است؟

مشتری چگونه شما را پیدا کرده و چرا در این مرحله به شما نزدیک شده است؟ 
زمینه خیلی مهم است. اگر به عنوان یک مرجع به شما روی آورده، پس چندان بدون 
آگاهی نیست و در مورد شما اطالعاتی دارد. اما اگر صرفا یک آگهی در سایت یا 

فیس بوک او را جذب کرده، چیز زیادی در مورد شما نمی داند.
دقیقه 3: یک مرور کلی از مشتری احتمالی خود داشته باشید.

است  کسی  چه  و  است  چه کاره  مشتری  اینکه  از  کلی  است خالصه ای  بهتر 
محصول  مقصود  با  آیا  بفهمید  که  است  این  کار  این  از  هدف  باشید.  داشته 
شما همخوانی دارد یا نه. خطری که در اینجا وجود دارد این است که مشتری 
نظر  در  زمانی  محدودیت  یک  او  برای  کند.  پراکنده گویی  به  شروع  احتمالی 
بگیرید و با پرسیدن دو سوال مرتبط، احتمال این اتفاق را به حداقل برسانید. 

پرسیدن سوال کمک می کند فرد مورد نظر سریع تر پاسخ مرتبط دهد.
دقیقه 4: پلی را که مشتری می خواهد از آن عبور کند، پیدا کنید.

مشتری احتمالی شما در حال حاضر در چه موقعیتی است و در چه موقعیتی 
می خواهد قرار بگیرد؟ اگر پاسخ این سوال ها را بدانید، اهداف نهایی آنها را 
جلوی ذهنشان می آورید و در موقعیتی قرار می گیرید که پلی که آنها را به هدف 

می رساند، برای آنها می سازید. این کار را تا پایان مکالمه انجام  دهید.
دقیقه 5: عوامل مزاحم را شناسایی کنید.

در این مرحله باید از آنها بخواهید دقیقا تصریح کنند چرا نمی توانند به مشتری 
مقابل  این مرحله تالش می کنید مسائلی را که طرف  تبدیل شوند. در  قطعی 
را از رسیدن به هدف بازمی دارد، تشخیص دهید. عالوه بر اینکه به مشکالت 
ویژه آنها پی می برید، فورا خودتان را در جایگاهی قرار دهید که می خواهید 

آن مشکل را حل کنید.
دقیقه 6: کشف کنید که طرف مقابل از شما چه چیزی می خواهد.

قبل از اینکه تصمیم بگیرید می خواهید به آنها کمک کنید یا نه، باید بدانید چه 
انتظاراتی از شما دارند. اگر چیزی را انتظار دارند که از پس آن برمی آیید، خیلی 

راحت می توانید هدف قرارشان دهید.
دقیقه 7: فوریت را کشف کنید.

اگر مشکلی که مشتری احتمالی دارد اضطراری نباشد، کار شما سخت می شود 
و تمایل او به خرید کمتر است. یک مشتری احتمالی واجد شرایط کسی است 

که چیزی را که شما عرضه می کنید، به عنوان یک اولویت بخواهد.
دقیقه 8 و 9: مشکالت آنها را بازگو کنید.

حاال وقت آن رسیده که اعتماد و توجه آنها را جلب کنید. اگر با دقت گوش 
کرده باشید، باید بتوانید بازخورد دقیقی نسبت به آنچه دوست دارند و آنچه 
و  مشکالت  بتوانید  اگر  دهید.  نشان  می شود،  آنها  قطعی  تصمیم گیری  مانع 
تمایالت آنها را بهتر از خودشان بیان کنید، فورا در حل مشکل با شما همراهی 

خواهند کرد.
دقیقه 10: یا قرارداد ببندید، یا درها را.

دیگر  برسانید. حاال  به سرانجام  را  مکالمه  تا  است  به شما  متعلق  آخر  دقیقه 
باید متوجه شده باشید آیا آنها واجد شرایط خرید محصول شما هستند یا نه.

اگر واجد شرایط باشند، باید توضیح دهید قدم بعدی در فرآیند فروش چیست، 
اما اگر متوجه شده اید مشتری مناسبی برای شما نیستند، مودبانه به آنها توضیح 
دهید که نمی توانید با هم به توافق برسید. اگر کسب وکار دیگری را می شناسید 
که می تواند به آنها کمک کند، آنها را راهنمایی کنید. در این صورت، هم طرف 

مقابل و هم کسب وکار رقیبتان به حسن نیت شما پی خواهند برد.
حاال تنها در 10 دقیقه توانسته اید بفهمید مشتری احتمالی شما می تواند به یک 

مشتری قطعی تبدیل شود یا نه.

چگونه در 1۰ دقیقه مشتری مناسب را شناسایی کنیم

گذراندن دوره بیکاری مانند یک شغل تمام وقت
مدیریت را به زندگی شخصی خود بیاورید!

که  سواالتی  از  یکی   www.IEB.today کسب وکار  و  اقتصادی  کربالییتحلیلگر  محیا  دکتر 
بین جوانان به سواالت احوالپرسی آنها اضافه شده است، این است: »کار پیدا کردی؟!« یا »نتیجه 
مصاحبه کاری  که رفته بودی چه شد؟«از هر سو هم هر روز آمار جدیدی منتشر می شود که 
بسیاری از جوانان تحصیلکرده بیکار هستند. بنابر اعالم وزارت کار و امور اجتماعی، 40 درصد از 
فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکارند. در این بین به گفته دکتر نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، 

فارغ التحصیالن مقطع دکترا بزرگ ترین گروه فارغ التحصیالن بیکار را تشکیل می دهند.
 اخیرا وقتی دوستان و آشنایان جوانم را که بیکار هستند، می بینم، به جای اینکه بپرسم »کار پیدا 
کردی یا خیر« از او می پرسم: »در این مدت چند کتاب خوانده ای؟«متاسفانه برای این سوال من 
تقریبا هیچ یک از دوستانم جواب قابل قبولی نداشته اند. در واقع بهترین پاسخ هایی که دریافت 
کرده ام، مطالعه یک یا دو کتاب صد صفحه ای در طی سه ماه بوده است. این در حالی است که 
فردی مانند وارن بافت، سرمایه گذار مشهور آمریکایی، که خود را هنوز در 87 سالگی به صورت 
تمام وقت شاغل محسوب می کند، روزانه 500 صفحه مطالعه و بیان می کند در جوانی روزانه تا 

1000 صفحه مطالعه می کرده است.
وقتی با بسیاری از این دوستان جویای کار صحبت می کنم و می پرسم، چرا به رغم اینکه »بیکار« 
بوده اند این قدر کم مطالعه کرده اند، بازهم به جواب قانع کننده ای نمی رسم.یکی از بزرگ ترین 
مشکالتی که جوانان با آن روبه رو هستند و این مساله به هیچ ارگان و نهادی چه دولتی و چه 

خصوصی مربوط نمی شود، مشکل ناتوانی آنها در مدیریت زندگی روزانه شان است.
  مطالعه می تواند یک شغل تمام وقت باشد

دانشگاه  از  تازگی  به  که  جوانی  ببینید:  زاویه  این  از  را  بیکار  تحصیلکرده  جوان  یک  شرایط 
فارغ التحصیل شده است. به احتمال بسیار زیاد از هیچ سابقه کاری برخوردار نیست، چراکه تقریبا 
هیچ یک از جوانان ما در طول دوره تحصیل کار نمی کنند. اگر پسر باشد، احتماال خدمت نظام 
وظیفه  خود را به پایان رسانده است. این جوان، در بهترین حالت روزانه چند ساعتی را صرف 
بررسی آگهی های کار اینجا و آنجا می کند؛ چند ایمیل ارسال می کند. در برخی موارد که ممکن 
است بیشتر از یک بار در هفته نباشد، چند ساعتی برای انجام مصاحبه به یکی از این شرکت ها 
می رود. در مجموع بعید است تمامی این فعالیت ها بیشتر از 15 ساعت از وقت او را در هفته به 

خود اختصاص دهند.
این در حالی است که یک کارمند تمام وقت، در هفته 44 ساعت کار می کند. به عبارتی حداقل 29 
ساعت وقت برای مطالعه باقی می ماند. به عالوه یک روز آخر هفته که اگر آن را هم اضافه کنیم، 
به 34 ساعت مطالعه خواهیم رسید. با فرض اینکه یک فرد به طور متوسط در هر ساعت 50 صفحه 

کتاب بخواند، یک جوان جویای کار می تواند در هفته حداقل 1700 صفحه کتاب بخواند.
به این ترتیب جوان بیکار ما می تواند در طول یکسالی که به دنبال کار می گردد، بیش از 88 هزار 
صفحه کتاب خوانده باشد. حجم متوسط کتاب ها را اگر 350 صفحه فرض کنیم، به بیش از 250 
کتاب خوانده شده در سال خواهیم رسید.بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت، هر هفته یک 

کتاب می خواند، پس حداقل این کار کامال شدنی خواهد بود.
حال شرایط را از این منظر نگاه کنید: یک جوان در مصاحبه  کاری حاضر می شود.کارفرمای احتمالی 

از او می پرسد: »اخیرا به چه کاری مشغول بوده اید؟«
او پاسخ می دهد: »من به صورت تمام وقت مشغول مطالعه هستم« یا حداقل »هر هفته یک کتاب 

می خوانم«.
خیلی بعید است که کارفرما از تعجب دهانش باز نماند و در ادامه درباره اینکه چه چیزهایی مطالعه 
کرده است و اصال چرا به این فکر افتاده است نپرسد. اصال می توانید فردی با این میزان مطالعه 
را در برابر خود تصور کنید و او را تحسین نکنید؟ مطالعه کردن نه تنها از تلف کردن وقت شما 
جلوگیری می کند، بلکه ایده های جدید را به ذهن شما روانه می سازد. هیچ فردی را نخواهید یافت 
که بگوید، کسی که یک سال مداوم مطالعه کرده است، از نظر دانش و درک و تصمیم گیری مانند 

همان فرد یکسال قبل است.
  در یکسال هر زبانی را می توانید فرابگیرید

اما مطالعه تنها بخشی از کارهایی است که می توانید در زمان بیکاری خود انجام دهید. یکی دیگر 
از کارهای بسیار مفید، یاد گرفتن یک زبان جدید است. برآوردهایی که برای مدت زمان الزم برای 
یادگیری زبان انگلیسی وجود دارند، تخمین های خوبی را در اختیار قرار می دهند. بر اساس برخی 
از این برآوردها، برای فارسی زبانان، یادگیری زبان انگلیسی تا سطحی که فرد بتواند در محیط کاری 
نیز تسلط نسبی به زبان داشته باشد، در حدود 720 ساعت زمان نیاز دارد. اگر فرض کنیم، جوان 
جویای کار روزانه 3 ساعت برای یادگیری زبان وقت صرف کند، در عرض یکسال می تواند تسلط 
خوبی بر زبان انگلیسی پیدا کند. حال اگر به جای آن، روزانه 5 ساعت برای یادگیری زبان وقت 
بگذارد، در کمتر از 6 ماه آن را فرا خواهد گرفت و در 6 ماه دوم به طور قطع می تواند زبان انگلیسی 

خود را به سطحی بسیار باالتر برساند.
برای یادگیری زبان های دیگر نیز تخمین هایی وجود دارند. به عنوان مثال برای یادگیری زبان آلمانی 
تا سطح متوسط برای انگلیسی زبانان بین 1000 تا 1200 ساعت الزم است. یادگیری زبان مانند 
ورزش کردن است. وقتی سراغ یک ورزش جدید می روید، خیلی مهم نیست سابقه ورزشی شما 
چه بوده است، هرقدر ورزیده تر باشید، شروع ورزش جدید برایتان آسان تر خواهد بود. همین مساله 
در مورد یادگیری زبان نیز صادق است؛ ممکن است زبان سومی که انتخاب می کنید، سخت تر 
باشد، اما از آنجا که در یادگیری زبان قدری ورزیده شده اید، با سرعت بیشتری در آن پیشرفت 

خواهید کرد.
پس تا اینجای کار، پس از یک سال دوره بیکاری، جوان قصه ما وقتی در مصاحبه ای حاضر می شود، 
ممکن است سابقه کاری نداشته باشد، اما حداقل یک زبان جدید را تا سطح خوبی آموخته و بیش 

از 50 کتاب مطالعه کرده است.
همه این کارها با توجه به دسترسی اکثر جوانان به اینترنت و ابزارهای متفاوتی که وجود دارند، 
می توانند با کمترین هزینه ها به دست بیایند. آنقدر برنامه های آموزشی زیاد شده اند و ابزارهای  
آموزشی متنوعی در دسترس همه قرار دارند که کسی بهانه هزینه را نمی تواند داشته باشد. برای 
کتاب هم همین مساله صادق است، از کتاب های دست دوم یا الکترونیکی گرفته تا کتاب های 
صوتی. در ضمن فرد اگر مقداری اضافه وزن داشته باشد، می تواند از این مدت استفاده کند و 
برای سالمتی اش با ورزش از شر اضافه وزنخود خالص شود. برای ورزش کردن نیز، الزم نیست 
حتما سراغ ورزش های گران قیمت بروید، می توانید دو بار در هفته کوه بروید، یا سه بار در هفته 

در پارک بدوید.
  آنچه یاد می گیرید را به اشتراک بگذارید

یکی دیگر از فعالیت هایی که به افراد بیکار توصیه می شود، ساختن یک وبالگ است. شما می توانید 
با ترکیب آنچه هر روز مطالعه می کنید و مطالب مربوط به رشته تحصیلی یا شغلی که در پی آن 
هستید، به انتشار مطالب جذاب بپردازید. زمانی که در مصاحبه های کاری حاضر می شوید، می توانید 
وبالگتان را به کارفرمای خود معرفی کنید. از آنها نظر بخواهید. به این ترتیب نه تنها خود را در رابطه 
با شغلی که به دنبالش هستید فعال نشان می دهید، بلکه به واسطه آن مهارت های جدیدی نیز خواهید 
آموخت. مهارت هایی نظیر طراحی یک وبالگ، نگارش روان و صحیح یک متن )که متاسفانه 
بسیاری از فارغ التحصیالن از آن برخوردار نیستند(. مهارت خود را در جست وجوی مطالب مرتبط 
در اینترنت تقویت  کنید. به عالوه می توانید با استفاده از شبکه های اجتماعی، وبالگتان را به سایرین 
معرفی کنید. برای اینکه بتوانید به خوبی از پس این کار برآیید، مجبور خواهید شد، روش های 
درست استفاده از شبکه های اجتماعی را بیاموزید که خود مهارتی بسیار مهم در دنیای دیجیتال 
امروز به شمار می رود. ممکن است از قبل ندانید، اما ممکن است کارفرمای آتی شما در میان همین 
بازدیدکنندگان وبالگتان باشد. ممکن است با انتشار یک ایده درست و جذاب بتوانید نظر جوان 
دیگری را آنقدر به خود جلب کنید که بتوانید یک ایده برای کسب وکار خودتان به راه بیندازید. از 
این طریق خواهید توانست یک شبکه ارتباطی با افراد حرفه ای مربوط به رشته  یا عالقه تان بسازید، 

حتی اگر این شبکه در ابتدا به آهستگی رشد کند.
مساله این است که اگر یک جوان در مدت زمان بیکاری خود، روزانه چندین ساعت مطالعه کند، 
چند ساعت زبان یاد بگیرد، این مطالب را در وبالگی خالصه و جمع آوری و در نهایت عرضه کند 
و با سایرین از طریق شبکه های اجتماعی ارتباط برقرار کند، در مدت تنها یک سال آنقدر کار کرده 

است که تنها چیزی که احساس نمی کند، بیکاری است!
قطعا چنین فردی هرگز بیکار نخواهد ماند و روز به روز ایده های جدید به ذهن او خطور خواهد 
کرد. امتحان این روش ها برای هر جوانی رایگان است، این تصمیم با خود اوست که بهترین 
روزهای عمر خود را چگونه سپری کند. اما با گذراندن هر سال به بطالت، شانس یافتن شغل 

مناسب نیز سخت تر خواهد شد.
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می دهد،  نشان  گرفته  صورت  پیش بینی های 
در   2018 سال  برای  روی  شمش  قیمت  متوسط 
اینکه  به  توجه  با  بود.  خواهد  دالر  هزار   3 حد 
متوسط  تاکنون  اما  رسیده،  نیمه  به   2018 سال 
نزدیک  لندن  فلزات  بورس  در  قیمت شمش روی 
اگر  یعنی  این  است.  بوده  دالر   250 و  هزار   3 به 
صحیح   2018 سال  برای  گرفته  صورت  پیش بینی 
صنعت  برای  دوم  ماهه   6 گفت  می توان  باشد، 
روی دشوار خواهد بود. این دوره سخت با خود 
خواهد  همراه  با  را  گوناگونی  حواشی  و  مسائل 
بین  از  برای  درستی  برنامه  ریزی  اگر  و  داشت 
این صنعت  نشود،  گرفته  نظر  در  تهدید  این  بردن 
روبه رو خواهد  گوناگونی  و مشکالت  با چالش ها 
نرخ  نوسانات  بین  این  در  اهمیت  حائز  نکته  شد. 
که  است  آن  برای  دستوری  نرخ  تعیین  یا  ارز 
سخت تر  و  پیچیده تر  صنعتگران  برای  را  شرایط 

می کند.
روی  صنعت  تولیدی  محصول  عمده  بخش 
داخل  نیاز  و  می شود  صادر  درصد(   70 تا   60(
در  شده  تولید  روی  شمش  میزان  از  کمتر  بسیار 
در  که  مواردی  جمله  از  بنابراین  است.  کشور 
صنعتگران،  برای  اساسی  تهدید  یک  حاضر  حال 
معادن  است.  ارز  نرخ  بی ثباتی  می شود،  محسوب 
تنها  می تواند  انگوران(  معدن  )به ویژه  روی کشور 
تولید  کارخانه  های  اسمی  ظرفیت  درصد   25 تا 
واحدها  این  یعنی   این  کند،  مواد  تامین  را  روی 
داخلی(  اولیه  مواد  از  استفاده  با  )و  کلی  به طور 
در  و  می کنند  فعالیت  خود  ظرفیت  یک چهارم  با 
تولیدی  واحدهای  ظرفیت  از  درصد   75 از  واقع 
برای  تولیدکننده  نتیجه  در  نمی شود.  استفاده 

تامین  برای  خارجی  منابع  نیازمند  ثبات،  با  تولید 
تولیدکننده  بهتر،  عبارت  به  است.  خود  اولیه  مواد 
می گیرد:  قرار  فشار  تحت  جهت  دو  از  داخلی 
و  شمش  صادرات  دوم  و  خاک  واردات  اول 
بازار  حاضر  حال  در  شده.  تولید  محصوالت 
به سر  بالتکلیفی  در  ارز  نرخ  تعیین  در  کشور 
وجود  آن  در  زیادی  ابهام  و  سردرگمی  و  می برد 
پتانسیل های  با  تولیدکننده  شرایط  این  در  دارد. 
را  ماهی  چند   )96 سال  )در  قبل  از  شده  ایجاد 
ماهه،  این چند  با سپری شدن  و  آورد  دوام خواد 
تبعات سردرگمی بازار ارز خود را نشان می دهد؛ 
بودند و پس  نوسانات مخفی  زمان  در  تبعات  این 
مصرف کننده  و  تولیدکننده  به  زمان  گذشت  از 

می رسند.
مورد  در  تولیدکننده  برای  مهم  بسیار  مساله 
نرخی  چه  با  را  واردات  بداند  که  است  آن  ارز 
انجام  به  موفق  نرخی  چه  با  و  داد  خواهد  انجام 
شمش  بازار  که  آنجایی  از  شد.  خواهد  صادرات 
ارزش گذاری  و  است  رقابتی  دنیا  در سطح  روی، 
لندن  فلزات  بورس  در  فلز  این  قیمت گذاری  و 
این  بر  آن ها  فعالیت های  تمام  و  شده  تعیین 
که  است  آن   مهم  بسیار  نکته  می شود،  انجام  مبنا 
قدرت  مطلوبی  نحو  به  باید  داخلی  شرکت های 
باشند؛  داشته   را  جهانی  بازارهای  در  رقابت 
مراجع  در  که  تصمیماتی  است  الزم  بنابراین 
بازخوردهای  اساس  بر  می شود،  اتخاذ  دولتی 
حساب  بسیار  و  صنایع  کل  عملکرد  از  حاصل 

باشد. شده 
صنایع ورشکستگی  عامل  ارز،   دستوری  نرخ 

اولیه  مواد  از  درصد   25 شد  اشاره  چنان که 

واحدهای تولیدی از داخل و 75 درصد از خارج 
کشور تامین می شود. نکته ای نباید از آن غافل شد 
به طوری  است؛  اولیه  مواد  واردات  بودن  زمان بر 
 5 4 تا  که فرایند تامین این مواد چیزی در حدود 
سیاست  هنگام،  این  در  دقیقا  و  می برد  زمان  ماه 
این  از  می دهد.  نشان  را  پیش خود  از  بیش  ارزی 
که  تولیدکننده ای  می شود  برداشت  چنین  موضوع 
ماده  است،  تولید  مشغول  وارداتی  خاک  با  امروز 
نیز  و   LME نرخ  با  پیش  ماه   5 را  خود  اولیه 
است.  کرده  وارد  قبل  ماه   5 مرکزی  بانک  تسعیر 
با  گذشته  سال  بهمن  و  دی  در  تسعیر  نرخ  اگر 
شود،  مقایسه  جاری  سال  اردیبهشت  و  فروردین 
را  خود  اولیه  مواد  تولیدکننده   می شود  مشخص 
و  هزار   4 تا   700 و  هزار   4 دالر  تسعیر  نرخ  با 
ماده  که  اکنون  اما  است؛  کرده  تهیه  تومانی   800
است،  تولید مشغول  به  و  دارد  اختیار  در  را  اولیه 
و  هزار   4 یعنی  دالر،  تسعیر  دستوری  نرخ  با  باید 
عمال  کننده  تولید  یعنی  این  بفروشد.  تومان   200
این  می شود.  داده  سوق  ورشکستگی  به سمت 
قرار  نظر  مد  باید  که  است  ظرافت هایی  از  موارد 
توجه  باید  آن سنجیده شود.  تمام جوانب  و  گیرد 
حاضر  حال  در  کشور  مهم  موضوع  دو  که  داشت 
روی  صنعت  است؛  ارزی  درآمد  و  اشتغال زایی 
محسوب  می شود  کشور  ارزآور  صنایع  جزو  نیز 
کالن،  برنامه ریزی های  در  اختالل  هرگونه  و 
این  کاری  بدنه  در  منفی  بسیار  تاثیرات  می تواند 

باشد. داشته  صنعت 
مسائل ارزی و نیز تهدید ال ام ای رو به پایین از 
تهدید می  را  جمله مسائلی است که صنعت روی 
فلزات  بورس  در  روی  فلز  نرخ  روند  پایش  کند 
رشد  بیانگر   1396 تا   1394 سال  پایان  از  لندن 
است  بوده  بازار  این  در  روی  فلز  نرخ  صعودی 
در سال 1394 نرخ فلز روی به کمتر از یکهزار و 
475 دالر برای هر تن رسیده بود اما تا پایان سال 
1396 قیمت 3 هزار و 550 دالر نیز برای این فلز 
این  موجود  مشکالت  الرغم  علی  رسید  ثبت  به 
به  را  فرصت  این  توجه  قابل  و  باز  بسیار  دامنه 
این رشد مناسب استفاده کند  از  تا  تولیدکننده داد 
بازار  و  1397 وضعیت عکس شده است  اما سال 
روند نزولی گرفته و قیمت از 3 هزار و 550 دالر 
برای  دالر   100 و  هزار   3 حدود  به  تن  هر  برای 
می  انتظار  ها  بینی  پیش  طبق  است  رسیده  تن  هر 
بشود  هم  کمتر  سال  ادامه  در  نرخ  این  که  رود 
اولیه  مواد  تهیه  بودن  زمانبر  شد  گفته  که  چنان 
قیمت  با  را  اولیه  مواد  تولیدکننده  شود  می  باعث 

بفروشد. پایین  قیمت  با  نهایت  در  و  بخرد  باال 
به بورس ورود خاک 

که  حاضر  حال  تهدیدات  مهمترین  از  دیگر  یکی 
صنعت روی را تهدید میکند ورود خاک و عرصه 
آن در بازار بورس کاال است شایان ذکر است که 
در  که  شرکتهایی  از  درصد   50 حدود  در  چیزی 
شرکتهای  جزو  میکنند  فعالیت  شمش  تولید  زمینه 
پایین  ظرفیتهای  با  که  هستند  متوسطی  و  کوچک 
کوچک  شرکتهای  چون  و  هستند  کار  به  مشغول 
بنابراین  دارند  پایینی  بسیار  نقدینگی  گردش 
قابلیت رقابت در بورس برای این شرکتها محدود 
این  در  معضل  و  چالش  به  منجر  نهایت  در  و 
ارائه  بورس  در  خاک  امروز  اگر  شود  می  صنعت 
است  گرفته  صورت  عرصه  این  شرایط  در  شود 
خواهد  باال  آن  قیمت  بندیها  سهمیه  قالب  در  که 
کرد  نخواهد  را  تولیدکننده  کار  کفاف  هم  و  بود 
رقابتی  دلیل  به  معدنی  ماده  کمبود  به  توجه  با 
شدن اوضاع این امر در نهایت به سخت تر شدن 

انجامید. خواغهد  شرایط 
آن  بورس  به  خاک  ورود  زمینه  در  دیگر  چالش 
سطح  هم  ها،  کارخانه  و  شرکتها  تمام  که  است 
این  تولید  شرایط  و  امکانات  و  نبوده  تراز  هم  و 
تنها ذوب  برخی واحدها  نیست  مانند هم  واحدها 
ذوب  خردایش،  برخی  ذوب،  و  خردایش  برخی 
به  توجه  با  دارند  یکدیگر  کنار  در  را  تلغیظ  و 
بخشی  مهمترین  ذوب  حوزه  در  فعالیت  اینکه 
یکی  و  میکند  تعیین  را  خوراک  قیمت  که  است 
آید  می  بشمار  تولید  مهم  بسیار  های  حلقه  از 
حلفه  دیگر  ذوب  واحدهای  در  اختالل  هرگونه 
ذکر  شایان  نکته  میدهد  قرار  تاثیر  تحت  را  ها 
بورس  طریق  از  خریدار  که  است  آن  اینجا  در 
را  تغلیظ  بخشهای  که  تولیدکننده ای  واحد  برای 
میدهد  او  به  را  امکان  این  دارد  اختیار  در  نیز 
بتواند  کند  تهیه  بورس  طریق  از  را  خاک  اگر  که 
حاصل  تغلیظ  بخشهای  طریق  از  را  خود  سود 
تنها  که  روی  صنعت  از  بزرگی  بخش  اما  کند 
تغلیظ  بخش  و  میکنند  فعالیت  ذوب  بخش  در 
ورود  برای  مناسبی  فرصت  ندارند  اختیار  در  را 
را  موضوع  این  یافت  نخواهد  رقابتی  عرصه  به 
برای  بازی  بندی کرد که زمین  میتوان چنین جمع 
در  و  نیست  یکسان  روی  صنعت  فعاالن  همه 
مختص  آمدهای  پی  شرایط  این  در  رقابت  نتیجه 

داشت. را خواهد  خود 
نرخی تک  ارز  تضمین  نیازمند  صنایع  فعالیت 

است  بهتر  موجود  تهدیدات  گرفتن  نظر  در  با 

نوسانات  درخصوص  اساسی  نظری  تجدید  که 
تولیدکننده  تکلیف  شدن  روشن  و  ارز  نرخ 
تا  شود  انجام  صادرات  و  واردات  درخصوص 
تصمیمات  بورس  به  خاک  ورود  بحث  مورد  در 
در  را  دالر  دولت  امروز  شود  گرفته  درستتری 
است  کرده  نرخی  تک  و  ثابت  تومان   4200 عدد 
تجارب  به  توجه  با  که  است  حالی  در  این  و 
دولت  که  روندی  تداوم  آید  می  نظر  به  گذشته 
این  و  باشد  تا حدی سخت  است  گرفته  پیش  در 
دست  روی  بر  را  کالنی  هزینه  آینده  در  مسیر 
با  تولیدکننده  که  چرا  گذاشت  خواهد  تولیدکننده 
نرخ دستوری ارز در حال فعالیت است و فروش 
وجود  تضمینی  هیچ  ولی  میدهد  انجام  را  خود 
به  ارز  نرخ  وضع  مالی،  سال  یک  پایان  که  ندارد 
صنعت  این  در  که  دانست  باید  باشد  منوال  همین 
به  ورود  بحث  و  اول  درصد   50 تولید  موضوع 
 50 امر تجارت  بازار و حفظ مشتری و تداوم در 
درصد دوم را تشکیل میدهد الزم به ذکر است که 
برخوردار  باالیی  بسیار  اهمیت  از  دوم  درصد   50
به  تعلل  خود  کار  در  تولیدکننده  امروز  اگر  است 
طی  که  را  خود  المللی  بین  بازارهای  دهد  خرج 
دست  از  است  کرفده   حاصل  متمادی  سالهای 
تعیین  برای  خاری  مشتری  چراکه  داد،  خواهد 
نخواهد  منتظر  کشور  یک  داخلی  مسائل  تکلیف 
رها  را  خارجی  بازار  باید  یا  تولیدکننده  پس  ماند 
را  خود  محصول  اینکه  یا  بدهد  دست  از  و  کند 
را  تولیدکننده  فشارها  این  بفروشد  نازل  قیمتی  به 
تضمین  نیازمند  او  لذا  میکند  تنش  دچار  به شدت 

است. کار خود  ادامه  برای 
فضای  و  معدن  بحث  که  دانست  باید  پایان  در 
کشور  اقتصاد  در  را  عظیمی  بسیار  پتانسیل  معدن، 
غیرکارشناسی  موضوعات  باید  نتیجه  در  و  دارد 
نفت  سهم  کرد  محدود  را  معادل  کار  فضای 
هم  مقابل  در  اما  است  درصد   75   GDP از 
 1.5 تا   1 بین  چیزی  شاید  کشور  عظیم  معادن 
از  بسیاری  گویای  فاصله  این  باشد  درصد 
فضای  کنونی  روند  و  است  ناخوشایند  مسائل 
نمیکند.  ترسیم  کشور  اقتصاد  برای  خوشبینانه ای 
یک  ایجاد  ازای  در  جهانی  استانداردهای  طبق 
مستقیم  شغل   17 معدن  بخش  در  شغلی  موقعیت 
در خارج از معدن در بخشهای تولیدی و به ازای 
میشود  ایجاد  غیرمستقیم  شغل   4 مشتقیم  شغل  هر 
معدن  بالقوه  پتانسیل  دهنده  نشان  موضوع  این  و 
صحیح  تصمیمات  به  شدن  بالفعل  برای  که  است 

است. نیازمند  کشور  بلندپایه  مدیران  سوی  از 

زنجان  استان  معدن  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
نظام  سازمان  در  گرفته  صورت  اقدامات  به  اشاره  با 
سازمان  عملکرد  گفت:  زنجان،  استان  معدن  مهندسی 
نظام مهندسی معدن استان طی سال های اخیر قابل دفاع 

است.
بیان  با  “همدلی زنجان”؛  با  گفت و گو  در  کشاورز  رضا 
و  مدیره  هیئت  اعضای  گذشته  های  سال  طی  اینکه 
معدنی  جامعه  برای  زیادی  زحمات  سازمان  رئیس 
کرد:  اظهار  اند،  شده  متحمل  سازمان  این  در  استان 
های  سال  در  سازمان  ریاست  و  مدیره  هیئت  عملکرد 
گذشته از نظر بنده مناسب بوده و اقدامات زیادی برای 
بخش  این  در  استان  معدن  حوزه  و  سازمان  اعضای 

است. گرفته  صورت 
های  سال  گرفته طی  اقدامات صورت  از  برخی  به  وی 
وظایف  و  اقدامات  از  یکی  افزود:  و  کرد  اشاره  اخیر 
اعضای  به  کار  ارجای  وضعیت  خصوص  در  سازمان 
 842 گذشته  سال  کار طی  ارجاع  آمار  که  بوده  سازمان 
ارزیابی صادر  بوده و همچنین تعداد گواهی های  مورد 
به  حقوقی  صادره  مالی  و  فنی  توان  در  سازمان  شده 
و  فنی  توان  های  نامه  گواهی  تعداد  و  مورد   40 تعداد 

بوده است. 132 مورد  نیز  مالی صادر شده حقیقی 
به  زنجان  استان  معدن  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
و  اشاره  ها  دستگاه  بین  شده  منعقد  های  تفاهم نامه 
سازمان  با  زیادی  تعامل  و  همکاری  کرد:  خاطرنشان 
انجام  گذشته  های  سال  طی  تجارت  و  معدن  صنعت، 
دولتی  اختیارات  تفویض  برای  مناسبی  اقدامات  و  شده 
برگزاری  در  مشارکت  که  شده  محقق  سازمان  برای 
ها  همایش  برگزاری  در  مشارکت  آموزشی،  های  دوره 
و  سازمانی  متعدد  در جلسات  و حضور  ها  نمایشگاه  و 

انجام شده است. ارگان های دولتی  سایر 
نظام  سازمان  مابین  ای  نامه  تفاهم  اینکه  بیان  با  وی 

کنیا  ناکورو  استاندار   با   زنجان  استان  معدن  مهندسی 
منعقد شده است، یادآور شد: تفاهم نامه در مهرماه سال 
حوزه  در  مهندسی  و  فنی  خدمات  ارائه  جهت   1395
کنیا  کشور  در  مذکور  استان  در  معدنی  صنایع  و  معدن 
ما  جانبه   سه  تفاهم نامه  آن  کنار  در  و  است  شده  منعقد 
اداره کل  استان،  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  بین 
استان  معدن  مهندسی  نظام  سازمان  و  استان  استاندارد 

است. شده  منعقد  نیز 
گفت:  و  کرد  اشاره  نامه  تفاهم  این  اهداف  به  کشاورز 
معادن  توسعه  و  رشد  شامل؛  نامه  تفاهم  این  اهداف 
صنایع  واحدهای  فنی  مسئولین  یکسان سازی  طریق  از 
تمام  اشتغال  جهت  در  کیفی  کنترل  مسئول  و  معدنی 
و  برداری  بهره  بردار،  بهره  هزینه  نمودن  کم  و  وقت 
که  وقت  تمام  مسئول  با  تولیدی  واحدهای  سازی  بهینه 
آغاز شده  ماسه شویی  این مورد درخصوص واحدهای 
و  معادن  استاندارد  امور  به  نظارت  و  کارشناسی  است، 
و کمیت  کیفیت  بر  نظارت  و  استان  معدنی  کارخانجات 
ساختمانی  های  سنگ  و  ماسه  و  شن  معادن  برداشت 
به عنوان مسئول فنی معدن بوده  توسط اعضای سازمان 

است.
به  زنجان  استان  معدن  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
کرد:  اظهار  و  اشاره  شده  منعقد  های  نامه  تفاهم  دیگر 
به  مربوط  امور  همکاری  نامه  تفاهم  مبادله  و  امضاء 
شستشو،   ، گذاری  لوله   ، حفاری  برعملیات  نظارت 
منطقه ای  آب  شرکت  بین  آب  پمپاژ  آزمایش  توسعه 
زنجان.  استان  معدن  مهندسی  نظام  سازمان  و  زنجان 
که  آب.  چاه های  حفاری  بر  وکنترل  نظارت  هدف  با 
شد.  تمدید  سال  پایانی  روزهای  در  دوم  نامه  تفاهم 
محیط  حفاظت  کل  اداره  مابین  نامه  تفاهم  همچنین  
سازمان  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  زیست، 
راستا  این  در  که  منعقد شد  زنجان  معدن  مهندسی  نظام 

استان ها،   معادن  های  فعالیت  بر  نظارت  و  همکاری 
برداران،  بهره  مابین  متعدد  های  همایش  برگزاری 
با  آشنایی  فنی و مسئوالن محیط زیست جهت  مسئوالن 
قوانین محیط زیست و  استفاده از مسئول فنی معادن و 
جهت  در  زیست  محیط  بازوی  عنوان  به  معدنی  صنایع 
از  استان  طبیعی  منابع  و  محیطی  زیست  مسائل  حفظ 

بوده است. تعریف شده  اهداف 
وی به برخی از اقدامات صورت گرفته در راستای رفاه 
اقدامات  جمله  از  افزود:  و  کرد  اشاره  سازمان  اعضای 
صورت گرفته در این راستا معرفی اعضای سازمان جهت 
مسئولیت  بیمه  و  ثالث  شخص  اتومبیل،  بیمه  تسهیالت 
آن  خانواده  و  بانوان  اعضای  معرفی  ای،  حرفه  مدنی، 
ها  به باشگاه بانوان، معرفی اعضای سازمان جهت ارائه 
تسهیالت خدمات عینک، تشکیل صندوق رفاهی سازمان 
و  نام  ثبت  جهت  که  زنجان  استان  معدن  مهندسی  نظام 
اعضای  معرفی  سازمان،  اعضای  به  نامه،  معرفی  ارائه 
توسعه  بانک  از  وام  تسهیالت  دریافت  جهت  سازمان 
اجتماعی  تأمین  بیمه  پوشش  گسترش  پیگیری  تعاون، 
بیمه  پیگیری  و  معدن  مهندسی  نظام  سازمان  اعضای  به 

درمان تکمیلی اعضای سازمان بوده است.
های  نمایشگاه  و  همایش  ترین  مهم  به  کشاورز 
مهم  از  گفت:  و  کرد  اشاره  سازمان  شده  برگزار 
توان  می  بخش  این  در  گرفته  صورت  اقدامات  ترین 
در  حفاظت  و  ایمنی  تخصصی  سیمنار  برگزاری  به 
برگزاری  در  سازمان  مشارکت  و  همکاری  معادن، 
ملی  روز  و  اصناف  ملی  روز  بزرگداشت  ستاد  مراسم 
صنعت و معدن، مراسم سفر مقام عالی وزارت صنعت، 
بزرگ  طرح  چندین  افتتاحیه  مراسم  و  تجارت  و  معدن 
و  ایمنی  تخصصی  سیمنار  برگزاری  ابهر،  در  صنعتی  
حفاظت در معادن ویژه بهره برداران، سرپرستان معادن، 
بهداشتی،  و  ایمنی  فنی  مسئولین  معادن،  فنی  مسئولین 

کج  آهن  اکتشافی  محدوده  از  رایگان  بازدید  برگزاری 
قارلوق  الشه  سنگ  معدن  از  بازدید  و  بازرسی   ، کاله 
سالمندان  نگهداری  مرکز  از  رایگان  بازدید  برگزاری   ،
رایگان  آموزشی  بازدید عملی و دوره  برگزاری  زنجان، 
بر  نظارت  جهت  حفاری  و  چاه  ساختمان  باموضوع 
معادن  از  سازمان  رئیس  بازدید  و  حفاری  عملیات 
سیلیس  مرشون-  صنعتی  خاک  یک-  گوادر  گرانیت 

کرد. اشاره  آرا  سیلیس  کارخانه  کلنگرز- 
بیان  با  استان زنجان  مهندسی معدن  نظام  رئیس سازمان 
سال  طی  زیادی  اقدامات  نیز  اداری  حوزه  در  اینکه 
جمله  از  کرد:  تاکید  است،  گرفته  صورت  اخیر  های 
توسط  معادن  در  ریسک  ارزیابی  انجام  اقدامات  این 
های  سنگ  معادن  از  آمارگیری   ، سازمان  کارشناسان 
شده  تکمیل  های  فرم  آوری  جمع  و  استان  تزئینی 
فعال  مشارکت  و  عضویت  معادن،  فنی  مسئولین  توسط 
جلسات  در  زنجان  استان  معدن  مهندسی  نظام  سازمان 
اتاق فکر سرمایه گذاری، مشارکت سازمان در جلسات 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  و عضویت 
استانی  معادن  شورای  جلسات  در  سازمان  مشارکت  و 
در  معدنکاران  مشکالت  رفع  و  راهکار  ارائه  جهت 

بوده است. جلسات و… 
دفتر  تأسیس  راستا  همین  در  داد:  ادامه  وی 
جهت  رسانی  اطالع  و  سازمان  در  استانداردسازی 
رتبه  ارتقاء  استان،  در  استانداردسازی  کمیته  تشکیل 
های  شاخص  براساس  دو  به  سه  گروه  از  سازمانی 
برون  عملکرد  استان ها،  سازمان  عملکردی  و  عمومی 
عمیق  نیمه  و  عمیق  چاههای  حفاری  بر  نظارت  سپاری 
بر  نظارت  و  استان  معدن  مهندسی  نظام  سازمان  به 
الیروبی  شکنی،  کف  عملیات  عمیق،  چاه  حفر  عملیات 
نیز  استان  معدن  مهندسی  نظام  سازمان  اعضای  توسط 

است. شده  محقق 

سازمان  این  روی  پیش  عمده  مشکالت  به  کشاورز 
شامل  سازمان  مشکالت  ترین  مهم  گفت:  و  کرد  اشاره 
احداث ساختمان  و  تکمیل  بودجه جهت  و  اعتبار  تأمین 
الزحمه  حق  پرداخت  عدم  استان،  این  سازمان  اداری 
مسئولین فنی از سوی متقاضیان و بهره برداران معدنی و 
باتوجه به مشکالت مالی سازمان های استانی درصورت 
تنفیذ  درخصوص  متبوعه  وزارت  شایسته  حمایت 
امورات غیرحاکمیتی و  پرداخت 3 درصد حقوق دولتی 
موجبات رونق و شکوفایی حوزه معدن و صنایع معدنی 

و پیشرفت سازمان نظام مهندسی معدن بوده است.
به  زنجان  استان  معدن  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
پایه سازمان اشاره کرد و  ارتقای  دوره های آموزشی و 
149 نفر در دوره غیرارتقا،  یادآور شد: در سال گذشته 
  hsee نیز در دوره  نفر   46 ایمیدرو و  نفر در دوره   45
آموزشی  دوره های  در  نفر   96 کردند؛ همچنین  شرکت 
کنندگان  شرکت  مجموع  که  کردند  شرکت  پایه  ارتقای 

نفر بوده است.  336 به میزان  دردوره های مختلف 
رئیس  از  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  کشاورز 
مهدی  زنجان،  استان  معدن  مهندسی  نظام  سازمان  سابق 
حمید قدردانی کرد و گفت: در پایان بر خود وظیفه می 
دانم از کلیه ریاست ها و هیات مدیره های محترم دوره 
متحمل  زیادی  زحمات  که  چرا  کنم؛  تشکر  قبل  های 
ریاست  مساعدات  و  حمایت ها  با  امیدواریم  اند.  شده 
استان،  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  کارکنان  و 
استان،  کشاورزی  و  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق 
 ، معدن  خانه  استان،  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه 
استان  معدن  مهندسی  نظام  اعضای  و  استان  معدنکاران 
انجام  احسن  نحو  به  را  خود  وظایف  بتوانیم  زنجان 
و  مهندسی  نظام  سطح  ارتقاس  در  مهم  گامی  و  داده 
سوی  به  یاری  دست  و  برداریم  استان  در  معدنکاری 

کنیم. می  دراز  معدنی  صنایع  و  معدنی  فعالین  تمامی 

حمید عالماتی، مدیرعامل شرکت فراوری مواد معدنی ایران:

نرخ دستوری ارز به ورشکستگی صنایع خواهد انجامید

عملکرد سازمان نظام مهندسی معدن استان طی سال های اخیر قابل دفاع است

مشارکت سازمان در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی


