
شــهردار زنجان به الیحه پیشــنهادی بودجه 
شــهرداری زنجان به شــورای اسالمی شهر 
زنجان اشاره کرد  و گفت: بودجه شهرداری 
زنجان در سال آینده به ۴۰۶ میلیارد افزایش 
یافته که ۴۶.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

اهلل  “همدلی زنجان”؛مســیح  گــزارش  بــه 
اینکه بودجه شــهرداری  بیــان  با  معصومی 
شــامل شــهرداری مرکز، ســه منطقه و ۱۰ 
سازمان را شامل می شود، اظهار کرد: بودجه 
شهرداری زنجان طی ســال گذشته از ۲۱۰ 
میلیارد تومان به ۳۰۰ میلیارد تومان در ســال 
جاری افزایش یافت که رقم ســال آینده نیز 
از ۳۰۰ به ۴۰۰ میلیارد تومان رســیده، یعنی 
در ۲ ســال بودجه این نهاد غیردولتی ۲ برابر 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه طبق قانون شهرداری 
ملزم اســت تا پایان دی ماه هر سال بودجه 
پیشنهادی خود را به شــورای اسالمی شهر 
زنجان ارسال کند که خوشــبختانه این مهم 
محقق شده اســت، افزود: در بودجه امسال 
هزینه های جاری ۵۳.۶ و عمرانی ۴۶.۴ دهم 
درصد بود که این رقم در بودجه سال آینده 
به ترتیــب ۵۱ و ۴۹ درصد رســیده که می 
توان گفت که تعادل در دو بخش به صورت 

مساوی رعایت شده است.
شــهردار زنجان به درآمد ســرانه مردم شهر 
زنجان متناســب با بودجه تعریفی اشاره کرد 
و یادآور شــد: طی دو سال اخیر روند به رو 
به رشــدی برای درآمد ســرانه مردم زنجان 
تعریف و محقق شــده، بــه گونه ای که این 
رقم در ســال گذشــته ۵۰۰ هزار تومان بود 
که در بودجه امســال به ۶۹۰ تومان افزایش 
یافت. آنچه به عنوان نرم در کشــور تعریف 

شــده مبلغ ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تومان به 
ازای هر شهروند بوده که در بودجه سال آتی 
شهرداری زنجان برای هر شهروند ۹۱۱ هزار 

تومان پیش بینی شده است.
وی با اشــاره به اینکه طبــق برنامه ریزی ها 
مقرر شــد که بودجه شــهرداری زنجان طی 
چهار ســال به نرم متوســط شهرهای کشور 
برسد، خاطرنشــان کرد: این مهم در دومین 
سال عمر شورای شهر و شهرداری تقریبا به 
این نقطه نزدیک شــده و تالش خواهیم کرد 

سال آتی از متوسط کشور عبور کنیم.
معصومی با بیان اینکه از بودجه ۴۰۰ میلیارد 
تومانی ســال آتی، ۱۹۴ میلیارد تومان معادل 
۴۸ درصد به شهرداری مرکز پیش بینی شده 

است، اظهار کرد: ۴۲ درصد در سه منطقه ۱ 
۲ و ســه و ۱۰ درصد دیگر به سازمان های 
۱۰ گان که در مجموع ۴۰۶ میلیارد تومان را 

شامل می شود.
شهردار زنجان از تعریف ۱۱ پروژه شاخص 
در سال آینده خبر داد و گفت: از مجموع ۵۰ 
درصد بودجه عمرانــی نیمی از اعتبارات به 
پروژه های شاخص اختصاص خواهد یافت 
و همچنین در تدوین بودجه سال آینده یک 
پیوســت ســرمایه گذاری به تعداد ۲۲ طرح 
تعریف شــده که در مجمــوع اعتبار در نظر 
گرفته شــده برای طرح های سرمایه گذاری، 
جــاری و عمرانی یک هــزار و ۲۵۴ میلیارد 

تومان است.

نگاهی به وضعیت صدور پروانه های صنعتی استان طی 7 ماهه سال جاری؛

صدور 60 پروانه بهره برداری 
صنعتی در استان زنجان

اشتغال و کارآفرینی
 در گرو حمایت و خود باوری جوانان

کدام عوامل به گرانی مسکن دامن زدند؟

رویکردهای استراتژیک توسعه اشتغال استان 
زنجان  با نگاه بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش 

رسته های منتخب و پرکشش 

بودجه ۹۸ شهرداری زنجان، بیش از
  ۴00 میلیارد تومان

یک شــنبه ۷ بهمـن ۱۳۹۷

سال ۲۳/شماره ۹۳/دوره جدید

۴ صفحه / قیمت: ۵۰۰ تومان
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کسی نیست
 که آب را  یاری کند ؟

در روزهای گذشــته بودجه ۹۸ اســتان زنجــان کم حرف و 
حدیث نداشــته، هرچند اگر اســتاندار زنجان به آن معتقد 
نباشــد و آن را نپذیرد. قطعا هر آمار و هر الیحه بودجه ای 
نقاط ضعف و قوتی دارد، اما آنچه مسلم است اینکه روزنامه 
نگاران برحسب رســالت اجتماعی در خصوص عموم مردم 

باید مشکالت و ضعف های آن را بازگو کنند.
عنوان شــد که بودجه عمرانی استان زنجان بیش از ۸ درصد 
نســبت به سال جاری افزایش داشته و حتی میانگین کشور 
از این عدد پایین بوده اســت. اما آنچه وضعیت های عددی 
نشــان می دهد زنجان جزو پنج اســتان آخــر در اعتبارات 
عمرانی اســت، حــال ببینید با این افزایــش حتی بیش از 
میانگین کشور باز حجم اعتبارات عمرانی زنجان در ردیف 

های آخر قرار دارد.
اینکه برای توســعه نباید به اعتبارات دولتی اتکا کرد، سخن 
غیرمنطقی نیســت. با وضعیت اعتبارات فعلی دولت امید 
زیادی برای تحقق اقدامات بزرگ نیســت، اما می دانیم که 
نظام متمرکز مدیریتی و بودجه ای کشور و حجم بودجه در 
همین شــرایط نیز نمی تواند قابل چشــم پوشی باشد. در 
نظام فعلی مدیریتی و بودجه ای کشــور که در مرکز عمده 
تصمیمات عملیاتی می شــود بعضا شاهد برخی نابرابری 

ها هستیم. 
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سـرمقـاله

درآمدهای استانی زنجـان
 در بودجه ۹۸ بیش از ۹۸6 میلیارد تومان 

پیش بینی بیش از ۵ میلیارد تومانی برای جرائم راهنمایی-رانندگی

 جناب آقای دکتر علیرضا فیروزفر
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

کانون کارآفرینان استان زنجان - نشریه شهاب زنجان

بدینوسیله انتصاب جنابعالی را به عنوان ریاست دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان، تبریک 

گفته و آرزوی موفقیت برای جنابعالی، از خداوند منان خواستاریم.

شهـاب زنجان
آگهـی می پـذیرد
3 3 3 3  2 1 ۸ 3



خبرخبر

ایرنــا- مدیر توســعه بازرگانی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان زنجــان گفــت: از ابتدای 
انواع  ۴۸۰تــن  ۱۵هــزار و  تاکنون  ســالجاری 
محصوالت کشاورزی از این استان به ۱۶ کشور 

دنیا صادر شد.
انــواع فرآوده های خام  افزود:  عبداهلل جعفری 
دامی شــامل جوجــه یک روزه، لبنیات شــامل 
ماســت، پنیر و خامه، گوجه فرنگی، پودر کیک 
و بیســکویت، رب گوجه فرنگی، سیر، کشمش، 
آرد گنــدم، ســیب زمینی و ســیب درختی از 

محصوالت صادر شده از این استان است.
به گفته وی، با توجه به ممنوع شــدن صادرات 
گوجــه فرنگــی، رب و ســیب زمینــی میزان 

یافته است. این محصوالت کاهش  صادرات 
مدیر توســعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان زنجان، ارزش ریالی محصوالت زراعی، 
باغی و دامی صادر شــده از استان را ۱۳ میلیون 

و ۹۸۵ هزار و ۵۵۴ دالر بیان کرد.
جعفــری اظهارداشــت: ارزش ریالی محصوالت 
کشاورزی صادر شــده از استان در این مدت یک 

هزار و ۱۴۶ میلیارد و ۸۱۵ هزار ریال است.
وی، مبــداء محصوالت کشــاورزی وارداتی به 
اســتان زنجان را کشــورهای روســیه، کویت، 
مالــزی، هلنــد، ارمنســتان، دانمــارک، آلمان، 
قطر،  لهســتان،  مجارســتان،  بلژیک،  اتریــش، 
عــراق، بحرین، آذربایجان، افغانســتان و ترکیه 

برشمرد.
مدیر توســعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان زنجــان گفت: این اســتان به واســطه 
تنــوع اقلیمــی، آب و هوایی، دمــا، رطوبت و 
ساعت های آفتابی شــرایط مناسبی برای تولید 

محصوالت کشاورزی سالم و صادراتی دارد.
جعفری اظهار کرد: مصرف کود و سم به واسطه 
شــرایط بیان شــده در مقایســه با نرم کشوری 
پایین تر و محصوالت کشــاورزی تولیدی این 
استان سالم بوده و قابلیت صادرات باالیی دارد.
به گزارش ایرنا، ۱۵7 هزار تن انواع محصوالت 
کشاورزی در ســال ۹۶ از این استان صادر شد 
که نســبت به برنامه پیش بینی شده ۱۴7 درصد 

رشد داشت.
این میزان محصوالت صادر شــده به کشورهای 
مختلف دنیا در ســال ۹۶ نسبت به مدت مشابه 

سال قبل آن ۱۴ درصد رشد دارد.
طی ســال ۹۵ نیز ۵۰ هزار تن انــواع محصول 
کشاورزی از این استان صادر شد که این میزان، 
نســبت به صادرات محصوالت کشاورزی ثبت 

شده در سال ۹۴، رشد ۳۴ درصدی داشت.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان به وضعیت بدهی برخی 
واحدهای تولیدی اســتان زنجان به شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: هم 
اکنون ۲۰ واحد مســتقر در شــهرک صنعتی اشراق زنجان تحت تملک 

بانک ها قرار دارند.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان ؛ ایرج 
احمدی در حاشیه بازدید استاندار از واحدهای تولیدی شهرکت صنعتی 
شــماره ۱ زنجان، با بیان این مطلب، اظهار کرد: این شهرک قدیمی ترین 

شهرک صنعتی استان زنجان است و ۴۰۰ هکتار مساحت دارد.
وی افزود: از ۶۴۰ قرار داد منعقد شــده در شهرک صنعتی اشراق، حدود 
۱۵۰ طرح هنوز به مرححله بهره برداری نرسیده است و حدود ۲۰ واحد 
صنعتی مســتقر در این شهرک نیز در حال حاضر تحت تملک بانک ها 

قرار دارد.
این مقام مسئول از راه اندازی ۸۰ کارگاه مس و چاقو در شهرک صنعتی 
اشــراق خبر خبرداد و یادآور شــد: با بهره برداری از پل های در دست 
احداث، تا ســال آینده این شهرکتت صنعتی به شبکه ریلی کشور متصل 

می شود.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان گفت: عمده مشکل 

این شهرک، قدیمی بودن تاسیسات آن است.

از اینرو تالش مجموعه افراد اثرگذار استانی برای پیش بینی و اختصاص 
اعتبارات مناسب برای توسعه زنجان می تواند موثر باشد. در کنار آن حجم 
عمده تالش ها باید برای ایجاد زمینه های تشویق کننده حضور سرمایه 
گذاران و جذب بخش خصوصی توانمند برای شــتاب بخشی به رشد 

اقتصادی استان زنجان باشد.
با تمام این واقعیت ها نمی توان از شــرایط بودجه اســتان چشم پوشی 
کرد، به چند دلیل عمده و مهم که بهتر اســت، مســئوالن نیز به آن دقت 
کنند. نخست اینکه باید مشخص کنیم میزان درآمدهای استانی دولت از 
زنجان برای سال ۹۸ به چه میزان بوده و حجم عمده این درآمدها از چه 

منابعی است.
دوم اینکه با لحاظ این میزان پیش بینی درآمد اســتانی، چه میزان از آن به 
استان بازمی گردد  و صرف اعتبارات جاری و عمرانی زنجان خواهد شد. 
مصداق عینی در این خصوص میزان پیش بینی جرائم راهنمایی و رانندگی 
در استان، میزان تحقق آن و واریز به خزانه کشور و میزان بازگشت آن به 
زنجان برای هزینه کرد شهروندان زنجانی است که مسئوالن از ارائه اعداد 

دقیق آن خودداری می کنند!
یک نکته مهم در بودجه نیز توجه به میزان پیش بینی و میزان تخصیص 
اعتبارات است. در سال جاری به گفته خود مسئوالن و البته سال گذشته 
میزان تخصیص های عمرانی زیر ۵۰ درصد بوده است!  اینکه اعداد خوبی 
پیش بینی شــود اما خوب تخصیص نیابد هم مشکل دیگری است. اما 
مدیران و دلسوزان مردم زنجان باید بدانند آنچه اهمیت دارد تالش برای 

تخصیص مناسب اعتبارات است.
البته استاندار زنجان در نشست خبری نکته قابل تاملی گفت، اینکه باید 
از ظرفیت های نهفته در الیحه بودجه استفاده حداکثری صورت گیرد و 
بندها و تبصره هایی که در آن تعریف شده از خود اعتبارات تعریفی مهم 
تر اســت. این سخن را استانداران سابق زنجان نیز گفته بودند، اما با تمام 
تاکیدات صورت گرفته شاهد راست آزمایی خوبی برای عملکرد مدیران 
استانی نبودیم. توسعه تنها با یک یا دومولفه محقق نخواهد شد، اگر زنجان 
می خواهد مسیر توسعه را با شتاب بیشتری نسبت به گذشته طی کند، باید 
تمامی مولفه های ذکر شده را با دقت و قدرت بیشتری پیگیری و عملیاتی 
کند. گریزی بزنیم به سخنان جمشید انصاری در زمان حضورش در استان 
زنجان که گفت اگر به اعتبارات دولتی اتکا کنیم نمی توانیم گام های مهم 

برای توسعه زنجان برداریم. 
البته که این سخن حکیمانه بود، اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور و تالطم 
های سیاسی جذب سرمایه گذار نیز دشوار شده است. آوردن شرکت های 
بزرگ دولتی به زنجان نیز یکی از موضوعات کلیدی بود که در آن مقطع 
تاکید شــد که امروز می تواند راهگشا باشد. البته باید یک راست آزمایی 
خوب از ابتدای دولت یازدهم تا کنون صورت گیرد که ببینیم استان زنجان 
در جذب سرمایه گذاری خارجی، داخلی، ایجاد زمینه های تشویقی، تامین 
زیرساخت های مورد نیاز، حضور شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی 

در اقتصاد استان و... چه عملکردی داشته است.
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۲۰ واحد مستقر در شهرک صنعتی اشراق زنجان 
تحت تملک بانک ها قرار دارند

1548۰ تن 
انوع محصوالت کشاورزی 

 از زنجان صادر شد

زنجان در ســال های گذشــته مسیر رو 
به رشــدی را در افزایش حجم سرمایه 
گــذاری صنعتی تجربه کــرده و حوزه 
صنعت، معــدن و تجارت از حوزه های 
موفــق مدیریتی در اســتان زنجان بوده 

است.
زنجان همواره در تامین زیرساخت های 
کیفی برای اســتقرار صنایع مهم در ادوار 
گذشته مشکالتی داشته است، این روند 
در سال های گذشته روند رو به بهودی به 
خود گرفت، هرچند در مقاطعی با کندی 
زیادی همراه شد. اما می توان سال های 
توام با موفقیتــی را برای صنعت زنجان 
پیش بینی کرد که می تواند سهم زنجان 
در تولید ناخالص داخلی استان را رشدی 

شتاب بخشد.
امروز زنجان در نقطــه ای قرار دارد که 
بســیاری از عقب ماندگی های تاریخی 
خود را جبران کرده و اســتانی مســتعد 
برای توســعه بیشتر است. اما دقت کنیم 
استان های به ظاهر موفق صنعتی کشور را 
الگوی خود قرار ندهیم و مسیر پیش رو 
را با لحاظ سند آمایش سرزمین که مراحل 
پایانی خــود را طی می کند و با رویکرد 

پایدار دنبال کنیم.
بــا ورود به روزهای پایانی ســال، باید 
راســت آزمایی از وضعیت طی شــده 
مسیر صنعتی زنجان صورت گیرد، اخیرا 
وزارت صمت آمــاری را در خصوص 
جوازها و پروانه های تاسیسی واحدهای 

صنعتی کشور منتشر کرده است.
جواز تاســیس صنعتی استان زنجان در 
هفت ماهه ســال جاری بــه میزان ۳۶۰ 
واحد بوده که سرمایه مجوز آن ۲ هزار و 
۶۲ میلیارد ریال براورد شده است. اشتغال 

پیش بینی شده در این میزان جواز صادر 
شــده به تعداد ۱۰ هزار وو ۲۲۴ نفر بوده 

است.
آنچه گــزارش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نشــان می دهد، در هفت ماهه 
سال گذشته ۳۰۱ فقره جواز تاسیس واحد 
صنعتی در استان زنجان صادر شده بود که 
میزان اشتغال پیش بینی شده مجوزها به 
تعداد ۶ هزار و ۳۶۹ فرصت شغلی بوده 
است. درصد تغییر آمار در جواز تاسیسی 
واحدهای صنعتی استان طی هفت ماهه 
ســال جاری به هفت ماهه سال گذشته 
به میــزان ۱۹.۶ درصد در تعداد، با ۶۰.۵ 
درصد رشــد در میزان اشتغال و کاهش 
منفی بیش از هفــت درصدی در حجم 

سرمایه گذاری بوده است.
ایــن آمار گویای این واقعیت اســت که 
تعداد جوازهای صادره استان طی هفت 
ماهه ســال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته با رشد همراه بوده که هرچند 

به لحاظ کمی افزایش خوبی داشــته اما 
حجم سرمایه گذاری آن با یک عدد هفت 

درصدی رشد منفی داشته است.
بیشــترین تعداد جواز تاسیس در استان 
های خراسان رضوی و سمنان به ترتیب 
بــا ۹۹۲ و ۹۸7 فقره بوده اســت. از ۱۲ 
هزار و ۸۰۸ فقره جواز تاســیس صادره 
در 7 ماهه ســال جاری کشور، بیشترین 
تعداد مربوط به گروه محصوالت غذایی 
و انواع آشامیدنی و سایر محصوالت کانی 
غیرفلزی با یک هزار و 7۶۶ و یک هزار و 

۵۵۳ فقره است. 
صدور ۶۰ پروانه بهره برداری صنعتی 

در استان زنجان
در اســتان زنجان طی هفت ماهه ســال 
جاری ۶۰ فقره پروانه بهره برداری صنعتی 
صادر شده است که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته که ۸۹ فقره بوده با رشد منفی 
۳۱.۵ درصدی همراه بوده است. اشتغال 
پیش بینی شده برای ۶۱ فقره پروانه بهره 

برداری صنعتی صادر شده در استان یک 
هزار و ۴ نفر بوده که این میزان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته که یک هزار و 
۱۶۸ فرصت شــغلی بوده رشد منفی ۱۴ 

درصدی داشته است. 
در حالی شاهد رشد منفی در تعداد فقره 
های پروانه بهره برداری صنعتی و فرصت 
های پیش بینی شده شغلی آن هستیم که 
حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده در 
ســال جاری نسبت به مدت مشابه رشد 
بیش از ۱7۶ درصدی داشــته است. ۳۱ 
فقــره از پروانه های صادره در اســتان 
توسعه ای بوده که سهم اشتغال آن ۲۸۶ 

نفر پیش بینی شده است.
رشد قابل مالحظه ســرمایه پروانه های 
بهره برداری استان زنجان به دلیل صدور 
پروانه بهره بــرداری واحد “پاک حیات 
پارس” با سرمایه گذاری یک هزار و ۹۵۸ 

میلیارد ریالی بوده است. 
بیشترین تعداد پروانه بهره برداری صادره 
در بین استان های کشور مربوط به استان 
اصفهــان با ۳۱۵ فقره و کــم ترین آن با 
۸ فقره مربوط به خراســان شمالی بوده 
است.  باالترین اشتغال ایجاد شده مربوط 
به استان های البرز و خراسان رضوی به 
ترتیب با ۵ هزار و ۸۳۰۰ و ۵ هزار و ۴۶۸ 

فرصت شغلی بوده است.
بیشــترین پروانه بهره برداری صادره با 
تعداد ۵۰۹ فقره متعلــق به محصوالت 
الســتیک و پالســتیک بوده و متوسط 
سرمایه گذاری برای راه اندازی یک واحد 

در این گروه ۲۰.۴ میلیارد ریال است.
بیشــترین اشتغال ایجاد شــده در گروه 
مصوالت غذایی و آشــامیدنی با ۸ هزار 

و ۱۵۵ نفر است.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه اســتان 
زنجان با اشــاره به اینکــه بیش از ۱۰۰ 
ســاختمان اداری در استان زنجان مورد 
بررسی کارشناسی قرار گرفته است گفت: 
براســاس این فعالیت ها فضاهای مازاد 
اداری در استان زنجان احصا شده است. 
به گزارش  تسنیم،  شهرام طهماسبی در 
مورد اســتفاده از فضاهای مازاد ادارات، 
اظهار داشــت: همه فضاهایی خالی که 
دستگاه های دولتی در سطح استان زنجان 

دارند احصا شده است.
وی با اشاره به اینکه ساختمانهای ادارات 
استان بررسی می شــوند ابراز کرد: بیش 
از ۱۰۰ ســاختمان اداری مورد بررســی 

کارشناسی قرار گرفته است.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه اســتان 
زنجــان در این بررســی ها تعــدادی از 
فضاهایی که از آنها اســتفاده های موثری 
نمی شود مشــخص شده است بیان کرد: 
باید ایــن فضاها را برای اســتفاده موثر 

ساماندهی کنیم.
وی خاطر نشان کرد: بابت فضاهایی که از 
آنها استفاده موثری نمی شود و برای آنها 
نیز هزینه هایی اعم از هرینه های نگهداری 

گرمایشی و غیره صرف می شود.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه اســتان 
زنجــان بیان کرد: کارگــروه تمام تالش 
خــود را دهد تا بتوانیم از فضاهای مازاد 
در ادارات بتوانیم اســتفاده موثری داشته 
باشیم و در این راستا هیچ نقض قانونی 

انجام نمی شــود و چون تنها یک سری 
اصالحات ساختاری انجام می شود.  

وی با اشاره به اینکه استاندار برای پیشبرد 
برنامه های استان عزم جدی دارند اظهار 
کرد: با این شــرایط ســختی که در حال 
حاضر مواجه هستیم نیز عزم جدی وجود 
دارد و هنر برنامه ریــزی و مدیریت نیز 
همین امر را اقتضا می  کند که در شرایط 
ســخت بتوان به نتیجه و دســتاوردهای 

بزرگی دست یافت.

طهماســبی با بیان اینکه در شرایطی که 
7۰۰ میلیــارد دالر بودجه نفتی می آید و 
به نظر نمی رسد که انجام دادن کار با این 
اعتبار کار سختی باشد گفت: باید جدایی 
از اعتبارات در شــرایط ســخت بدنبال 
دست یافتن به دستاوردهای بزرگ باشیم.
وی در ایــن شــرایط در اســتان زنجان 
حرکت هــای خوبــی انجــام شــده و 
دســتاوردهای خوبی را بدست آوردیم 
بیان کرد: توانستیم از نقطه ای که وضعیت 
خوبی نبوده به یک نقطه خوبی برسیم ولی 
این ایده  آل ما نیست و باید بتوانیم به نقاط 
بهتر از این و دستاوردهای باالتری برسیم.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه اســتان 
زنجان با اشاره به اینکه باید برای رسیدن 
به اهــداف مورد نظر خود در اســتان با 
دقت بیشتری کارها را به جلو ببریم خاطر 
نشان کرد: برای رسیدن به این امر نیاز به 
چابکی و زیرکی و اشراف اطالعاتی کامل 

در تمام حوزه های مدیریتی نیاز است.

جوانان کشــور ایده ها و اســتعدادهای مختلفی 
در حوزه های گوناگــون دارند، که در صورت 
توجه و حمایت های ویژه می توانند در توسعه 

اقتصادی سهم بسزایی را ایفا کنند.
به گزارش ایرنــا، یکی از اهداف و وظایف مهم 
نظــام آموزش عالی هر کشــور، پرورش نیروی 
انســانی متخصص و کارآمد مــورد نیاز جامعه 

است.
گرچه دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی 
کشور تالش هایی را در این زمینه آغاز کرده اند، 
متاسفانه به علل مختلفی از قبیل عدم انطباق عنوان 
های درسی دانشگاهی با نیازهای جامعه، دانش 
آموختگان دانشگاه ها از تخصص و کارآیی الزم 

برای تصدی مشاغل مربوطه برخوردار نیستند.
افزایش شمار دانشــگاه ها و موسسات آموزش 
عالی، ضعف در تدوین و اجرای درســت برنامه 
های توسعه اقتصادی، نبود برنامه های فراگیر و 
جهت دار برای پرورش نیروی انسانی متخصص 
و مواردی از این دست از مهمترین عواملی است 
که امروزه به مشــکلی با عنوان اشــتغال دانش 

آموختگان آموزش عالی تبدیل شده است. 
طی سال های گذشته مسئوالن کشور برنامه های 
مختلفی را برای اشتغال جوانان تحصیلکرده مورد 
توجه قرار داده اند، اما همواره با انبوهی از دانش 

آموختگان جویای کار روبه رو هستیم. 
دانش آموختگان با صــرف هزینه های هنگفت 
و چندین سال وقت تخصص هایی کسب کرده 
اند اما وجود همین مشکل اجتماعی و اقتصادی 
ممکن اســت در آینده به یک بحران تبدیل شود 
که برای برطرف کردن آن به برنامه ریزی درست 

و هماهنگ نیاز دارد.
بر این اســاس با توجه به مشکل اشتغال دانش 
آموختگان مســاله مهارت آمــوزی و کارآفرینی 
توسط دانشــگاه ها به ویژه دانشــگاه علمی و 
کاربردی در چند ســال گذشته مورد توجه قرار 

گرفته است.

ایــن واحد دانشــگاهی به عنــوان متولی نظام 
آموزش عالی علمی و کاربردی در کشور و یکی 
از بازوهــای قدرتمند در زمینه مهارت آموزی و 
آموزش هــای کاربردی تالش دارد با تحقق این 
مقوله مهم نیازهای مهارتی جامعه را رفع و عالوه 
بر کاهش بیکاری به افزایش اشتغال و کارآفرینی 

کمک کند. 
دانشــگاه علمی وکاربردی زنجــان نیز به همین 
منظور چهارمین نمایشــگاه اشــتغال و توسعه 
کارآفرینی را به مدت ۲ روز برگزار کرد که هدف 
اصلی آن معرفی کارآفرینان، بازارچه کارآفرینی، 
معرفی رشته ها، مشاغل خانگی و بومی، کلینیک 

اشتغال و کار آفرینی و نمایشگاه مشاغل بود.
کارآفرینان در این نمایشگاه با ارائه نظرات خود 
معتقد بودند که کسب مهارت و حمایت ویژه از 
سوی متولیان امر می تواند عالوه بر خودباوری، 
زمینه بــروز خالقیت ها و ایــده های خوب را 

فراهم کند.
محمــد یکــی از کارآفرینان این نمایشــگاه که 
بصورت گروهی با دوستان خود در زمینه تولید 
زیور آالت رزینی پیشگام شده اند، در این ارتباط 
به خبرنگار ایرنا گفــت: این کار و فرآیند تولید 
آن از طریق ماده ای بســیار جدید که به تازگی 
به ایران وارد شده، بصورت دست ساز انجام می 

گیرد.
وی اظهــار داشــت: فرآیند تولیــد یک قطعه 
زیــورآالت به مدت ۱۲ روز طول می کشــد و 
این در حالی اســت که به دلیل نبود شــناخت 
کافی بازار خوبی برای فروش در اســتان وجود 
ندارد اما بصورت اینترنتی و با دریافت سفارش، 
محصوالت خود را در ســایر استانها بفروش می 

رسانیم.

این کارآفرین ۲۴ ساله افزود: این کار را از طریق 
دریافت اطالعات مورد نیاز آن، از یک ســایت 
خارجــی فرا گرفته و هم اکنــون به مدت ۶ ماه 
است که فعالیت می کنیم و برای گسترش بیشتر 

آن به حمایت های مالی نیاز داریم.
این دانشجوی واحد علمی و کاربردی ابهر ادامه 
داد: درخواست خود را مبنی برای توسعه کار و 
حمایت مالی به دانشگاه علمی و کاربردی استان 
اعالم کردیم که در صورت توجه مســئوالن می 
تواند بازار خوبی را در آینده به همراه داشته باشد.
وی افزود: جوانان دارای استعدادها و توانمندی 
هــای مختلفی هســتند و در صــورت توجه و 
حمایت های مالی و معنوی می توانند ایده های 

مختلفی را ارائه کنند. 
در بخش دیگری از فضای نمایشــگاه، طراحی 
پارچه و دوخت هایی ارائه شده که بیش از همه 
خودنمایی می کند، یــک خانم کارآفرین که در 
حال توضیح کارهای ارائه شده به بازدید کنندگان 
اســت، در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: در 

زمینه طراحی و دوخت بصورت کار گروهی ۱۹ 
نفره فعالیت می کنیم و دانشگاه نیز در حد توان 

حمایت الزم را انجام داده است.
این کارآفرین ابهری اضافه کرد: در صورت وجود 
امکانات الزم می تــوان کارهای بهتری را انجام 
داد و درزمان حاضر در کارآگاهی مشــغول بکار 

هستیم و سفارش کاری نیز دریافت می کنیم. 
 دانشگاه ها کلید دار توسعه کسب و کار 

رئیس دانشــگاه جامع علمی و کاربردی استان 
زنجان نیز در این ارتباط گفت: دانشگاه ها نقش 
کلیدی در توســعه، حفظ و بهبود فضای کسب 
و کار نقش اساســی دارند و این مهم با توجه به 
توسعه مدرن علم در دنیای امروزی خود را بیش 

از گذشته نشان می دهد.
دکتر حسن طغرانگار افزود: تولید محصوالت با 
کیفیت با هزینه تمام شــده کمتر امری مهم تلقی 
می شود و بی توجهی به این مهم عواقب خوبی 

را نخواهد داشت.
وی اظهار داشت: بر این اساس حضور دانشگاه ها 

برای بهبود و توسعه کسب و کار امری ضروری 
بوده و در این زمینه باید پیشگام باشند.

این مسئول ادامه داد: این واحد دانشگاهی با راه 
اندازی کلینیک مشــاوره اشتغال گام مهمی را در 
توسعه فضای کسب و کار برداشته و برای ارائه 
مشــاوره از گروه های هدف و دیگر متقاضیان 

هزینه ای را دریافت نمی کند.
وی اضافه کرد: کارآفرینان و دانشجویان معتقدند 
که دانشــگاه برای ایده ها و یا کارهای نوآورانه 
آنها هیچ نوع حمایتی انجام نمی دهد، در حالی 
که نــوع حمایت ها باید بطور دقیق، شــفاف و 

مشخص شود.
طغرانگار افزود: دانشگاه ها در حد مقدورات و 
بضاعــت خود حمایت های مالی و معنوی را از 
طرح های ابتکاری و ایده ها دانشــجویان و کار 
آفرینان انجام می دهند و دانشگاه جامع علمی و 
کاربردی نیز در این راستا اقداماتی را مورد توجه 

قرار داده است.
وی بیــان کرد: بنابراین فــارغ التحصیالن مراکز 
علمی کاربردی در صورت راه اندازی شــرکت 
یا موسسه و فعالیت در زمینه کارآفرینی مشمول 
دریافت تســهیالت تا سقف ۵۰ میلیون تومان با 

کارمزد ۲ درصدی خواهند شد.
به گفته این مســئول، برای طرح ها و ایده های 
بســیار خاص نیز پس از طی فرآیندی تسهیالت 

الزم پرداخت می شود.
 مشاوره ها، راهی بسوی اشتغال

مســئول کلینیــک و فناوری دانشــگاه علمی و 
کاربردی استان زنجان نیز در این ارتباط ادامه داد: 
یکی از اقدامات مهم این واحد دانشــگاهی راه 
اندازی کلینیک مشــاوره اشتغال با هدف ارتباط 
مستقیم با حوزه آموزش های مرتبط با مشاغل و 

استمرار آنها است.
منصور اسدی فرد افزود: در این نمایشگاه برگزار 
شده عالوه بر اســتقرار کلینیک مشاوره اشتغال 
مراکز مشاوره کارآفرینی استان در حوزه مشاوره 

های شغلی کسب و کار فعالیت می کنند.
وی اضافه کــرد: کلینیک اشــتغال و کارآفرین 
دانشــگاه جامع علمی کاربردی بصورت مستمر 
و دائمی در طول ســال در زمینه ایده یابی، مالی، 
نحوه نوشــتن طرح کســب و کار و به عبارتی 
نیازمندهای این بخش مشــاوره های الزم را به 

متقاضیان ارائه می کند.
این مســئول ادامه داد: این کلینیک طی یکســال 
گذشــته دراین واحد دانشگاهی فعالیت خود را 
آغاز کرده و امیدواریم مســیر بسیار خوبی برای 
ارتباط مستمر جوانان و دانشجویان برای توسعه 

کسب و کار باشد. 
وی اضافــه کــرد: در این کلینیــک برنامه های 
مختلف ترویجی در قالب برگزاری کارگاه ها و 
نشســت های مختلف با هدف شناساندن آن به 

گروه های هدف انجام می شود.
اسدی فرد اظهار داشت: طبق برنامه ریزی انجام 
گرفته کلینیــک اشــتغال و کارآفرینی به زودی 
بصورت ســیار فعالیت خود را در دانشــگاه ها 

حتی در شهرستانها ادامه خواهد داد.
وی افزود: با افتتاح این بخش در یکسال گذشته 
به اهداف مد نظر دست یافته ایم، اما با استانداردها 
فاصله زیادی وجود دارد که برای تحقق این مهم 

بدون هیچ وقفه تالش ها ادامه دارد.
اســدی فرد اظهار داشت: یکی از اقدامات انجام 
گرفته با دســتگاه های متولی کسب و کار تعامل 
و ارتباطات و برگزاری برنامه های مشترک بوده 
که بهره گیــری از ظرفیت های این بخش ها به 

گسترش بیشتر کلینیک کمک می کند.
وی خاطرنشان کرد: این کلینیک توانسته در مدت 
زمان کوتاه فعالیت خود ارتباط مناســبی را بین 

دانشجویان و محیط کسب و کار فراهم کند.

نگاهی به وضعیت صدور پروانه های صنعتی استان طی 7 ماهه سال جاری؛

صدور 60 پروانه بهره برداری صنعتی در استان زنجان

اشتغال و کارآفرینی در گرو حمایت و خود باوری جوانان

فضاهای مازاد ادارات استان زنجان احصا شد 

یک شــنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ / سال ۲۳ / شماره ۹۳ / دوره جدید



خبر

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان 
گفت: از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ســال ۹7، 
باید ۳۶ هزار فرصت شغلی ایجاد و یا تثبیت شود. 
  به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، شهرام طهماسبی 
در نشســت مدیران استان با اصحاب رسانه، اظهار 
کرد: اعتبارات عمرانی امســال استان، ۳۵۴ میلیارد 
تومان بود که با ۸ درصــد افزایش به ۳۸۳ میلیارد 
تومان رسیده است و این در حالی است که میانگین 
کشوری رشد اعتبارات عمرانی ۸.7 درصد است. 

این مســئول ادامه داد: اگر از شاخص های مختلفی 
از قبیل مساحت، جمعیت، پروژه های اولویت دار و 
... ســهم زنجان در بودجه عمرانی همان ۸ درصد 
درنظر گرفته می شــود و هشــت دهم درصدی که 
بودجه عمرانی زنجان نســبت به میانگین کشوری 
کــم دارد، قریب به ۲۵ میلیون تومــان در بودجه 

استان تاثیر دارد، که رقم قابل توجهی نیست. 
وی با بیان اینکه به جای بحث در مورد هشت دهم 
درصد بودجه عمرانی که قابل توجه نیســت، باید 
به دنبال سرمایه گذاری های بزرگ در استان باشیم، 
افزود:   در اجــرای پروژه های نیمه تمام اســتان، 
پروژه هــای مهم باید در اولویــت اجرا قرار گیرد 
و ۴۰ پــروژه مهم نیمه تمامی که در اســتان احصا 
شده، باید مقصد نظام فنی و اجرایی باشد. در حال 
حاضر کشور در شرایط ویژه ای است و این شرایط 
مدیریت خاص خود را در صرف بودجه می طلبد. 
طهماسبی در رابطه با تبصره ۱۸ قانون بودجه سال 
۹7، تصریح کرد: برنامه اشــتغال مدنظر تبصره ۱۸ 
قانون بودجه ۹7 مورد توجه ستاد اقتصاد مقاومتی 
اســت و عالوه  بر امسال، این مبحث در الیحه ۹۸ 
نیز مدنظر قرار گرفته اســت البته باید توجه داشت 
که برخــی برنامه های بودجه ۹7 بــا تاخیر زمانی 
ابالغ شده که باید در ۶ حوزه اصلی برای پایداری 

اقتصاد اقدام شود. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان، 
یادآور شــد: از محل تبصــره ۱۸ قانون بودجه ۹7 
باید، ۳۶ هزار فرصت شــغلی ایجــاد و یا تثبیت 
شود که این به شرایط استان و سیاست های ابالغی 
بستگی دارد که مبلغ آن ۱۴۰۰ میلیارد تومان است 
که ۴۰۰ میلیــارد تومان منابــع از بخش دولتی و 
۱۰۰۰ میلیــارد تومان آن منابع بانکی در نظر گرفته 

شده است. 

ایرنا- تولیدکنندگان تایر تاخیر در واردات مواد اولیه و تجهیزات، جهش قیمت 
۲۰۰ درصدی مواد اولیه و مالیات را چالش اصلی این صنف عنوان کردند.

آخرین روزهای هفته گذشــته تولیدکنندگان تایر در همایش ملی الستیک ایران 
گردهم آمدند تا ضمن ارائه دستاوردهای خود، از مشکالت و چالش های این 

بخش سخن بگویند. 
»پرویز اخوان« یکی از تولیدکنندگان تایر به ایرنا گفت: واردات بخشی از مواد 

اولیه تایر پس از اعمال تحریم ها ظالمانه با خلل مواجه شد. 
وی افزود: در گذشــته ما به راحتی می توانســتیم مواد مورد نیاز خود را وارد 
کنیم اما اکنون فقط از طریق هند و با ارز روپیه، در فاصله زمانی ســه ماهه این 

مواد را وارد می کنیم. 
این مقام مسئول گروه تولیدی با بیان اینکه ۶۰ درصد مواد اولیه در داخل تولید 
می شود، گفت: دوده، نخ و مواد پتروشیمی نیز در این این مدت جهش قیمت 

سه برابری و در برخی مواد ۲۰۰ برابری داشته است. 
اخــوان، کاهــش تعرفــه واردات برخی الســتیک ها را از دیگر مشــکالت 
تولیدکننــدگان این کاال اعالم کرد و گفت: برای نمونه تعرفه تایر باری پیش از 
ایــن ۲۶ درصد بود که وزارت صنعت آن را جزو ۲۵ قلم کاالیی مجاز دریافت 

ارز دولتی قرار داد و و تعرفه آن پنج درصد شد. 
وی تصریح کرد: حــدود ۱۰ روز از افزایش قیمت تایرهای تولیدی می گذرد 
و بخشــی از تولیدکنندگان در حاشیه سود چهار تا پنج درصد هستند اما با این 
حال اجازه ندادیم کمبودی در بازار داشــته باشیم و حتی نسبت به پارسال ۱۰ 

درصد نیز رشد داشتیم. 
** پیشنهاد مالیاتی صنف تایر 

رئیس انجمن صنفــی تایر تاکید کرد: با توجه به موقعیت کنونی، هیچ کارخانه 
تولیدی در کشور نباید مالیات بپردازد. 

»محمدرضا گنجی« توضیح داد: ســود کارخانه های تولید تایر، سالیانه۵۰ تا ۸۰ 
میلیارد تومان اســت؛ این میزان درآمد برای افراد عادی مبلغ زیادی است اما با 
توجه به مبلغ ســرمایه گذاری شده و سرمایه تخصیصی برای گسترش فعالیت، 

رقم ناچیزی محسوب می شود.
وی تاکید کرد: صنعت کشور برای پیشرفت و نوسازی نیاز به سرمایه دارد؛ یکی 
از مسیرهای تامین آن، پرداخت نکردن مالیات در این بخش است؛ بنابراین باید 

اجازه داد تا بخش تولید از پرداخت مالیات معاف شود. 
این مقام صنفی گفت: ۲ ماه است که تولیدکنندگان تایر موفق به گشایش ال سی 

نشدند و نتوانستند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند. 
گنجــی با اعالم اینکه همه ثروت و دارایی تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه 
به ارز تبدیل شــده و در بانکهاست، افزود: تداوم این روند، موجب شده برای 

مدت ۲ ماه مواد اولیه برای تولید داشته باشیم.
** پیامدهای نوسانات نرخ ارز

دبیر انجمن صنفی تایر، پیرامون چالش های این صنعت نیز گفت: نوسان های 
ارز در اردیبهشت ماه امسال، سبب سردرگمی صنعتگران شد. 

»خســرو محمودیان« افزود: دریافت نکردن به موقع مواد و تجهیزات سفارش 
شده، کاهش مواد اولیه در انبارها، آغاز دور جدید تحریم های ظالمانه و سرباز 
زدن بســیاری از بانک های خارجی برای همکاری بــا ایران در مواقعی باعث 

توقف تولید شد. 
وی درباره افزایش قیمت تایر گفت: الســتیک بــه عنوان یک کاالی راهبردی 
اســت که مواد اولیه آن همچون نخ تایر، پلی اســتر و دوده به ترتیب در هفت 
ماه امســال ۱۵۲، ۶۹ و ۱۳۰ درصد رشد قیمت داشت، اما دستگاه های نظارتی 
با وجود این رشــد زیاد، حاضر به افزایش قیمت الستیک نشدند تا سرانجام در 
دو هفتــه اخیر، آنها با افزایش ۲۰ درصدی نرخ تایــر »رادیال« و ۳۲ درصدی 

الستیک »بایاس« موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، آمارهای منتشر شده نشان می دهد سالیانه ۳۵۰ هزار تن تایر در 

کشور مصرف می شود که ۲۵۰ هزار تن آن تولید داخل است. 
بیشــتر تایرهای مورد نیاز کشور از چین، هند، اندونزی و کره جنوبی وارد می 

شود.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان زنجــان گفت: معدن جزو 
بخش هایی است که مظلوم واقع شده است. 

به گزارش ایســنا، منطقه زنجان، ناصر فغفوری در نشســت خبری مدیران با 
اصحاب رسانه، اظهار کرد: اولویت کاری سازمان در حوزه اقتصادی، حفظ و 
صیانت از اشــتغال و تولید موجود است که از توان و پتانسیل ستاد تسهیل و 

رفع موانع تولید استفاده خواهیم کرد. 
این مســئول ادامه داد: پایشــی از واحدهای تولیدی داشته ایم که ۳۱ درصد 
واحدهای تولیدی کشور، تعطیل است و این میزان در زنجان، زیر ۲۱ درصد 

است. 
وی افزود: هرگونه فعالیت معدنی باید با طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای 
زیســت محیطی و منابع طبیعی انجام شود و حداکثر ۸ درصد مساحت کشور 

در سامانه کاداستر زیر مجوزهای معدنی قرار دارد. 
این مســئول با بیان اینکه معدن، مظلوم واقع شده اســت، تصریح کرد: تنها 
در دو دهم درصد از مســاحت اســتان، تخریب معدنی صورت می گیرد که 
برابر با میانگین کشوری اســت، در حالی که تخریب معدن، حقوق دولتی و 
اشــتغال ایجاد می کند و بیش از 7۵ درصد ســرمایه گذاری صنعتی زنجان از 
ســرمایه گذاران غیربومی است و زنجانی ها بیشــتر در صنایع خرد و متوسط 

سرمایه گذاری می کنند. 
فغفوری افزود: تقســیم بندی واحدهای تولیدی استان به چهار گروه است و 
هر گروه از این تقسیم بندی اقدامات مورد نیاز خود را الزم دارند که در صدد 
برنامه ریزی برای آن ها هستیم.  همچنین ۱77۰ درخواست سرمایه گذاری در 
استان زنجان داریم و این تعداد جواز تأسیس برای ۶۰ هزار نفر اشتغال ایجاد 
می کند و ۲۱ هــزار میلیارد تومان نیز میزان ســرمایه گذاری این تعداد جواز 

تاسیس است. 
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان زنجان یادآور شد: طی سال 
گذشته ۲۹ واحد صنعتی که به دالیلی از سال های گذشته تعطیل  شده بودند، 
با تمهیدات دولت و ســازمان صنعت، معدن و تجارت به چرخه تولید وارد 
شــدند و تاکنون در اســتان زنجان واحد تولیدی تعطیل نداشــتیم و فعالیت 

واحدهای تولیدی خوب است. 

ایجاد و تثبیت
 36 هزار شغل در استان زنجان

معدن مظلوم است

مشکل تولیدکنندگان تایر
 به روایت یک مقام صنفی

ایرنا- قیمت مسکن در کشور به دالیل متعددی از جمله 
تاثیر شرایط اقتصادی از ابتدای سال جاری گرفته تا رشد 
قیمت زمین و نهاده های ساختمانی، با افزایش همراه بوده 
اما پرســش مطرح شده آن اســت که کدامیک از عوامل 

بیشترین نقش را در این افزایش بازی کرده اند؟
افزایش قیمت مســکن در ایران که با کمی تاخیر نسبت 
به رشــد قیمت ها در بازار ارز و طال آغاز شــد، ســبب 
شــده تا فرصت خانه دار شدن افراد کمتر شود تا آنجا که 
کارشناسان رفاه اجتماعی معتقدند خانه دار شدن مردم تا 

پنج سال به تاخیر افتاده است.
در این بین هر کدام از بخش های درگیر در بازار مسکن، 
گناه رشــد قیمت ها را به گردن دیگری می اندازد. برخی 
عقیــده دارند رشــد قیمت ها در نهاده های ســاختمانی 

مهمترین دلیل افزایش قیمت هاست. 
 افزایش 49 درصدی قیمت نهاده های ساختمان

آمارها نشــان می دهد شــاخص کل قیمــت نهاده های 
ساختمان های مسکونی شــهر تهران در تابستان امسال 
نسبت به بهار امســال ۲۵.7 درصد و به تابستان پارسال 

۴۹.۱ درصد افزایش داشته است.
براســاس آخرین گزارش مرکز آمار از شــاخص قیمت 
نهاده های ســاختمان های مسکونی شهر تهران، در گروه 
ایزوگام و قیر تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته 
۱۶۹ درصد رشــد، گروه چوب ۱۰۸ درصد، گروه آهن 
آالت، میلگرد و پروفیل در و پنجره نیز تابســتان امسال 
در مقایسه با فصل مشابه پارسال با تورم ۹۴ درصد رشد 

داشته است. 
این ســه گروه از مصالح ساختمانی که بیشترین تورم را 
در میان سایر گروه های نهاده های ساختمان های مسکونی 
شــهر تهران در تابستان امســال تجربه کردند از شروع 
ساخت و ساز تا زمان تکمیل واحدهای مسکونی، مورد 
نیاز سازندگان هســتند؛ در واقع این سه گروه از مصالح 
ساختمانی طیف متنوعی از مراحل و فرآیندهای مربوط 
به اجرای پروژه های ســاختمانی را به لحاظ رشد قیمت 
تمام شده ســاخت و سازهای مسکونی تحت تأثیر قرار 
می دهند و در همه مراحل ساخت، اثر افزایشی خود را بر 

هزینه های ساختمانی اعمال می کنند.
با این حال بســیاری ازفعاالن این بخش عقیده دارند که 
رشد قیمت زمین سبب شده تا قیمت مسکن با افزایش 
باالیی روبه رو شــود. دلیل این افراد نیز اختالف قیمت 
مســکن در نقاط مختلف شهر است به گونه ای که حتی 
در مواردی قیمت ها در نقاط پایین و باالی شهر تا 7 برابر 

اختالف دارد.
از سوی دیگر افرادی نیز هستند که افزایش قیمت مسکن 
را بازتابی از شــرایط اقتصادی حاکــم می دانند و عقیده 
دارند که تورم باعث شده تا مردم از ترس کاهش ارزش 
دارایی های خود به سمت بازارهایی مانند سکه، ارز و یا 

مسکن بیایند. 
 سه عامل موثر بر افزایش قیمت مسکن

انبوه  »فرشید پورحاجت« دبیرکانون سراسری 
سازان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن را »بی ثباتی 
اقتصادی« اعالم کرد و افزود: رشد قیمت زمین، 
افزایش دستمزدها و نهاده های تولید به بی ثباتی 
اقتصــادی باز می گــردد و ارتباط مســتقیم با 
سیاست گذاری حوزه مسکن و غبارآلود بودن 

فضای کسب و کار دارد.
پورحاجت افزود: این سه عامل اساسی باعث 
دامــن زدن به افزایش قیمت زمیــن، افزایش 

هزینه ها و حتی مصالح ساختمانی شده است. 
 تغییر ماهیت مسکن با تصویب قوانین خلق الساعه

دبیرکانون سراسری انبوه ســازان با بیان اینکه در فضای 
کسب و کار نیز قوانین خلق الساعه با نگاه سرمایه گذاری 
در حوزه مسکن وضع می شود، گفت: با توجه به این نگاه، 
نباید انتظار داشته باشیم کاالی مصرفی تغییر ماهیت نداده 

و به کاالی سرمایه ای تبدیل نشود.
وی گفــت: زمانی کــه قوانین متعددی بــرای دریافت 
عوارض، مالیات و سایر وجوه مصوب می شود زمینه را 
برای حرکت از پیکره مسکن به حوزه سرمایه گذاری ایجاد 
کرده و نگاه سرمایه گذاری به تولید مسکن را دامن می زند.
پورحاجت ادامه داد: تصویب قوانین مزاحم در بخش های 
مختلف همچون »پیش فروش ساختمان«، فقط ابزار مالی 
بخش تولید را بدون توجه به شــرایط کنونی می گیرد و 
نتیجه آن، از دست دادن کارایی تنها منبع تامین نقدینگی در 
بخش خصوصی است و بنگاه های تولیدی قادر به تامین 

نقدینگی خود خارج از سیستم بانکی نخواهند بود. 
به گفته وی، این مساله در سالیان گذشته به انحراف رفته 
و سبب شده برای اقتصاد کشور و بخش تولید چالش های 

اساسی ایجاد شود.
 تورم، تب مسکن را باال برد

دبیرکانون سراسری انبوه سازان، اصلی ترین دلیل نوسانات 
در قیمت مســکن را عامل تورم دانســت و افزود: این 

موضوع به همه دولت ها باز می گردد. 
وی تاکید کرد: زمانی که تورم باالیی دراقتصاد به وجود 
می آید مردم تالش می کنند تا ارزش سرمایه های خود را 
باال ببرنــد و از همین رو دارایی خود را به کاالیی تبدیل 

می کنند که می تواند ارزش خود را حفظ کند. 
وی گفت: این مشکل اکنون در حوزه مسکن، دالر، طال، 
بورس و ... رخ داده و همه نشات گرفته از موضوع تورم 

است. در واقع اگر تورم کنترل می شد هیچگاه این اتفاقت 
در اقتصاد رخ نمی داد.

پورحاجت ادامه داد: مصالح ساختمانی نیز بخش عمده آن 
در کشور تولید می شود اما زمانی که تولید کننده می خواهد 
در بازار های جهانی به صورت رقابتی کار کند، نیم نگاهی 
به این بازارهــا دارد و از آنجا که قیمت گذاری ها به دالر 
انجام می شود، نوسان قیمت دالر بر کاالهای تولیدی نیز 

اثرگذار خواهد بود. 
 افزایش 1۰۰ درصدی نرخ محصوالت فوالدی

وی در این زمینه، به مواردی در بخش محصوالت فوالدی 
و پتروشیمی اشاره کرد و گفت: در فوالد با افزایش ۱۰۰ 

درصدی قیمت نسبت به پارسال مواجه هستیم.
دبیرکانون سراسری انبوه ســازان با بیان اینکه در شرایط 
ثبات اقتصادی، تولید کننده و مصرف کننده می توانند برای 
حضور در بازار برنامه ریزی کنند، افزود: اما در آشــفتگی 
اقتصادی، نه بخش تولید می تواند تصمیم درستی بگیرد و 
نه مصرف کنندگان برای خرید برنامه ریزی خواهند داشت.
به گفته پورحاجت، آمارها نشان می دهد در ۶ سال اخیر با 
کاهش ۵۰ درصدی صدور پروانه های ساختمانی روبه رو 
بوده ایم و در مقابل، در همین ســال ها، افزایش تقاضای 

مصرفی نیز وجود داشته است.
وی تاکید کرد: حتی در شرایط کنونی که آمارها از کاهش 
خرید و فروش حکایت دارد بازهم مصرف کننده واقعی 
برای مسکن وجود دارد اما شــرایط برای ورود به بازار 
مسکن مهیا نیست و تقاضای مصرفی نمی تواند خود را 
با بازار مســکن وفق دهد.  پورحاجت، نوسانات را مانع 
حضور متقاضیان در بازار مســکن دانست و گفت: در ۵ 
سال گذشته تولید مسکن کاهش ۵۰ درصدی داشته است؛ 
زمانی که نظم عرضه و تقاضا به هم می خورد، تاثیر خود 
را بر بازار مسکن می گذارد اما در شرایط کنونی این فقط 

یکی از فاکتورهای افزایش قیمت است.

 قیمت مسکن بیشتر تحت تأثیر قیمت زمین 
است

با این حال »اســماعیل کاظمی« رئیس اتحادیه 
مصالح ســاختمانی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا، افزایش قیمت زمین را مهمترین 
دلیل رشد نرخ مسکن دانست و گفت: افزایش 
قیمت مصالح بیش از آنکه تاثیر واقعی داشــته 

باشد، تأثیر روانی بر بازار مسکن داشته است. 
وی با بیان اینکه تورم قیمتی مصالح ساختمانی 
غیرفلزی در پنج سال گذشته از میانگین تورم 
ساالنه کمتر بوده است، ادامه داد: قیمت مسکن 
بیشــتر تحت تأثیر بهای زمین است و اختالف 
نرخ مسکن در مناطق شــمالی و جنوبی نیز این ادعا را 

تایید می کند.
کاظمی افزود: افزایش قیمت مصالح ســاختمانی به چند 
دســته تقسیم می شود؛ به طور مثال سیمان در بسته بندی 
و بارگیری افزایش داشته است اما از سوی دیگر از سال 
۱۳۹۲ به دلیل رکود کاری، تولیدکننندگان نتوانســته اند 
افزایش ساالنه قیمت ها را با توجه به تورم سالیانه اعمال 
کنند و تخفیف هایی ارائه می شد که حباب در بازار ایجاد 

می کرد.
 افزایش 3۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی غیر فلزی

وی بــا بیان اینکه از ابتدای امســال تاکنون با ۳۰ درصد 
افزایش قیمت زمیــن مواجه بوده ایم، تاکید کرد: طبیعی 
اســت که این افزایش قیمت بر بهای تمام شده مسکن 
اثر گذار باشد و سازنده این را در اعداد و ارقام لحاظ کند 
اما عمده قیمت تمام شــده یک واحد آپارتمان مربوط به 

نرخ زمین است.
به گفته رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی، به طور میانگین 

حدود ۶۰ درصد قیمت مسکن، قیمت زمین است.
وی با بیان اینکه سایر مصالح ساختمانی مانند آهن آالت 
با افزایش قیمت همراه بوده، گفت: هر چند که به تازگی 
آهن با کاهش قیمت همراه بوده است اما در بهای تمام شده 

مسکن، موضوع زمین حرف اول و آخر را می زند.
کاظمی ادامه داد: به دلیل رکود در سال های اخیر در بخش 
ساخت و ســاز، مصالح ساختمانی به ویژه سیمان، گچ، 
آجر، ماسه ، خاک ســنگ و در کل مواد کانی غیرفلزی 
نتوانســته به قیمت حقیقی خود برسد و بنا به ضرورت 
فروش محصوالت، با زیان کاالهای خود را به بازار وارد 
کردنــد؛ در برخی موارد حتی این قیمت ها از نرخ واقعی 
نیز کمتر بوده است و این رقابت ناسالم بین توزیع کنندگان 

ادامه دارد.

کدام عوامل به گرانی مسکن دامن زدند؟

الیحه بودجــه دولت برای ســال ۹۸ به 
مجلس تقدیم شد و باز هم فصل سخت 
بودجه ریزی برای کشور آغاز و نفس های 
تند اقتصاد کشور و استان زنجان به تپش 

های بودجه ای بند شده است.
این روزها بــرای زنجان اســتانی که در 
مسیر رشد و توســعه قرار دارد، اهمیت 
زیادی داشته، چرا که باید دید دستپخت 
مدیــران اســتانی و دولت برای اســتان 
برای مــردم زنجان در بودجه ســال آتی 
چیســت، و نمایندگان استان در مجلس 
شــورای اســالمی که در تمام امور حتی 
اجرایی! بسیار فعالند، در کمیسیون های 
تخصصی و صحن علنی مجلس چگونه 

از حقوق مردم زنجان دفاع خواهند کرد.
زنجان معموال از فصل تدوین و تصویب 
بودجــه خاطرات خوبی را بــه یاد ندارد، 
در سال های گذشته حاشیه های زیادی 
در خصوص درآمدهای اســتانی و میزان 
اعتبارات پیش بینی شــده برای اســتان 
زنجان در الیحه بودجه مشاهده می شد. 
مســائلی که گویای نظام متمرکز اداری 
و اعتباری در کشــور و اعمال برخی بی 

عدالتی ها است.
مقایسه ارقام بودجه ســال آینده نسبت 
به قانون بودجه امســال نشــان می دهد 
بودجه استان آذربایجان شرقی ۱۳،۹درصد، 
آذربایجــان غربــی ۱۲،۲درصــد، اردبیل 
۱۲،۴درصــد، اصفهــان ۱۴،۱درصد، البرز 
بوشــهر  ۱۳،۳درصد،  ایــالم  ۱۲،۶درصد، 
۱7،۸درصد و تهران ۱۵،۹درصد رشد کرده 

است.
همچنین رشــد بودجه استان چهارمحال 
و بختیاری ۱۴،۴درصد، خراســان جنوبی 
۱۲،۶درصد، خراســان رضوی ۱۳،۲درصد، 
خوزستان  ۱۱،۴درصد،  شــمالی  خراسان 
۹،۲درصــد، زنجان ۱۱،۵درصد، ســمنان 
۱۱،۹درصــد و سیســتان و بلوچســتان 

۱۱،7درصد برآورد شده است.
استان فارس ۱۳،۶درصد، قزوین ۱۱،7درصد، 
قم ۱۱،۶درصــد، کردســتان ۱۳،۶درصد، 
۱۵درصد،  کرمانشــاه  ۱۱،۸درصد،  کرمان 
کهگیلویــه و بویراحمــد ۱۰،۹درصــد، 
گلســتان ۱۳،۶درصد، گیالن ۱۳،۱درصد، 
لرســتان ۱۲،۶درصد، مازندران ۱۴،۱درصد، 
مرکزی ۱۲،۴درصــد، هرمزگان ۱۲،7درصد، 
همدان ۱۳،۶درصــد و یزد هم ۱۲،7درصد 

رشد بودجه را تجربه می کنند.
آنچه اعداد و ارقام الیحه بودجه کشــور 

نشان می دهد؛ منابع درآمدی کشور ۲۰۸ 
هزار و ۶7۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
پیش بینی شــده که در بخش مصارف 
هزینه ای معادل ۳۲۰ هزار و ۶۹۰ میلیارد و 
۹۰۴ میلیون تومان پیش بینی شده است. 
منابع بودجه کل کشور یک تریلیارد و 7۰۳ 
هزار و ۲۳۳ میلیارد و ۲۲7 میلیون تومان 
و مصارف بودجه کل کشور یک تریلیارد 
و 7۰۳ هزار و ۲۳۳ میلیار و ۲۲7 میلیون 

تومان پیش بینی شده است.
در بخش درآمدی کشــور، جدول شماره 
۵ الیحه بودجه دولت گویای پیش بینی 
۴ هزار میلیارد تومانــی دولت از جرائم 

راهنمایی و رانندگی است.
درآمدهای استانی تعریف شده برای استان 
زنجان در بخش دریافتی های بودجه سال 
۹۸ بــه میزان ۹۸۶ میلیارد و ۲۵۶ میلیون 
تومان پیش بینی شــده است. در بخش 
پرداختی ها و برای بودجه عمومی)هزینه 
ای( جمــع بودجه ۲۶۲ میلیــارد و ۱۲۲ 
میلیون تومان پیش بینی شــده اســت. 
همچنین جمع اعتبــارات تملک دارایی 
های ســرمایه ای استان زنجان برای سال 
آتی ۱۸۶ میلیــارد و ۲۵۶ میلیون تومان 
پیش بینی شده اســت.  جمع پرداختی 
های برای اســتان زنجان در بودجه سال 
آتی به میزان ۴۴۸ میلیارد و ۳7۸ میلیون 

تومان پیش بینی شده است.
آنچه قابل بیان اســت اینکــه عملکرد 
اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای 
استان زنجان در ســال ۹۶ به میزان ۱۳۱ 
میلیارد و ۸۸۳ میلیون تومان و در ســال 
۹7 به میــزان ۱7۶ میلیارد و ۶۴۰ میلیون 

تومان بوده است.
آنچه دولت در الیحه بودجه ســال آتی از 
محــل درآمد ۳ درصد صــادرات نفت و 
گاز برای اســتان زنجان پیش بینی کرده 
۸۳ میلیارد و 7۸۶ میلیون تومان اســت. 
اعتبــارات موضوع ۲7 صــدم مالیات بر 
ارزش افزوده اســتان ۱۹ میلیــارد و ۴۰۰ 
میلیون تومان برای زنجان پیش بینی شده 

است.
اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن 

از امکانات کشور
اما سهم زنجان از اعتبارات موضوع قانون 
اســتفاده متوازن از امکانات کشور جمعا 
۲۰۴ میلیــارد و 7۸۰ میلیون تومان پیش 
بینی شــده اســت. جمع کل اعتبارات 
تملک دارایی های ســرمایه ای اســتان 
مطابق با جــدول ۱۰-۱ بــه میزان ۳۸۲ 
میلیــارد و ۹۹۶ میلیون تومان پیش بینی 

شده است.
در اعتبارات دســتگاه هــا و ردیف های 
متفرقه انتقالی به اســتان ها در سال آتی 
برای کمک زیان شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان ۵ میلیارد و ۳۴۶ میلیون 

تومان اعتبار پیش بینی شده است.
اعتبــارات موضوع مــاده ۲۳ قانون نحوه 
رسیدگی به تخلفات و جرائم راهنمایی 
جهت پرداخت به شهرداری ها و دهیاری 
های کشــور نیز که جزو تملک دارایی 
های ســرمایه ای عنوان شده برای استان 
زنجان ۵۲ میلیــارد و ۸۵۹۹ میلیون ریال 

پیش بینی شده است.
بودجه عمرانی...

بررسی ها نشان می دهد استان خوزستان 

با دریافت ۱۰درصد از کل بودجه عمرانی 
استان ها به مبلغ ۲هزار و ۶۸۵هزار میلیارد 
تومان رکورددار ســال آینده خواهد بود و 
پس از آن اســتان سیستان و بلوچســتان 
با ســهمی ۸درصدی معــادل ۲هزار و 
۲۱۰میلیارد تومان در ردیف دوم قرار دارد. 
استان های فارس و کرمان هر کدام ۵درصد 
و اســتان های آذربایجان غربی و خراسان 
رضوی با ســهم ۴درصدی در ردیف سوم 
تا ششــم قرار دارند. هرمزگان، لرســتان، 
مازندران، کردســتان و بوشــهر هر کدام 
۴درصــد و آذربایجان شــرقی، گیــالن، 
اصفهان، کرمانشاه، کهگیلویه وبویراحمد، 
گلستان و تهران هم با سهمی ۳درصدی 

در اولویت های بعدی قرار دارند.
زنجــان،  درصــدی   1 ســهم   
چهارمحال وبختیاری، قزوین، سمنان و 

قم از بودجه عمرانی کشور
استان زنجان با ۳۸۲ میلیارد و ۹۹۶ میلیون 
تومان جزو پنج اســتان آخــر اعتبارات 
عمرانی کشــور اســت. برای عمران ۸ 
خراسان شمالی،  خراســان جنوبی،  استان 
ایــالم، همــدان، اردبیل، یــزد، مرکزی و 
البرز هر کدام ۲درصد و سرانجام زنجان، 
چهارمحال وبختیاری، قزوین، ســمنان و 
قم با حــدود یک درصــد در ردیف های 
آخر جای گرفته اند؛ به گونه ای که بودجه 
عمرانی اســتان قم ۲۶۶میلیارد تومان و 
استان سمنان به عنوان زادگاه رئیس جمهور 

۲۹۳میلیارد تومان برآورد شده است.
ضریب بازگشت بودجه به استان کم 

تر از ۵۰ درصد است!
از  انجام شــده  براســاس محاســبات 
نظر درآمد، اســتان های تهران، اصفهان، 
خوزســتان و خراسان رضوی بیش از ۶۸ 
درصد از بار مالــی دولت در این بخش 
را به دوش می کشــند. سهم استان تهران 
از درآمدهای اســتانی بــه تنهایی حدود 
۵۳ درصد بوده و اســتان های اصفهان )7 
درصد(، خوزســتان )۴.7 درصد(، خراسان 
رضوی )۳.۶ درصــد( در رتبه های دوم تا 

چهارم قرار گرفته اند.
تعهد پیش بینی شده استان زنجان برای 
درآمدهای استانی به میزان ۹۸۶ میلیارد و 
۲۵۶ میلیون تومان است. جمع پرداختی 
های برای استان زنجان در بودجه سال آتی 
به میزان ۴۴۸ میلیارد و ۳7۸ میلیون تومان 
پیش بینی شده است. ضریب بازگشت 
بودجه به استان کم تر از ۵۰ درصد است!

درآمدهای استانی زنجان
 در بودجه ۹۸ بیش از ۹۸6 میلیارد تومان 

پیش بینی بیش از 5 میلیارد تومانی برای جرائم راهنمایی-رانندگی

یک شــنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ / سال ۲۳ / شماره ۹۳ / دوره جدید



چند دهه ای است که آبهای سطحی و زیرزمینی 
مورد بی مهری همه مصرف کنندگان بخش های 
مختلف مصرف و متولیان امر مدیریت قرار گرفته 
و این روند نامبارک ، با شدت بیشتری پیش می 
رود . تغییرات جزئی اقلیم نیز هم سو با اقدامات 
غیر اصولی ســاکنان حوضه آبریز ،  دردی بر آالم 
این مایع ارزشــمند می افزاید . از سویی دیگر ، 
اما مدیران و مســؤالن متولی آب نیز هر کدام به 
نوبه خود ، اقدامات و برنامه های ســودمند برای 
نجات آب انجام نمی دهند . کاهش رواناب های 
ســطحی و خالی بودن مخازن ســدها ،  خشک 
شدن چشــمه ها و قنوات ، افت سطح آب های 
زیرزمینــی و کاهش آبدهی چــاه ها ، مؤید این 

نکته بسیار مهم است .
براستی علت این همه مشکالت و بحران ها در 
حوزه آب چیست ؟  آیا اگر به دنبال مقصر باشیم 
، جامعه قصور داشته یا دولت ؟ یا تغییرات آب و 
هوایی عامل اصلی حوادث پیش روست ؟ مسلم 
این است که همه عوامل یاد شده در ایجاد بحران 
آب ، نقش خود را به نحــوی ایفا نموده اند . از 
حدود دو دهه گذشته ، احداث سدهای کوچک و 
بزرگ در استان زنجان آغاز شده و قرار براین بود 
که بیش از نود هزار هکتار از اراضی کشــاورزی 
پایاب ســدهای در حال احداث ، تحت پوشش 
سیســتم های آبیاری و زهکشی ، سیراب شوند 
. طوالنی شــدن روند اجرای ســدها و تاخیر در 
تحویل اراضی کشــاورزی مجهز به سیستم های 
آبیاری و زهکشــی ، افزایش جمعیت و کمبود 
اشــتغال در ســایر بخش های اقتصادی ، سبب 
هجوم کشــاورزان به آبهای زیرزمینی و حفر چاه 

های غیر مجاز گردید .
نظارت ضعیف و ناکافی دولت بر برداشت های 
غیر مجــاز آب و همچنین تصویــب و اجرای 
طرحهای خودکفایی و توســعه کشــاورزی ،  که 
حداکثر بهره برداری بی برنامه از آب را به همراه 
داشــته است ،  از علل تشــدید بحران آب های 
ســطحی و زیرزمینی بوده است . از سویی دیگر 
افزایش دمای محیط و تغییر الگوی بارش از نوع 
برف به باران ، عوامل مؤثر در کاهش حجم روان 
آبها و افزایش تبخیر از ســطح آزاد آب و خاک 
شناســایی شده اند . در شرایط فعلی حجم روان 
آبهای سطحی ایجاد شده در برخی رودخانه های 
اســتان ، به میزان دو سوم نســبت به سال های 

گذشته ، کاهش یافته است .
نتیجــه حاصل از حفر چاه هــای غیر مجاز و 
برداشــت مازاد بر نیاز آب در چــاه های مجاز 
اســتان ، افت ســالیانه ســطح آب زیرزمینی به 
میزان ۲۵ متر در ۲۰ ســال گذشته ، در برخی از 
دشــت های استان زنجان بوده است . افت سطح 
آب زیرزمینی منجــر به  نتایج ناگوارتری همانند 
کاهش کمیت و کیفیت آب کشاورزی و به ویژه 
آب شرب شــده و ضمن ناپایدار نمودن توسعه 
همه جانبه اســتان ، فرونشست های احتمالی و 
مهاجرت ساکنین منطقه را به دنبال خواهد داشت 

.

از  همچنانکه در بخــش هایی 
اســتان مجاور یعنــی همدان ، 
فروچاله هــای کوچک و بزرگی 
روی داده است . گفتنی است در 
طی سالهای اخیر ، میزان آبدهی 
چاه های آب کشاورزی و شرب 
اســتان در بسیاری از دشت ها ، 
از یک سوم تا ۵۰ درصد کاهش 

نشان می دهند .
بروز وضعیت نامیمون حاضر در 
زیرزمینی  و  آب سطحی  بخش 
، تنها به علــت تعدد چاه های 
غیر مجاز و برداشت های مازاد 
از چاه های مجاز نیست ،  بلکه 
مصرف بی رویه و بدون نظارت 
نهاده بــا ارزش دیگری همچون 
برق و ســوخت های فســیلی 
نظیــر گازوئیل در چاه های آب 
، از عوامل اصلی و بسیار مؤثر 
در تشــدید بحران آب بوده که 
متأســفانه این مورد هم از نظر 
مدیران اســتان ، مغفــول مانده 
اســت . طی بررسی های بعمل 

آمده حدود یک ســوم از چــاه های آب مجاز و 
برقدار کشــاورزی ، بیش از چندین برابر مقادیر 
قرارداد با شــرکت توزیع نیروی برق اســتان ، از 
انرژی برق استفاده می نمایند . مطالعات موجود ، 
حکایت از مصرف بیش از ۱۱۰ گیگاوات ساعت 
برق ، مازاد بــر میزان مصرف مجاز در چاه های 
آب مجاز کشاورزی دارد . طبق رابطه موجود بین 
میزان مصرف انرژی و میزان مصرف آب در چاه 
ها ، بخش عمده ای از حجم آب مازاد برداشت 
شــده از چاه های مجاز استان ، متأثر از مصرف 

غیرمجاز برق می باشد .
صرف نظــر از همه موارد فوق ، اما بر اســاس 
شاخص های اقلیمی ، اســتان زنجان در منطقه 
خشک و ســرد واقع شــده و همه ساله شرایط 
خشکســالی بر آن حکم فرماســت . همچنین 
با توجه بــه مصرف بیــش از ۶۰ درصد از آب 
تجدیدپذیر و کاهش میزان ســرانه آب به کمتر 
از ۵۰۰ مترمکعــب در ســال ، اســتان زنجان به 
ترتیب از نظر شاخص آسیب پذیری منابع آب و 
شاخص فالکن ، از آستانه تنش آبی عبور کرده و 

وارد مرحله بحران آبی شده است .
اما براســتی چه باید کرد ؟ آیا باید دســت روی 
دست گذاشت و شــاهد نابودی و خشک شدن 
کامل منابع آب ســطحی و زیرزمینی بود ؟ همه 
ســاله طرح های متعددی توســط دولت همانند 

آبخیزداری ، تعادل بخشــی آب های زیرزمینی و 
تغذیه مصنوعی آبخوان ها ،  افزایش راندمان انتقال 
و توزیع آب  و کاهش هدررفت آب کشاورزی و 
شــرب شهری و روســتایی اجرا می شود . اما با 
توجه به کمبود اعتبارات و کندی عملیات اجرای 
طرح ها و از طرفی کاهش ظرفیت اعتقادی مردم 
و تشــدید فرهنگ مصرف گرایــی در آنها ،  اثر 
بخشــی فعالیت های یادشده ، چندان مؤثر واقع 
نمی شــود . حتی در اکثــر مناطق ، اجرای طرح 
های تعادل بخشی ، تغذیه مصنوعی و آبخیزداری 
با اعتبــارات دولتی ، منجر به بهبود ســفره آب 
زیرزمینــی و ایجاد توقع در بهــره برداران ، برای 

برداشت هر چه بیشتر آب شده است .
در طی سال های اخیر کلیه مسائل و مشکالت 
حوزه آب توســط کارشناسان و متخصصین امر 
شناسایی و راهکارهای خوبی نیز برای حل بحران 
آب در استان و کشور ارائه شده است . گویی اما 
مسئوالن و تصمیم گیران صدای کارشناسان آب 
را نمی شــنوند یا اصاًل جدی نمــی گیرند . به 
نظر نگارنده این یادداشــت ، هم اکنون می توان 
مشــکالت و تنگناهای اصلی بخش آب استان 
زنجان را در چهار عامل اصلی زیر تشریح نمود :
الف ( وجود بیش از ۸ هزار حلقه چاه غیرمجاز 
که ســالیانه بیش از ۳۰۰ میلیــون مترمکعب از 
آبهای زیرزمینی را برداشــت می نمایند . با وجود 

قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه مصوب 
ســال ۱۳۸۹ و مسائل و مشــکالت عدیده پیش 
روی اجرای این قانون ضعیف که اجرای آن برای 
برخورد قانونی با متخلفین ، بیش از دو ســال به 
طول می انجامد ، متأســفانه همه ساله بر تعداد 
چاه های فاقد پروانه افزوده شده و بهره برداران از 
این چاه ها ، عالوه بر تشدید بحران آب استان ،  
با مصرف بی رویه ســوخت های فسیلی به ویژه 
گازوئیل و تهیه آن از مجاری غیر قانونی و قاچاق 
، بحــران دیگری به نام بحــران انرژی در آینده را 

کلید می زنند .
ب ( برداشت ســالیانه ۱۵۰ میلیون متر مکعب 
آب از چاه های آب مجاز استان ، ضمن مصرف 
بی رویه انرژی بــرق و گازوئیل و عدم مدیریت 
صحیح و نظارت مســتمر بر ایــن مهم ، یکی 
دیگر از مشکالت عمده در بخش آب می باشد 
. بر اســاس آمار و اطالعات موجود در شــرکت 
آب منطقه ای اســتان ، قریــب به ۱۲ هزار حلقه 
چاه مجاز در کلیه بخش های مصرف در استان 
وجود دارد . از این تعداد کمی بیش از ۵۰ درصد 
چاه ها برقدار هســتند و در تعداد ۱۸۰۰ حلقه از 
آنها ، کنتور حجمی نیز نصب شــده است . اما 
نکته مهم این است که با برداشت بی رویه آب از 
چاه های مجاز و افت ســطح آب زیرزمینی و در 
نتیجه انجام عملیات کف شکنی ، بر عمق این 

چاه ها افزوده شده و با تقویت 
یا تعویض منصوبات سر چاه ،  
مازاد برداشت آب استمرار یافته 

است.
ج ( فقدان برنامه ریزی استفاده 
مناســب از منابع آب سطحی 
استحصالی و تنظیم شده و نیز 
پساب های شهری و فاضالب 
هــا ، عامل مهــم دیگری در 
تشــدید بحران آب می باشد . 
طی ســالیان گذشته ، ایستگاه 
هــای پمپــاژ آب ،  ســدهای 
کوچک و بزرگ و شــبکه های 
آب و فاضالب در استان ایجاد 
شده اســت . تاکنون اما برنامه 
ریــزی مناســبی در خصوص 
اســتفاده صحیح از منابع آب 
حاصل از این طرح ها ، صورت 
نگرفته اســت . به عنوان نمونه 
حجم عمده ای از آب موجود 
در یکی از ســدهای در حال 
بهــره برداری اســتان به بخش 
است  یافته  تخصیص  صنعت 
، اما صنایع مذکور تا ۱۰ ســال دیگر هم به بهره 

برداری نخواهند رسید .
در حالیکه شــبکه آبیاری اراضی پایاب سد اجرا 
شــده و آماده بهره برداری توســط کشاورزان یا 
سرمایه گذاران می باشد که نیاز به تخصیص آب 
دارد .  این اقدام منجر به معطلی پروژه آماده بهره 
برداری بخش کشــاورزی و از دست دادن فرصت 
درآمد و اســتفاده به موقع از ظرفیت های خالی 
استان در بخش اقتصادی می شود . آب خروجی 
از شــبکه توزیع آب زنجــان در محدوده جنوب 
شــهر و فاضالب تولیدی از شبکه فاضالب در 
تصفیه خانه آن ، نمونه های دیگری از منابع آب 
قابل برنامه ریزی هستند که می توان با روشهای 
مناسب مدیریتی ، در بخش های مختلف مصرف 
و با اولویت تامین آب مورد نیاز صنعت استان ، 

نهایت بهره را برد .
د ( فرهنــگ مصرف گرایی آب بین بهره برداران 
در کلیه بخش های مصرف رسوخ نموده است . 
بررسی های اولیه نشان دهنده تولید یا عرضه آب 
ارزان و بیــش از نیاز یا تقاضای مصرف کنندگان 
در بخش های مختلف مصرف می باشــد . این 
امر ســبب کاهش راندمان مصرف آب و افزایش 
هدر رفت آن شــده است . حداقل هدررفت آب 
در بخش کشاورزی ۶۰ درصد و در بخش شرب 

نیز بیش از ۲۵ درصد می باشد .

اما راه حل این معضالت چیســت ؟ آیا باز هم 
تفکر ســازه ای جوابگو خواهد بود ؟ کشورهای 
دیگری که با بحران آب روبرو شده و به سالمت 
آن را کنترل کرده اند ، چه اقداماتی انجام داده اند 
؟ با توجه به اینکه در اســتان زنجان حدود نیمی 
از اراضی مستعد اجرای سیستم های نوین آبیاری 
به این سیستم ها مجهز شده ، بیش از ۵۰ درصد 
چاه هــای مجاز برقدار هســتند و آب تحویلی 
و مصرفی در شــبکه های توزیع آب شــهری و 
روســتایی قابل سنجش هستند ، آیا نمی توان با 
ســاز و کارهای نرم افزاری و تفکر غیر سازه ای 
و با تحویل آب مورد نیاز واقعی ،  شــدت بحران 

آب را کاهش داد ؟
برخی از کشــورها با سیاســت حفظ منابع آب 
موجــود ، مدیریت برداشــت ، انتقــال و ذخیره 
ســازی آب ،  مدیریت سختگیرانه تقاضای آب ، 
گسترش استفاده از پساب فاضالب تصفیه شده 
برای آبیاری ، استفاده از سفره های آب زیرزمینی 
بــه عنوان مخازن آب ضمن تقویت آنها با انتقال 
و نفوذ فاضالب تصفیه شــده و عملیات پخش 
سیالب ، اصالح ساختار برای ارتقاء پایداری مالی 
بخش مدیریــت آب با اعمال تعرفه های عادالنه 
، مدیریت آبخیزداری ، کنترل ســیالب و توسعه 
جنگل کاری و منابع طبیعی و توســعه بهره وری 
در بخش کشــاورزی ، از مرحله بحران آب عبور 

کرده اند .
بــا عنایت به شــرایط موجود اســتان زنجان در 
خصوص وضعیت آب تولیدی ، تخصیص یافته 
و مصرفی در کلیه بخش های مصرف ، موارد زیر 
عالوه بر سیاست های ملل موفق در زمینه کنترل 
بحــران آب ، ضروری و از نظر اولویت اقدام ، در 

صدر تصمیمات بزرگ قرار دارند :
الف( مدیریت یکپارچه منابع آب استان و تعریف 
ســاختار مناســب برای تمرکز تصمیم گیری و 

نظارت بر اجرای برنامه ها
ب ( عرضه انرژی متناسب با نیاز چاه های  آب 
کشاورزی و صنعت و اعمال جریمه و عدم ارائه 
خدمات در صورت مصرف مازاد بر نیاز در یک 
برنامه میان مدت . ضمن اینکه با ایجاد زیرساخت 
سیســتمی تحویل انرژی و آب متناسب با نیاز 
بهره برداران و اســتفاده از فناوری های اطالعات 
و ارتباطات ، می توان مدیریت آب در اســتان را 
نهادینه نمود . در این حالت تغییر الگوی کشت 
، سرعت نفوذ تکنولوژی در واحدهای تولیدی و 
افزایش بهره وری آب ، با سرمایه گذاری خود بهره 

برداران ، انجام می پذیرد.
ج ( ارایه پیشنهاد و پیگیری اصالح قانون تعیین 
تکلیــف چاه های فاقد پروانه برای کاهش زمان 

فرایند طوالنی آن .
د ( اصــالح نگرش و تفکر جامعه در خصوص 
مســائل آب ، آینده نگــری عمیق و تالش در 
جهت حفظ محیط زیســت برای آیندگان ، به 
عنــوان ابزار اصلی تفکر توســعه پایدار ،  یاری 
رسان آب در گذر از این مرحله خطرناک خواهد 

بود .

فعالیت های اقتصادی عمده ای که در اســتان 
زنجان وجود دارند در زنجیره های ارزش خود 
ســهم کمی از میزان ارزش افزوده خلق شده را 
به خــود اختصاص می دهند. ایــن فعالیت ها 
در حــوزه های صنعت ، تولید و کشــاورزی 
عمومًا بر حلقه تولید محصوالت متمرکز بوده 
و علیرغم نزدیکی به بازارهای بزرگ مصرف 
و قرارگیــری %۵۰ از بازارهــا در محــدوده 
شــعاع ۴۰۰ کیلومتری زنجان ، در حوزه هایی 
مانند فعالیت های مهندســی و پشتیبانی فنی 
، مشــاوره و آموزش ، بسته بندی ، بازاریابی 
و فروش ، تنوع دهی به محصوالت متناســب 
با ســلیقه به روز مصرف کنندگان و برندینگ 
کمتر وارد شده اند . در طول دهه های گذشته 
شــرکت های پخش و توزیــع قدرتمندی در 
استان شــکل نگرفته اند و حتی نمایندگی یا 
شعب پخش شرکت های بزرگ صنعت پخش 
کشــور ، کمتر در اســتان زنجان فعال هستند 
. بر اســاس مطالعات دینامیک اشتغال استان 
پیشــنهاد می گردد سیاســت های مداخله ای 
در راســتای تکمیل زنجیره های ارزش ، بهبود 
فعالیت های تولیدی در رســته های پر اشتغال 
موجــود و اتصال آ ن ها بــه بازارهای مصرف 
، اتخاذ شــوند و چنین رویکــردی می تواند 
راهبرد مناســبی برای توسعه اشتغال در استان 
باشــد ، ضمنا می تواند بســتری برای توسعه 
فعالیت های خدماتی مانند حمل ونقل، فناوری 
اطالعات و فعالیت های مشاوره ای و خدمات 
کســب وکار ایجاد نماید و زمینه مناسبی برای 
اشتغال افراد تحصیل کرده فراهم کند . در این 
نوشــتار و بعنوان خروجــی مطالعه دینامیک 
اشتغال در سال ۹۶ ، توســعه برخی از رسته 
های پر اشــتغال موجود بــا رویکرد تکمیل 
زنجیره ارزش ، مورد تحلیل اجمالی قرار می 

گیرد .
نکته بسیار کلیدی و مهم این است که منظور 
از رسته های اولویت دار فوق ، تکرار سرمایه 
گذاری های مشــابه در این زمینــه ها نبوده 

بلکه  تاکید بر ارتقــاء زنجیره ارزش مد نظر 
است . زنجیره ارزش بطور عمومی متشکل از 
فرایندهای تامیــن مواد اولیه ، طراحی ، تولید 
، بازاریابــی و فروش داخلی یــا صادراتی و 
خدمات پس از فروش را شــامل می گردد .  
قبل از ورود بــه این مقوله ، مبحث مهمی در 
ارتباط با لزوم توجه به اشــتغالزایی در حوزه 

خدمات ارایه می گردد . 
ضرورت توجه مضاعف به توسعه بخش 

خدمات 
بر اســاس جدول فــوق ،  اتــکا حدود یک 
سوم از اشتغال اســتان به بخش کشاورزی و 
باالتر بودن نسبت شــاغلین کشاورزی به کل 
جمعیت شاغلین در استان در مقایسه با کشور 
، ضرورت توجه جدی تــر به تدبیر و برنامه 
ریــزی الزم در مواجهه بــا تهدیدات بخش 
کشــاورزی از جمله بازنگری در تغییر الگوی 
کشــت و تمرکز بر محصوالت با مصرف آب 
پایین ، افزایش راندمان آبیاری و ارتقاء زنجیره 
ارزش این بخش از مرحله اصالح بذر و نهال 
، فعالیت های پشــتیبانی مهندســی ، ایجاد و 
توســعه صنایع تبدیلی تا ایجاد شرکت های 

بازرگانی و صادراتی را نشان می دهد .
نکته کلیدی اینکه مقایســه شــاخص نسبت 
شــاغلین بخش خدمات به کل اشــتغال در 
استان و سطح کشور نشان می دهد که بایستی 
در اســتان زنجان بر روی توسعه فعالیت های 
خدماتی تمرکز بیشــتری صورت گیرد به بیان 
دیگر با توســعه بخش خدمات باید اشــتغال 

بیشتری ایجاد گردد . 
در میــان رشــته فعالیت هایی کــه در بخش 
خدمات اســتان گنجانده می شوند و به بخش 
عمومی و دولتی وابســته نیستند فعالیت های 
ســاختمان ، حمل ونقل و انبارداری ، خدمات 
خرده فروشی سهم قابل توجهی از ارزش افزوده 
و اشتغال را دارند. فعالیت های عمده فروشی و 
خرده فروشی نزدیک به ۱۴ % از ارزش افزوده 
اســتان را خلــق می کننــد و حمل ونقــل و 
انبارداری نیز ســهمی نزدیک بــه %7  دارد. 
مانند خدمات  فعالیت های خدماتــی  ســایر 
گردشگری یا خدمات حوزه ICT  فعال نقش 
کم تری در اشــتغال و اقتصاد استان دارند و 

البته تالش هــا و ظرفیت ها در هر دو حوزه 
وجــود دارد . یکی از دالیــل رونق خدمات 
عمده فروشی و خرده فروشی در استان به دلیل 
نیاز تولیدکنندگان کوچک و خرد کشــاورزی 
و همچنین برخــی واحدهای صنعتی کوچک 
بــرای تأمین مــواد اولیــه و همچنین عرضه 
تولیداتشــان به بازارهای مصرف است. بیشتر 
این فعالیت ها با روندی سنتی و بدون توسعه 
و تغییر جدی در نحوه انجام آن ها و در قالب 
واحدهای صنفی کوچک طی ســال های اخیر 
ادامه پیدا کرده اند و بنگاه های مدرنی در حوزه 
پخش و فروش مواد غذایــی یا بازرگانی در 
استان توســعه نیافته و در این بخش ، بایستی 

سرمایه گذاری های بیشتری را شاهد باشیم . 
فعالیت های بخش حمل ونقل نیز به دو بخش 
عمده قابل تقســیم است. بخشی که اطالعات 
آن به صورت رسمی ثبت می شود ، حمل ونقل 
وسایل سنگین است که بیشتر آن متوجه حمل 
تولیدات صنعتی و معدنی در اســتان اســت. 
بخــش دیگر که به صورت غیررســمی انجام 
شده و کمتر موردتوجه قرار می گیرد مربوط به 
وسایل حمل ونقل سبک است که بیشتر متوجه 
انتقال تولیدات کشاورزی به بازارهای مصرف 
است ، این فعالیت ها به سبب زنجیره ارزشی 
که در آن قرار دارند بیشــتر فصلی هســتند و 
با کاهش محصوالت کشــاورزی ، شــاغلین 
آن در بخش هــای دیگر مشــغول می شــوند 
یــا به فعالیت هایی مانند دست فروشــی روی 

می آورند. 
حال در ادامه مطلب و ضمن تاکید بر ضرورت 
سمت گیری فعالیت های توسعه ای و سرمایه 
گــذاری بر حوزه خدمــات و تکمیل زنجیره 
های ارزش ، ســه  رسته از رسته فعالیت های 
پرکشش استان شامل صنایع تبدیلی و تکمیلی 
، صنایع دستی و گردشگری  ، صنعت نساجی 
و صنایع وابسته ؛ مورد بررسی قرار می گیرند 
. منبع آمارهای ارایه شــده ، آمارهای رسمی 

سازمان های دولتی مرتبط است .
تحلیل رسته صنایع غذایی ، تبدیلی و 
تکمیلی بر پایه محصوالت کشاورزی 

بر اســاس آمارهای رسمی ، در صنایع غذایی 
و آشــامیدنی اســتان زنجان ، ظرفیت اشتغال 

بیش از ۵۰۰۰ نفر وجــوددارد . فعالیت های 
پراشــتغال این صنعت در اســتان عبارتند از : 
تولیــد و عمل آوری محصوالت گوشــتی ، 
عمل آوری میوه جات و ســبزیجات ، تولید 
انواع روغن های نباتــی و حیوانی ، فرآورده 
های لبنی ، تولیدات از دانه های آسیاب شده 
،  تولید محصوالت خبازی ، تولید قند و شکر 
، تولید کاکائو شــکالت ، و تولید نوشابه های 
غیر الکلی که عمدتا شامل واحدهای صنعتی 
و تولیــدی دارای مجوز از ســازمان صمت 
هســتند . همچنین بیش از ۲7۰۰ نفر ظرفیت 
اشــتغال در صنایــع کشــاورزی )واحدهای 
دارای مجوز از ســازمان جهاد کشــاورزی( 
وجــوددارد  و مهمتر اینکه بیش از ۱۰۰ هزار 
نفر از جمعیت شاغل استان ) حدود یک سوم 
مجموع شــاغلین( در حوزه کشاورزی فعالند 
که بر اســاس آمارهای رســمی ، یک سوم از 
مجموع تولیدات ســاالنه این بخش در استان 
مصرف شــده و مابقی ، قابلیت ایجاد ارزش 
افــزوده و انجام فرآوری و نهایتا بســته بندی 
و فــروش را در بازارهای داخلی و صادراتی 
دارد . لذا می توان گفت رسته صنایع غذایی ، 
تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ،  به نوعی تلفیق 
رسته های مربوط به واحدهای فعال در زمینه 
غذایی  تولید محصوالت   ، صنایع کشاورزی 
و آشــامیدنی ، تولید محصوالت کشاورزی 
زراعی وباغــی عمده و مزیت دار اســتان 
شامل زیتون ، لوبیا ، عدس و سایر حبوبات 
، ســیب ، زردآلو و قیســی ، انگور ، سیب 
زمینی و پیاز محسوب می گردد . مداخالت 
مشــترک مانند آموزش ، خدمات مهندسی ، 
فرآوری ، ســورتینگ و بســته بندی ، تنوع 
دهی بــه محصوالت، برندینگ و ایجاد نهاد 
اتصال به بازار می تواند منجر به توســعه و 
رونق صنایع وابسته و اشتغالزایی بیشتر این 
رســته محوری گردد . طبیعتا در این مقوله 
، توجه جــدی به تهدید کمبــود منابع آبی 

  . بسیار حیاتی است 

رویکردهای استراتژیک توسعه اشتغال استان زنجان
 با نگاه بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش رسته های منتخب و پرکشش 

) بر اساس مطالعات دینامیک اشتغال استان بر پایه مدل طرح تکاپو و تاکید بر فعالیت های موجود(  
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کسی نیست که آب را یاری کند ؟
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بدینوسیله انتصاب جنابعالی را به عنوان سرپرست شرکت کالسیمین  تبریک  
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