
نشریه تخصصی تولید، تجارت و کارآفرینی استان زنجان

یادداشت سردبیر

شهاب زنجان به عنوان یک رسانه 
تخصصی در حوزه تولید، تجارت 
طی  زنجان  استان  کارآفرینی  و 
سال های اخیر تالش کرده زبان 
گویای این بخش باشد و مطالبات، 
فعالیت  وضعیت  و  مشکالت 
واحدهای تولیدی استان و فعاالن 

صنعتی استان را بازگو کند.
شهاب با تالش تمامی زحمتکشان 
تحریریه خود طی سالیان گذشته برای تولید، تجارت و صنعت 
زنجان تالش کرده و امروز قصد دارد با رویکرد نوین همگرایی 
و همدلی مضاعفی در بین بخش خصوصی و دولتی و عمومی 

استان برای بالندگی اقتصاد استان ایجاد کند. 
در این مسیر شهاب بنابر رسالت حرفه ای خود به ضعف ها و 
قوت های اقتصادی استان خواهد پرداخت و تالش مجموعه 
تحریریه »شهاب زنجان«  بر ارائه نظرات سازنده و راهکارهای 
عملیاتی برای برون رفت از مشکالت اقتصادی استان است که 
این مستلزم همگرایی و همراهی تمامی بخش های اقتصادی 
به  استان در بخش دولتی، خصوصی و عمومی است. توجه 
سهم بخش صنعت از حجم اقتصادی استان و نقش آن در 
ایجاد اشتغال یکی از محوری ترین برنامه های »شهاب زنجان« 
در رویکرد نوین خواهد بود. رویکردی که در آن سهم صنایع 
مختلف از سهم بیش از 33 درصدی ارزش افزوده بخش صنعت 
مختلف  صنایع  وضعیت  و  می شود  واکاوی  استان  اقتصاد  از 
استان در آن بازنمایی خواهد شد؛ تا اثرگذاری صنایع مختلف 
در ایجاد ارزش افزوده  اقتصادی برای استان، اشتغالزایی و ایجاد 
فرصت های جدید شغلی، میزان سرمایه گذاری و اثرگذاری 
عمومی برای توسعه استان مورد تاکید باشد. پرداختن به مسائل 
کالن اقتصاد استان از رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، 
حجم سرمایه گذاری صنعتی، وضعیت شهرک های صنعتی، 
وضعیت واحدهای تولیدی، وضعیت نیروی کار استان، وضعیت 
شاخص های کسب و کار استان، وضعیت جلسات گفت و گوی 
درآمد  بر  هزینه  وضعیت شاخص  بخش خصوصی،  و  دولت 
خانوار استان و در یک کالم پرداختن به تمام زیرشاخه های 
اقتصاد کالن و خرد قابل احصا در استان تا وضعیت مصداقی 
صنایع، کارآفرینان و تجار استان در دستور کار خواهد بود. 
تحلیل و بررسی از وضعیت اقتصادی استان در شرایطی خواهد 
بود که واقعیت های موجود فضای سیاسی و اجتماعی کشور 
و استان لحاظ می شود و نگاه کارشناسی و علمی مبتنی بر 
خرد جمعی در کنار محوریت انتفای عمومی لحاظ می شود. 
»شهاب زنجان« زبان گویای تمامی واحدهای تولیدی استان، 
تمامی کارآفرینان، تمامی تجار و بازرگانان، تمامی مسئوالن 
اقتصادی استان، تمامی صنوف و کسبه خواهد بود و تمامی 
گفتمان  فضای  وتقویت  فضای همدلی  ایجاد  با  را  مشکالت 

توسعه ای پیش خواهد برد.

رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا با بیان اینکه هلدینگ ها 
۲۰۰هزار اشتغال ایجاد کردند، گفت: در شرایطی که ۸ 
اختیار  در  را  دنیا  دارایی های خدادادی  از  تا ۱۰ درصد 
یارانه  به  هنوز  خانواده ها  از  برخی  اقتصاد  نباید  داریم 

۴۵هزارتومانی وابسته باشد.
احمد  تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
در  امروز  ایتالیا  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس  پورفالح 
در  ایران  هلدینگ های  جایگاه  و  نقش  خبری  نشست 
اقتصاد در محل اتاق بازرگانی ایران گفت: ۸۲ درصد از 
اقتصاد کشور در اختیار دولت است و در سالهای گذشته 
با وجود تالشهای انجام شده نتیجه ای برای کاهش نقش 
هلدینگ ها  امیدواریم  که  نداشته ایم  اقتصاد  در  دولت 

بتوانند این مسائل را پیگیری کنند.
جایی  به  راه  گرفتن  فاصله  یا  کردن  قهر  با  افزود:  وی 
نمی بریم اما تشکیل انجمن هایی مانند انجمن هلدینگ ها 

می تواند پیگیر این مسائل باشد.
در  اینکه  بیان  با  ایتالیا  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس 
فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی نباید نگاه جزیره ای 
این  در  سختی  شرایط  حال  هر  به  گفت:  باشد  داشته 
روزها پیِش رو داریم و ما مشابه آن را در گذشته پشت 
سر گذاشته ایم و امروز نیز با مدیریت مناسب می توانیم به 

سرمنزل مقصود برسیم.
در  کشور  اقتصاد  در  هلدینگ ها  نقش  به  اشاره  با  وی 

آمدند  گردهم  کشور  هلدینگ های  که  اخیری  جلسه 
مشخص شد که آنها ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده را در اختیار 
دارند که می توانند نقش مهمی در بهبود شرایط اقتصادی 

و بهبود اشتغال کشور داشته باشند.
پورفالح با ابراز اینکه مشکالت اقتصادی کشور به مسائل 
سیاسی گره خورده است، گفت: یک سری مسائل سیاسی 
را در سطح کالن دچار شده ایم که اگر برای برون رفت از 
باشیم دچار مشکل  نداشته  مناسبی  برنامه  این شرایط 
می شویم. رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا با بیان اینکه 
ایران ۸ تا ۱۰ درصد از دارایی های طبیعی و خدادادی 
ما خوب  کشور  برای  این  گفت:  دارد  اختیار  در  را  دنیا 
نیست که در چهارراه ها کودکانی بخواهند شیشه ماشین 
ما را تمیز کنند که حتی دستشان به شیشه نمی رسد یا 
خانواده هایی در کشور وجود داشته باشند که در صورت 
به خطر  اقتصادشان  تومانی  یارانه ۴۵هزار  پرداخت  عدم 

می افتد.
در  می توانیم  فراگیر  شرکتهای  این  به کمک  افزود:  وی 
آینده این سهمیه بندی ها و جیره بندی ها را کنار بگذاریم 

و به سمت عرضه و تقاضا و اقتصاد بازار حرکت کنیم.
در  متعدد  بخشنامه های  صدور  اینکه  به  تصریح  با  وی 
هفته های اخیر توسط دولت مشکالت متعددی را برای 
فعالین اقتصادی ایجاد کرده است گفت: این بخشنامه ها 

گاهی اوقات نیز یکدیگر را نقد می کنند.

اینکه  بیان  با  ایران  هلدینگ های  انجمن  رئیس 
فعالین  تسلیم  و  امیدی  نا  باعث  هرگز  تحریم 
اقتصادی نمی شود، گفت: توسعه هلدینگ ها باعث 
حفظ ارزش پول ملی، اشتغال پایدار و مویرگی در 
اقصی نقاط کشور می شود و واحد های کوچک و 

متوسط را احیا می کند.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
مرتضی سلطانی در نشست خبری نقش و جایگاه 
هلدینگ های ایران در اقتصاد در محل اتاق بازرگانی 
ایران اظهار کرد: حفظ ارزش پول ملی اشتغال پایدار 
و مویرگی در اقصی نقاط کشور از جمله ویژگی های 
اصلی توسعه هلدینگ ها  است و باعث فعال شدن 
کشور  در  متوسط  و  کوچک  تولیدی  واحدهای 

می شود.
وی افزود: واحدهای کوچک و متوسط در حال حاضر 
9۰ درصد واحد های تولیدی کشور را تشکیل می 
دهند  اما سهم آنها از میزان اشتغال ۴7 درصد است.

داد:  ادامه  ایران  هلدینگ های  انجمن  رئیس 

واحدهای کوچک و متوسط به دلیل پراکندگی که 
دارند بیشتر آسیب پذیرند که با متمرکز کردن آنها 
از طریق هلدینگ ها می توان مشکالت آنها را مرتفع 

کرد.
و متوسط  سلطانی تصریح کرد: واحدهای کوچک 
سایر  و  ایران  در  اشتغال  ایجاد  در  مهمی  نقش 
می توانند  خیابان  و  کوچه  هر  در  و  دارند  کشورها 
اینکه  برای  ما  کشور  در  اما  باشند؛  داشته  حضور 
بتوانیم این واحدهای کوچک و متوسط را متمرکز 
کنیم و بتوانیم از آنها یک حرف واحد ارائه دهیم 

نیازمند پیشران هستیم.
حل  راه  افزود:  ایران  هلدینگ های  انجمن  رئیس 
این واحدهای کوچک و متوسط در شرایط  نجات 
فعلی اقتصاد کشور هلدینگ ها هستند با توسعه آنها 
به  را  خود  محصوالت  می توانند  حتی  واحدها  این 
خارج از کشور صادر کنند و امور و مطالبات خود را 
به شکل مناسب تری در داخل کشور پیگیری کنند.

سلطانی با اشاره به دالیل عدم موفقیت واحدهای 

هزینه های  آوردن  پایین  برای  متوسط  و  کوچک 
تولید و داشتن صادرات منسجم گفت: با توجه به 
در  نمی توانند  آنها  واحدها  این  نقدینگی  مشکالت 
بازارهای هدف ماندگار شوند و ممکن است بعد از 
یک یا چند مرتبه صادرات به راحتی بازارهای خود را 
به دلیل نبود بودجه از دست بدهند که با ساماندهی 
رفع  قابل  مشکالت  این  هلدینگ ها  طریق  از  آنها 
از  این موضوع در کشورهای دیگر  شدن است که 
جمله ترکیه و آلمان به مرحله اجرایی درآمده است.

وی یادآور شد: برای برندسازی و صادرات مستمر 
در بازارهای هدف باید انسجام الزم میان واحدهای 

کوچک و متوسط صورت گیرد.
سلطانی با بیان اینکه عدم اشتغال مویرگی و پایدار 
یکی از مشکالت امروزه اقتصاد کشور است، گفت: 
مختلف  نقاط  از  افراد  که  شده  باعث  موضوع  این 
کشور برای پیدا کردن شغل به شهرهای بزرگ بروند 

و مشکالت اجتماعی بعدی ایجاد کنند.
وی در ارتباط با تحریمهای ایاالت متحده آمریکا در 

قبال ایران گفت: هرگز در این شرایط نباید تسلیم 
و ناامید شوید بلکه باید به دنبال راهکاری باشیم و 
از کدام منطقه در حال آسیب  مشخص کنیم که 
دیدن هستیم و باید به جامعه و اقتصاد کشورمان 

انرژی مثبت و امید تزریق کنیم.
رئیس انجمن هلدینگ های ایران  در ادامه صحبت  
در کشور  باید  اینکه سرمایه گذاری ها  بیان  با  خود 
به صورت مطالعه شده انجام گیرد، گفت: در حال 
دارای  اقتصادی  فعالیت های  از  بخشی  در  حاضر 
تورم سرمایه گذاری هستیم که این بخش مشکالتی 
ایجاد کرده و میزان عرضه  را مانند بخش سیمان 

بیشتر از تقاضاست.
وی در پایان صحبت های خود با بیان اینکه مصوبه ها 
و تصمیمات یکباره به بخش تولید لطمه وارد کرده 
است گفت: تصمیم گیری های متعدد باعث شده که 
فعالین اقتصادی با مشکل مواجه شوند که در این 
میان بیشتر آسیب را واحدهای کوچک و متوسط 

می بینند.

آغاز رویکرد نوین
 در شهاب زنجان

احمد اسدی

پورفالح:

 ۸۲درصد اقتصاد کشور دسِت دولت است

فعاالن اقتصادی هرگز تسلیم تحریم های آمریکا نمی شوند
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چهارشنبه 
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شماره: ۸۵

۴ صفحه
قیمت : ۵۰۰ تومان

نگاهی به وضعیت صنایع کوچک در استان زنجان؛

صنایع کوچک در استان زنجان 
با 40 تا 60 درصد ظرفیت کار می کنند

157 واحد غیر فعال در شهرک های صنعتی استان زنجان

صفحه ۴

امیر حمیدنیا از شرکت شهرک های 
صنعتی استان زنجان رفت

شرکت زیمنس از ایران خارج شد

آینده پتروشیمی زنجان چه می شود؟

رونق زیتون در ایستگاه اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 

استان زنجان

افزایش هزینه تولید در ایران

زور تحریم
 به کدام صنعت ایران نمی رسد؟
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نگرانی های عمیقی از آینده کشور در جامعه در حال سربرآوردن است. در یک نظرسنجی معتبر در تهران 79 
درصد پرسش شوندگان گفته اند که وضعیت کشور از این بدتر خواهد شد. اصل وجود نگرانی ها درست است. 
کشور شرایط خوبی ندارد. خصوصا که منابع کشور نسبت به چند دهه گذشته کاهش بسیاری داشته است. در 
دهه های گذشته، با وجود منابع سرشار عمال هیچ مساله ای را حل نکرده ایم و با انباشتگی و درهم تنیدگی 
بحران ها روبرو هستیم. از دیگر سو، دیوانگان در دنیا و منطقه دست باال را دارند و بی مهار می تازند. بنابراین 

با بحران های داخلی و خارجی متفاوتی مواجهیم که بکلی با آنچه تابحال تجربه کرده ایم متفاوت است.
اما آنچه در این یادداشت می خواهم به آن بپردازم نیمه پر لیوان است. نگاه کردن به ظرفیت هایی است که 
بر بستر آنها می توان راه حل ساخت و از پتانسیل هایی می خواهم بگویم که ایران هنوز می تواند با کمک 
آنها به زمین نیفتد. در این فضای بدبینی و بدحالی می خواهم امید بدهم اما نه امید واهی. و البته ایران نشان 
داده است که در مواقع بحرانی از پتانسیل هایش بخوبی استفاده می کند )و البته فقط در مواقع بحرانی این 

کار را می کند!(
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران بسیار پایین تر از استاندارد جهانی است. طبق آمار IMF نسبت 
بدهی خالص دولت به تولید ناخالص داخلی ۲9 درصد است. نکته مهم این است که بدهی خارجی نداریم و 
این حجم پایین از بدهی هم داخلی است که عمال سقفی به لحاظ ثبات مالی برای آن وجود ندارد. این ویژگی 
منحصربفرد می تواند به مهمترین ابزار برای ساختن یک راه حل برای برون رفت تبدیل شود. راه حلی که با 
انتشار اوراق دولتی هم به رونق اقتصاد کمک خواهد کرد، هم با عملیات بازار باز به مدیریت نرخ بهره کمک 

کرده و هم مشکل نظام بانکی را می تواند تخفیف می دهد.
پنجره جمعیتی ایران تا سال ۱۴۲۰ باز است. این امکان کم نظیر می تواند به پتانسیلی عظیم برای رشد 

کشور بدل شود.
مرزهای طبیعی و امتزاج قومی باال از ویژگی های استراتژیک ایران است. همانطور که کاپالن در کتاب انتقام 
جغرافیا می گوید، ایران تنها کشور خاورمیانه است که مرزهای طبیعی و امتزاج باالی قومی دارد. این دو عامل 

سبب می شود در شرایط پرآشوب فعلی، خطر بزرگی تمامیت ارضی کشور را تهدید نکند.
ایران برای چین بمنظور دسترسی به مدیترانه و اروپا اهمیت استراتژیک دارد. هرچند در طرح جاده ابریشم 
جدید راه های جدیدی هم پیش بینی شده که از باالی خزر می گذرد اما تنها راه اقتصادی راه ایران است. 
لذا بازنده بزرگ در ایجاد بحران داخلی در ایران، کشور چین است. چین در صورت ایجاد یا امکان ایجاد 
بحران یا ناآرامی در ایران همکاری های بسیار بیشتری خواهد کرد. به عبارت دیگر، کمک به ایران در صورت 
تشدید تحریم ها یک اجبار استراتژیک برای چین است. ایران باید به خوبی و به موقع با این کارت بازی کند.

ترامپ می توانست بسیار هوشمندانه تر عمل کند. او می توانست با اعمال تحریم های کاتسا و بدون نقض 
برجام عمال ایران را فلج کند. اما او راهی را انتخاب کرد که پرستیژ بین المللی اروپا و شرق را نادیده می 
گرفت. لذا این شکاف فرصتی است که می تواند قدرت چانه زنی خوبی به ما برای گرفتن امتیازات مشخص 

اقتصادی بدهد.
ایران تنها کشور منطقه است که امتیازاتی مشخص در سوریه، یمن، لبنان، عراق و افغانستان دارد.

نظام سیاسی ایران آلترناتیو ندارد. لذا تصور درهم پیچیدگی ساختارها و از بین رفتن قدرت مرکزی تصوری 
خام اندیشانه است. این شرایط دست سیاستگذار را بازتر می کند و امکان سیاستگذاری های اصالحی را در 

بحران کنونی به نظام تدبیر می دهد.
وجود ساختارهای حمایتی نسبتا کارآمد که به سرعت قابل بهره برداری هستند از دیگر بسترهای مهم برای 
ساختن راه حل است. یارانه نقدی و وجود ساختار سبد کاال بصورت مدرن می تواند به عنوان یک چتر امنیت 

غذایی با کمترین فساد سیستمی در کل کشور پهن شود.
دارایی های عظیم دولت ایران که حدود ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود اهرمی است که 

برخی راه حل ها می تواند با اتکا به آن تعبیه و اجرا شود. دولت ها در همه کشورها این امکان را ندارند.
ارتباط مویرگی با کشورهای همجوار همچون عراق و افغانستان و وجود مهاجران فراوان امکان خوبی برای 

کم اثر کردن برخی از انواع تحریم ها خواهد داد که خود مبنای برخی دیگر از سیاست ها می تواند باشد.
ایران در بدترین شرایط هم امکان ها و ظرفیت های بزرگی دارد. قدر این کشور را بدانیم و در این گرگ و 
میش بین المللی و ضعف های داخلی به فکر ایران باشیم. اتحاد همه گروه های سیاسی، قومی و اقتصادی 

برای استفاده از این ظرفیت ها ضروری است.

»امیر حمیدنیا از مدیرعاملی شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان استعفا داد«. این خبری بود که طی چند روز 
گذشته بر روی خروجی سایت های خبری رفت. خبری که یکبار دیگر چند هفته گذشته رسانه ای،  اما سریع از روی 
خروجی سایت های خبری حذف شد! زمانی که امیرحمیدنیا به نقل از روابط عمومی این شرکت استعفا داد، نامه 
ای در فضای مجازی منتشر شد که گویای این واقعیت بود که حکم سرپرستی ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان زنجان به عناون سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان در تیرماه سال جاری زده شده 
بود! مطابق اطالعاتی که به شهاب زنجان واصل شده به نظر می رسد حکم سرپرستی ناصر فغفوری بعد از آن ابالغ لغو 
شده بوده است. چون مدیری برای این شرکت انتخاب نشده بوده مدیرعامل قبلی در شرکت مانده و کارهای اداری را 
انجام داده است. تا کنون نیز برخی از افراد برای مدیرعاملی این شرکت مطرح شده اند اما حکمی در این خصوص ابالغ 
نهایی نشده است. در همین حین برخی شنیده ها حاکی از این بود که برخی از نمایندگان مجلس شورا ی، موجبات 
برخی دخالت ها را فراهم کرده اند و حتی این شنیده نیز وجود داشته که تالش شده افراد مدنظر خود را معرفی کنند! 
فارغ از هر قضاوتی باید گفت که طی سال های اخیر عملکرد حمیدنیا به شدت مورد انتقاد قرار داشت و حتی غیبت 
های مکرر این مدیر مهم اقتصادی در جلسات مهم موجب شده بود که مدیران استانی زمانی که وی را صدا می کنند 

بگویند »آقای حمید نیا« که نشان از غیبت های زیاد این مدیر در جلسات داشت.
شهرک های صنعتی به عنوان فضایی برای استقرار و توسعه واحدهای صنایع کوچک و متوسط دارای اهمیت زیادی 
است. اینکه این شهرک ها چقدر دارای زیرساخت های الزم هستند و به چه میزان شهرک های تازه تاسیس برای 
استقرار واحدها آمادگی دارند. طی سال های اخیر شهرک های تخصصی همچون برق، الکترونیک و آی تی تاسیس 
شدند و انتظار می رفت مراحل آماده سازی آن نیز در بازه های زمانی مورد نیاز انجام شود که هنوز به صورت کامل 
محقق نشده است. باید دید حکم معارفه برای شهرک های صنعتی استان به نام کدام مدیر بومی و یا غیربومی زده 
خواهد شد و آینده توسعه ای شهرک های صنعتی استان به کدام سمت خواهد رفت. شنیده ها حاکی از تالش مدیران 
استانی برای انتخاب یک مدیر بومی در حوزه اقتصادی استان برای شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان است، 

باید دید این تالش ها به چه میزان قابلیت تحقق خواهد داشت.

استان زنجان تولید کننده ساالنه بیش از ۱۲ هزار تن انواع آبزیان 
است، با توجه به چنین ظرفیتی، مسئوالن از سال 9۴ درصدد هموار 
کردن راه صادرات ماهی قزل آال به استان چلیابینسگ روسیه و عراق 

هستند و قدم های مثبتی در این زمینه برداشته شده است.
از  غیرنفتی  اینکه صادرات محصوالت  به  توجه  با  ایرنا،  به گزارش 
اهمیت ویژه ای برای درآمدهای ارزی برخوردار است، انگیزه تولید 
کنندگان را تقویت می کند و از سوی دیگر استان زنجان در منطقه 
شمالغرب کشور در مقایسه با استان های این منطقه که از منابع آبی 
چند برابری برخوردار هستند، رتبه نخست تولید ماهیان سردآبی را 

به خود اختصاص داده است.
ساالنه بیش از هشت هزار تن ماهی قزل آالی استان زنجان به استان 
های همجوار ارسال می شود و طی سال های گذشته نیز صادرات 

آن به عراق انجام می شد.
عالوه بر این ساالنه ۱۴ میلیون قطعه بچه ماهی نیز در داخل استان 
زنجیره های صادرات  از  یکی  این مهم  تولید می شود که  زنجان 

آبزیان را تشکیل می دهد.
ابهر،  خدابنده،  طارم،  ایجرود،  زنجان،  ماهنشان،  های  شهرستان 
سلطانیه و خرمدره به ترتیب بیشترین تولید ماهیان سردآبی و گرم 

آبی استان زنجان را به خود اختصاص داده اند.
 صادرات قزل آالی زنجان باید مستمر باشد

مدیر امور شیالت و آبزیان استان زنجان گفت: استان روزانه ۱6 تن 
ماهی تولیدی را وارد بازار می کند و با این شرایط تولیدی 7۰ تن 
در هفته نیز به دیگر استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، تهران، 

قزوین، کرج و دیگر استان ها ارسال می شود. 
به گفته منصورحقی راد، جلساتی برای رفع موانع صادرات ماهی قزل 

آال از استان زنجان به روسیه و حتی عراق برگزار شده است.
وی با تاکید بر اینکه صادرات این فرآورده باید دائمی باشد، یادآوری 
باالیی  ماهنشان کیفیت  تولیدی شهرستان  قزل آالی  ماهی  کرد: 
دارد، مصرف سموم در آن بسیار پایین و با توجه به شوری آب این 
شهرستان بیماری های آبزیان در آن نسبت به دیگر مناطق کمتر 
خود  به  را  آبزی  کننده  تولید  بیشترین  ماهنشان  عوامل  این  با  و 

اختصاص داده است. 
داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  صادارت  برای  تولیدی  ماهی  وزن  به  وی، 
روسیه متقاضی واردات قزل آالی استان زنجان با وزن باالی ۱۵۰۰ 
تا ۲ هزار گرم است که در زمان حاضر۵۰ تن در هفته ماهی با وزن 

یکهزار و ۵۰۰ گرم تولید می شود.
مدیر امور شیالت و آبزیان استان زنجان، تشکیل زنجیره تولید و 
عرضه در صادرات را بسیار مهم دانست و افزود: باید نخستین حلقه 
در این مجموعه تامین نهاده های آبزیان باشد که در ماهنشان مجوز 

۲ کارخانه تولید خوراک آبزیان صادر شده است.
حقی راد، تولید بچه ماهی و وجود تولیدکنندگان آبزی را از دیگر 
حلقه های این زنجیره بیان کرد و افزود: بچه ماهی در استان زنجان 
تولیدی توسط  باید قزل آالی  این مرحله  از  تولید می شود، پس 

آبزی پروران بر اساس کیفیت و وزن پیشنهادی کشور متقاضی باشد.
وی یادآوری کرد: فرآوری و حمل آبزیان از دیگر حلقه های زنجیره 
به شمار می رود و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ماهی قزل 
آالی تولیدی استان زنجان پس از سپری کردن مراحل قبلی از سوی 
یکی از مراکز بسته بندی استان بسته بندی و توسط بازرگانان به 

کشورهای هدف صادر خواهد شد.
صادرات آبزیان موجب ثبات قیمت ها می شود

 مدیرعامل اتحادیه آبزیان استان زنجان گفت: باید در 
استان پایانه فروش راه اندازی شود که با محقق شدن آن 

ثابت سازی قیمت آبزیان فراهم و از نوسانات نرخ در بازار و 
متضرر شدن این قشر جلوگیری می شود.

قادر نورافکن تاکید کرد: تجار و تولیدکنندگان خوراک آبزیان در 
زنجان همکاری کنندتا زنجیره صادرات قزل آال به روسیه و دیگر 

کشورها را راه اندازی کنیم.
به گفته وی، در حال حاضر 3۰ تا ۴۰ تولید کننده مجرب آبزی 
استان زنجان آماده همکاری با این زنجیره هستند که تولید خود 

را بر اساس شاخص های مورد نیاز کشور متقاضی انجام دهند.
مدیرعامل اتحادیه آبزیان استان زنجان، از همه عالقه مندان برای 
به روسیه  سرمایه گذاری در زنجیره صادرات قزل آالی زنجان 

خواست تا با این اتحادیه وارد همکاری شوند.
نورافکن، تمدید نشدن مجوز فعالیت پرورش ماهی از سوی محیط 

زیست و عدم تایید مجوز فعاالن این بخش توسط نظام دامپزشکی 
را از مشکالت پیش روی برخی از آبزی پروران برشمرد.

 80 درصد از آبزی پروران مجوز اولیه زیست محیطی 
ندارند

معاون فنی اداره کل محیط زیست استان زنجان اظهار داشت: در 
حال حاضر ۵۰۰ واحد پرورش آبزی در استان از این اداره کل 

مجوز اولیه زیست محیطی اخذ نکرده اند.
تورج باحجب قاسمی افزود: چنانچه آبزی پروری در استان زنجان 
مجوز اولیه زیست محیطی داشته باشد، برای تمدید پروانه فعالیت 

آن از سوی محیط زیست مشکلی وجود ندارد.
 فاصله استخر آبزی با واحدهای تولیدی همجوار و حریم 

جاده باید رعایت شود
مسئول صدور پروانه های ماده ۵ اماکن و دام نظام دامپزشکی 
از  باید فاصله ۲ استخر پرورش ماهی  استان زنجان اعالم کرد: 
متر   ۱۰۰ حداقل  تولیدی  واحدهای  سایر  و  رودخانه  همدیگر، 

باشد.
غالمرضا مهرنیا ادامه داد: تعدادی از آبزی پروران نیز به احداث 
استخرهای غیرمجاز در خارج از کروکی مشخص شده و یا بزرگتر 

از متراژ تعیین شده اقدام می کنند.
وی تاکید کرد: آبزی پروران استان باید موارد مشخص شده را 

رعایت کنند تا در تمدید و صدور مجوز با مانعی برخورد نکنند.

بررسی عملکرد فوالدسازان عمده در چهارماهه نخست امسال نشان می دهد میزان صادرات فوالد میانی 
)خام( با رشد ۱6 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به ۲ میلیون و ۴۸7 هزار تن رسید.

 به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، جداول آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران منتشر شده و حاکی 
از این است که از فروردین تا پایان تیرماه پارسال ۲ میلیون و ۱3۸ هزار تن فوالد میانی صادر شده بود.

در چهارماه نخست امسال ۱6 هزار تن فوالد میانی وارد شد که در مقایسه با واردات 6 هزار تنی چهار 
ماهه نخست پارسال رشد ۱67 درصدی داشت. مجموع صادرات کل محصوالت فوالدی در چهار ماهه 
ابتدایی امسال به ۸9۸ هزار تن رسید که نسبت به رقم ۴۱۴ هزار تن عملکرد چهارماهه آغازین سال 
96 رشد ۱۱7 درصدی را نشان داد. بررسی آمار محصوالت فوالدی وارداتی در چهار ماهه نخست ۱397 
نشان دهنده کاهش ۵۱ درصدی در این زمینه است و به میزان 37۰ هزار تن بود، درحالی که مدت 

مشابه پارسال 76۱ هزار تن محصوالت فوالدی وارد کشور شده بود.
بیشترین صادرات در دوره این گزارش در بخش محصوالت فوالدی به ترتیب ورق گرم، میلگرد و تیرآهن 

بود که 3۴۲، ۴۰۲ و 66 هزارتن به بازارهای هدف انتقال یافت.
صادرات ورق گرم در چهار ماهه امسال با 3۴۲ هزار تن در مقایسه با دوره مشابه در سال 96 که ۸7 هزار 

تن بود، رشد ۲93 درصدی را ثبت کرد .
ورق گرم وارداتی در دوره این گزارش نیز ۱۰۵ هزار تن بود و نسبت به عملکرد در چهارماهه نخست 

پارسال که 37۴ هزار تن بود، بالغ بر 7۲ درصد کاهش دارد.
صدور ۴۰۲ هزار تن میلگرد در چهار ماه 97 در مقایسه با صادرات ۲۱7 هزار تنی مدت مشابه پارسال، 

افزایش ۸۵ درصدی را نشان می دهد .
میزان واردات میلگرد در مدت این گزارش نیز ۴۸ درصد در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال گذشته 

کاهش دارد و ۱6 هزار تن امسال در برابر 3۱ هزار تن سال 96 به ثبت رسیده است .
برپایه جداول آماری یاد شده، در چهارماه امسال، صادرات تیرآهن به 66 هزار تن رسید و نسبت به 

عملکرد دوره مشابه پارسال که 6۵ هزار تن بود، رشد ۲ درصدی دارد.
براساس داده های این گزارش، فروردین ماه تا پایان تیر 97 بالغ بر 9 هزار تن تیرآهن وارد کشور شده و 

در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل که ۱۵ هزار تن بود، افت ۴۰ درصدی را نشان می دهد.
پارسال با ظرفیت حدود 3۰ میلیون تن در مجموع واحد های فوالد سازی کشور، میزان تولید فوالد 

میانی به رقم ۲۱.۸ میلیون تن رسید و انتظار می رود امسال از رقم ۲۴ میلیون تن تولید فراتر رود.
در چهار ماه امسال میزان شمش های فوالدی »بیلت و بلوم« و »اسلب« صادراتی به ترتیب یک میلیون 
و ۲66 هزار تن و یک میلیون و ۲۲۱ هزار تن بود که در مقایسه با دوره مشابه پارسال که به ترتیب 939 

هزار تن و یک میلیون و ۱99 هزار تن بود، به ترتیب 3۵ و ۲ درصد افزایش نشان می دهد.
واردات »بیلت و بلوم « در دوره این گزارش ۱۵ هزار تن شد و نسبت به مدت مشابه در سال 96 که پنج 
هزار تن بود، رشد ۲۰۰ درصدی دارد، اما میزان اسلب وارداتی در چهارماه امسال بدون تغییر در مقایسه 

با مدت مشابه پارسال برابر با یک هزار تن ثبت شده است .
ابتدایی امسال ۲۸۵ هزار تن آهن  آمار ثبت شده در جداول مربوطه نشان می دهد که در چهارماه 
اسفنجی صادر شد که نسبت به رقم 3۰۴ هزار تن صادرات مدت مشابه سال گذشته افت 6 درصدی دارد.

در چهارماهه امسال و نیز مدت مشابه سال گذشته، واردات آهن اسفنجی ثبت نشده است.
پارسال حدود 9 میلیون تن فوالد از کشورمان راهی بازارهای هدف صادراتی شد که برای نخستین بار 

در این زمینه رکورد زده شد .
برپایه آمار انجمن جهانی فوالد، ایران سیزدهمین فوالد ساز جهان محسوب می شود و در افق ۱۴۰۴ 
با دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی در این بخش و تولید بیش از ۵۰ میلیون تن انتظار می رود به 

جایگاه هفتم جهانی برسد .

گمرک  گفت:  زنجان  استان  گمرک  مدیرکل   – ایرنا   – زنجان 
موظف به تسهیل، روان سازی و شفافیت تجارت خارجی بوده و 
فعالیت این دستگاه در رشد اقتصادی کشور و افزایش صادرات و 

واردات موثر است.
حمید احمدی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
یکی از وظایف اصلی گمرک اجرای قوانین مربوط به صادرات و 

واردات و ترانزیت کاالست.
در  کنونی  اقتصادی  به مشکالت  توجه  با  داشت:  اظهار  احمدی 
کشور، می طلبد که گمرک با توان و انگیزه بیشتری کار خود را 

دنبال و در مسیر رشد اقتصادی حرکت کند.
محصول  اقتصادی  رشد  گفت:  زنجان  استان  گمرک  مدیرکل 
مجموع تمام فعالیت هایی است که در مناطق مختلف کشور رخ 

می دهد و به ثبت می رسد.
وی خاطرنشان کرد: از همین رو فعالیت تجاری در توسعه منطقه 

ای و در نهایت رشد اقتصادی کشور موثر است.
با تولیدکنندگان در  ادامه داد: به هر میزان که گمرک  احمدی 
ارتباط باشد و صادرات و واردات آنان را روان کند به همان میزان 

هم در اشتغال و تولید موثر خواهد بود.

مشکالت  تمام  رغم  به  گفت:  زنجان  استان  گمرک  مدیرکل 
اقتصادی، فعالیت های گمرک این استان از سال گذشته رو به 

رشد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: ثبت صادرات ۲۰۸ میلیون دالری فقط در 
چهار ماه، ۱3۰ درصد از عدد مشابه چهار ماه نخست سال 96 و 
رقمی بیش از کل صادرات ۱۸۵ میلیون دالر سال 9۵ به شمار 

می آید.
تجارت  موانع  رفع  برای  توان  تمام  با  داد: گمرک  ادامه  احمدی 

خارجی و در نهایت رشد اقتصادی تالش می کند.

آینده ایران چه خواهد شد؟
فرار از تله با 10 ظرفیت استراتژیک

 صادق الحسینی

امیر حمیدنیا از شرکت شهرک های صنعتی 

استان زنجان رفت

گمرک موظف به تسهیل و روان سازی تجارت خارجی است

گمرک موظف به تسهیل و روان سازی تجارت خارجی است

استان زنجان تولید کننده ساالنه بیش از ۱۲ هزار تن انواع آبزیان 
است، با توجه به چنین ظرفیتی، مسئوالن از سال 9۴ درصدد هموار 
کردن راه صادرات ماهی قزل آال به استان چلیابینسگ روسیه و عراق 

هستند و قدم های مثبتی در این زمینه برداشته شده است.
از  غیرنفتی  اینکه صادرات محصوالت  به  توجه  با  ایرنا،  به گزارش 
اهمیت ویژه ای برای درآمدهای ارزی برخوردار است، انگیزه تولید 
کنندگان را تقویت می کند و از سوی دیگر استان زنجان در منطقه 
شمالغرب کشور در مقایسه با استان های این منطقه که از منابع آبی 
چند برابری برخوردار هستند، رتبه نخست تولید ماهیان سردآبی را 

به خود اختصاص داده است.
ساالنه بیش از هشت هزار تن ماهی قزل آالی استان زنجان به استان 
های همجوار ارسال می شود و طی سال های گذشته نیز صادرات 

آن به عراق انجام می شد.
عالوه بر این ساالنه ۱۴ میلیون قطعه بچه ماهی نیز در داخل استان 
زنجیره های صادرات  از  یکی  این مهم  تولید می شود که  زنجان 

آبزیان را تشکیل می دهد.
ابهر،  خدابنده،  طارم،  ایجرود،  زنجان،  ماهنشان،  های  شهرستان 
سلطانیه و خرمدره به ترتیب بیشترین تولید ماهیان سردآبی و گرم 

آبی استان زنجان را به خود اختصاص داده اند.
 صادرات قزل آالی زنجان باید مستمر باشد

مدیر امور شیالت و آبزیان استان زنجان گفت: استان روزانه ۱6 تن 
ماهی تولیدی را وارد بازار می کند و با این شرایط تولیدی 7۰ تن 
در هفته نیز به دیگر استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، تهران، 

قزوین، کرج و دیگر استان ها ارسال می شود. 
به گفته منصورحقی راد، جلساتی برای رفع موانع صادرات ماهی قزل 

آال از استان زنجان به روسیه و حتی عراق برگزار شده است.
وی با تاکید بر اینکه صادرات این فرآورده باید دائمی باشد، یادآوری 
باالیی  ماهنشان کیفیت  تولیدی شهرستان  قزل آالی  ماهی  کرد: 
دارد، مصرف سموم در آن بسیار پایین و با توجه به شوری آب این 
شهرستان بیماری های آبزیان در آن نسبت به دیگر مناطق کمتر 
خود  به  را  آبزی  کننده  تولید  بیشترین  ماهنشان  عوامل  این  با  و 

اختصاص داده است. 
داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  صادارت  برای  تولیدی  ماهی  وزن  به  وی، 
روسیه متقاضی واردات قزل آالی استان زنجان با وزن باالی ۱۵۰۰ 
تا ۲ هزار گرم است که در زمان حاضر۵۰ تن در هفته ماهی با وزن 

یکهزار و ۵۰۰ گرم تولید می شود.
مدیر امور شیالت و آبزیان استان زنجان، تشکیل زنجیره تولید و 
عرضه در صادرات را بسیار مهم دانست و افزود: باید نخستین حلقه 
در این مجموعه تامین نهاده های آبزیان باشد که در ماهنشان مجوز 

۲ کارخانه تولید خوراک آبزیان صادر شده است.
حقی راد، تولید بچه ماهی و وجود تولیدکنندگان آبزی را از دیگر 
حلقه های این زنجیره بیان کرد و افزود: بچه ماهی در استان زنجان 
تولیدی توسط  باید قزل آالی  این مرحله  از  تولید می شود، پس 

آبزی پروران بر اساس کیفیت و وزن پیشنهادی کشور متقاضی باشد.
وی یادآوری کرد: فرآوری و حمل آبزیان از دیگر حلقه های زنجیره 
به شمار می رود و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ماهی قزل 
آالی تولیدی استان زنجان پس از سپری کردن مراحل قبلی از سوی 
یکی از مراکز بسته بندی استان بسته بندی و توسط بازرگانان به 

کشورهای هدف صادر خواهد شد.
صادرات آبزیان موجب ثبات قیمت ها می شود

 مدیرعامل اتحادیه آبزیان استان زنجان گفت: باید در 
استان پایانه فروش راه اندازی شود که با محقق شدن آن 

ثابت سازی قیمت آبزیان فراهم و از نوسانات نرخ در بازار و 
متضرر شدن این قشر جلوگیری می شود.

قادر نورافکن تاکید کرد: تجار و تولیدکنندگان خوراک آبزیان در 
زنجان همکاری کنندتا زنجیره صادرات قزل آال به روسیه و دیگر 

کشورها را راه اندازی کنیم.
به گفته وی، در حال حاضر 3۰ تا ۴۰ تولید کننده مجرب آبزی 
استان زنجان آماده همکاری با این زنجیره هستند که تولید خود 

را بر اساس شاخص های مورد نیاز کشور متقاضی انجام دهند.
مدیرعامل اتحادیه آبزیان استان زنجان، از همه عالقه مندان برای 
به روسیه  سرمایه گذاری در زنجیره صادرات قزل آالی زنجان 

خواست تا با این اتحادیه وارد همکاری شوند.
نورافکن، تمدید نشدن مجوز فعالیت پرورش ماهی از سوی محیط 

زیست و عدم تایید مجوز فعاالن این بخش توسط نظام دامپزشکی 
را از مشکالت پیش روی برخی از آبزی پروران برشمرد.

 80 درصد از آبزی پروران مجوز اولیه زیست محیطی 
ندارند

معاون فنی اداره کل محیط زیست استان زنجان اظهار داشت: در 
حال حاضر ۵۰۰ واحد پرورش آبزی در استان از این اداره کل 

مجوز اولیه زیست محیطی اخذ نکرده اند.
تورج باحجب قاسمی افزود: چنانچه آبزی پروری در استان زنجان 
مجوز اولیه زیست محیطی داشته باشد، برای تمدید پروانه فعالیت 

آن از سوی محیط زیست مشکلی وجود ندارد.
 فاصله استخر آبزی با واحدهای تولیدی همجوار و حریم 

جاده باید رعایت شود
مسئول صدور پروانه های ماده ۵ اماکن و دام نظام دامپزشکی 
از  باید فاصله ۲ استخر پرورش ماهی  استان زنجان اعالم کرد: 
متر   ۱۰۰ حداقل  تولیدی  واحدهای  سایر  و  رودخانه  همدیگر، 

باشد.
غالمرضا مهرنیا ادامه داد: تعدادی از آبزی پروران نیز به احداث 
استخرهای غیرمجاز در خارج از کروکی مشخص شده و یا بزرگتر 

از متراژ تعیین شده اقدام می کنند.
وی تاکید کرد: آبزی پروران استان باید موارد مشخص شده را 

رعایت کنند تا در تمدید و صدور مجوز با مانعی برخورد نکنند.

گمرک  گفت:  زنجان  استان  گمرک  مدیرکل   – ایرنا   – زنجان 
موظف به تسهیل، روان سازی و شفافیت تجارت خارجی بوده و 
فعالیت این دستگاه در رشد اقتصادی کشور و افزایش صادرات و 

واردات موثر است.
حمید احمدی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
یکی از وظایف اصلی گمرک اجرای قوانین مربوط به صادرات و 

واردات و ترانزیت کاالست.
در  کنونی  اقتصادی  به مشکالت  توجه  با  داشت:  اظهار  احمدی 
کشور، می طلبد که گمرک با توان و انگیزه بیشتری کار خود را 

دنبال و در مسیر رشد اقتصادی حرکت کند.
محصول  اقتصادی  رشد  گفت:  زنجان  استان  گمرک  مدیرکل 
مجموع تمام فعالیت هایی است که در مناطق مختلف کشور رخ 

می دهد و به ثبت می رسد.
وی خاطرنشان کرد: از همین رو فعالیت تجاری در توسعه منطقه 

ای و در نهایت رشد اقتصادی کشور موثر است.
با تولیدکنندگان در  ادامه داد: به هر میزان که گمرک  احمدی 
ارتباط باشد و صادرات و واردات آنان را روان کند به همان میزان 

هم در اشتغال و تولید موثر خواهد بود.

مشکالت  تمام  رغم  به  گفت:  زنجان  استان  گمرک  مدیرکل 
اقتصادی، فعالیت های گمرک این استان از سال گذشته رو به 

رشد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: ثبت صادرات ۲۰۸ میلیون دالری فقط در 
چهار ماه، ۱3۰ درصد از عدد مشابه چهار ماه نخست سال 96 و 
رقمی بیش از کل صادرات ۱۸۵ میلیون دالر سال 9۵ به شمار 

می آید.
تجارت  موانع  رفع  برای  توان  تمام  با  داد: گمرک  ادامه  احمدی 

خارجی و در نهایت رشد اقتصادی تالش می کند.

آینده ایران چه خواهد شد؟
فرار از تله با 10 ظرفیت استراتژیک

 صادق الحسینی

امیر حمیدنیا از شرکت شهرک های صنعتی 

استان زنجان رفت

قزل آالی زنجان 
در راه روسیه و عراق

گمرک موظف به تسهیل و روان سازی تجارت خارجی است

رشد 16 درصدی صادرات فوالد خام در چهارماهه امسال

یادداشت

خبــــــر
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3
صنعت و معدن

زنجان به گفته اظهارات مسئوالن اقتصادی در سال های اخیر روند 
شتابانی را برای صنعتی شدن طی کرده و رتبه صنعتی خود را از 
۱۸ سال 9۲ به ۱3 سال گذشته رسانده و برآورد سازمان صنعت، 
معدن و تجارت مطابق با اهداف تدوین شده تک رقمی شدن رتبه 

صنعتی استان زنجان تا سال ۱۴۰۴ است.
در توسعه صنعتی استان نقش صنایع کوچک و متوسط اهمیت 
زیادی دارد و همانند شرایط عمومی صنعت کشور سهم این بخش 
نیز  زنجان  استان  در  است.  توجه  قابل  کشور  صنعتی  حوزه  در 
به گفته مسئوالن شرکت شهرک های صنعتی استان 6۵ درصد 
صنعت استان زنجان را صنایع کوچک تشکیل مي دهند که عمدتا 

در شهرک های صنعتی استان مستقر هستند.
استان زنجان دارای ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب است که 
امکان واگذاری زمین در ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی آن وجود 
دارد، دو شهرک و ناحیه صنعتی دیگر نیز در حال آماده سازي 
زنجان  در  صنعتی  ناحیه  و  شهرک   6 هستند.   واگذاري  جهت 
)۱.شهرک اشراق۲.شهرک نوآوران 3. شهرک روی ۴. شهرک برق؛ 
ناحیه   .6 لیک  دره  یا  زنجان۴  ۵. شهرک  تی  آی  و  الکترونیک 
صنعتی کارگاهی ظریفان( که موارد ۵ و 6 در حال آماده سازی 

هستند.
برای اینکه یک سیمای کلی از وضعیت واحدهای تولیدی مستقر 
قابل  داده هایی  نیازمند  باشیم،  داشته  در شهرک های صنعتی 
استناد از طرف متولی موضوع یعنی شرکت شهرک های صنعتی 
استان بودیم. در این شرایط که مدیرعامل این شرکت بعد از کش 
و قوس های فراوان این شرکت را ترک کرد، روابط عمومی شرکت 
شهرک های صنعتی استان به سواالت طرح شده شهاب زنجان 

پاسخ داد. 
است؟  چقدر  استان  صنعتی  شهرک های  کل  1-تعداد 
تفکیک  به  و  شهرستان  هر  تفکیک  به  امکان  صورت  در 

صنعتی،صنایع دستی،خدماتی،الکترونیک و...
 .3 ابهر  ۲.شریف  ابهر  )۱.افق  شهرک   3 دارای  ابهر  شهرستان 
شهرک  نام  به  شهرک   ۱ دارای  خرمدره  شهرستان  هیدج(، 
شهرک  نام  به  شهرک   ۱ دارای  خدابنده  شهرستان  خرمدره، 
صنعتی خدابنده، ماهنشان دارای 3 شهرک و ناحیه )۱.شهرک 
انگوران ۲.شهرک ماهنشان 3.ناحیه صنعتی ایجرود(، شهرستان 
نیز یک  ناحیه  و شهرستان سلطانیه  و  دارای دو شهرک  طارم 

شهرک صنعتی دارد.
این شهرک ها دو شهرک تخصصی وجود دارد )شهرک  بین  در 
روی و شهرک آی تی که در زنجان هستند( همچنین یک ناحیه 
صنعتی ویژه استقرار صنایع دستی به نام ناحیه صنعتی ظریفان 
بقیه  در  است.  شده  واقع  زنجان-تهران  آزادراه  عوارضی  در  که 

شهرک ها قابلیت اسقرار همه صنایع وجود دارد.
های  شهرک  در  مستقر  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای   -2
صنعتی استان چه تعداد است ؟ به تفکیک دولتی و بخش 

خصوصی ؟
شرکت شهرک های صنعتی استان  هم اکنون این شرکت یک 
هزار ۵۴۸ واحد طرف قرارداد دارد که از این تعداد 93۵ واحد به 
بهره برداری رسیده اند )یعنی پروانه بهره برداری دریافت کرده اند( 
که از میان این واحدهای بهره بردار هم اکنون ۱۵7 واحد غیر فعال 

و 77۸ واحد فعال هستند.
تعداد  ؟  است  تعداد  چه  غیرفعال  و  فعال  واحدهای   -3
تعطیلی  علل  و  اخیر  سالهای  در  شده  تعطیل  واحدهای 

واحدها؟
از سال 9۴ در مجموع ۱67 واحد به چرخه تولید بازگشته اند. البته 
آمار واحدهای تعطیل در بازه های مختلف زمانی تغییر می کند. 
چرا که برخی از واحدهای کارشان فصلی است و برخی به چرخه 
تولید بازمی گردند و برخی دیگر تعطیل می شوند. به عبارتی نمی 
توان آمار دقیقی از آنها ارابه کرد. عمده دلیل تعطیلی واحدها هم 
به عدم وجود نقدینگی و سرمایه در گردش و مشکل نبود بازار 
بر می گردد. البته دالیل دیگری هم وجود دارد که در رده های 
بعدی قرار می گیرند مانند مشکالت بیمه ای و مالیاتی. اختالف 

شرکا و ...
4-از واحدهای فعال موجود، درصد فعالیت هایشان نسبت 

به ظرفیت اسمی واحدها چقدر است؟
البته بسته به نوع تولید فرق می کند. مثال در صنایع پزشکی با 
با ۸۰ درصد و در صنایع  ۱۲۰ درصد ظرفیت در صنعت فوالد 
مجموع  در  کنند.  می  کار  ظرفیت  درصد  تا۵۰  بین 3۰  غذایی 
می توان گفت تولید صنایع که زیر ظرفیت است یعنی چیزی در 

حدود ۴۰ تا 6۰ درصد ظرفیت اسمی.
تولید  چرخه  به  تعداد  اخیر،چه  سال های  طی   -5

برگشته اند؟یا به عبارت دیگر،میزان رشد واحدها چگونه 
بوده است؟

همان طور که اشاره شد از سال 9۴ تا کنون ۱67 واحد مجددا 
راه اندازی شده و به چرخه تولید بازگشته اند. البته همان طور که 
استحضار دارید ممکن است در این بازه زمانی واحدهای دیگری 

تعطیل شده باشند.
6- آیا درحال حاضر، شهرکی آماده واگذاری است؟

تقریبا تا ۸ ماه پیش امکان واگذاری زمین در ۱3 شهرک و ناحیه 
صنعتی استان امکان پذیر بود ولی هم اکنون امکان واگذاری در 
شهرکهای صنعتی برق. الکترونیک و آی تی و همچنین شهرک 
صنعتی سلطانیه نیز فراهم شده است. یعنی اکنون واگذاری در ۱۵ 

شهرک و ناحیه صنعتی امکان پذیر است.
و  صادرات  در  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  وضعیت   -7

میزان درآمد استان چگونه است؟
مرجع رسمی در این زمینه گمرکات می باشد و سامانه جامعی 
در دسترس این شرکت نمی باشد. همچنین ممکن است واحدی 
تولیدات خود را از گمرک زنجان انجام ندهد که در این صورت 
با  رابطه  در  ولی  شد  نخواهد  لحاظ  زنجان  گمرک  آمار  جزو 
واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان طبق آمار گمرک 
به  روی  محصول  عمدتا  که  هستند  صادراتی  واحد   ۴7 استان 
مقصد کشور ترکیه صادر می کنند. در سال 96 حجم صادرات آنها 

۱9۱.7۱۲.۰۰۰ دالر بوده است.
8-تعداد شاغلین در واحدها چقدر است؟

اشتغال در واحدهای بهره بردار فعال ۱۵ هزار و ۲۰3 نفر و در 
واحدهای بهره بردار غیر فعال که برخی به صورت فصلی فعال می 

شوند ۲ هزار و ۵۵3 نفر است.
در همین راستا اطالعاتی از طرف شرکت شهرک های صنعتی 
استان در اختیار خبرنگار شهاب زنجان قرار گرفت که در این داده 
ها مشخص می شود که 6۵ درصد صنعت استان را صنایع کوچک 

تشکیل می دهند.
تعاریف مختلفي از صنایع کوچک در کشورهاي مختلف ارائه شده 
است. صنایع کوچک در تعریف خاص خود، صنایع پایین دست 
صنایع بزرگ هستند و براي آن ایجاد ارزش افزوده مي کنند. البته 
در کشور ایران طبق مصوبه مجلس شوراي اسالمي، صنایع کوچک 
به آن دسته از صنایعي اطالق مي شود که زیر ۵۰ نفر کارکن دارد.

9۵ درصد صنایع کشور آمریکا را - که صنعتي ترین کشور جهان 
به شمار مي رود- صنایع خرد و کوچک تشکیل مي دهند. با یک 
بررسي اجمالي مي توان دریافت که نقش صنایع کوچک در توسعه 
صنعتي جوامع، ارزنده و اثرگذار است. احمدی ادامه داد: در استان 
زنجان 6۵ درصد صنعت استان را صنایع کوچک تشکیل مي دهند 
و طبق آخرین آمار از 93۵ واحد صنعتي داراي پروانه بهره برداري 

مستقر در شهرکهاي صنعتي استان 77۸ واحد آن فعال است.
عمده ترین مشکالت واحدهاي صنعتي استان را کمبود نقدینگي 
شده  انجام  پایش  طبق  شوند.  می  شامل  گردش  در  سرمایه  و 
واحدها  این  از  درصد   6۰ صنعتي  هاي  شهرک  شرکت  توسط 
با مشکل کمبود نقدینگي و سرمایه در گردش مواجه اند و ۴۰ 
درصد مشکالت نیز به تامین مواد اولیه به دلیل وجود تحریم ها، 

نبود بازار فروش به دلیل واردات کاالهاي مشابه خارجي، مشکالت 
دارایي، بیمه تامین اجتماعي و اختالف بین شرکا برمي گردد.

علت کمبود نقدینگي عدم توانایي بانک هاي عامل در پرداخت 
به دلیل  بانک هاي عامل  به واحدهاي صنعتي است.  تسهیالت 
حجم باالي نقدینگي موجود در بازار و عدم بازگشت تسهیالت 

پرداخت شده، توان پرداخت تسهیالت را ندارند.
جهت  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  کارشناسی  جلسات 
صنعتی  واحدهای  مشکالت  و  مسائل  فصل  و  حل  و  رسیدگی 
مستمر برگزار شده و در این رابطه افزون بر ۱۲۰ جلسه برگزار 

شده است.
با توجه به نقش بی بدیل توسعه خوشه های صنعتی در زنجیره 
به  اقدام  کنون  تا  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  تولید، 
به مرحله  را  آنها  از  شناسایی 6 خوشه صنعتی کرده و 3 مورد 

عملیاتی رسانده است.
خوشه روی که نخستین خوشه استان محسوب می شد پس از 
مدتی، فعالیت خود را به دلیل وجود کنسرسیوم های فراملی در 
سال  استان  دستباف  فرش  خوشه  ولی  کرد  متوقف  زمینه  این 
گذشته به اتمام رسید و خوشبختانه دستاوردهای مهمی از جمله 
تشکیل کنسیوم صادراتی و ایجاد نمایشگاه دایمی و مرکز طراحی 

برای این محصول داشت.
خوشه کفش هیدج  یکی دیگر از خوشه های فعال استان محسوب 
می شود. با توجه به وجود بیش از ۱۲۰ کارگاه تولید کفش در 
شهر هیدج که قطب تولید کفش های اسپرت و بچه گانه در کشور 
است، ضرورت تشکیل خوشه در این زمینه احساس می شد که 
خوشبختانه در سال 9۵ این خوشه فعالیت خود را آغاز کرده و در 
طول این مدت توانسته است ارتباط خوبی با تامین کنندگان مواد 
اولیه و تولید کنندگان کفش ایجاد نماید و به تبع آن موجب رونق 
بخشی به این صنعت شده است. ایجاد مرکز طراحی و پیگیری 
ایجاد دوره های دانشگاهی در این رابطه از دیگر اقدامات در این 

حوزه است.
برای  شرکت  توسط  خاص  اهداف  با  مختلفی  تورهای  ساله  هر 
گروه های هدف برگزار می شود که با استقبال مدیران واحدهای 
صنعتی روبه روست.  تعداد تورهای برگزار شده در سال گذشته ۱۴ 

فقره با حضور 3۲۴ نفر بوده است.
برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران واحدهای صنعتی استان 
یکی دیگر از برنامه های شرکت شهرک های صنعتی استان بوده 
است. سال گذشته تعداد ۱۲۵ دوره آموزشی برای 3۴۱۴ نفربرگزار 

گردیده است.
حمایت و کمک به دانش بنیان شدن بالغ بر ۲۰ واحد صنعتی، 
انعقاد قرار داد عارضه یابی و پیشنهاد پروژه بهبود برای 3۱ واحد 
واحدهای در  از حضور  فعال، حمایت  و غیر  فعال  نیمه  صنعتی 
نمایشگاههای مختلف داخلی و خارجی و ... از جمله برنامه های 
سال  در  زنجان  استان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  شده  برگزار 
گذشته محسوب می شود. همچنین اعزام یک نفر نماینده استان 
به دوره یک ماهه همکاری با شرکت های آلمانی در قالب هیات 
تخصصی با همکاری GIZ آلمان که امید می رود در آینده نزدیک 

شاهد دستاوردهای مناسب در این رابطه باشیم.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
گفت: سیاست ارزی دولت مشخص کننده سطح تعدیل قیمت 
برخی  قیمت  افزایش  کنونی  با شرایط  و  های خودروهاست 

قطعات اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
»فریدون احمدی« امروز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
برای  سازان  قطعه  و  خودروسازان  درخواست  درباره  ایرنا 
آزادسازی قیمت ها افزود: بحث آزادسازی قیمت ها هیچگاه 
مطرح نبوده، بلکه »منطقی سازی« قیمت ها مورد نظر است.

احمدی افزود: معتقدیم قیمت ها باید منطقی و متناسب با 
رشد قیمت مواد اولیه، بهبود بهره وری و غیره باشد اما میزان 

تعدیل قیمت به سیاست ارزی دولت بستگی دارد.
مورد  قطعات  شده  تمام  قیمت  از  بخشی  داشت:  بیان  وی 
استفاده در خودروها، به مواد اولیه مورد استفاده برمی گردد 
و در این زمینه باید نگاه کرد واردکننده از چه ارزی استفاده 

می کند.

 لزوم ورود سازمان حمایت
و  سازان  قطعه  درخواست  اینکه  به  پاسخ  در  احمدی 
قیمتگذاری  از  رقابت  شورای  حذف  معنی  به  خودروسازان 
نخواهد بود، گفت: کار شورای رقابت قیمتگذاری نیست، بلکه 

وظیفه اصلی آن شناسایی انحصار و مقابله با آن است.
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رییس  نایب 
اسالمی اضافه کرد: معتقدم در قیمتگذاری خودروهای کالس 
اقتصادی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

باید حضور داشته باشد.
ایرنا، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و  به گزارش 
قطعه سازان کشور چندی پیش در گفت و گو با ایرنا تعدیل 
قیمت انواع قطعه با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه در بازار 

را خواستار شد.
خواسته  این  کرد  امیدواری  ابراز  منش«  نجفی  »محمدرضا 
مثابه خود  به  این صورت  غیر  در  شود؛  عملی  سازان  قطعه 

تحریمی است و عواقبی نظیر تعدیل نیرو و کاهش تولید قطعه 
سازان را به دنبال دارد.

نماینده مجلس: 

تعدیل نرخ خودرو به سیاست ارزی دولت بستگی دارد

دکتر مسعود نیلی اقتصاددانی بی حاشیه است. گرچه یکی از بهترین دوره های سازمان برنامه و 
بودجه به دوره ی ریاست محمدعلی نجفی و حضور مسعود نیلی در آنجا و تدوین برنامه ی سوم 
توسعه )در دولت سیدمحمد خاتمی( باز می گردد اما چهره اصلی نیلی چهره ی دانشگاهی او 
به خصوص در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف است. از آغاز دولت روحانی، نیلی که در 
محافل دانشگاهی به اقتصاددان حامی اقتصاد آزاد شناخته می شود پس از فترت دوران محمود 
احمدی نژاد دوباره به دولت پیوست و در مقام ریاست موسسه ی عالی پژوهش در برنامه ریزی و 
توسعه کشور )معروف به موسسه ی نیاوران( و مشاور اقتصادی رئیس جمهور قرار گرفت. اما از 
همان آغاز نسبت به ترکیب اقتصادی دولت نقد جدی داشت و با سیاست کنترل ارزی دولت 
موافق نبود. در دولت دوازدهم دکتر نیلی ارتقای مقام یافت و به عنوان دستیار رئیس جمهور و 
دبیر شورای هماهنگی اقتصادی دولت در جلسات هیات وزیران شرکت می کرد گرچه بسیاری 
)از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور( انتظار داشتند نیلی به وزارت اقتصاد یا 
ریاست سازمان برنامه و بودجه برسد اما رئیس جمهور تصمیم گرفت مقامی را که قبال در اختیار 
محمدعلی نجفی بود، »دبیر شورای هماهنگی اقتصادی دولت« را به نیلی بدهد. با روشن شدن 
ترکیب اقتصادی کابینه و به خصوص تثبیت ریاست سازمان برنامه و بودجه فاصله ی اجرایی نیلی 
از کابینه بیشتر شد. نیلی معتقد بود تعیین دستوری نرخ ارز کار اشتباهی است و باید با یک 
شیب مالیم در طول ۵ سال گذشته قیمت ارز واقعی می شد. شوک ارزی صحت گفتار نیلی را 
ثابت کرد اما در برابر این بحران راهی که کابینه رفت بیشتر خطا بود: بنا به شنیده های سازندگی 
با وجود مخالفت شدید شخص رئیس جمهور و نیز دستیار ارشد او مسعود نیلی با سرکوب قیمت 
ارز، این موضوع در کابینه تصویب شد و حتی در تعیین این نرخ، نظر نیلی عملی نشد و این کار 
حجت را بر نیلی تمام کرد و او کمتر در کابینه ظاهر شد. با وجود این، تغییر رئیس بانک مرکزی 
و تصویب بسته ارزی جدید که متضمن بازگشت به بازار آزاد و تشکیل بازار ثانویه بود تا حدودی 
نیلی را امیدوار کرد که کار به ریل اصلی برگردد و اگر نه »بهترین کار« که »تنها راه« ممکن 

برای اصالح بازار ارز در دستور قرار گیرد و در عمل یک عذرخواهی از مردم صورت می گیرد.
همین وضعیت سبب شد نیلی در سطحی که از او مشورت خواسته شود به دولت پاسخ مثبت 
بدهد و با وجود ناراحتی قلبی و جسمی – که نیازمند مراقبت است – و نقدهای کارشناسی به 
کابینه از این بسته به عنوان یک قدم در راه اصالح اقتصادی در جلسات و مشورت ها به خصوص 
برای گفت وگوی تلویزیونی رئیس جمهور حمایت کند. با وجود این، این روزها برنامه کاری نیلی 
نسبت به اواخر فروردین تغییر چندانی نکرده است: دو روز و نصفی در دانشگاه شریف است و 
بقیه روزها را در موسسه ی عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه که می تواند مغز فرماندهی 
اقتصادی دولت باشد. نیلی به علت ضرورت حمایت از نهاد دولت و شخص رئیس جمهور در برابر 
انتقادات سیاسی و جناحی به صورت مکتوب و در صورت لزوم در جلسات مشورتی و هماهنگی 
راه حل هایی را که الزم است به تصمیم گیران ارائه می کند تا از موقعیت اقتصادی خطیر کنونی 

عبور صورت گیرد.
مهمترین ضعفی که دولت روحانی در بعد اقتصادی از آن رنج می برد، عدم هماهنگی میان رجال 
اقتصادی آن است: دو طرز تفکر جداگانه در دولت نمی تواند به اتخاذ تصمیم منتهی شود و 
اثرگذاری مدیران اجرایی دولت بر تصمیمات اقتصاددانان دولت سبب می شود راهبرد اقتصادی 
آن روشن نشود. جدال میان دو تحلیل حداکثری »اقتصاد دولتی« و »اقتصاد آزاد« مانع از 
شنیدن صدای اقتصاددانان معتدلی می شود که معتقد به گذار آرام از اقتصاد دولتی به اقتصاد 
آزاد هستند. گذاری که فقط اقتصادی نیست و نیازمند تصمیمات کالن سیاسی و اجتماعی 
است. چیزی که نیلی از آن به عنوان ابرچالش های اقتصاد ایران یاد می کند و متاسفانه اجماعی 
نه تنها در دولت که در کل حاکمیت برای عبور از این ابرچالش ها وجود ندارد و همین عدم اجماع 

به سردرگمی استراتژیک در کشور بدل می شود.
در حالی که رئیس جمهور روحانی تنها رئیس جمهور ایران است که صراحتا از اقتصاد آزاد دفاع 
می کند در عمل کابینه با این اراده ی رئیس جمهور هماهنگ نیست و به عنوان نمونه در جلسات 
از پرسش از تک تک وزیران و  ارز در بهار ۱397 روحانی پس  تصمیم گیری برای اعالم نرخ 
مشاوران خود تقریبا ناگزیر به پذیرش تصمیم اکثریت مطلق وزیران و مدیران عالی دولت شد. 

جمعی که کمتر در برابر افکار عمومی نیز پاسخگو هستند.
هرگونه تغییری در دولت اگر بدون توجه به مسئولیت جمعی هیات وزیران و ضرورت هماهنگی 

استراتژیک کابینه باشد بی معناست. در میان اقتصاددانان کشور سه دیدگاه اصلی وجود دارد:
 نهادگرایی که دیدگاه برآمده از مدیران دولت مهندس میرحسین موسوی و یاران و همفکران 
ایشان است و به نوعی احیای سوسیالیسم اقتصادی با توجهات جدید است. آنان عدالت اجتماعی 
را بر توسعه اقتصادی مقدم می دانند و عدالت اجتماعی را در توزیع عادالنه ثروت می بینند. 
افرادی مانند فرشاد مومنی، حسین راغفر و محمد ستاری فر از این طیف هستند که خود را 

منتقد دولت روحانی می دانند و اکنون نیز با برنامه بازار ثانویه مخالفند.
تعدیل  برنامه  و  هاشمی رفسنجانی  آیت اهلل  دولت  مدیران  به  نزدیک  دیدگاه  که   آزادیخواهی 
اقتصادی ایشان است و از گونه ای لیبرالیسم اقتصادی دفاع می کند. آنان توسعه را تنها راه و 
کلید عدالت می دانند و عدالت را چیزی غیر از مساوات در ثروت می دانند و عدالت واقعی را در 
تعدیل اقتصادی می جویند. افرادی مانند دکتر محمد طبیبیان، دکتر موسی غنی نژاد و نیز دکتر 
مسعود نیلی از اقتصاددانان معتقد به این گفتمان هستند که در مجموع به نظر می رسید دولت 
روحانی به ایشان نزدیک تر است اما سرکوب ارز با اهداف این جریان تضاد جدی داشت و اکنون 
احیای بازار آزاد ارز تا حدودی رضایت این جریان را فراهم کرده است، چیزی که الزم است 
اما کافی نیست. این جریان آزادسازی اقتصادی را مقدم بر خصوصی سازی و خصوصی سازی را 

مقدم بر توزیع پول می دانند.
 اصول گرایی که طیفی از اقتصاددانان اصولگرا را در بر می گیرد که در گذشته از دولت اول محمود 
احمدی نژاد حمایت می کردند اما در دولت دوم او با کلیت برنامه های سیاسی احمدی نژاد مخالف 
شدند. افرادی مانند داوود دانش جعفری، حسن سبحانی و غالمرضا مصباحی مقدم از این طیف 

هستند که به نظریه اقتصاد اسالمی معتقدند و علم اقتصاد را از مکتب اقتصادی جدا می کنند.
به جز این سه طیف گروهی از بوروکرات های اقتصادی مانند محمدباقر نوبخت هم وجود دارند 
که فاقد دیدگاه منسجم و تئوریک اقتصادی هستند و در واقع مورد نقد هر سه جناح اقتصاددان 
کشورند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت اول روحانی هم با میانه روی اقتصادی سعی می کرد به 
هر سه جریان بپردازد یعنی از سویی مخالف اقتصاد دولتی بود، از سوی دیگر به محمدرضا عارف 
مشورت می داد و از سوی دیگر فرهاد رهبر )مشاور ارشد و مغز متفکر اقتصادی سیدابراهیم 
رئیسی در انتخابات 96( مشاور ارشد علی  طیب نیا هم بود و ظاهرا یکی از علل عدم حضور مجدد 
طیب نیا در کابینه تاکید رئیس جمهور بر عدم حضور فرهاد رهبر در مشورت با علی طیب نیا به 

عنوان رئیس پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه بود.
یارانی دارند: در حالی که عباس  اقتصادی در میان وزیران کابینه  این جناح های  از  هر یک 
مانند حسین عبده تبریزی مدافع  اقتصاددانانی  با  راه و شهرسازی در مشورت  وزیر  آخوندی 
جدی اقتصاد آزاد است، در جناح چپ کابینه علی ربیعی وزیر سابق کار و رفاه در مشورت با 
اقتصاددانانی مانند احمد میدری از نهادگرایی دفاع می کند. نهادهایی مانند شستا به عنوان 
یک غول اقتصادی بحران اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی هستند که دولت را علیه دولت و 
کابینه را علیه کابینه قرار می دهد و به جز نهادهای دیگری از حاکمیت که ممکن است تحقق 
اهداف دولت را به تعویق بیندازند این بخشی از کابینه است که برنامه بخش دیگری از کابینه 

را مختل می کند.
در چنین شرایطی تنها وجود یک دستیار اقتصادی دارای اختیارات کافی برای رئیس جمهور 
است که می تواند دولت را از بحران خارج کند. اتخاذ استراتژی واحد اقتصادی، تعیین مدیران 
ارشد به خصوص در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی متناسب با این استراتژی و نظارت و 
فرماندهی متمرکز اقتصادی از سوی رئیس جمهور یا معاون اول تنها راه بازگشت اقتدار اقتصادی 
دولت است. حذف اقتصاددانان از دولت، کابینه را در معرض سردرگمی تئوریک قرار می دهد و 

در این فرصت اندک این یکی از بزرگ ترین خطرهایی است که دولت را تهدید می کند.
منبع: سازندگی

 چرا تیم اقتصادی دولت فاقد انسجام و کارآمدی 
است و راه عبور از بحران اقتصادی چیست؟

نگاهی به وضعیت صنایع کوچک در استان زنجان؛

صنایع کوچک در استان زنجان 
با 40 تا 60 درصد ظرفیت کار می کنند
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شرکت زیمنس خروج از ایران را به دلیل بازگشت تحریم های آمریکا اعالم کرد.
این شرکت در مونیخ روز جمعه )۲ شهریور( اعالم کرد، می خواهد اقدامات مناسب را با توجه به “تغییر 

چندجانبه شرایط در رابطه ایران” انجام دهد.
زیمنس تأکید کرد، این شرکت تالش می کند تا همه محدودیت های صادراتی، از جمله تمامی مقررات 

“مربوط به تحریم های ثانوی آمریکا” در نظر گرفته شود/  دویچه وله
به گزارش “همدلی زنجان”؛ قرار بود این شرکت تجهیزات مورد نیاز پتروشیمی زنجان را تامین کند که 

با فرض صحیح بودن این خبر ظاهرا تامین تجهیزات پتروشیمی زنجان با مشکل مواجه خواهد شد.
طی سال های اخیر مسئوالن اجرایی استان با پیگیری های که صورت دادند حجم مناسبی از نقدینگی 
توسط شبکه بانکی را برای تامین تجهیزات مورد نیاز پتروشیمی اخذ مجوز گرفتند که با مشکالت بین 

المللی می تواند این زحمات بی نتیجه باشد!
گفت:  زنجان  پتروشیمی  خصوص  در  رسانه  اصحاب  با  خود  خبری  نشست  در  زنجان  استاندار  اما 
پتروشیمی زنجان هیچ مشکل ارزی و ریالی ندارد و تمام مسائل اداری و پیگری های صورت گرفته و 
مسائل آن برطرف شده است.  تجهیزات مورد نیاز پتروشیمی زنجان از شرکت زیمنس آلمان قبل از 
اعمال تحریم ها خریداری شده و بخشی در بندر بوده و بخشی نیز در آینده وارد کشور می شود. از اینرو 

چون خرید تجهیزات قبل از تحریم ها بوده مشکلی در تامین آن نخواهد بود.

زیتون همانقدر که در متون دین اسالم مورد تاکید غذایی قرار گرفته، در علوم پزشکی امروز نیز بر ارزش 
های غذایی آن صحه گذاشته شده است. با تمام اهمیت تغذیه ای زیتون امروز استان زنجان قطب تولید 

زیتون بوده که یک مزیت و ظرفیت مهم در بخش کشاورزی استان زنجان است.
امروز شاهدیم بر خالف گذشته سرمایه گذاران بومی برای ورود به صنایع تبدیلی حوزه زیتون ورود کرده 
اند و امروز با سفر به طارم شاهد سربرافراشته شدن واحدهای تولیدی استحصال روغن زیتون در نقاط 

مختلف هستیم. این رویکرد توسعه ای با چند دلیل و عقبه همراه بوده است.
نخست تمامی تالش های مسئوالن متولی در بخش دولتی و دوم تالش هایی که اتاق بازرگانی، صنایع 
و معادن و کشاورزی استان زنجان برای تحرک در بخش خصوصی برای رونق این محصول ایجاد کرده 
است. امروز اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی استان زنجان دوره های مختلف آموزشی را برای 
تربیت کارآفرینان نسل فردا برگزار کرده که آینده بخش خصوصی در توسعه بخش تولیدی و صنعتی 

استان تضمین شود.
یکی از برنامه های اتاق بازرگانی، صنایع معادن کشاورزی استان زنجان طی سال های گذشته برگزاری 
دوره های آموزشی در بخش های مختلف بازرگانی و تجارت بوده است که در همین راستا هر ساله و در 
فصول و ماه های مختلف سال دوره های آموزشی بر اساس سیاست های آموزشی اتاق بازرگانی زنجان 

برگزار می شود.
امسال دوره کارآفرینان نسل فردا طی مدت سه روز و از ۱6 تا ۱9 مردادماه در یک رده سنی ۱7 تا ۲۵ 
سال برگزار شد که استقبال خوب عالقه مندان برای برگزاری این دوره بر لزوم برگزاری چنین دوره هایی 

تاکید دارد.
هدف از برگزاری دوره فوق تربیت نسل جدید کارآفرین و بازرگانان و همچنین کسب مهارت های فردی 
و گروهی در کسب و کار ، ایده پردازی و خالقیت، افزایش مهارت های ارتباطی و کارگروهی، تجارت 

الکترونیک، آشنایی با ارائه طرح کسب و کار برای شرکت کنندگان بوده است.

از  یکی  زنجان  استان  معدن  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
موضوعات مهم حوزه معدنی در بخش خصوصی را قانون نظام 
مهندسی معدن برشمرد و گفت: در دیدار با نائی رئیس مجلس 
شورای اسالمی و رئیس فراکسیون معدن این موضوع مطرح و بر 

اصالح آن تاکید شد.
رضا کشاورز در گفت و گو با “همدلی زنجان”؛ با بیان اینکه فعاالن 
حوزه معدنی استان زنجان نیازمند حمایت های جدی در بخش 
و حل  معدنکاری  از  حمایت  کرد:  اظهار  هستند،  مختلف  های 
مشکالت فعاالن حوزه معدن در خصوص معارضین محلی و کمک 
ارگان های زیربط به ارتقا کیفیت و کمیت معدنکاری از خواست 

های مهم فعاالن معدنی محسوب می شود.
وی به برخی از مسائل مطرح شده در دیدار با نائب رئیس مجلس 
شورای اسالمی و رئیس فراکسیون معدن اشاره کرد و افزود: مهم 
ترین موارد مطرح شده در این دیدار پیگیری در خصوص دریافت 
3 درصد نظام مهندسی معدن از حقوق دولتی، برونسپاری بعضی 
از کارهای غیر حاکمیتی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت به 
سازمان نظام مهندسی معدن از مهم ترین موارد مطرح شده در 

این جلسه بوده است.
از  استفاده  و  معدن  مهندسی  نظام  سازمان  از  حمایت  کشاورز 
ظرفیت بالقوه این سازمان جهت پیشبرد اهداف ۲۰ ساله را مورد 
تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: استفاده بهینه از نظام مهندسی 
در شورای معادن استانی و سند و نقشه راه ۴ ساله معدن و صنایع 

معدنی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان به اخذ عوارض 
از صادرات مواد معدنی در کشور اشاره کرد و یادآور شد:  وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، تالش می کند از اختیارات قانونی خود 
بهره بگیرد و با اعمال مدیریت بر خام فروشی، ارزش افزوده بر مواد 
معدنی ایجاد کند. این عوارض مقرر شده به صورت پلکانی افزایش 

داشته باشد که سال نخست آن سال جاری خواهد بود.
وی با بیان اینکه غالب فعاالن معدنی خواستار تعویق اخذ عوارض 
هستند، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیاز به 

آرامش دارد و باید فعاالن حوزه معدنی حمایت بیشتری شوند.

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ایجاد تسهیل 
در روند تولید کشور و استان زنجان تاکید کرد و گفت: با توجه 
به اهمیت بخش معدن در اقتصاد استان باید از تمام ظرفیت ها 

برای ایجاد رونق و ارزش افزوده باال در این بخش استفاده کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان با بیان اینکه 
کرد،  توجه  استان  اقتصاد  در  متوسط  و  به صنایع کوچک  باید 
متوسط  و  بخش صنایع کوچک  در  باالیی  های  افزود: ظرفیت 
استان وجود دارد باید با افزایش قدرت علمی و دانش روز آن ها 
نسبت به افزایش اثرگذاری آن ها در اقتصاد استان برنامه ریزی 
کرد. متاسفانه امروز وضعیت این صنایع نسبت به صنایع بزرگ 

مناسب نیست و این صنایع باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.
وی به اقدامات صورت گرفته برای بهبود فضای کسب و کار اشاره 
کرد و یادآور شد: تالش های زیادی برای بهبود فضای کسب و کار 
صورت گرفته و باید برای پیشبرد این مسیر مهم و تحقق موفقیت 

آن همگرایی بیشتر بین دولت و بخش خصوصی را افزایش داد.
کشاورز به نقش و اهمیت برگزاری جلسات شورای گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی در استان اشاره و خاطرنشان کرد: شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با مصوبه های خود می تواند 
زمینه الزم برای تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی را تقویت 

کرده و موجب تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش شود.

هزینه های  حداقل سازی  نمی رسد؟/  ایران  کدام صنعت  به  تحریم  زور 
اجتماعی تحریم باید هدف گذاری شود

تغییر  خواستار  گزارشی  در  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهشهای  مرکز 
جهت سرمایه گذاری در صنایع فعال به منظور کاهش تاثیرات نحریم 

های اقتصادی شد .
در حالی که تحریم های آمریکا علیه ایران ، جریان عادی اقتصاد را تحت 
تاثیر قرار داده و منع واردات بسیاری از اقالم اولیه از یک سو و همچنین 
تحریم مستقیم برخی صنایع از سوی دیگر سبب شده است اقتصاد ایران 
با شرایطی غیر عادی مواجه شود ، بررسی ها نشان می دهد سرمایه 
گذاری در صنایعی که وابستگی کمتری به واردات دارند می تواند موثر 
باشد .به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از خبرآنالین،  بررسی ها نشان می 
دهد 7۵ درصد از کاالهای وارداتی به ایران را اقالم واسطه ای و سرمایه 
ایران وابستگی  ای تشکیل می دهند این بدان معناست که تولید در 

باالیی به واردات دارد .
 از این رو افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی می تواند شرایط را 
برای تولید دشوار نماید چرا که هزینه تولید در ایران را افزایش می دهد.

به موجب ارزیابی های صورت گرفته بخش هایی که وابستگی باالیی به 
واردات دارند، با اعمال تحریم و محدودیت واردات با کاهش توان تولید 

بیشتری در اقتصاد مواجه می شوند. در این خصوص 
که  است  این  می یابد  اهمیت  آنچه 

سیاستگذاری  اولویت  در  بخش هایی 
قرار گیرند که عالوه بر وابستگی 

کمتر به واردات، از پیوندهای 
بخش های  سایر  با  قویتر 
توانایی  لذا  و  اقتصادی 

تحرک  ایجاد  در  بیشتری 
باشند.  برخوردار  اقتصاد  در 

درصورتیکه بتوان با تخصیص ارز و 
جایگزینی واردات مشکل 

محدودیت واردات در شرایط تحریم را برطرف کرد، می توان بخش های 
ارائه شده در جدول را به  عنوان بخش های با اولویت سرمایه گذاری در 

شرایط تحریم معرفی کرد.
کدام صنایع تاثیر کمتری از تحریم می گیرند؟

در این گزارش تاکید شده است درصورتی  که امکان جایگزینی واردات 
و تخصیص ارز در شرایط تحریم میسر نباشد باید بخش هایی در اولویت 

سیاستگذاری قرار گیرند که دو ویژگی پیش گفته را داشته باشند.
صنایعی که دارای دو مؤلفه فوق هستند به ترتیب عبارتند از ساخت 
و  دباغی  مبلمان،  ساخت  کشاورزی،ساختمان،  غذایی،  محصوالت 
پرداخت چرم، فلزات اساسی، ساخت محصوالت چوبی و ساخت سایر 

محصوالت کانی غیرفلزی.
 به نظر می رسد توجه به این مهم می تواند عبور از دوره تحریم را برای 
اقتصاد ایران آسان گرداند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در 
این گزارش تاکید کرد: پیش از ارائه هرگونه توصیه سیاستی با توجه 
به پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور به دلیل عدم تعادل های بودجه ای 

و مالی )بانک ها و صندوق های بازنشستگی( و همچنین 
توجه  قابل  محدودیت های 

در بخش تجارت خارجی و انتقاالت مالی بین المللی باید به این نکته 
توجه داشت که تصمیم گیری در شرایط فعلی بسیار متفاوت و پیچیده تر 
اقتضای مدیریت  لذا  اقتصاد است،  از تصمیم گیری در شرایط معمول 
چند  و  است  اقتصاد  معمول  شرایط  از  متفاوت  نیز  شرایطی  چنین 
ویژگی مهم نظیر.سرعت عمل و البته دقت در تصمیم  گیری،هماهنگی 
سیاستهای بخشی،.در نظر گرفتن ابعاد و پیامدهای جانبی تصمیمات،.

اتخاذ تصمیمات را  افکار عمومی در  با مردم و در نظر گرفتن  گفتگو 
طلب می کند.

در این راستا استفاده حداکثری از تمام نیروهای کارشناسی، اجرایی و 
هماهنگی میان دستگاه ها و قوای کشور اجتناب ناپذیر است. درنهایت باید 
توجه داشت که هر تصمیم سیاستی قطعاً هزینه هایی دارد و بخش هایی 

جامعه  این از  بر  کرد؛  خواهد  متضرر  را 
در  سیاستگذاری  هنر  اساس 
این شرایط پیچیده مدیریت 
جانبی  هزینه های  کنترل  و 
به طور مشخص  و  سیاست ها 
هزینه ها  حداقل سازی 
هزینه های  به خصوص 

اجتماعی آنهاست.

شرکت زیمنس از ایران خارج شد

آینده پتروشیمی زنجان چه می شود؟

رونق زیتون در ایستگاه 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان زنجان

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان خواستار شد؛ 

اصالح قانون نظام مهندسی معدن و به روز رسانی آن
بهبود فضای کسب و کار نیازمند همگرایی بیشتر دولت و بخش خصوصی

افزایش هزینه تولید در ایران

زور تحریم به کدام صنعت ایران نمی رسد؟
 حداقل سازی هزینه های اجتماعی تحریم باید هدف گذاری شود
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  آقای مهندس 
حمیدرضا حمیدی

آقای مهندس
 سجاد خدایی

آقای دکتر
 اسماعیل دویران

انتخاب شایسته شما بزرگواران را 
به عنوان 

رئیس، نائب رئیس و منشی 
شورای اسالمی شهر زنجان

 را تبریک می گوییم 
و آرزوی توفیق الهی و موفقیت 
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