
اجتماعی  اقتصادی-  پدیده 
فراوانی  آثار سوء  »بیکاری« 
را به جامعه تحمیل کند؛ از 
این رو، مقابله با آن و چاره 
اشــتغالزایی  برای  اندیشی 
های  برنامه  جــزو  همواره 
دولت هــای مختلف بوده 
که بهبود سهم تعاون تا 25 
درصد بر اساس سیاست های 
کلی اصــل ۴۴، یکی از راه 

های ممکن است.
به گــزارش ایرنــا، بر پایه 
آخرین گــزارش مرکز آمار 

ایران در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه پارسال نرخ بیکاری در 
16 استان کاهش یافت.

بررســی جداول مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ بیکاری در 
پاییز امســال 11.7 درصد بود که نسبت به مدت مشابه پارسال 
تغییری نکرد؛ در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی در این مدت 

0.6 درصد افزایش یافت.
نرخ مشارکت اقتصادی )نرخ فعالیت( که به معنی نسبت جمعیت 
فعال )شاغل و بیکار( به جمعیت در سن کار است، پاییز پارسال 

39.9 درصد بود و پاییز امسال به ۴0.5 درصد رسید.
بررسی آمار نیروی کار در پاییز 1397 نشان می دهد در این فصل 
66 میلیون و 972 هزار نفر در سن 10 سال به باال قرار داشتند که 
از این میزان 27 میلیون و 96 هزار نفر جمعیت فعال و در ســن 

اشتغال بودند.
گزارش نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 
2۴.5 درصد از فعاالن این گروه سنی در پاییز 1397 بیکار بودند.

** بودجــه چهار هــزار میلیارد تومانــی تعاونی ها برای 
اشتغالزایی

بیکاری، پدیده ای تک بعدی نیست که فقط با اتکا به توانایی یک 
بخــش بتوان با آن مقابله کرد؛ بلکه باید از همه فرصت ها برای 

اشتغالزایی بهره برد.
بخش تعاون به عنوان یکی از ســه رکن اصلی اقتصاد کشور در 
کنار بخش های خصوصی و دولتی محســوب می شود که بر 
اســاس سیاست های کلی اصل ۴۴، ســهم این بخش از اقتصاد 
کشور باید به 25 درصد افزایش یابد؛ در آن صورت می تواند در 

اشتغالزایی نقش موثرتری داشته باشد.
یکی از مزیت هــای بخش تعاون »ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با 
مردم« و »جمع آوری سرمایه های خرد برای سرمایه گذاری های 
کالن« است. بنابراین باید از این فرصت ها برای مقابله با بیکاری 

بهره برد.
در این پیوند، قرار است از فرصت های اشتغالزایی بخش تعاون 
در الیحه بودجه ســال 1398 با تعیین 2 ردیف در اعتباری برای 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمایت شود.
آنگونه که مدیرکل بودجــه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
چنــدی پیش به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در بودجه ســال 

آینده سه هزار میلیارد تومان از منابع این 
وزارتخانه برای اشــتغال و یک هزار و 
یکصد میلیارد تومان برای اجرای قانون 
حمایت از معلوالن در نظر گرفته شده 

است.
»سیدمحمود اکرم« افزود: از محل جدول 
شماره 21 الیحه بودجه نیز حدود یک 
هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر 
گرفته شده است که در صورت تحقق، 
همه درآمدهای دولت به بخش اشتغال 

تخصیص می یابد.
** تاب آوری »کم« بنگاه های خرد 

مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی نیز توسعه تعاون را یکی از راهکارهای مقابله با 

بحران بیکاری دانست.
»سیدمعین هاشمی« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: 
در شــرایط کنونی اقتصاد، بنگاه های خرد و متوسط تاب آوری 
کمی دارند اما با توسعه تعاون می توان عالوه بر تقویت بنگاه ها 

بستر ایجاد فرصت های شغلی جدید را مهیا کرد.
این مســئول افزود: بنگاه های خرد و متوسط بخش عمده ای از 
واحدهای تولیدی را تشکیل می دهند که از بازارهای هدف سهم 

کمی دارند و در مقابل مشکالت نیز بشدت آسیب پذیرند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بیست و نهم آذرماه در حاشیه 
برگزاری نشست مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
در کرج از تخصیص اعتبار ویژه از ســوی رهبر معظم انقالب 
برای اشتغالزایی در مناطق محروم با جمعیت کمتر از 10 هزار نفر 
و روستاها خبر داد و گفت این اعتبار برای راه اندازی واحدهای 
اقتصادی زودبازده اختصاص یافته که میزان آن قابل توجه است.

»محمد شــریعتمداری« اشــتغالزایی را یکی از راه های بهبود 
ایستادگی مقابل دشــمن در شرایط تحریم دانست و بر اهمیت 
آموزش های مهارتی برای توسعه پایدار و رفع بیکاری تاکید کرد.

** رشد 2 برابری بودجه پیشنهادی بخش تعاون برای سال 
 1398

مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه 
داد: اگر از تعاونی ها حمایت جدی تری شود و تعاونی های فعال 
سازماندهی و ساماندهی شوند بدون شک عالوه بر تقویت نقش 
تعاون در اقتصاد می توان از ظرفیت های این بخش برای مقابله 

با بیکاری بهره مند شد.
هاشمی توســعه بخش تعاون را مهمترین راهکار برای مقابله با 
بیکاری دانست و تصریح کرد: برای تحقق این هدف باید سهم 
بودجه ای تعاون با هدف توانمندســازی و آموزش تعاونگران 

افزایش پیدا کند.
وی افزود: برای سال 1398 بودجه پیشنهادی بخش تعاون با رشد 
100 درصدی، از پنج میلیارد تومان به 10 میلیارد تومان رســیده 
است اما این عدد نمی تواند در واقعیت برای توسعه بخش تعاون 
بزرگ و معنادار باشــد. »با این همه، در شرایط اقتصادی کنونی 

کشور باید از این منابع به بهترین شکل استفاده شود«.

علوم  دانشــگاه  بهداشــت  معــاون 
پزشکی زنجان در همایش غربالگری، 
تشخیص و درمان سرطان های شایع 
)گوارش و برســت( اظهار داشــت: 
اصالح ســبک زندگی مهمترین راه 

پیشگیری از سرطان هاست.
“همدلی زنجــان”؛  گــزارش  بــه 
محمدرضــا صائینــی در همایــش 
درمــان  و  تشــخیص  غربالگــری، 
و  )گــوارش  شــایع  ســرطان های 
برســت( کــه در راســتای برنامــه 
پویــش ملــی مبارزه با ســرطان در 
ســالن اجتماعات بیمارستان ولیعصر 
)عج( برگزار شد، با اشاره به اهمیت 
داشت:  اظهار  غیرواگیر،  بیماری های 
بیماری های غیرواگیر ســاالنه سبب 
مرگ و میر حدود 38 میلیون نفر در 

جهان می شوند.
وی با بیان اینکه مهمترین علل مرگ 
و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر، 
عروقــی،  و  قلبــی  بیماری هــای 

ســرطان ها، بیماری های تنفسی و دیابت است، افزود: 
بیماری های غیرواگیر مســئول بیش از 70 درصد بار 

بیماری ها هستند.
رییس مرکز بهداشــت استان با اشــاره به وجود 17 
هزار امکنه و 110 بــازرس در زنجان افزود: معاونت 
بهداشت و بازرســین به نحو احسن به وظایف خود 
عمــل می کنند ولی صاحبان اماکن نیــز باید به بحث 
ســالمت اهمیت بدهند به فرض مثال در سرخ کردن 
سیب زمینی حداکثر دمای روغن باید 150 درجه باشد 
و وقتــی در دمای 300 درجه این کار انجام می شــود 
با روغنی که هفته ها عوض نمی شــود انتظار سالمت 

مردم را داشتن بیهوده است.
وی تاکید کرد: کاش آن قــدر که نگران وجود فلزات 
ســنگین در سبزیجات و میوه ها هستیم نگران افزایش 

بی رویه مصرف فست فودها باشیم.
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان با 
بیان اینکه نظام ســالمت در حوزه بیماری های واگیر 
اقدامات خوبی انجام داده اســت، یادآور شــد: اوایل 
انقالب، وقتی موضوع مرگ و میر نوزادان را بررســی 
می کنیــم می بینیم که این میزان 135 در صدهزار تولد 
بود و شــاید یکی از علت های اصلــی ش مربوط به  

بیماری های عفونی بود.
به گفته  صائینی درحال حاضر توفیقات خیلی خوبی 
در حوزه ســالمت حاصل شده مخصوصا با گسترش 
برنامــه ایمن ســازی اقدامات خوبی در ســطح ملی 
صورت گرفته و ســبب شده که بیماری هایی مثل فلج 

اطفال در مرحله ریشه کنی و سرخک در مرحله حذف 
قــرار گرفته و در بحث تب مالــت نیز میزان ابتال ۴1 
در 100 هزار اســت که این میزان در دهه هشــتاد در 
کشور، کمتر بود و در مورد خیلی از بیماری ها نیز در 

مرحله کنترل هستیم.
رییــس مرکز بهداشــت اســتان با بیــان اینکه حوزه 
غیرواگیر حوزه گسترده ای است، تصریح کرد: کنترل 
بیماری های غیرواگیر سخت است و به لحاظ مدیریت 
و کنترل بیماری  در وحله اول باید بر بیماری تســلط 
کافی را داشته باشیم مثال در بحث بیماری دیابت باید 
با آموزش، اصالح سبک زندگی، رژیم غذایی درست 
و تحرک بدنی در راســتای پیشــگیری از این بیماری 

گام برداریم.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با 
بیان اینکه باید توجه داشــت که همه سرطان ها قابل 
تشــخیص زودهنگام نیست یادآور شــد: شایع ترین 
سرطان در ایران ســرطان معده، پستان و پوست بوده 
و در اســتان زنجان نیز طبق آخرین آمار شــایع ترین 
سرطان ها معده، پوست و پســتان است و طبق اسناد 
ســازمان جهانی بهداشــت، از ۴0 درصد ســرطان ها 
می تــوان پیشــگیری کرد و مــواردی هم کــه قابل 
پیشــگیری نیســت، اگر در ســایه خودمراقبتی، نگاه 
امیدوارانه به اثربخشی روش های تشخیصی و درمانی 
و مراجعه به موقع، زودهنگام تشــخیص داده شــود، 

درمان پذیرترند.
صائینــی با بیان اینکه میزان ابتال به ســرطان معده در 
استان زنجان مقداری بیش از میانگین کشوری است، 
خاطرنشــان کرد: در اکثر اســتان های شــمالی کشور 

از قبیــل زنجان، اردبیــل، گیالن و 
آذربایجــان میزان ابتال به ســرطان 
معده باال است که یکی از مهم ترین 
دالیل آن، باال بودن مصرف نمک و 
استفاده از خوراکی و نوشیدنی های 

داغ به خصوص چای داغ است.
معاونــت  اقدامــات  اهــم  وی 
بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی 
و  پیشــگری  درخصوص  زنجــان 
کنترل بیماری ســرطان را شــامل: 
تشکیل کمیته اســتانی- دانشگاهی 
بیماری های  کنتــرل  و  پیشــگیری 
غیرواگیــر، تدوین ســند اســتانی 
بیماری های  کنتــرل  و  پیشــگیری 
غیرواگیــر و عوامل خطــر مرتبط 
تــا 1۴0۴،  بــازه زمانی 139۴  در 
تشــکیل کمیته ســرطان دانشگاه با 
هدف بررســی راهکارهای مناسب 
جهــت پیشــگیری، تشــخیص و 
درمان ســرطان، اجــرای نظام ثبت 
ســرطان )ICR( از ســال 138۴، 
اجرای برنامه های آموزشــی ویژه پیشگیری از سرطان 
)بخصوص سرطان های شایع( برای مردم در واحدهای 
بهداشــتی، اجرای برنامه پویش ملی مبارزه با سرطان  
از ســال 1393، اجرای برنامه ایراپن شامل غربالگری 
سه سرطان شایع )پســتان، سرویکس و روده بزرگ( 
از ســال 1395 در کل استان و از سال 1397 فقط در 

مراکز منتخب شهرستان زنجان عنوان کرد.
رییس مرکز بهداشت اســتان با بیان اینکه تاکنون 10 
کمیته اســتانی سرطان به ریاست رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی تشکیل شده اســت، مهم ترین دستاوردهای 
این کمیته را شامل: راه اندازی دبیرخانه کمیته سرطان 
استان در معاونت بهداشت، تدوین چشم انداز و نقشه 
راه 10 ســاله استان در حوزه ســرطان، تبیین سیمای 
ســرطان اســتان و تدوین برنامه عملیاتی پیشگیری، 
کنترل و درمان ســرطان در استان، راه اندازی و تجهیز 
مرکز تیپ یک سرطان استان در بیمارستان ولیعصر به 
منظور ارائه خدمات غربالگری، تشــخیص زودهنگام 
و درمان ســرطان،  فراهم آوردن امکان جذب نیروی 
متخصــص مورد نیاز در مرکز تیپ ســرطان، پیگیری 
راه اندازی مرکز طب تســکینی سرطان استان و تبادل 
اطالعــات و هماهنگی اجرای مطالعات مشــترک با 
دانشــگاه ها، ادارات و ســازمان ها در حوزه ســرطان 

برشمرد.
در ادامه این همایش درخصوص غربالگری، تشخیص 
و درمان ســرطان مری، معده، روده بزرگ و پســتان 

مطالبی بیان شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان: 

حمایت های مالیاتی زیادی از 
کارآفرینان استان انجام می شود

بومی سازی صنایع؛ 
دستاورد انقالب اسالمی است 

رشد بیش از ۱۰۶ درصدی ارزش تولیدات 
معادن استان زنجان

 مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان:

کارآفرینان استان زنجان  جز کارآفرینان برتر 
کشور بوده اند

نبرد با بیکاری با ابزار تعاونی
مهم ترین راه پیشگیری از سرطان ، اصالح سبک زندگی است

نوشیدن چای داغ یکی از مهم ترین دالیل بروز سرطان معده
  در استان زنجان

دو  شـنبه ۲۹ بهمـن ۱۳۹۷

سال ۲۳/شماره ۹۴/دوره جدید

۴ صفحه / قیمت: ۵۰۰ تومان

"تعهدات اخالقی" 
حلقه گم شده بازار کسب و کار  

مالیات پلکانی
  جایگزین حقوق پلکانی شد

این روزهــا عمومی گروه های اجتماعی جامعه از شــرایط 
معیشــتی گالیه دارند و بحث بر سر حقوق پایه و..کارگران 
و کارمندان در ســال 1397 اســت. اخبــاری از مجلس در 
خصــوص تعریف دریافتی کارگران با اعدادی همچون ســه 
میلیون تومان شنیده می شود و برخی اقتصاددانان معتقدند 
مــی گویند هرچند با توجه به تورم عمومی و کاهش قدرت 
خرید مردم نیازکند افزایش قابل توجه حقوق ها هســتیم اما 

این مهم عمال نمی تواند محقق شود.
در این تــب و تاب اقتصادی که عرضه بــرای یک زندگی 
آبرومندانه برای افراد بســیار تنگ شده همچنان حمایت از 
بخش خصوصی نیز همچون گذشته به گوش می رسد، اما 
حقیقت امروز اقتصاد ایران این است که تمام ابعاد معیشتی 

و کسب و کار در کشور رنگ و بوی دولتی دارند!
ظاهــرا نمی توان بدون ردپای دولت و دولتیان در کشــور و 
اســتان زنجان قدم از قدم برداشــت. با این شرایط پیچیده 
اقتصادی شــاهدیم اخالق و تعهدات اخالقی نیز به راحتی 
به زیرپا گذاشــته می شــود. اگر فردی ی موقعیت به ظاهر 
مناسب کاری به دست آورد باید پشت کند به تمام تعهداتی 
که به دیگــران داده و دنبال منافع خود برود، حتی به قیمت 

از دست رفتن اعتبار دیگران!

  احمد اسدی-سردبیر
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سـرمقـاله

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان: 

رونق اقتصادی استان زنجان با محوریت 
کارآفرینان است

کانون کارآفرینان استان زنجان - نشریه شهاب زنجان



خبرخبر

رئیس شــورای اســالمی شــهر زنجــان گفت: 
پیشــرفت فرآیندی تدریجی بوده و یک باره رخ 
نمی دهــد، بعد از انقالب در شــرایط غیرعادی 
حرکت پیشــرفت شــتابان بوده و اینکه بعضی 
افراد نگاه بدبینانه دارند درســت نیســت، البته 

بود.  نباید  کمبودها  منکر 
  بــه گزارش ایســنا، منطقه زنجان، اســماعیل 
دویران در جلســه علنی شــورای اسالمی شهر 
به  لحاظ سیاسی  افزود: شــرایط جامعه  زنجان، 
عادی نبوده ولی با این حال ما پیشــرفت داشتیم 
و ســیاه نمایی ها نباید کارهای انجام شده را زیر 

ببرد.  سئوال 
وی تصریــح  کرد: بســیاری از موارد ناشــی از 
ضعف نظارت است و این باعث شده تا اقتصاد 
تضعیف شــود، البتــه باید پذیرفــت که چالش 

امروز ما عمدتا ناشــی از ضعف نظارت است. 
این مســئول به اجــرای پروژه ســبزه میدان نیز 
اشــاره کرد و افزود: همه مســئوالن در سنوات 
گذشته ســعی می کردند این طرح را به سرانجام 
برســانند اما بنا به هر دلیلی کار انجام نشد ولی 
این بار تصمیم بر این شد که کار در اسرع وقت 
انجام شــود ولی تفاوت فعلی این است همه با 

کار هستند.  دنبال  وحدت مشخص 
دویران در ادامه با بیان اینکه تهران با 22 شــهر 
خواهرخوانــده اســت، گفت: مثــال اصفهان با 
فلورانس ایتالیا خواهرخوانده اســت و از همین 
رو هر کســی از اصفهان به این شــهر سفر کند 

همــه هتل ها باید 30 درصد تخفیف بدهند. 
وی بــا اشــاره بــه اینکه مــا وقتی با شــهری 
خواهرخوانــده می شــویم باید از آن اســتفاده 
کنیم ، گفت: این امر نیازمند عزم اســتانی است. 
برای شــهرداری  نباید صرفا  خواهرخواندگــی 

هزینه بتراشــد، بلکه باید از این امر استفاده کنیم 
تا هم آن ها بیایند و هــم ما از ظرفیت عراقی ها 

کنیم.  استفاده 
در ادامه این جلســه، مسیح اهلل معصومی شهردار 
زنجان بــه موضوع خواهرخواندگــی زنجان با 
کربال اشــاره کرد و با اشــاره به اینکــه با این 
کار به دنبال این هســتیم کــه از هتل های آنجا 
برای اســکان همشهریان اســتفاده کنیم، گفت: 
و  مسافران  انجام شــود،  وقتی خواهرخواندگی 
زائران عراقی عالوه بر ســایر شــهرها به زنجان 

آمد.  نیز خواهند 
  یکی از اعضای شــورای اســالمی شهر زنجان 
نیز با اشــاره به اینکه حجم مبادالت ما با عراق 
13 میلیارد دالر است، گفت: االن در عراق مردم 
به بســیاری از کاالها نیار دارنــد اما ما در ذیل 
از خواسته های خود  به بســیاری  بهانه فرهنگی 

یافت.  دست خواهیم 
عبــاس راشــاد تصریح کــرد: از شــهردار نیز 
می خواهیــم که بــرای تفاهمات بیشــتر در این 

باشند.   داشته  پیگیری جدی  زمینه 
مســعود مرادخانی، عضو دیگر شورای اسالمی 
شــهر زنجان نیز با تاکید بر بررســی بیشتر این 
امــر، گفت: تا آنجا که بنده اطالع دارم چیزی از 
این خواهرخواندگی ها عاید شهرها نشده است.

ایرنا- مدیر امور شیالت و آبزیان 
اســتان زنجان گفت: از ابتدای 
سالجاری تاکنون 9 هزار و 207 
تن انواع ماهیان سردآبی و گرم 

آبی در این استان تولید شد.
منصور حقی راد افزود: از ابتدای 
ســالجاری تاکنون حدود هفت 
هزار تن انواع ماهیان سردآبی در 
765 مرزعه، تولید و روانه بازار 

مصرف شد.
بــه گفته وی، انواع ماهیان گــرم آبی نیز با 2 هزار و 207 تن در ۴2 مزرعه، 

تولید شده است.
مدیر امور شیالت و آبزیان استان زنجان گفت: این استان تولید کننده انواع 
ماهیان گرم آبی اعم از کپور معمولی، سرگنده، نقره ای، علفخوار، شاه میگو 

و سردآبی از نوع قزل آال است.
حقی راد تاکید کرد: کپور نقره ای 65 درصد، کپور معمولی 20 تا 25 درصد، 
کپور علفخوار 15 درصد و ســرگنده نیز پنج درصد از گونه های تولیدی 

ماهیان گرم آبی این استان را تشکیل می دهند.
مدیر امور شیالت و آبزیان اســتان زنجان خاطرنشان کرد: منابع آب های 
طبیعی و نیمه طبیعی، رودخانه ها و سدهای خاکی محل تولید آبزیان استان 

است.
حقــی راد یادآوری کرد: بیش از 2 هزار و 100 نفر در زمینه پرورش ماهیان 
سردآبی و گرم آبی در استان زنجان به صورت مستقیم مشغول به کار هستند.
به گزارش ایرنا، شهرســتان های ماهنشان، زنجان، ایجرود، طارم، خدابنده، 
ابهر، سلطانیه و خرمدره به ترتیب بیشترین تولید ماهیان سردآبی و گرم آبی 

استان زنجان را به خود اختصاص داده اند.
این استان در منطقه شــمالغرب کشور در مقایسه با استان هایی که در این 
منطقه از منابع آبی چند برابری برخوردار هستند، رتبه نخست تولید ماهیان 

سردآبی را به خود اختصاص داده است.

ایرنــا - مدیرکل تامین اجتماعی 
استان زنجان گفت: در چهل سال 
گذشته شمار افراد بیمه شده این 
اداره کل یکهــزار و 891 درصد 
معادل حدود 19 برابر رشد داشته 
بطــوری که هم اکنــون در این 
استان 183 هزار و 295 نفر تحت 

پوشش این نوع بیمه هستند.
مسعود علیاری در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: شــمار بیمه 
شدگان این اداره کل در سال 56 حدود 9 هزار و ۴75 نفر بود که این تعداد 
در ســال 60 به 19 هزار و 716 و در ســال 70 نیز به 37 هزار و 5۴8 نفر 
رسید. وی اظهار داشت: تعداد بیمه شدگان این استان روند روبه رشدی 
داشت تا جایی که این رقم در سال 80 به 71 هزا و ۴80 نفر و در سال 90 

به 1۴7 هزار و 57۴ نفر تحت پوشش این نوع بیمه قرار گرفتند.
این مسئول ادامه داد: با اقدامات و کارهای انجام گرفته طی سال 95 شمار 
بیمه شدگان در استان زنجان به 177 هزار و 309 نفر و این تعداد تا پایان 
آذر امسال به 183 هزار و 295 رسید و با نگاهی به سال های گذشته روند 

افزایشی را نشان می دهد.
وی اضافه کرد: بر این اساس شمار کارگاه های فعال این اداه کل در سال 
56 و قبل انقالب، 353 واحد بود که این تعداد در ســال 60 به یکهزار و 

۴0۴ و در سال 70 نیز به سه هزار و 78 واحد افزایش یافت.
مدیرکل تامین اجتماعی اســتان زنجان ادامه داد: بــر این مبنا تعداد این 
کارگاهها در ســال 90 به 10 هزار 965 و در سال 96 نیز به 13 هزار 721 
واحد و این رقم تا پایان آذر امسال نیز به 1۴ هزار و 189 مورد رسیده که 

روند افزایشی را نشان می دهد.
این مســئول ادامه داد: یکی از اقدامات مهم این اداره بازرسی هوشمند از 
کارگاه های فعال این استان بود که تمامی این واحدها تحت پوشش قرار 

گرفته که اقدامی اثر گذار محسوب می شود.
وی خاطر نشان کرد: بوسیله جی  پی اس و نرم افزاری که از طریق تبلت در 
اختیار بازرسان سازمان تامین اجتماعی قرار داده می شود، تمامی کارگاه ها 
بصورت هوشمند مورد بازرسی قرار می گیرند که یکی از مزایای این برنامه 

پایش لیست بیمه ای کارگران مشغول بکار است.

ادامه سرمقال: 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 تشــویق کننده 
حضور ســرمایه گذاران و جذب بخش خصوصی توانمند برای شتاب 

بخشی به رشد اقتصادی استان زنجان باشد.
با تمام این واقعیت ها 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.

"تعهدات اخالقی" 
حلقه گم شده بازار کسب و کار  

شمار بیمه شدگان تامین اجتماعی زنجان
 19 برابر  شده است

9207 تن ماهی امسال در زنجان تولید شد

خواهرخواندگی زنجان با کربال
 به تصویب رسید

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با بیان 
اینکه در قوانین حوزه مالیاتی بخش های 
تشویقی و حمایتی زیادی از کارآفرینان 
در ســطوح مختلف تعریف شده است، 
گفــت: حمایت های مالیاتــی زیادی از 

کارآفرینان استان انجام می شود.
میرحیدر رضوی در گفت و گو با شهاب 
زنجان با بیان اینکه بر اساس ماده 3 آئین 
نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و 
موسسات دانش بنیان، درآمدهای مشمول 
مالیات شرکت ها و موسسات دانش بنیان 
مورد حمایــت جدی مالیاتی قرار دارند، 
اظهار کرد: کارآفرینان این حوزه باید در 
صورت تمدید قــرارداد مجموعا تا 15 
ســال از مالیات موضوع ماده 105 قانون 

مالیات های مستقیم معاف هستند.
وی به حمایت های مالیاتی از واحدهای 
پژوهشی و فناوری مستقر در پارک های 
علم  و فناوری استان اشاره کرد و افزود: 
واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی 
مســتقر در پارک های علم و فناوری و 
شــهرک های فناوری نسبت به فعالیت 
های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط 
مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده 13 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-
صنعتی مصوب 1372 و اصالحات بعدی 

آن برخوردار خواهند بود.
این مقام مســئول به موضــوع ماده 132 
اشــاره و خاطرنشــان کرد: درماده 132 
درآمدهای ابرازی ناشــی از فعالیت های 

تولیدی و معدنی اشــخاص حقوقی در 
واحدهای تولیدی یا معدنی که از طرف 
وزارت خانــه های ذیربط بــرای آن ها 
پروانــه بهره برداری صــادر یا قرارداد و 
اســتخراج و فروش منعقد می شود، از 
تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا 
فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کم 
تر توســعه یافته به مدت 10 سال با نرخ 
صفر مشمول مالیات هستند.  در صورت 
اینکه شرکت داخل شهرک صنعتی قرار 
گیــرد، به مدت هفت ســال از معافیت 

برخوردار خواهند بود.
وی بــه معافیت های حوزه کشــاورزی 
اشاره کرد و یادآور شد: مطابق با ماده 81 

درآمد حاصل از معافیت های کشاورزی 
و دام پروری، پرورش ماهی، زنبور عسل 
و پرورش طیــور، صیادی، ماهیگیری و 
نوغــان داری از پرداخت مالیات معاف 

هستند.
رضوی با بیان اینکــه در ماده 133قانون 
نیز درآمد مشــترک تعاونی روســتایی، 
عشایری و کشاورزی، صیادان، کارگری، 
کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و 
اتحادیه های آن ها از مالیات معاف شده 
است، خاطرنشان کرد: درآمد ابرازی دفاتر 
گردشگری و زیارتی دارای مجوز قانون 
ذی ربط که از محل خدمات گردشگران 
خارجی و اعزام زائر به عربستان، عراق، 

سوریه برخوردار شده باشد، مالیات آن ها 
صفر محاسبه می شود.  

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان  با اشاره 
به اینکه مدارس غیرانتفاعی، آموزشــگاه 
های فنی و حرفــه ای آزاد دارای مجوز 
نیز شامل تشــویق های مالیاتی هستند، 
اظهار کرد: مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاه 
های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از 
سازمان آموزشی فنی و حرفه ای کشور و 
مهدکودک ها و مناطق کم تر توسعه یافته 
و روستاها، موسسات نگهداری معلولین 
ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص 
مذکور که دارای پروانه فعالیت از مراجع 
ذیربط هستند نیز شامل معافیت مالیاتی 

می شوند. 
وی از معافیــت مالیاتــی فعالیت های 
انتشارات، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز 
از وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی گفت و 
یادآور شد: 100 درصد درآمدهای حاصل 
از صادرات، خدمات و کاالهای غیرنفتی 
و محصوالت بخش کشاورزی نیز معاف 

از مالیات است. 
رضوی با بیان اینکه درآمد کارهای فرش 
دســتباف و صنایع دستی و شرکت های 
تعاونــی و اتحادیه های تولیدی مربوطه 
از پرداخت مالیات معاف هستند، افزود: 
درآمد ناشــی از فعالیت های پژوهشی و 
تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق 
از وزارتخانه های ذیصالح هســتند، به 

مدت 10 سال معاف است.

معاون امور اقتصادی و توســعه منابع 
بومی ســازی  گفت:  زنجان  اســتاندار 
صنایع و استفاده از ظرفیت ها، دستاورد 

انقالب اسالمی است. 
به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، فرامرز 
نیک سرشــت در نمایشگاه شکوه چهل 
ســالگی، اظهار کرد: حداقل تفاوتی که 
در اقتصــاد قبل و بعد از انقالب وجود 
دارد، در تک محصولی بودن اقتصاد در 
دوران پیــش از انقالب اســت که این 
مورد اختالف تاثیــر باالیی در اقتصاد 

کشور دارد. 
این مسئول ادامه داد: برای مثال پیش از 
انقالب در استان تعداد محدودی معدن 
وجود داشــت   ولی حــال این معادن 

ده ها برابر شده؛ 
پیش  دوران  در 
انقــالب  از 
معادن  تولیدات 
شــی  و م فر خا
و  می شــد 
شناسایی معادن 
منابع  کل  در  و 
درســتی  بــه 
انجام نشده بود 

و صنایع محــدود بودند، به طوری که 
ذوب آهن در اصفهان و صنعت نفت به 
صورت محدود و به ابتکار کشورهای 

خارجی فعالیت می کرد. 
وی با اشاره به بومی سازی صنایع پس 

از انقالب، افزود: 
انقالب  از  پــس 
قابــل  بخــش 
توجهی از صنایع 
و  بومی ســازی 
ی  فیت هــا ظر
در  بیشــتری 
کشــور بــه کار 
منابع،  و  گرفتــه 
اراضــی، منابــع 
طبیعی و ذخایر دریایی اســتفاده شد و 
به فعلیت رساندن منابع از تفاوت های 
مهم اقتصــاد در دوران پیش و پس از 

انقالب است. 
نیک سرشــت با توجه به جایگاه بخش 

خصوصــی در اقتصاد ایــران، تصریح 
کرد: در حال حاضر مســئله این است 
که آیا بخش خصوصی توانسته جایگاه 
خــود را پیدا کند یا نه که هنوز در این 
زمینه ضعــف وجــود دارد به طوری 
که برخــی از صاحب نظران 80 درصد 
اقتصاد ایران را دولتی و 20 درصد آن 

را خصوصی می دانند. 
معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی و 
یادآور  منابع اســتاندار زنجان،  توسعه 
شــد: باید جایــگاه اقتصــاد دولتی و 
خصوصی در کشــور تغییر یابد که در 
این راستا اقداماتی در راستای اصل ۴۴ 
قانون اساســی در حال انجام است و 

امیدواریم توفیقاتی حاصل شود. 

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: 
عملیات اجرایی 6۴ طرح گازرسانی در 

استان آغاز شده است. 

موســی احمدلو در گفت وگو با ایســنا، 
منطقه زنجان، اظهار کرد: پس از پیروزی 
انقالب اســالمی در حوزه گازرســانی 
اقدامات خوبی در ســطح کشــور اتفاق 
افتاده است، به طوری که قبل از انقالب 
فقط پنج شــهر و یک  روستای کشور از 
گاز طبیعی استفاده می کردند اما در حال 
حاضر 1130 شــهر و 27 هــزار و 198 
روســتای کشــور از گاز طبیعی استفاده 

می کنند. 
این مســئول با بیان اینکه شــرکت ملی 
گاز ایران همواره در تالش برای توسعه 
محرومیت زدایی،  اجتماعــی،  عدالــت 
رفع مشــکالت مــردم با فراهــم کردن 
زیرســاخت ها و ایجاد رفاه نســبی بوده 
است، ادامه داد: این تالش ها موجب شده 

بیش از 71 درصد 
از ســبد انــرژی 
ی  خت ها ســو
گاز  به  فســیلی 
طبیعی اختصاص 

یابد. 
گاز  افــزود:  وی 
ســال  از  زنجان 
1367 با مسئولیت 
منطقه 3 تهران به 
ناحیه ای  صورت 
 10 از  پــس  و 

سال، فعالیت مســتقل خود را با استقرار 
هیئــت مدیــره و مدیرعامــل در مرکز 
استان زنجان آغاز کرد و این شرکت در 
راســتای تمرکززدایی اداری، تسریع در 
ارائه خدمات به متقاضیان و ایجاد تحول 
در ســاختار مدیریت کشــور به منظور 
پاسخ گویی و نیز کسب رضایت مشترکان 

و مراجعین گام برمی دارد. 

تصریح  احمدلو 
شــرکت  کــرد: 
ملــی گاز پس از 
انقالب  پیروزی 
گازرســـانی  با 
بــه بســیاری از 
محـروم  منـاطق 
راستـــای  در 
عادالنه  توسعـه 
و متوازن کشــور 
گام برداشته است 
که انجام این مهم 
در جهت اجرای فرمایشات مقـام معظـم 
رهبری در ســند چشــم انداز افق 1۴0۴ 

است. 
وی با بیان اینکه یکی از مطالبات مردم در 
همه استان های کشور، استفاده از سوخت 
پاک و ارزان گاز اســت، عنوان کرد: در 
حال حاضر و در آســتانه جشــن چهل 
سالگی انقالب اســالمی ایران، شرکت 

گاز زنجان به 306 هزار و 113 مشــترک 
خانگی، 22 هزار و 198 مشترک تجاری 
و 1161 مشترک عمده و صنعتی خدمات 

ارائه می دهد. 
مدیرعامل شــرکت گاز استان زنجان، از 
افتتــاح و آغاز عملیات اجرایی 6۴ طرح 
گازرسانی، با اعتباری نزدیک به 60 میلیارد 
و ۴2 میلیون تومان خبر داد و یادآور شد: 
این طرح ها شامل افتتاح گازرسانی به 35 
روستا، آغاز عملیات اجرایی ۴ روستای 
دیگر و نیز افتتاح گازرسانی به 25 واحد 
تولیدی – صنعتی تا پایان امسال در استان 

زنجان است. 
این مســئول خاطرنشــان کرد: با افتتاح 
طرح های گازرســانی به 35 روستاهای 
استان در دهه فجر امسال، تعداد روستاهای 
بهره مند از گاز طبیعی استان زنجان به 5۴0 
روستا با 82.6 درصد بهره مندی می رسد و 
صد درصد جمعیت شهری زنجان نیز از 

از گاز طبیعی بهره مند است. 

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان: 

حمایت های مالیاتی زیادی از کارآفرینان استان انجام می شود

 مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان خبر داد: 

آغاز عملیات ۶4 طرح گازرسانی در استان طی دهه فجر

بومی سازی صنایع؛ دستاورد انقالب اسالمی است 

 دو شــنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / سال ۲۳ / شماره ۹۴ / دوره جدید

اســتان زنجان ظرفیت های مهمی در بخش های 
مختلف اقتصادی داشته که یکی از محوری ترین 
آن ها بخش صنعت و معدن اســت. در این بین 
بخش معدن یکی از ظرفیت های نهفته و خدادادی 
استان محسوب می شود که امروز موتور محرکه 

توسعه اقتصادی زنجان نیز محسوب می شود.
به گزارش “همدلی زنجان”، امروز زنجان از قطب 
های تولید سرب و روی کشور محسوب شده و 
یکی از بزرگ ترین معادن منطقه را دارد که فعاالن 
حوزه تولید سرب و روی استان در سطح کشور 
نیز به نام هســتند. امروز نبض اقتصاد زنجان در 
حوزه ســرب و روی و بخــش معدن فعال تر از 
سایر حوزه ها می تپد . این صنعت پیشینه باالیی 

نیز در استان دارد.
بعد از پیروزی انقالب اســالمی بخش معدن در 
استان زنجان نیز همگام با ســایر حوزه ها رشد 
کرد و امــروز به یکی از بخش های تاثیرگذار در 
اقتصاد اســتان رسیده اســت.  این بخش در امر 
خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش 

تولید ناخالص ملی و درآمد ســرانه استان نقش 
بسزایی دارد.

بخش معدن در اقتصاد کشور نیز تاثیرات زیادی 
داشــته به گونه ای که گفته می شود، بخش قابل 
توجهی از ســهم ارز سهمی بورس کشور متعلق 
به بخش معدن اســت و نزدیــک به یک درصد 
از GDP کشــور به معــادن و پنج تا 6 درصد از 

GDP کشور به صنایع معدنی تعلق دارد.
با سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی 
می توان ارزش افزوده ناشی از فروش و صادرات 
مواد معدنی را افزایش داد. سرمایه گذاری در حوزه 
فرآوری باعث رونق بخش های اکتشاف و به تبع 

آن بهره برداری می شود.
دولــت تدبیر و امید برای تحقــق اهداف اقتصاد 
مقاومتی، برنامه های زیادی را عملیاتی کرده است. 

توسعه اکتشافات 
بخــش معدن با 
 200 گستردگی 
کیلومتر  هــزار 
واگذاری  مربع، 
فوالد  طرحهای 
به بخش  استانی 
و  خصوصــی 
در  مشــارکت 
توســعه  اجرا، 
ی  ر و فنــا

واحدهای سیار فرآوری در معادن کوچک کشور، 
ایجاد زیربناهای الزم جهت توسعه معادن و صنایع 
معدنی بخش خصوصی، ارائه تسهیالت و پوشش 
بیمه فعالیتهای معدنی به پروژه های معدنی، تامین 

آالت  ماشــین 
تجهیــزات  و 
صنایع  و  معدنی 
 1200( معدنــی 
ماشین  دســتگاه 
تدوین  و  آالت( 
و بــه روزآوری 
و  مقــررات 
اســتانداردهای 
آب،  مصــرف 
انــرژی و مــواد 
در معدن و صنایــع معدنی از جمله این اقدامات 

هستند.
بخش معدن استان زنجان بعد از انقالب اسالمی 
رشــد قابل توجهی داشته اســت، به گونه ای که 

تعداد معادن در حال بهره برداری استان زنجان در 
سال 5 به میزان 26 معدن بوده است که این میزان 
در ســال 92 به 125 معدن و در سال 95 به 12۴ 

معدن رسیده است.
ارزش تولیــدات معادن در حــال بهره برداری در 
ســال 92 به میزان 206313۴ میلیون ریال رسیده 
و در سال 95 این میزان به ۴267572 میلیون ریال 

افزایش یافته است.
تعداد معادن در حال بهره برداری اســتان در سال 
1357 از 26 معدن به 12۴ معدن در ســال 1395 
رسیده اســت. ارزش تولیــدات معــادن در حال 
بهره برداری استان در سال 1392 معادل 206313۴ 
میلیون ریال بــوده  که با ۴/106 درصد افزایش به 
۴267572 میلیون ریال در سال 1395رسیده است

شاهد رشد بیش از 106 درصدی ارزش تولیدات 

معادن اســتان زنجان طی ســال 92 تا 95 هستیم 
که گویای تاثیرگذاری باالی ارزش تولیدات این 

بخش برای اقتصاد استان بوده است.
آنچه رئیس سازمان صمت استان زنجان در سال 
جاری گفته  تاکنون در بخش معادن استان زنجان 
2 هزار میلیارد ریال ســرمایه گذاری شده است. 
371 معدن در استان زنجان وجود دارد که از این 
تعداد 309 معدن به صورت فعال و 62 معدن غیر 
فعال  هســتند . هم اکنون 2 هــزار و 635 نفر در 

معادن استان فعالیت می کنند .
ذخیره قطعی معادن استان بالغ بر ۴63 میلیون تن و 
میزان استخراج ساالنه اسمی این معادن 9 میلیون 
تن است  . 20 درصد معادن استان را معادن فلزی 
، 60 درصد را معادن غیــر فلزی و 20 درصد را 
سنگ های نما تشکیل داده اند. 67 درصد سرمایه 
گذاری انجام شــده در بخش معادن استان فلزی 
بوده و یک هــزار و 286 میلیارد ریال ســرمایه 
گذاری در بخش معادن فلزی و ۴۴6 میلیارد ریال 

سرمایه گذاری در بخش معادن غیر فلزی است.

رشد بیش از ۱۰۶ درصدی ارزش تولیدات معادن استان زنجان



خبر

مدیرعامل شــرکت بــرق منطقه ای 
زنجان به مصرف انرژی برق اشــاره 
کرد و گفــت: بیــش از 50 درصد 
مصرف انرژی برق استان زنجان در 
حوزه صنعــت، 16 درصد در حوزه 

کشاورزی است.
به گــزارش خبرنگار مهــر،  بهمن 
اهلل مــرادی در نشســت خبــری با 
خبرنگاران، افزود: در سال 57 طول 
خطــوط موجود به میــزان 501.35 
کیلومتر بود که در ســال جاری به 6 

هزار و  603.5 کیلومتر مدار افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: در ســال 57 میزان پیک بار 60 مگاوات بوده که امسال به 1576 

مگاوات افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان زنجان با بیان این شرکت برق منطقه ای 
در سه حوزه فعالیت می کند، گفت: صنعت برق از سه بخش تولید، انتقال فوق 
توزیع و توزیع تشکیل شده است که در این راستا شرکت برق منطقه ای زنجان 
در بخــش دوم تولید و توزیع فعالیت می کند و اســتان های زنجان و قزوین را 

تحت پوشش دارد.
اهلل مرادی به مصرف انرژی برق اشاره کرد و گفت: بیش از 50 درصد مصرف 
انرژی برق استان زنجان در حوزه صنعت، 16 درصد در حوزه کشاورزی است.
وی ابراز کرد: در ســال 57 در استان زنجان و قزوین نیروگاه وجود نداشت و 
بار مصرفی اســتان زنجان در ســال 57 برابر با 20 مگاوات بود و این میزان در 

پیک بار امسال به 720 مگاوات رسیده که 36 برابر رشد دارد. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان زنجان گفت: در استان قزوین بار مصرفی 

۴0 مگاوات بوده که به 857 مگاوات رسیده است.
اهلل مرادی تصریح کرد: در حال حاضر در اســتان زنجان 695.5 مگاوات انرژی 
تولید می شود که 6۴8 مگاوات آن توسط نیروگاه ترکیبی سلطانیه و ۴8 مگاوات 

آن توسط نیروگاه های مقیاس کوچک و خورشیدی تولید می شود. 
وی افزود: قبل از انقالب7 هزار مگاوات انرژی برق در کشور تولید می شد که 

این میزان به 80 هزار مگاوات رسیده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان، یادآور شد: بیش از 95 درصد تجهیزات 
موردنیاز صنعت برق در کشور ساخته شده  و 70 درصد تجهیزات صنعت برق 

در استان زنجان تولید می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی 
اســتان زنجان با بیان اینکه زمین های 
شــهرکهای صنعتی نباید محلی برای 
دالل بازی باشــد، گفــت: از آنجا که 
برای ایجاد زیرساخت ها هزینه های 
زیادی شده اســت، از این رو اجازه 
نمی دهیــم زمین های شــهرکهای 

صنعتی توسط عده ای معطل شود.
به گزارش ایرنا ایرج احمدی در جمع 
خبرنــگاران با بیان اینکه اســتفاده از 
ظرفیت شهرکهای صنعتی موجود و 

فعال استان دغدغه و اولویت جدی است، افزود: در این راستا قرارداد زمین های 
واگذار شده که هیچ گونه اقدامی بر روی آنها انجام نشده، فسخ خواهند شد.

وی با بیان اینکه قراردادهای راکد در شهرکهای صنعتی استان زنجان در اسرع 
وقت تعیین تکلیف می شوند، خاطرنشــان کرد: طبق شاخص های اعالمی از 
سازمان صنایع کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران، شرکت شهرکهای صنعتی 
زنجــان مکلف به تعیین تکلیف و فســخ 2 هکتار از زمیــن های بال اقدام در 
شــهرکهای صنعتی بود که امسال 8.3 هکتار از زمین ها را فسخ قرارداد و خلع 

ید کردیم. 
احمدی افزود: همچنین 25 فقره قرارداد نیز برای تنفیذ فسخ به مراجع قضایی 

استان ارجاع شده است.
مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان گفت: ظرف هفته آینده نیز 
32 فقره قرارداد در جلســه هیات حل اختالف و داوری شــرکت رسیدگی و 
تعییــن تکلیف خواهند شــد. وی با بیان اینکه اســتفاده از ظرفیت موجود در 
شــهرکها برای ایجاد واحدهای صنعتی در اولویت قرار دارد، افزود: از این رو 
میزان پیشرفت فیزیکی طرح ها و نیز ساخت وساز واحدهای صنعتی به دقت 
رصد و کنترل می شــود و اگر چنانچه اقدامی از سوی طرفین قرارداد بر روی 
زمین خریداری شــده صورت نگیرد، بر اساس ضوابط و قوانین موجود نسبت 
به تعیین تکلیف آن اقدام می شود. به گزارش ایرنا، در زمان حاضر 32 شهرک 
و ناحیه صنعتی با مجموع سه هزار و 500 هکتار زمین و یک هزار و 700 طرف 

قرارداد در استان زنجان فعال است.

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب 
شهری اســتان زنجان گفت: پیش از 
انقــالب تنها 6 شــهر زنجان از آب 
شــرب بهره مند بود امــا امروز این 

تعداد به 21 شهر رسیده است.
به گــزارش خبرنگار مهــر، علیرضا 
جزء قاســمی در نشســت خبری با 
خبرنگاران، گفت: در سال 57 تعداد 
شــهرهای تحت پوشش آب شرب 
شــهری در زنجان 6 شهر بود که در 
حال حاضر به 21 شهر رسیده است.

وی اظهار کرد: قبل از انقالب جمعیت تحت پوشش آب شرب شهری زنجان 
7۴ هزار و 269 نفر بود که در چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی  به 

75۴ هزار و ۴56 نفر رسیده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شهری استان زنجان گفت: در سال 1357 
طول شــبکه توزیع آب شرب شــهری 85 کیلومتر بوده که در سال جاری به 

یک هزار و 630 کیلومتر افزایش یافته  است.
جزء قاسمی تأکید کرد: قبل از انقالب تعداد چاه های تأمین آب شرب شهری 
20 حلقه بوده که  این تعداد در ســال جاری بــه 129 حلقه افزایش یافته که 

650 درصد رشد دارد.
وی افزود:  تعداد مشترکین آب قبل از انقالب 18 هزار و 215 فقره بوده  که 

در سال جاری به تعداد 238 هزار و 15۴ فقره افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شــهری استان زنجان ابراز کرد: امسال در 
ایام اهلل مبارک دهه فجر سه طرح در حوزه آب شهرهای شهرستان خدابنده به 
بهره برداری می رسد و میزان اعتبار کل این سه پروژه بیش از 18 میلیارد ریال  
اســت و این طرح ها در شهرهای نور، بهار، زرین رود و قیدار به بهره برداری 

می رسند.
جزء قاســمی به پروژه احداث ساختمان بهره برداری  و تأسیسات شهر زرین 
رود اشاره  کرد و افزود: این ساختمان با 1۴۴ مترمربع زیربنا و بااعتباری بالغ بر 

۴ میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.
وی تصریح کرد: بیش از 90 درصد چاه های آب مربوط به بخش کشــاورزی 

است و آب باید اهمیت واقعی خود را پیدا کند.

اجازه نمی دهیم زمینهای شهرک های صنعتی 
محل دالل بازی باشد

 مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان: 
۵0 درصد مصرف انرژی برق استان زنجان 

در حوزه صنعت است 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان زنجان:
21 شهر زنجان از آب شرب بهره مند است 

ســازمان صنعت،  رئیس 
اســتان  معدن و تجارت 
زنجــان با بیان اینکه یکــی از مهم ترین 
مباحثی که در ســال های اخیر کشــور و 
استان با آن مواجه بوده مباحث اقتصادی 
اســت، گفت: کارآفرینان همواره در خط 
مقدم رونق و رشــد اقتصادی قرار داشته 
اند و رونق اقتصادی اســتان زنجان نیز با 

محوریت کارآفرینان شکل می گیرد.
ناصر فغفوری با اشاره به اینکه  شعارهای 
سال توســط رهبر انقالب طی سال های 
گذشــته همواره با حال و هوای اقتصادی 
بوده است، اظهار کرد: در راس مسئولین 
نظــام توجه به مباحث اقتصادی به عنوان 
راهــکار مهم بــرای کاهش مشــکالت 

داخلی مورد تاکید قرار دارد.
وی با بیــان اینکه در حــوزه  اقتصادی 
مشــکالت به مراتب جــدی تری وجود 
دارد که تبعات جانبی برای ســایر بخش 
هــا به وجود مــی آورد، افزود: مســائل 
فرهنگــی تاثیر پذیر از مســائل اقتصادی 
شده اســت. برخی از مشکالت در حوزه 
های اجتماعی و ســالمت و... برمیگردند 
به مشکالت اقتصادی که وجود دارد. تنها 
راهکار مبارزه با بیکاری و ایجاد اشــتغال 

تولید است.
این مقام مســئول با تاکید بر اینکه ایجاد 
اشــتغال با دســتور صورت نمــی گیرد، 
یادآور شد: خیلی از کارهای نیازمند برنامه 
ریزی اســت. اشتغال یک برنامه نیست و 

محصــول انجام 
و  فرایندهــا 
است.  ها  برنامه 
مهم ترین بخش 
اقتصادی  حوزه 
بــا توجــه بــه 
یــت  د و محد
شــدید  هــای 
مالــی دولت در 
پروژه  اجــرای 
و  عمرانی  های 
گذاری  سرمایه 
بخــش  ورود 
در  خصوصــی 
ســرمایه  حوزه 

گذاری است.
وی با بیان اینکه  
مهم ترین بخش 

حوزه ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
صنعت و معدن اســت، اظهــار کرد: در 
استان زنجان 100 درصد سرمایه گذاری 
صنعتی و معدن تقریبا غیردولتی اســت. 
اما  برخی شــرکت های دولتی هســتند 
ماهیت آن ها به نوعی خصوصی اســت. 
در تدوین سند راهبردهای توسعه صنعتی 
و معدنــی یکــی از راهبردهــای اصلی 
حمایت و جذب سرمایه گذاری داخیلی 

و خارجی در حوزه صنعت است.
فغفوری با اشــاره به اینکه استان زنجان 
جزو 5 اســتان جــذاب برای ســرمایه 

گذاری برای کشــورهای خارجی است، 
خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری های قابل 
توجهی توســط خارجی طی ســال های 
گذشــته در اســتان صورت گرفته است. 
بخش مهم رویکرد اســتان جذب سرمایه 
گذاری های بزرگ بوده که صنعتی شدن 

استان نیازمند طی این مسیر خواهد بود.
رئیس ســازمان صنعتف معدن و تجارت 
اســتان زنجان با بیان اینکه این راهبردها 
و سیاســت ها موجب موفقیت استان در 
جذب سرمایه گذاری داخی و خارجی با 
مقیاس های مختلف شــده است، افزود: 
طی 10 سال شــاید تنها یک یا دو واحد 

صنعتی  بــزرگ 
استان وجود  در 
هم  اما  داشــت 
پــروژه  اکنون 
بیشــتری  های 
نســبت بــه آن 
وجود  ها  پروژه 
بیش  االن  دارد. 
از 7200 میلیارد 
ســرمایه  تومان 
صنعتی  گذاری 
محقق  استان  در 
شــده و برآورد 
تا  شــود  مــی 
پایان ســال 98  
برداری  بهره  با 
از پــروژه های 
در دســت اجرا 
شــاهد افزایش قابل توجهی باشــیم. در 
واقع از ســال 1399 ادعا داشته باشیم که 
حجم ســرمایه گذاری استان از 10 هزار 

میلیارد تومان عبور کند.
وی با تاکید بر اینکه کارآفرینان در رونق 
اقتصادی استان تاثیرگذار بوده اند، اظهار 
کرد: فعالیت هــای کارآفرینی در تزرریق 
نقدینگــی به بازار کســب و کار و تولید 
اســتان و همچنیــن ایجاد صنایــع پایین 
دستی و مشاغل اجباری بسیار موثر بوده 
اســت.  بیمه اجباری اســتان بیش از 80 

درصد در حوزه صنعت است. 

فغفــوری با اشــاره به اینکــه 10۴ هزار 
نفر بیمه اجباری در اســتان وجود داشته 
است، افزود: در شهریور 1395 این تعداد 
به 112 هزار نفر رســیده که نشان دهنده 

اقدامات مهم در استان بوده است. 
این مقام مســئول به حــوزه حمایت از 
کارآفرینــان  و ســرمایه گذاران اشــاره 
کرد و گفت: در حــوزه حمایتی معتقدم 
شــرایط متفاوتــی داریم. بــا ضوابط و 
معمولی  شــرایط  قوانین  و  دستوراالعمل 
نمی توان شــرایط ســخت اقتصادی را 
مدیریت کرد. در جنگ اقتصادی ســرباز 
جنگ نمی تواند منتظر فرایند اداری برای 
تامین مهمات باشــد. باید در لحظه نیازها 

برطرف شود. 
وی با بیان اینکه گام هایی آغاز شــده اما 
بخش های مختلفی با شــرایط گذشته و 
معمولــی فعالیت می کننــد، اظهار کرد: 
اگر معتقد به جنگ اقتصادی هســتیم باید 
تخفیفــات مهم به واحدهای تولیدی داده 
شــود. همچون حوزه مالیاتی و... بخشی 
از نظارت ها نیز بدون توجه به شــرایط 
اقتصادی اســت. در عمــل حمایت های 

نیستند. کافی 
فغــوری بــا تامیــن نقدینگــی و ارائه 
تســهیالت به حوزه تولید اشــاره کرد و 
گفت: اعتبــارات تبصره 18 قانون بودجه 
سال 97 ابالغ شده و منتظر تفکیک بانکی 
هســتیم که از 650 میلیارد تومان ســهم 

استان استفاده بهینه صورت گیرد.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان:  

رونق اقتصادی استان زنجان با محوریت کارآفرینان است

کابل  و  ســیم  صنعــت 
امــروز در اســتان زنجان 
یک صنعت رشــد یافته بــوده و زنجان 
اســتانی خوش نام در سطح صنعت سیم 
و کابل کشــور محسوب می شود. صنایع 
مرتبط با برق در اســتان زمینه توسعه ای 
خوبی پیــدا کرده و از نیــروگاه های در 
دست احداث برق گرفته تا صنایع پایین 
تولیدی سیم و  دستی همچون واحدهای 
کابل در استان به خوبی شکل گرفته اند.
در چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی، 
با تولیدکننده ۴0 ســاله صنعت ســیم و 
باقری، گفت  کابل اســتان زنجان محمد 

و گویی داشتیم. 
  شــما چه زمانی وارد این صنعت 

شدید ؟
زمانی که دبیرستان می رفتم بعدازظهر در 
بازار پیش پدرم کار می کردم. سال 1376 
بعد از اتمام دانشــگاه رســما وارد حوزه 
تولید شــده و بعد از یک سال به مسائل 
تولید این حوزه مســلط شــدم. بیشــتر 
در آن موقــع کنترل امــور تولید را انجام 
می دادم.  بعدها پس از آشــنایی بیشــتر 
با تولید ســیم و کابل توانســتم دستگاه 
هــای مورد نیاز حوزه تولید را برای داخل 
مجموعه خودمان بســازم. در واقع  یکی 
از عالقه مندی های خودم این بوده است 
کــه  عالوه بر تعمیر دســتگاه های خط 
تولید، بهینه سازی و ساخت دستگاههای 
جدید و بروز را انجام دهم. 21 سال است 
که در این واحد  فعالیت دارم و ۴0 ســال 
ســن دارم. هم ســن انقالب هستم. بچه 

انقالبم.... 
به  شرکت  گذاری  ســرمایه  حجم   
نســبت ارزش آن در سال تاسیس چه 

میزان است؟
اگــر ارزش به روز ســرمایه گذاری ثابت 
شــرکت را بخواهیم بــرآورد کنیم،  هم 
اکنــون برای راه اندازی این شــرکت نیاز 
به حجم ســرمایه گذاری ســرمایه  ثابت 
باالی 10 تا 15 میلیارد تومان اســت. اما 
در آن ســال شــاید به 20 میلیون تومان 
ابتدایی تاسیس  هم نرسید. در ســالهای 
شــرکت یک دســتگاه خیلی مهم را به 
ارزش یــک میلیون و 500 هــزار تومان 
خریداری کردیم حاال که بعد از این همه 
سال این دســتگاه دچار نقص فنی شده 
بود تنها بــرای یک تعمیر ســاده چهار 

میلیون و پانصد هزار تومان هزینه شد.
 وضعیت صنعت ســیم و کابل در 

استان زنجان چگونه است؟
وضعیت صنعت ســیم و کابل در استان 
زنجان بســیار مناسب اســت. واحدهای 
معتبــر و دارای برنــد در اســتان زنجان 
فعالیت می کنند و به تمام ایران محصول 
میفرســتند  و در همــه جای کشــور از 

محصول ســیم و کابل اســتان زنجان به 
خوبی  و نیکی یاد می شــود.زنجان در 
تولید ســیم و کابل اســتان موفقی است 
و شــرکت های خوش نامی داریم. استان 
زنجان در ایران شرکت های معروفی دارد. 
کلمه زنجان تبدیل به یک برند در کشور 
شــده و عقبه کیفی خوبی برای آن وجود 

دارد. 
 بــا اینکه بیش از 60 ســال اســت این 
صنعت در کشــور فعال بــوده اما زمینه 
زیادی برای توسعه دارد. منطقه خاورمیانه 
همیشــه  به این محصول نیاز دارد و ما 
مســیر نرفته زیادی داریم. همواره در بازار 
نیاز برای محصوالت تولیدی این صنعت 

وجود دارد.
در کشــور چند شــرکت توانایــی تولید 
ســیم خــودرو را دارند.  موضــوع مهم 
برای ما صادرات اســت که این محصول 
خوشــبختانه قابلیــت صارداتی نیز دارد. 
طرح مهمی برای ســرمایه گذاری خارجی 
به مرکز خدمات ســرمایه گذاری اســتان 
ارائــه دادیم. ســرمایه گــذاری نیز اعالم 
آمادگی کرد که به دلیل مســائل مختلف 

سیاسی این مهم محقق نشد. 
در ایــن طرح برای جذب ســرمایه گذار 
پایینی  خارجی زمانــی که دالر قیمــت 
داشت، طرحی کامل و جامع ارائه شد که 
با ۴ میلیون دالر ســرمایه گذاری خارجی 
می توانســتیم واحد فعلی را توسعه داده 
و به یک شــرکت کامال صادراتی تبدیل 
کنیــم. هنوزم این طرح وجــود دارد و ما 

کامال آماده هســتیم و به راحتی می توان 
با تامین ماشــین آالت به روز و توســعه 
ســالن تولید ، یک محصــول به صورت 

کامل صادراتی تولید شود.
  در حال حاضر مشــکالت واحد 

شما چیست؟
هر شرکتی مشــکالت خاص خودش را 
دارد که ممکن است دالیل مختلفی داشته 
باشد. بیاییم به مشکالت یک واحد نگاه 
نکنیم و دایره دیدمان را وسیع تر کنیم و 

کل بخش تولید را در نظر بگیریم.
 نکته مهم اینکه حلقه مفقوده تولید، نبود 
یا کمبود صادرات اســت. به عنوان مثال 
واحد تولید ســیم و کابلــی که نگاه آن 
فقط به بازار داخل باشــد، محکوم به فنا 
اســت. از بین هم نرود محدود و کوچک 
می ماند. میزان شــرکت های این صنعت 
در کشور از حجم نیاز داخل بسیار باالتر 
است و پتانسیل بسیار زیادی برای تولید 
محصول با کیفیت داریم و باید به سمت 

صادرات حرکت کنیم.
اما موانعی در این مسیر وجود دارد یکی 
از آنها خام فروشی در این صنعت است. 
خود شــرکت هــای بزرگ تولیــد کننده 
دولتی اعم از مواد پالســتیک و همچنین 
مس در حال خام فروشی هستند و تولید 
کنندگان پایین دســتی را علنا دور میزنند 

یا بهتر بگویم حذف می کنند.
به فرض به جای خام فروشی اگر قیمت 
مواد اولیه دولتی به شــرکت های تولیدی 
مناســب ارائه شــود، طبعا یــک رویکرد 

پذیری شرکت های  برای رقابت  تشویقی 
داخلی با رقبای خارجی شکل می گیرد. 
هــر تولید و صارداتی هزینه حمل و نقل 
دارد. اگر واحد تولیــدی مواد اولیه ارزان 
تهیــه کند می تواند هزینه حمل و نقل را 
خود را در هنگام  صادرات به عهده بگیرد 
و با قیمت مناسب محصول تولیدی خود 

را در بازار خارج  عرضه کند. 
اجازه بدهید شــفاف تر صحبت کنیم به 
عنوان مثال من که شناسنامه ایرانی دارم و 
کشــورم معدن مس دارد آیا باید من ارزان 
تر از یک شــرکت ترکیــه ای تامین کنم 

یا خیر؟
چرا باید بهای مــواد اولیه ای که مثال از 
شــیلی به ترکیه حمل می شود با قیمت 
جهانی باشــد و همان مواد اولیه از معدن 
در کرمــان یا مثال بندر امــام خمینی به 
زنجان حمل شــود با قیمــت آن جهانی 

باشد؟  یکی 
در حال حاضر برخی کشــورهای منطقه  
نیــاز بــه بازســازی دارند. مثل کشــور 
ســوریه که کشــورمان ارتباطات سیاسی 
خوبــی نیز با این کشــور دارد. اما ترکیه 
با وجود سیاســت درست صادراتی اجازه 
ورود شــرکت های ایرانی را نمی دهد و 
طبیعتا بدون حمایت و پشــتیبانی دولتی 
از صنایع تولیــدی داخلی این بازار را به 

بزودی به ترکیه واگذار خواهیم کرد.
بــا افزایش قیمت محصــول نمی توانیم 
صــادر کنیم. بحــث بازاریابی خارجی را 
فراموش کردیم، شــاید هــم توانایی آن 

را نداریــم. تا ســال ها مــی توانیم بازار 
کشــورهای همســایه را تغذیه کنیم. اما 
به شــرطی که قیمت تمام شده محصول 
داخلــی را کاهــش دهیم. بــرای کاهش 
قیمــت دو عامل مهم تاثیر گذار اســت 
یکی تامین مواد اولیه با قیمت مناسب و 
دیگری توانایــی و فن آوری تولید که در 
حال حاضر هیــچ محدودیتی در توانایی 

تولید سیم و کابل نداریم.
شــرکت تولید کننده که خود صادرکننده 
هم باشد باید احترام داشته باشد. هروقت 
تولید کننده صادراتــی بتواند هرچیزی را 
صادر کند باید به وی جایزه داد. معافیت 
مالیاتــی ارائه کرد. شــرکت های داخلی 
هنگام خرید مــواد اولیه  9 درصد ارزش 
افــزوده پرداخت می کننــد ولی در موقع 
صادرات به ایشان وعده داده می شود که 
می توانند بعدا آن را دریافت کنند. سوال 
اینجاســت چه زمانی؟ به نظر من باید در 
همان لحظه عودت داده شود که اگر این 
امر محقق شــود می توانیــم بگوییم این 
یک سیاســت صادراتی صحیح اســت. 
سیاســتی که باعث کاهش نگرانی تولید 
کننــده صادراتی می شــود و بــرای او 

جذابیت داشته باشد .
 در خود اســتان مشــکل خاصی 

دارید؟
در خود اســتان مشــکل خاصی نداریم. 
برطــرف کردن تمامی مشــکالت قانونی 
در اختیار مدیران اســتانی نیســت. مگر 
اینکه به مرکز منعکس شــود. مشکالتی 
بــروز مشــکالت واحدهای  باعــث  که 
تولیدی می شــود .حل قوانین دســت و 
پاگیر تامیــن اجتماعی، مالیاتی، بانک ها 
و... به عهده مدیران اســتان نیســت و تا 
جاییکه می دانم ایشــان مساعدت الزم را 

انجام میدهند. بهترین نحو  به 
 حرف آخر:

رســیدن به کمال تولیــد و جایگاهی که 
توقع داریم ســخت نیست. باید تفکرات 
خود را عــوض کنیم،  نبایــد زمان را از 
دســت داد. اگر مــا تولیدکنندگان تاکنون 
به اهداف تولیدی و صادراتی در کشــور 
نرســیدیم، بــه دلیل مســیر و تفکرات 
اشــتباه بوده اســت. به راحتی می توانیم 
را حداقــل در همین  بهترین محصــول 
شرایط به کشــورهای همسایه بدهیم.  با 
روســیه ارتباط اقتصادی نداریم. روی این 
موضع کار نشــده است و باید از ظرفیت 
کشــورهایی که ارتباط خوبــی با آن ها 

داریم استفاده بهینه شود.
باید جهــاد تولید آغاز شــود و به خود 
تولید  به  باوری برســیم فقط کافیســت 
کننده اعتماد کنیم و ایشــان را به عنوان 
رزمنــدگان و ایثارگــران  عرصه اقتصادی 

کنیم. مساعدت 

حلقه مفقوده صنعت، صادرات است
باید جهاد تولید آغاز شود

گفت و گو با تولیدکننده 40 ساله در چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی؛
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مدیــرکل کار، تعــاون و رفاه 
با  زنجان  اســتان  اجتماعــی 
اســتان  کارآفرینان  اینکه  بیان 
زنجان در ســال های اخیر جز کارآفرینان برتر 
کشــور بوده اند، گفت: با توجه به این شــرایط 

در عرصه تولید و خدمات رســانی به خصوص 
ایجاد اشــتغال، اســتان دارای وضعیت مناسبی 

بوده است.
محمدرضا یوســفی در گفت و گو با شــهاب 
زنجان با بیان اینکه اقدامات دولت در راســتای 

حل مشکالت کارآفرینان موجب تسهیل شرایط 
فعالیتــی کارآفرینان بوده اســت، اظهار کرد: با 
توجــه به این حمایت ها شــرایط برای افزایش 
تولید و فعالیت مناسب کارآفرینان دارای چشم 

انداز مناسبی است.
وی با اشاره به اینکه تشاهد حوالت و تغییرات 
سریع و شــتابان در جامعه بین المللی هستیم، 
افزود: با توجه به گذر از جامعه سنتی به جامعه 
فناوری و اطالعاتی و همچنیــن تغییر اقتصاد 
ملی به اقتصاد جهانــی و وجود رقبای قوی و 
مهم در ســطح بین المللی نیازمند راهکارهای 
مختلفــی جهــت فراهم کردن امکان رشــد و 

توسعه اقتصادی در جامعه هستیم.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بی تردید می 
تــوان گفت کارآفرینی نقش بســیار کلیدی در 

توسعه اقتصادی و پایدار یک کشور دارد، افزود: 
شــومیتر از نظریه پردازان کارآفرینی، کارآفرینی 
را موتور توسعه اقتصادی دانسته و اذعان داشته 
بدون آن هیچ کشــوری نمی تواند به توسعه و 

رشد اقتصادی دست پیدا کند.
وی یادآور شد: همانگونه که در سال های اخیر 
در کشــور ایران به عینه مشــاهده شده است، 
کارآفرینــان از دالیل بی بدیل رشــد بوده و این 
موضوع در سال های بعد از انقالب رشد بسیار 
چشــم گیری داشته اســت که برابر بودن تراز 
تجــاری صــادرات و واردات در این ســال ها 
حاکــی از تالش کارآفرینان برای رشــد اقتصاد 

بوده است.
یوســفی با بیــان اینکه این روند رو به رشــد 
ســرمایه گذاری به خصوص ســرمایه های در 

بخش آتــی و فناوری های جدید حاکی از این 
مهم اســت، اظهار کرد: کارآفرینی به عنوان یک 
راهبرد برای توســعه کشور، ایجا اشتغال و رفاه، 
شــناخت فرصت های مناسب و افزایش تولید 

محسوب می شود. 
مدیــرکل کار، تعــاون و رفاه اجتماعی اســتان 
زنجــان  با اشــاره به اینکه نــوآوری کارآفرینان 
تقاضاهایی بــرای محصوالت و خدمات جدید 
که قبال وجود نداشته ایجاد می کند، خاطرنشان 
کرد: این موضــوع در نتیجه عرضه محصوالت 
جدید را افزایــش خواهد داد و موجب افزایش 
اشــتغال و بهبود زندگی افــراد جامعه خواهد 
شــد. همچنین نتیجه مثبتــی از بابت کاهش 
مشــکالت اقتصادی که یکــی از چالش های 
امروزی کشور می باشد را در پی خواهد داشت.

وی تقویت کارآفرینی و ایجاد بســتر مناســب 
برای توســعه کارآفرینی  را  زمینه ساز عملکرد 
مناســب کارآفرینــان در جامعــه و در نتیجه 
به خصوص مشکالت  حل مشــکالت جامعه 
اقتصــادی برشــمرد و گفــت: وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی هر ســاله با شناســایی 
کارآفرینان استانی نســبت به ارزیابی و معرفی 
کارآفرینان نمونه اســتانی اقــدام می کند که از 
بین کارآفرینان اســتانی نیــز چند کارآفرینان به 
عنــوان کارآفرینان نمونه کشــوری برگزیده می 
شــوند. یکی از برنامه های وزارت کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی در راستای حمایت از کارآفرینان، 
تســهیل نمودن روند ارائه تســهیالت بانکی با 
درصد پایین و همچنین اســتفاده از تخفیفات 

بیمه ای برای کارآفرینان است.

زنجان-بــا اجــرای قانــون منــع بکارگیــری 
بازنشستگان، استاندار زنجان و سرپرست معاون 
سیاسی شامل این قانون شدند و جای خود را به 

مدیران جدید در این پست ها دادند.
خبرگزاری مهر- گروه اســتان هــا: با تصویب 
قانون منع بکارگیری بازنشســتگان، بعد از کش 
و قوس هــای فــراوان درویش امیری اســتاندار 
سابق زنجان و شــعبانی رئیس حوزه استاندار و 
سرپرست معاونت سیاســی و امنیتی استانداری 

زنجان از ترکیب مدیریتی استان خارج شدند.
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان یکشنبه 
اول مهــر 1397 برای اجرا دســتور خورد و بر 
اســاس آنچه پیش تر ناصر سراج رئیس سازمان 
بازرسی کل کشــور اعالم کرده بود دستگاه های 
مشــمول مکلف شــدند ظرف مدت 60 روز از 
تاریخ ابــالغ این قانون، افرادی را که مشــمول 
این قانون می شــوند، از خدمت جــدا و با آنان 

تسویه حساب کنند.
نمایندگان مجلس در جلســه علنی دوم مردادماه 
ســال جاری طرح اصــالح قانــون ممنوعیت 
بکارگیری بازنشســتگان را بــا 19۴ رأی موافق 
تصویــب کردند که بــر اســاس آن بکارگیری 
بازنشستگان در دســتگاه های اجرایی به استثنای 
رؤســای قوا، معاون اول رئیس جمهوری، نواب 
رئیس مجلس، اعضای شــورای نگهبان، وزیران، 
نماینــدگان مجلس و معاونــان رئیس جمهوری 
ممنوع شد مگر این که شامل مواردی شوند که در 

قانون مصوب مجلس به آن ها اشاره شده است.
دادگستری استان زنجان پیشتاز در اجرای 

قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان
بــا تصویب و ابــالغ این قانون رئیس ســازمان 
بازرسی کل کشــور اواخر ماه گذشته اعالم کرد 
که بازنشستگان شاغل تا 15 آذرماه جاری فرصت 
دارند مسئولیت های خود را ترک کنند و در غیر 

این صورت به دادگاه معرفی می شوند.
با ابالغ این قانون، رئیس کل دادگســتری استان  
زنجان نخستین مســئولی بود که با حکم رئیس 
دستگاه قضایی کشــور مسئولیت خود را واگذار 
کرد و اوایل مهرماه سال جاری جعفر گل محمدی 
بعد از هفت سال، مسئولیت دستگاه قضایی استان 
را به اســماعیل صادقی نیارکی داد و بدین ترتیب 
اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در 

استان کلید خورد.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
زنجــان با بیــان اینکــه قانون منــع بکارگیری 
بازنشســتگان با جدیت و دقت در استان زنجان 
اجرا شــد، گفت: این قانون در استان زنجان تنها 
شامل استاندار سابق زنجان و سرپرست معاونت 

سیاسی و امنیتی استان زنجان می شد.
طی سال های گذشته در انتخاب و انتصاب مدیران، 

توجه الزم و کافی به تخصص و شایستگی های 
مورد نیاز مدیران نشده است شهرام طهماسبی در 
گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی سال های 
گذشته در انتخاب و انتصاب مدیران، توجه الزم 
و کافی به تخصص و شایســتگی های مورد نیاز 
مدیران نشده اســت، گفت: به همین دلیل مسیر 
توســعه به رغم صرف هزینه های زیاد همچنان 
هموار نشده است و باید در نظر داشت جامعه با 
شاخص های توسعه و بهره وری به نجات می رسد 
نه با شاخص های رشد و پیشرفت، هرچند این دو 

شاخص الزمه حرکت به سمت توسعه هستند.
وی ادامــه داد: با توجه به اهمیت موضوع ، برای 
نجات از ناکارآمدی موجود در نظام اداری داشتن 
استراتژی دقیق مبتنی بر بهبود مستمر و تدریجی 
در شاخص های توسعه ضروری است، همچنین 
برای اجرای برنامه های توســعه نیاز به حضور، 
وجود و پرورش مدیران حرفه ای و متخصص در 

حوزه مرتبط داریم.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
زنجان در تحلیل  وضعیت نیروی انسانی در 73 
دستگاه های اجرایی استان، گفت: براساس دیدگاه 
ســنتی در حوزه منابع انسانی، کارکنان سازمان ها 
جزو عوامل تولید محسوب می شدند. طی گذشت 
زمان و در نظریه سیستمی و اقتضایی، نیروی کار 
را به دلیل ارزش باالی نیروی انسانی منابع انسانی 
اطــالق کردند و در هزاره ســوم این مقوله را با 

عنوان سرمایه انسانی مورد توجه قرار می دهند.
طهماســبی افزود: براســاس تجارب کشورهای 
موفــق، رمز موفقیت و پیشــرفت ســازمان ها، 
بهره گیری از نیروی انســانی متخصص، خالق و 
باانگیزه است. در واقع نیروی انسانی ثروت اصلی 
و حقیقی هر سازمان محسوب می شود تا آنجا که 
امروزه مبحث حسابداری منابع انسانی مطرح شده 
است و نیروی انسانی را به عنوان دارایی سازمان 

در ترازنامه ملی خود لحاظ کرده اند.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
زنجان ادامه داد: به همین دلیل برای حفظ، مراقبت 
و نگهداشت این ســرمایه مهم، برنامه ریزی های 
نیروی انســانی الزم و ضروری اســت و یکی 
از شــروط اصلی برای اجرای ســایر برنامه های 
سازمان، به کارگیری و بها دادن به نیروی انسانی 

سازمان ها است.
طهماسبی افزود: بر همین اساس، بررسی و تحلیل 
ساالنه نیروی انسانی شاغل در دستگاه های اجرایی 

استان زنجان از سال 1387 در دستور کار معاونت 
توسعه مدیریت و سرمایه انســانی سازمان قرار 
گرفته و به صورت مســتمر انجام شده است، در 
این گزارش وضعیت نیروی انسانی شاغل استان 
به تفکیک سن، جنسیت، نوع استخدام، سابقه کار، 
بومی و غیر بومی بودن، سطوح ۴ گانه مدیریتی و 

... مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
وی  ادامه داد: گزارش حاضر مشتمل بر اطالعات 
و داده های 73 دســتگاه اجرایی استان بوده و بر 
اساس اطالعات جمع آوری شده، کارکنان استان 
زنجان تا پایان ســال 1396 تعداد 36 هزار و 90  
نفر است که ۴1 درصد از کارکنان استان را زنان و 

59 درصد را مردان تشکیل می دهند.
۷۶ درصد از کارکنان استان زنجان تحصیالت 

دانشگاهی دارند
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
زنجان  با بیان اینکه از نظر نوع استخدام، کارکنان 
رســمی 61 درصد، کارکنــان پیمانی 13 درصد، 
کارکنــان قرارداد کار معیــن 9 درصد و کارکنان 
قرارداد کارگری 8 درصد و ســایر انواع استخدام 
9 درصد را تشــکیل می دهد، افزود: بر اســاس 
نتایج به دســت آمده 76 درصد از کارکنان استان 
دارای تحصیالت دانشگاهی و 2۴ درصد  دیپلم 

و پایین تر هستند.
طهماسبی افزود: به صورت تفصیلی، ۴9 درصد 
از کارکنان استان دارای مدرک تحصیلی لیسانس، 
۴ درصد دارای مدرک تحصیلی دکترا، 13 درصد 

کارکنان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس، 10 
درصد فوق دیپلم، 13 درصد دیپلم و 10 درصد 

از کارکنان زیردیپلم هستند.
تعداد کارکنان زن شاغل رو به افزایش و 

تعداد کارکنان مرد شاغل روند کاهشی داشته 
است

وی با بیان اینکه بررسی روند 10 ساله مربوط به 
ترکیب نیروی انسانی استان نشان دهنده این است 
که تعداد کارکنان زن شاغل رو به افزایش و تعداد 
کارکنان مرد شــاغل روند کاهشی داشته است، 
گفت: بررســی روند 10 ســاله مربوط به سطح 
تحصیالت کارکنان نیز نمایانگر این مطلب است 
که تعداد کارکنان لیسانس افزایش داشته است که 
این موضوع با توجه قوانین و شــرایط مرتبط با 
ورود کارکنان به سیستم اداری قابل پیش بینی و 

توجیه است.
طهماسبی افزود: روند تغییرات نیروهای قراردادی 
نیز صعودی بوده و این موضوع به دلیل بخشنامه ای 
است که در سال 1390 ابالغ شد و تمام نیروهای 
شــرکتی به نیروهای قراردادی تبدیل شدند و به 
همین دلیل روند نیروهای شرکتی سیر نزولی دارد 
و در پایان دبیرخانه شورا، پیشنهاداتی را در حوزه 
نیروی انسانی برای دستگاه های اجرایی ارائه کرد.
وی در خصوص مشخصات مدیران حرفه ای در 
63 دستگاه اجرایی استان زنجان، گفت: قوانین و 
مقررات مــوارد مرتبط با این موضوع مواد 5۴ تا 
57 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه 

اجرایی شورای عالی اداری است.
طهماسبی  افزود: بر مبنای عوامل فردی، اطالعات 
مدیران دستگاه های اجرایی استان زنجان براساس 
ویژگی های فردی شــامل سن، جنسیت، رشته 
تحصیلی، وضعیت تاهل، سابقه خدمت  و...  در 
ســال1397 به منظور آشنایی از وضعیت سطوح 

مدیریتی استان تهیه و گردآوری شده است.
وی ادامــه داد: تعــداد کل مدیران در ســطوح 
چهارگانه 1350 نفر است که نسبت توزیع سطوح 
شــامل مدیران عالی 2 درصد،  مدیران میانی 35. 
27 درصد،  مدیران پایه ۴5. 59 درصد و مدیران 
عملیاتی 13 درصد اســت. با عنایت به مصوبات 
ابالغی شــورای عالی اداری در ســال های اخیر 
داشتن حداقل سه سال ســابقه کارشناسی برای 
انتصاب به پســت های مدیریت دســتگاه های 

اجرایی الزامی است.
وی ادامه داد: با توجه به بررسی اطالعات موجود 
از تعداد کل 1350 نفر مدیر استان 5. ۴ درصد زیر 
35 سال، 6. 17 درصد بین 36 تا ۴0 سال، 2. 2۴ 
درصد بین ۴1 تا ۴5 ســال، 1. 32 درصد بین ۴6 
تا 50 سال، 8. 16 درصد بین 51 تا 55 سال، 9. 3 
درصد بین 56 تا 60 سال، 7. 0 درصد بین 61 تا 
65 سال و 2. 0 درصد باالی 65 سال  سن دارند.

وی بــا بیان اینکه بــر اســاس اطالعات جمع 
آوری شــده 7. 91 درصد از مدیران استان بومی 
و 3. 8 درصد غیربومی هســتند، افزود: نســبت 
تعــداد پســت های مدیریتی در اختیــار مدیران 
زن دســتگاه های اجرایی به ترتیــب ادارات کل 
اســتاندارد با 15. ۴6 درصــد، انتقال خون با 32. 
26 درصد، تعاون کار و رفاه اجتماعی با 86. 22 
درصد، فنی و حرفه ای با 73. 22 درصد و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان با 88. 21 درصد 

دارای بیشترین درصد مدیران زن است.
استاندار سابق و سرپرست معاونت سیاسی 

واجدین شرایط قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان

معاون توســعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  زنجان نیز 
به خبرنگار مهر گفت: در بین مســئوالن دولتی 
تنها اســتاندار سابق و سرپرست معاونت سیاسی 
استانداری شــامل قانون مورد اشــاره بودند که 
در زمان تعیین شــده به قانون تمکین کرده و از 

مسئولیت های خود کناره گرفتند.
هاشم محمدلو با اشاره به این موضوع که قانون، 

ممنوعیت بکارگیری بازنشســته ها را به نهادهای 
دیگر غیر از دســتگاه های دولتی نیز تسری داده 
است، افزود: رسیدگی به اجرای این قانون خارج 
از دستگاه های دولتی در محدوه وظایف سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان نیســت و باید از 

سوی مراجع دیگر پیگیری شود.
نماینده مــردم زنجان و طــارم در مجلس نیز با 
بیان اینکه براســاس قانون  بکارگیری نیروهای 
بازنشسته در دســتگاه های اجرایی ممنوع است، 
گفت: اگر ارگان و نهادی وجود داشــته باشد که 
برخالف قانون از نیروهای بازنشسته در مجموعه 
خود استفاده کرده، برابر با مقررات با آن برخورد 

خواهد شد.
علــی وقف چی بــا تاکید بر اینکــه بکارگیری 
نیروهای بازنشســته تنها بر اســاس مجوز دفتر 
رهبری امکان پذیر اســت، افــزود: بعید می دانم 
به خاطر مجازات ســخت، مدیــری  بخواهد از 
نیروهای بازنشســته در سیســتم مدیریتی خود 

استفاده کند.
همه دســتگاه هــا و ارگان هــای دولتی موظف 
به اجــرای صحیح کامل قانون منــع بکارگیری 
بازنشستگان هستند و این امر گام مهمی در زمینه 
جوان گرایی و چابک ســازی سیستم مدیریتی 
کشوراستوقف چی  با بیان اینکه همه دستگاه ها 
و ارگان های دولتی موظف به اجرای صحیح کامل 
قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند، گفت: 
این امر گام مهمی در زمینه جوان گرایی سیستم 

مدیریتی  و چابک سازی است.
وقــف چی از ارائه طرحی به مجلس خبر داد که 
براساس آن ساماندهی جدیدی در حوزه اشتغال 
کشور صورت خواهد گرفت و در صورت قانونی 
شــدن این امر بدون کوچک ترین  هزینه ای برای 
بیش از ســه میلیون نفر  در کشور اشتغال ایجاد 

خواهد شد.
وی عدالت در اشتغال را از مهم ترین رویکردهای 
ایــن طرح عنوان کرد و گفت: طرح ســاماندهی 
اشــتغال را به مجلس تقدیم کردم و طرح برای 

ارائه در صحن علنی در حال نگارش است.
در حوزه  کادرسازی مدیریتی کشور خالء اساسی 

وجود دارد
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه 
در حوزه  کادرسازی مدیریتی کشور خالء اساسی 
وجود دارد، گفت: کادرســازی مدیریتی یکی از 
ضرورت ها برای ساماندهی مدیریت کشور است.
وی بابیان اینکه  اگر تمام متولیان کشــوری یک 
جا متمرکز شوند کمک به رفع مشکالت موجود 
اســت، افزود: باید شرح وظایف و کارها انسجام 
پیدا کند، به دنبال یک هدف مشــترک بود و در 
یک ارگان متمرکز شد تا عالوه بر بهبود بهره وری، 

هزینه مدیریت مجموعه نیز کاهش پیدا می کند.

نایب رئیس کمیســیون تلفیق 
بودجه ســال 98 مجلس می 
گوید به جای پلکانی کردن حقوق ها، موضوع 
دریافت مالیات براساس میزان حقوق در سال 

آینده پلکانی شده است.
 محمد حســین فرهنگی عضو هیات رئیســه 
کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 در گفت وگو 
با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص 
میزان افزایش حقوق ها در ســال آینده گفت:  
بنــده جزو کســانی هســتم که اعتقــاد دارم 
دریافتی های باال رشدشان باید کم و آنهایی که 
حقوق کمتری می گیرند افزایش حقوق شــان 

بیشتر باشد.
 نایب رئیس کمیسیون کمیسیون تلفیق بودجه 
سال 98 مجلس شورای اسالمی ادامه داد: سال 
قبل موفق شده بودیم که افزایش پلکانی حقوق 
ها را برای ســال 97 تصویب کنیم امسال نیز 
در کمیســیون تلفیق چنین پیشنهادی ارائه شد 
اما اکثریت اعضای کمیســیون با این پیشنهاد 
موافقت نکردند و در نهایت افزایش حقوق ها 
در سال آینده برای تمامی پایه های حقوقی 20 

درصد مصوب شد.
نماینده مردم تبریز اسکو و آذرشهر در مجلس 
دهم شورای اسالمی با اشاره به مصوبه  دیگر 
کمیسیون تلفیق برای جبران گرانی ها و قدرت 
خرید مردم، اظهار داشت: با وجود اینکه حقوق 
ها افزایــش پلکانی پیدا نکــرد در عوض در 

بودجه برای جبران این اتفاق متناسب با حقوق 
ها، دریافت مالیات بیشتر می شود.

وی توضیح داد: به عبارتی افزایش حقوق ها بر 
اساس الیحه دولت همان 20 درصد باقی ماند 
اما در بخش معافیت های مالیاتی ســقف اخذ 
مالیات بر اساس پایه دریافتی پلکانی و متفاوت 

شــد یعنی مالیات دریافتی از حقوق کارکنان 
دولت به صورت پلکانی شد.

افزایش رقم ثابت به همه حقوق ها
فرهنگی در ادامه گفت وگو با خبرگزاری خانه 
ملت، به پیشنهاد دیگری در خصوص افزایش 
حقوق ها برای ســال آینده اشاره کرد و گفت: 
نظر شخصی بنده این است که حداقل در شرایط 
جاری اقتصاد کشور عدد ثابتی را به همه حقوق 
ها افزوده شود یعنی اگر مثال 500 هزار تومان 
افزایش حقوق داشته باشــیم برای کسانی که 
حقوق پایین می گیرند این مبلغ درصد باالیی 
می شود و برای کسانی که حقوق باال می گیرند 
درصــد کمی خواهد بود اما توقف در رشــد 
حقوق نیســت. این نماینده مجلس به احتمال 
پذیرفته شدن این پیشنهاد در صحن علنی اشاره 
کرد و بیان داشت: بعید می دانم این پیشنهاد در 
صحن علنی نیز رای مثبت نمایندگان را جذب 
کند. عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه 
ســال 98 تاکید کرد: با این حال اگر به روش 
کنونی تمام پایه های حقوق 20 درصد افزایش 
پیدا کند شکاف طبقاتی عمق بیشتری می گیرد.

مدیــر صنایع تبدیلــی و غذایی 
استان  جهادکشــاورزی  سازمان 
زنجان گفت: به حداق رســاندن 
ضایعــات محصــوالت تولیدی 
یکی از مواردی است که به جد 

مورد توجه سازمان است.
با  در گفت وگو  دادلویــی  بهاره 
ایســنا، منطقه زنجــان، از تامین 
بیــش از 1000 میلیــارد ریــال 
تسهیالت برای واحدهای صنایع 
تبدیلی بخش کشــاورزی استان 

زنجان خبر داد و اظهــار کرد: صنایع تبدیلی 
و غذایی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی 
بخش کشاورزی، به حداقل رساندن ضایعات 
محصوالت تولیدی، ایجــاد ارزش افزوده و 
ماندگاری بیشــتر محصــول از زمان تولید تا 

مصرف، همچنین بازار پســندی حداکثری و 
اشــتغال زایی مضاعت در مراحل بعد از تولید 
محصول خام نقش به سزایی دارد. لذا توسعه 
ایــن صنایع جزو اولویت های مهم ســازمان 

جهاد کشاورزی استان محسوب می شود.

اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان؛

پایان اجرای یک قانون در استان زنجان/ ۲ مدیر رفتند

صنایع تبدیلی؛ مهم ترین اولویت  بخش کشاورزیمالیات پلکانی  جایگزین حقوق پلکانی شد

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان: 

کارآفرینان استان زنجان  جز کارآفرینان برتر کشور بوده اند
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