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کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
صفحه 2

︗﹠︀ب آ﹇︀ی ﹝﹠︡س ︗﹞﹫﹙﹩
﹝﹞ ﹏﹞︀︻︣︡︐︣م ︫︣﹋️ زر﹟ ﹝︺︡ن آ︨﹫︀

ا﹡︐︀ب ︀︫︧︐﹥ ︫﹞︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︮﹠︺︐﹍︣ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝﹙﹩ در ︨︀ل ١٣٩٧
.﹜﹫︀﹝﹡ ﹩﹞ ︣ض︻ ﹉︣︊︑ را

﹋︀﹡﹢ن ﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن

شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
در  اقتصاد  وزیر  استیضاح  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
خود  امیدواریم  گفت:  است،  خورده  کلید  مجلس 

شخص رئیس جمهور کابینه خود را ترمیم کند.
فارس - محمد عزیزی با اشاره به برگزاری جلسه ای 
در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
برای بررسی هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و واردات غیر مجاز خودرو به داخل کشور، 
اظهار کرد: در این جلسه گزارشی از سوی مسؤوالن 
امر در این رابطه ارائه شد که این گزارش در صحن 

علنی مجلس نیز قرائت خواهد شد.
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
اسالمی با بیان اینکه سازمان بازرسی باید به موضوع 
هک شدن سایت وزارت صنعت معدن و تجارت وارد 
شود، گفت: باید مشخص شود که این اقدام چگونه و 
در چه حالتی رخ داده و البته توضیحات معاون وزیر 

صنایع و معادن نیز در این رابطه قانع کننده نبود.
وی ادامه داد: امیدواریم قوه قضاییه نیز در این رابطه 

به صورت جدی وارد شده و به آن رسیدگی کند.
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برای نخستین بار در استان زنجان
میز خدمت در سازمان صنعت ، معدن و تجارت 

مستقر و فعال گردید
 

در راستای اجرای بخشنامه ریاست جمهوری ، میز خدمت در سازمان صنعت ، معدن و تجارت 
به عنوان اولین دستگاه در استان زنجان مسقر و فعال گردید.»واحد خبر روابط عمومی سازمان« 
مهندس ناصر فغفوری رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان با اعالم خبر فوق 
ایجاد نظام  ارباب رجوع و  ، تکریم  از تضییع حقوق شهروندان  : به منظور جلوگیری  افزود 
اداری پاسخگو و کارآمد و بر اساس بخشنامه ابالغی از سوی ریاست جمهوری میز خدمت در 
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مسقر و در حال ارائه خدمت به ارباب رجوع می باشد.
وی تصریح کرد : هم اکنون میز خدمت در سازمان در طبقه همکف ساختمان مرکزی مستقر 
بوده و با پذیرش ارباب رجوع از طریق فرایندهای تجمیع شده در همان مکان درخواست های 
مراجعان را پذیرش و خدمات الزم را به آنها ارائه می دهد.فغفوری یادآور شد : در این راستا 
همکارانی از حوزه های مختلف صنعت ، معدن ، تجارت ، گروه نوسازی ، تسهیالت ، دبیر 
خانه و سایر حوزه هایی که ارتباط مستقیم با ارباب رجوع دارند در باجه های مربوطه مستقر 

بوده و پاسخگوی ارباب رجوع می باشند.

واحدهای نمونه صنعتی و معدنی استان 
در سال 1397

واحدهای نمونه صنعتی بزرگ:
2- شرکت پارس سویچ  3- شرکت جی تی آی پارسیان 1- شرکت نیک ریس 

واحدهای نمونه صنعتی کوچک:
3- شرکت صافی سازان 2- شرکت اسیدسازان  1- شرکت اسپیناس 

واحدهای نمونه صنایع معدنی:
 1- شرکت زرین معدن آسیا      2- شرکت معدنکاران نسوز      3- شرکت میهن روی

پیشکسوت نمونه صنعتی:
جناب آقای مصطفی باقرزاده

طرح نمونه:
2- شرکت کنسانتره آهن جهان نمو 1- شرکت پدیده شیمی قرن )گلرنگ(  

واحدهای نمونه معدنی:
1- مجتمع سرب و روی انگوران    2- شرکت سیلیس ترکان ده    3- شرکت سیمان خمسه

مکتشف نمونه:
جناب آقای اکبر محمدی

اتحادیه صنفی نمونه:
2- اتحادیه مرغ و تخم مرغ        3- اتحادیه تعمیرکاران اتومبیل 1- اتحادیه چاقوسازان 

پیشکسوت نمونه اصناف:
جناب آقای حاج احمد نسیمی

پس از تحویل بسته پیشنهادی اروپا به ایران برای تداوم اجرای برجام، اکنون 
بازار طال به عنوان یکی از دماسنج های اقتصاد به آن واکنش مثبت نشان داده 

و 150 هزار تومان از حباب سکه کاسته شده است.
 ایرنا، بازار سکه در دو ماه و نیم اخیر و پس از اعمال برنامه محدودیت های 
ارزی در کشور با هدف صیانت از منابع ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه 
قابل  های  سرمایه  به  نقد  های  دارایی  تبدیل  و  سوداگری  برای  محملی  به 
نگهداری تبدیل شد؛ حضور پررنگ دالالن و سفته بازان در این بازار بر شدت 
نوسان ها افزود به شکلی که نرخ سکه تمام را تا سه میلیون تومان نیز باال برد.
با این حال از پنجشنبه هفته گذشته تا به امروز، از شدت این التهاب ها و 
نوسان ها کاسته شده و بازار بیش از هر چیز تحت تاثیر قیمت جهانی هر 
اونس طال و نرخ برابری دالر قرار دارد به گونه ای که دست اندرکاران بازار 
طال می گویند در مدت 2 روز، 150 هزار تومان از حباب قیمتی سکه کاسته 

شده است.
اصناف  اتاق  آرای« رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر  »محمد کشتی 
ایران در این باره به ایرنا می گوید: در شرایط کنونی، بازار تحت تاثیر چند 
عامل قرار دارد که مهمترین آنها فروکش کردن تقاضا و تب خرید در بین 
مردم است؛ اگر تا دیروز عده ای در تالش بودند تا دارایی های نقد خود را 
برای حفظ ارزش به طال تبدیل کنند، باید گفت که این تقاضا اکنون در بازار 

به تعادل رسیده است.
وی به بسته پیشنهادی اروپا که روز جمعه )15 تیر( تحویل ایران شد، اشاره 
کرد و گفت: ارایه این بسته، عزم اروپایی ها به حفظ برجام و ادامه روابط 
با ایران را نشان داد که نوعی دلگرمی را در بین فعاالن اقتصادی  اقتصادی 

ایجاد کرده است.
بسته پیشنهادی اروپا که روز جمعه 15 تیر ماه در پایان نشست وزیران امور 
خارجه ایران و دیگر اعضای برجام انتشار یافت، در 10 ماده تنظیم شده و 
شامل مواردی چون حمایت از صادرات نفت و میعانات گازی، محصوالت 

نفتی و پتروشیمی ایران است.

* چرایی استقبال از خرید سکه بانکی
در همه جای دنیا طال یک دارایی مطمئن و ایمن محسوب می شود و در 
شرایط وجود ریسک، تقاضا برای آن افزایش می یابد؛ ایران نیز از این قاعده 
مستثنی نیست و در زمان هایی که اطمینان فعاالن اقتصادی و حتی عامه مردم 

از آینده کم می شود، تقاضا برای خرید طال رو به افزایش می گذارد.
در ایران از آنجا که برای خرید مصنوعات طال باید در کنار اجرت ساخت، 9 
درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت، در این شرایط مردم سعی می کنند 
سکه بخرند زیرا به دلیل ضرب آن در بانک مرکزی از خلوص آن اطمینان 
بیشتری دارند و دیگر اینکه هزینه های اضافی بابت خرید آن نیز نمی دهند.

کشتی آرای با بیان اینکه »روشن نبودن آینده همکاری ایران و اروپا پس از 
خروج آمریکا از برجام بر قیمت طال و ارز اثرگذاشته بود«، گفت: ارایه این 
بسته سبب ثبات در بازارها و نرخ ارزی شد که در ماه های اخیر پی در پی 

افزایش یافته بود.
وی در عین حال اثرپذیری بازار از عوامل روانی را رد نکرد و گفت: هفته 
انتشار خبر دستگیری دالالن اصلی سکه بودیم که سبب شد  گذشته شاهد 

قیمت ها از آن اثر پذیرد و نزولی شود.
این فعال صنعت طال و جواهر تاکید کرد: این خبر سبب فروکاستن از بورس 
بازی در بازار سکه شد و در نتیجه امروز شاهدیم که بازار به سمت ثبات و 

واقعی شدن قیمت ها پیش می رود.
کشتی آرای خاطرنشان ساخت: می توان با اطمینان گفت که از دیروز )16 

تیر( بازار تحت تاثیر قیمت ارز و بهای جهانی اونس طال قرار داشته است.
به گفته وی، بهای این فلز زرد در بازارهای جهانی در روزهای اخیر افزایش 
یا کاهش محسوسی نداشته به همین دلیل دیروز شاهد کاهش قیمت ها در 

بازار ایران بودیم.
داشت،  تالطم  بازار سکه  که  گذشته  های  هفته  در  کرد:  تاکید  آرای  کشتی 
حباب قیمت سکه تمام حتی تا روز چهارشنبه هفته گذشته )13 تیر( به 550 
هزار تومان رسید اما اکنون 150 هزار تومان از این حباب کم شده و میزان 

واکنش مثبت بازار طال 
به بسته پیشنهادی اروپا 

با کاهش نرخ سکه

به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، اسداهلل درویش امیری در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید، اظهار کرد: هماهنگی بین دستگاه ها الزم است ولی نباید مردم و سرمایه گذاران در 
بروکراسی اداری سرگردان شوند و مشکل پرونده ها به جای حل شدن در کارگروه ها 
جابه جا شود.این مسئول ادامه داد: مردم به اندازه کافی از بروکراسی اداری خسته هستند، 
به همین دلیل دیگر نباید به خاطر هماهنگی بین دستگاه ها وقت و انرژی مردم تلف 
شود.وی افزود: در رابطه با سرمایه گذاران نیز باید هماهنگی بین ادارات قبل از صدور 
پروانه بهره برداری باشد و بعد از صدور پروانه نباید به دنبال دریافت استعالم بود و 
باید برای این مهم مکانیزمی در نظر گرفت و توجه کرد که ادارات برای مانع تراشی به 
وجود نیامده اند.درویش امیری تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود در کشور، مصوبات 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بر سایر دستورالعمل ها اولویت دارد   و عقل و 
دلسوزی  باید جای دستورالعمل را بگیرد تا واحدهای تولیدی بتوانند به فعالیت خود 
ادامه دهند و اشتغال کاهش نیابد.نماینده عالی دولت در استان زنجان با بیان اینکه در 
حال حاضر کشور در شرایط اقتصادی پیچیده قرار دارد، خاطرنشان کرد: این شرایط 
بر روی واحدهای اقتصادی تاثیر دارد. همچنین افزایش قیمت ارز، نوسانات ارزی، 

محسن عطاییان - دبیر کانون کارآفرینان استان زنجان
پیش نویس - ویرایش دوم 1397/04/18

بیان موضوع / مسئله :
انعطاف پذیری باال ، نرخ باالی نوآوری ، کمک به توسعه کارآفرینی ، نقش 
موثر در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و نقش کلیدی در بخش خصوصی 
از جمله نقاط قوت بنگاه های کوچک مقیاس شمرده می شوند. در کنار نقاط 

قوت مذکور ، بنگاه های کوچک مقیاس از نقاط ضعف زیر رنج می برند.
- ضعف بنیه مالي

- شکننده بودن در برابر نوسانات بازار 
- پایین بودن سهم از بازار  

- پایین بودن مهارت نیروي کار
- پایین بودن بهره وري نیروي کار

تاسیس شرکت تعاونی خدمات رسان بنگاه های کوچک به عنوان راه حلی 
برای مقابله با نقاط ضعف حاکم بر بنگاه های کوچک مقیاس پیشنهاد می شود.

الف - عنوان پروژه :
تاسیس شرکت تعاونی خدمات رسان بنگاه های کوچک

ب - ضرورت اجرای پروژه : 
تجدید  منظور  به  مقیاس  کوچک  های  بنگاه  سازی  توانمند  از  است  عبارت 

حیات آن ها از رهگذر :
1 - انتقال تکنولوژی ، دانش فنی و سرمایه خارجی
2 - بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس

3 - کمک به کاهش ریسک تجاری بنگاه ها
4 - ارائه خدمات مشاوره و حقوقی به بنگاه ها

5 - دستیابی به مدیریت کارآمد
پ - هدف از اجرای پروژه : 

حداکثر کرن سود بنگاه های کوچک مقیاس از طریق :
1 - توسعه افقی و عمودی بنگاه ها
2 - صرفه جوئی در هزینه بنگاه ها

3 - تامین مواد اولیه بنگاه ها بصورت متمرکز

4 - عرضه متمرکز خدمات بازاریابی و فروش
5 - نوسازی بنگاه ها با کاربست دانش فنی جدید

6 - دسترسی آسان و سریع به منابع مالی با شرایط مناسب 
7 - بهره گیری از انواع تسهیالت و تخفیفات بیمه ای و مالیاتی

ت - راهکار کلی اجرای پروژه :
1 - نهائی نمودن پروپوزال پروژه

2 - شناسائی و کاندید سهامداران موسس شرکت تعاونی خدمات رسان بنگاه 
های کوچک مشتمل بر حد اقل 10 بنگاه کوچک مقیاس.

در  وفاق  به  دستیابی  منظور  به  شده  شناسائی  های  بنگاه  میان  گفتگو   -  3
چارچوب پروپوزال حاضر ) ضمن گفتگو و در صورت اقتضا پروپوزال مورد 

بازنگری قرار خواهد گرفت (. 
4 - استنتاج بنگاه های همراه یا سهامداران شرکت تعاونی خدمات رسان بنگاه 

های کوچک در راستای اجرای پروپوزال بازنگری شده و نهائی.
محل   - شرکت   سرمایه   -  : شامل  شرکت  کلی  های  مشخصه  تعیین   -  5
استقرار شرکت – میزان سهم هر یک از بنگاه ها – تعیین اعضای هیات مدیره 

و مدیرعامل و محل استقرار شرکت و ... ) با حضور کلیه سهامداران (
6 - ثبت و استقرار اداری شرکت / تاسیس شرکت بصورت تعاونی با توجه 

به مزایای مشروحه
ث - مزایای شرکت های تعاونی

1 - تخفیف در تعرفه ثبت اسناد رسمی
و  آمدهای دولت  در  برخی  قانون وصول   1 تبصره  قانون اصالح  به موجب 
مصرف آن در موارد معین تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط 
به اعطای تسهیالت بانکی و صندوق تعاون )بانک توسعه تعاون( وابسته به 

وزارت تعاون و تعاونی های ایثارگران سه در هزار می باشد.
2 - برخورداری ازتخفیف مالیاتی

به استناد ماده 9 قانون اجرای سیاستهای کلی، درآمد مشمول مالیات ابرازی 
شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول 

بیست وپنج درصد) 25 % (تخفیف می باشد.
3 - برخورداری از معافیت مالیاتی

به موجب ماده 132 قانون مالیات مستقیم, درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی 
بخش  در  معدنی  یا  تولیدی  واحدهای  در  معدنی  و  تولیدی  های  فعالیت  از 
تعاونی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها 
از   , یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود  برداری صادر  بهره  پروانه 
تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد )%80 ( و به مدت 
چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد)%100 ( و به مدت 

ده سال از مالیات موضوع ماده )105( این قانون معاف هستند
ج – فعالیت شرکت در سال 1397

1 - تجهیز و راه اندازی شرکت
2 - انجام کلیه اقدامات لجستیکی شرکت ) شامل اقدامات بانکی ، بیمه ای ، 

مالیاتی ، عضویت در سازمانها و نهاد های تولیدی ، تجاری و ... (
3 - تهیه برنامه های عملیاتی توسط مدیر عامل ، برای تحقق هر یک از اهداف 

تعیین شده.
4 - بررسی و تصویب هر یک از برنامه های عملیاتی تهیه شده ، در هیات 

مدیره شرکت تعاونی خدمات رسان بنگاه های کوچک
5 - تمهیدات اداری و مالی الزم برای اجرای هر یک از برنامه های عملیاتی 

مصوب توسط مدیر عامل 
6 - تدوین برنامه شرکت در سال 1398 مبتنی بر نتایج فعالیت های بند " ج ".

مالحظه :
1 - این پیشنهاد مبتنی بر مباحث مطروحه فی مابین شرکت بازرگانی آذرمهر 

آندیا و شرکت یارادان صنعت جمعبندی و ارائه شده است. 
با  کوچک  های  بنگاه  رسان  خدمات  تعاونی  شرکت  تاسیس  پیشنهاد   -  2
دریافت نقطه نظرات اصالحی و تکمیلی در دستور یکی از جلسات آتی کانون 

کارآفرینی استان زنجان قرار خواهد گرفت.
اندک اصالح  با  تنظیم شده و  پیشنهاد در سال 1395  این  اول  3 - ویرایش 
ویرایش دوم برای انتشار در جامعه بنگاه های تولیدی و با عطف توجه به بنگاه 

های کوچک مقیاس انتشار می یابد.
4 - کانون کارآفرینی استان زنجان ضمن دعوت از بنگاه های کوچک ضمن 
بررسی پیشنهاد، موضوع را در چارچوب نتایج بررسی پیگیری خواهد نمود. 

مشکل واردات مواد اولیه و صادر کردن تولیدات، واحدهای تولیدی را تحت تاثیر قرار 
داده است و باید مدیران همه دستگاه ها در حل مشکالت بخش خصوصی تالش کنند.
استاندار زنجان با تاکید بر اینکه همه باید برای نجات اقتصاد، لباس رزم بپوشند، یادآور شد: 
در تصمیم گیری ها باید قدرت عقل، تدبر و دلسوزی بر دستورالعمل ها و بخشنامه ها اولویت 
داشته باشد و در تصمیم گیری ها از استنباط بیشتری استفاده کرد؛ چراکه حضور مسئوالن در 
استان ها به دلیل همین مسئله است و نباید همه امورات از مرکز صادر شود.درویش امیری 
با اشاره افزایش گرمای هوا در برخی مناطق کشور، تصریح کرد: با افزایش دما به 
بیش از 45 درجه شاهد کاهش آب ذخیره شده در پشت سدها هستیم و این در حالی 
است که مصرف برق نیز افزایش یافته است و برای جلوگیری از قطع برق در مناطق 
گرمسیر، مدیریت استان زنجان نیز مانند سایر استان ها تصمیم به تغییر ساعات اداری 
از 6:30 تا 13:30 گرفته است.وی با بیان اینکه در حال حاضر کشور با افزایش مصرف 
و کاهش تولید برق مواجه است، اظهار کرد: کاهش مصرف برق نوعی حمایت از بخش 
خصوصی است و اگر امروز در مصرف انرژی صرفه جویی به عمل نیاید استان زنجان نیز 

به سرنوشت استان های جنوبی در بحث آب و برق دچار خواهد شد.

استاندار زنجان تاکید کرد:

لزوم توجه به مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

پیشنهاد تاسیس شرکت تعاونی خدمات رسان بنگاه های کوچک

ادامه از صفحه اول
عزیزی در ادامه با اشاره به بازار سیاه خودرو در کشور، ابراز کرد: 
گران شدن خودروهایی همچون سراتو در حدود 70 میلیون تومان 

یک فاجعه است.
اسالمی  شورای  مجلس  در  سلطانیه  و  خرمدره  ابهر  مردم  نماینده 
و  هستند  مقصر  بازار  اخیر  گرانی  در  خودروسازها  اینکه  بیان  با 

بازار سیاه  باید بر روی آنها بیشتر شود، خاطرنشان کرد:  نظارت ها 
خودرو همچنان نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه حجم نقدینگی در کشور داریم که شاید این 
موضوع مناسب و خوب نباشد، ابراز کرد: بانک مرکزی در عرضه 
سکه بی تدبیری کرد. عزیزی با اشاره به اینکه باال بردن سود بانکی 
کرد:  تصریح  می شود،  نیز  بانکی  تسهیالت  سود  افزایش  موجب 

باید تولید کرده و سود خود را  در همین راستا تولیدکننده چگونه 
با  درآورد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
همین  در  کرد:  ابراز  است،  دولت ضعیف  اقتصادی  تیم  اینکه  بیان 
اقتصادی دولت  تیم  نوشته شده که  به رئیس جمهور  نامه ای  راستا 
را ترمیم کند.وی با اشاره به اینکه استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس 
کلید خورده است، اظهار کرد: امیدواریم خود شخص رئیس جمهور 

کابینه خود را ترمیم کند و کار به استیضاح نکشد.
عزیزی با تاکید بر اینکه مردم باید در این شرایط حساس همراهی 
کنند و اگر همراهی شود از این گذار و فشار سخت عبور خواهیم 
کرد، افزود: 40 سال است که دشمن ما را تحریم و تحت فشار قرار 
داده است، اما نتوانستند کاری از پیش ببرند و این بار نیز نمی توانند 

هیچ کاری بکنند.

در پی انتقاد نماینده مجلس 
از تیم اقتصادی دولت

روحانی یاران اقتصادی  خود 
را تغییر می دهد؟

حباب در بازار به کمتر از 400 هزار تومان رسیده است.
این فعال بازار سکه، این روند کاهشی را عالمت مثبت بازار ایران به شرایط پیش 
آمده از جمله بسته پیشنهادی اروپا تعبیر کرد و گفت: فروش نفت و دریافت 
بانکی، رگ  و  مالی  انتقاالت  و  نقل  و  تجارت  در  آن، سهولت  از  ارز حاصل 
های حیاتی اقتصاد کشورند که بر بخش های مویرگی اقتصاد کشور نیز اثر می 
گذارند و بنگاه های اقتصادی بسته به میزان تجارت خود از آن تاثیر می گیرند.
وی افزود: به هر میزانی که تجارت و مراودات مالی با جهان با سهولت بیشتری 
انجام شود، از شدت تبدیل نقدینگی به دارایی هایی چون سکه و طال جلوگیری 

می شود.
ایران و  امور خارجه  تیر( وزیران  ایرنا، در نشست روز جمعه)15  به گزارش 
دیگر اعضای برجام )به جز آمریکا( ضرورت ایجاد کانال  های موثر مالی برای 
ایران، توسعه روابط حمل و نقل دریایی )از جمله کشتیرانی  با  تعامل مستمر 
و بیمه(، زمینی، هوایی و ریلی مورد تاکید طرف مقابل قرار گرفت. همچنین 
حمایت از شرکت های اروپایی در برابر آثار فراسرزمینی تحریم  های آمریکا در 

بیانیه پایانی آن مشهود بود. 
ایران و طرف غربی در پی دستیابی به راهکارهایی هستند تا تحریم هایی آمریکا 

را که در 2 مرحله )اواسط مرداد و آبان ماه( اجرایی خواهد شد، بی اثر کنند.
خواسته های ایران به طور مشخص، رفع تحریم ها و تضمین های ملموس و 
عینی است؛ محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مورد اینکه آیا بسته 
پیشنهادی قابل اجرا است، می گوید که بسته از نظر ایران کافی و دقیق نبوده 
است؛ »همه می دانند که ایران خویشتنداری و احتیاط به خرج داده است؛ ما 
منتظر می مانیم تا ببینیم آیا سایر طرف های برجام نکاتی را که امروز مورد بحث 
قرار دادیم و در خصوص آنها توافق کردیم و در بیانیه کمیسیون مشترک برجام 

آمده است، اجرا می کنند یا نه«.
بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در پایان معامالت دیروز به 2 
میلیون و 892 هزار تومان رسید؛ قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی اکنون 

به 1255 دالر کاهش یافته است.

ادامه از صفحه 1
بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن فرصتي مغتنم براي مرور و بازخواني وضعیت اقتصاد صنعتی و معدنی 
استان زنجان و طرح انتظارات اساسی این بخش از اقتصاد استان از مراجع ملی و استانی می باشد.ابتدا ضمن 
تجلیل از صنعتگران و معدن کاران استان زنجان که در شرایط سخت کنونی به گردش چرخهای صنعت 
و معدن همچنان استمرار بخشیده اند ، روز ملی صنعت و معدن را تبریک می گویم و در سال حمایت از 
کاالی ایرانی ، توفیقات روز افزون شما سربازان و سرداران عرصه صنعت و معدن را در غلبه بر مشکالت 
، از خداوند متعال مسئلت می نمایم.بر اساس آخرین اطالعات منتشره توسط مرکز آمار ایران وضعیت 
صنعت و معدن استان زنجان بر اساس شاخص های اقتصادی در سال 1394 به شرح جدول زیر می باشد.

علیرغم اینکه سهم اقتصاد صنعتی و معدنی استان از کشور بالنسبه قابل اعتنا می باشد ولی در راستای 
تقویت اساسی اقتصاد استان که سهم کمتری از اقتصاد ملی )بانفت( دارد ، نیازمند رشد و توسعه 
از رهگذر انجام سرمایه گذاری های گسترده ، در قالب طرح های بزرگ مقیاس می باشد.چنانچه 
انتظار خود را در دستیابی استان به شاخص ملی ، در سرانه تولید ناخالص داخلی ، محدود سازیم 
بر اساس مفروضات و محاسبه ایستا و مبتنی بر ارقام سال 1394با احتساب نفت به حدود 252,000 
میلیارد ریال و بدون احتساب نفت به 42,000 میلیارد ریال سرمایه گذاری نیاز داریم.بدیهی است 
میزان سرمایه گذاری مورد نیاز براساس محاسبات پویا و ناظر به پایان برنامه ششم توسعه به مراتب 
باالتر خواهد بود.تامین این میزان سرمایه گذاری از توان اقتصادی استان خارج بوده و ضرورتا باید 
به ورود سرمایه از محل منابع ملی و سرمایه گذاری های خارجی چشم دوخت. پیشبرد این مهم 
صرفا از رهگذر اهتمام دولت به اجرای طرح های بزرگ سرمایه گذاری از محل سهم دولت در 
فعالیت های تصدی گری از یک طرف و ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به استان ممکن 
می باشد.اما با الویت ترین اقدام باید متوجه کمک و مساعدت به سرمایه گذاری های انجام شده در 
قالب واحدهای تولیدی موجود باشد با توجه به روز صنعت و معدن به گزیده مصادیق فعالیت های 

محوری به شرح زیر می توان اشاره نمود.
1 -  زمینه سازي افزایش سهم استان از تولید ملي از رهگذر جذب سرمایه گذاري هاي ملي دولتي، جذب 
سرمایه گذاري هاي بخش خصوصي و جذب سرمایه گذاري خارجي  2 - اهتمام به تامین منافع فعاالن 
اقتصادی در راستاي مصالح ملي  3 - ارائه نظرات مشورتی به مراجع تصمیم گیر از رهگذر حضور فعال 
در شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی  4 - بازدید از واحدهای تولیدی منتخب با هدف 
پیگیری و حل و فصل مسائل و مشکالت  5 - معرفي ظرفیت هاي سرمایه گذاری استان زنجان در جذب 

سرمایه های داخلی و خارجی
گسترش و ارتقاء سهم و نقش استان در تحقق چشم انداز کشور از رهگذر شتاب در افزایش شاخص سرانه 

تولید استان می تواند اهداف زیر را در پی داشته باشد.:
1 - دستیابي به شاخص میانگین ملي در برنامه هفتم  2 - عبور از شاخص میانگین ملي در پایان برنامه 
هشتم  3 - احراز جایگاه براي استان در میان قطب هاي صنعتي و کشور  4 - احراز جایگاه براي استان 

زنجان در میان قطب هاي خدمات بازرگاني کشور
همانطور که اشاره شد توجه به واحدهای تولیدی موجود از الویت های اساسی استان می باشد تحقق 

انتظارات زیر می تواند بخشی از مسائل و مشکالت واحدها را مرتفع نماید.
1 - تامین سرمایه در گردش  2 - تقسیط دیون معوقه واحدهای تولیدی  3 - درک شرایط ناشی از تحریم 

های پیش رو ، توسط بانکها و سایر موسسات و باز تعریف ارائه خدمات در انطباق با وضعیت موجود
ضمن گرامیداشت روز صنعت و معدن و تبریک مجدد به صنعتگران و معدنکاران عزیز ، امید است در 
سال حمایت از کاالی ایرانی و با اهتمام مقامات استانی و در کنار اقدامات سطح ملی شاهد تداوم و رونق 

تولید در کشور و استان زنجان باشیم. انشاا... که چنین باشد.

 صوذ یَسفی اصل

 ثسوِ تعبلی

 طرز   ٍضعیت التصبد صٌعتی ٍ هعذًی استبى سًجبى ٍثبسخَاًی ٍ هزٍر ثزاي هغتٌن صٌعت ٍ هعذى فزصتی هلی ثشرگذاضت رٍس 
 اًتظبرات اسبسی ایي ثخص اس التصبد استبى اس هزاجع هلی ٍ استبًی هی ثبضذ.

ِ در ضزایط سخت وًٌَی ثِ گزدش چزخْربي صرٌعت ٍ هعرذى    اثتذا ضوي تجلیل اس صٌعتگزاى ٍ هعذى وبراى استبى سًجبى و
تَفیمربت رٍس  ایزاًری ،   وربیي در سبل حوبیت اس ّوچٌبى استوزار ثخطیذُ اًذ ، رٍس هلی صٌعت ٍ هعذى را تجزیه هی گَین ٍ 

 .هسئلت هی ًوبین را در غلجِ ثز هطىالت ، اس خذاًٍذ هتعبل ضوب سزثبساى ٍ سزداراى عزصِ صٌعت ٍ هعذىافشٍى 

ثز اسبس آخزیي اطالعبت هٌتطزُ تَسط هزوش آهبر ایزاى ٍضعیت صٌعت ٍ هعذى استبى سًجبى ثز اسبس ضبخص ّبي التصبدي 
 ثِ ضز  جذٍل سیز هی ثبضذ. 3149در سبل 

 هیشاى ٍاحذ عٌَاى ضبخص ردیف

 1..3 درصذ ثذٍى ًفت سْن استبى اس التصبد هلی ) ارسش افشٍدُ ( 3
 .3.3 درصذ ثب ًفت

 3.11 درصذ سْن استبى اس جوعیت .

 313,191 ّشار ریبل ثذٍى ًفت سزاًِ تَلیذ ًبخبلص داخلی استبى 1
 .313,19 ّشار ریبل ثب ًفت

 311,111 ّشار ریبل ثذٍى ًفت سزاًِ تَلیذ ًبخبلص داخلی وطَر 9
 .311,44 ّشار ریبل ثب ًفت

 13.1 درصذ سْن صٌعت ٍ هعذى در التصبد استبى 1

 8.01. درصذ ثذٍى ًفت ن صٌعت ٍ هعذى در التصبد وطَرسْ 1
 4.11. درصذ ثب ًفت

 3.04 درصذ ثذٍى ًفت سْن التصبد صٌعتی ٍ هعذًی استبى اس وطَر 1
 3.34 درصذ ثب ًفت

التصربد   علیزغن ایٌىِ سْن التصبد صٌعتی ٍ هعذًی استبى اس وطَر ثبلٌسجِ لبثل اعتٌب هی ثبضذ ٍلی در راستبي تمَیت اسبسری 
رضذ ٍ تَسعِ اس رّگذر اًجبم سزهبیِ گرذاري ّربي گسرتزدُ ، در    دارد ، ًیبسهٌذ  )ثبًفت( تصبد هلیلاستبى وِ سْن ووتزي اس ا

 لبلت طز  ّبي ثشري همیبس هی ثبضذ.

فزٍضبت ٍ ، هحذٍد سبسین ثز اسبس ه در سزاًِ تَلیذ ًبخبلص داخلی، چٌبًچِ اًتظبر خَد را در دستیبثی استبى ثِ ضبخص هلی 
 888,.9ٍ ثذٍى احتسبة ًفت ثرِ  هیلیبرد ریبل  888,.1.ثِ حذٍد ثب احتسبة ًفت 3149هحبسجِ ایستب ٍ هجتٌی ثز ارلبم سبل 

سزهبیِ گذاري ًیبس دارین.ثذیْی است هیشاى سزهبیِ گذاري هَرد ًیبس ثزاسربس هحبسرجبت یَیرب ٍ ًربهز ثرِ یبیربى       هیلیبرد ریبل 
 ثبیتز خَاّذ ثَد.تَسعِ ثِ هزاتت  ضطنثزًبهِ 

تبهیي ایي هیشاى سزهبیِ گذاري اس تَاى التصبدي استبى خبرج ثَدُ ٍ ضزٍرتب ثبیذ ثِ ٍرٍد سزهبیِ اس هحل هٌبثع هلی ٍ سرزهبیِ  
ِ  گذاري ّبي خبرجی چطن دٍخت. ییطجزد ایي هْن صزفب اس رّگذر اّتوبم دٍلت ثِ اجزاي طز  ّبي گرذاري اس   ثشري سرزهبی

 هحل سْن دٍلت در فعبلیت ّبي تصذي گزي اس یه طزف ٍ ٍرٍد سزهبیِ گذاراى داخلی ٍ خبرجی ثِ استبى هوىي هی ثبضذ.

رئیس کانون کارآفرینان استان زنجان:
مصادیق فعالیت های محوری صنعت و معدن استان زنجان
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چهارشنبه 20 تیر ماه 1397
دوره جدید

زنجان، صمد  استان  کارآفرینان  کانون  عمومی  روابط  گزارش  به 
کانون  اینکه  بیان  با  استان  کارآفرینان  کانون  رئیس  یوسفی 
خود  برنامه های  مختلف  بخش های  در  زنجان  استان  کارآفرینان 
را پیگیری می کند، اظهار کرد: هدف این کانون توسعه کارآفرینی 

و توجه به این مقوله در جامعه و استان زنجان است.
استان  کارآفرینان  کانون  تخصصی  مشاوره  خدمات  ارائه  از  وی 

که  افرادی  گفت:  و  داد  خبر  مقوله  این  عالقه مندان  به  زنجان 
حوزه های  فعاالن  از  و  کار  و  کسب  توسعه  یا  ایجاد  متقاضی 

استفاده کنند. این خدمات  از  کارآفرینی هستند، می توانند 
اینکه مشاوران  به  اشاره  با  استان زنجان  رئیس کانون کارآفرینان 
این کانون در طول هفته در بخش های مختلف، مشاوره تخصصی 
به عالقه مندان کسب و کار و کارآفرینی ارائه می کنند، ابراز کرد: 

این برنامه از یکم بهمن ماه امسال آغاز شده است.
کانون  مشاوره  خدمات  از  استفاده  اینکه  به  اشاره  با  یوسفی 
کانون  دفتر  طریق  از  ثبت نام  مستلزم  زنجان  استان  کارآفرینان 
امیدی،  سعید  کرد:  خاطرنشان  است،  زنجان  استان  کارآفرینی 
افضل  مصطفی  فرزانه،  رضا  ضرابی،  محمود  مکملی،  جمشید 
افراد  جمله  از  رسولی  مرتضی  و  فتحی  زهرا  سلطانی، 

ارائه  تخصصی  مشاوره  عالقه مندان  به  که  هستند  مشاوری 
کرد. خواهند 

رئیس کانون کارآفرینان استان زنجان در پایان با بیان اینکه کمک 
کانون ها  اهداف  دیگر  از  آنها  ساماندهی  و  برتر  کارآفرینان  به 
و  جذب  و  خدمات  ارائه  مجموع  در  افزود:  می شود،  محسوب 

آموزش از طریق این کانون پیگیری می شود.

peo�( تجزیه و تحلیل افراد : hppy.com  مترجم: مریم مرادخانی منبع:
ple analytics( یک رویکرد نوظهور در حوزه منابع انسانی است. این 
روش، داده های سنتی منابع انسانی را با انبوهی از داده های به دست آمده از 
اپلیکیشن های موبایل و نرم افزارهای سنجش مشارکت و بازخورد، ترکیب 
می کند تا بفهمیم کارکنان در چه حالند و این در عملکرد آنها چه تاثیری دارد. 
 این داده ها اگر به درستی تفسیر شوند، بسیار ارزشمندند و عملیات های 
منابع انسانی را قابل پیش بینی می کنند تا بتوانیم مسائلی مثل بهره وری فروش، 
کانال های رهبری یا گردش نیروی کار را مدیریت کنیم. مدیران منابع انسانی 
با استفاده از این داده ها و با کمک تفکر طراحی و ترسیم کارمند ایده آل )که در 
بخش قبل به آن اشاره شد(، می توانند غیبت و گردش نیروی کار را پیش بینی 
کنند، ارتباطات داخلی را تقویت کنند و برای آموزش و توسعه کارکنان، 

برنامه های موثر طراحی کنند.
این تحلیل ها به منظور مدلسازی و پیش بینی استفاده می شوند تا سازمان ها 
بتوانند میزان بازگشت سرمایه های انسانی خود را به حداکثر برسانند، به 
سواالت مرتبط با نیروی کار به سرعت پاسخ دهند، ریسک های احتمالی 
را کنترل و گرایشات جدید را شناسایی کنند. این روش، پتانسیل های 
گسترده ای دارد، چون داده هایی در اختیار شما می گذارد که ملموس هستند. 
این داده ها کمک می کنند استعدادهای برتر را جذب، حفظ و مشارکت آنها را 
جلب کنید. »توماس دیون پورت«، »جین هریس« و »جرمی شاپیرو« از مجله 
کسب وکار هاروارد در مقاله مشترکشان به برخی از مزایای این روش اشاره 

کرده اند:
● تقریبا همه شرکت های مورد مطالعه ما می گویند که به مشارکت کارکنان 
اهمیت می دهند اما برخی از این شرکت ها، از جمله استارباکس و بست بای، 
پا را فراتر گذاشته و توانسته اند ارزش افزایش 1/ 0 درصدی مشارکت کارکنان 
در یک فروشگاه را به طور دقیق اندازه گیری کنند. مثال در بست بای، این 
ارزش در یک فروشگاه، بیش از 100 هزار دالر است، یعنی باعث افزایش 

100 هزار دالری درآمد ساالنه عملیاتی آن فروشگاه می شود.
● بسیاری از شرکت ها، فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر را ترجیح می دهند 
اما دو شرکت AT&T و گوگل از طریق تجزیه و تحلیل کمی، به این 
نتیجه رسیده اند که یک قابلیت »ثابت شده«، معیار مناسب تری برای پیش بینی 
عملکرد در شغل مربوطه است. منظور از قابلیت ثابت شده، کارمندی است 
که قابلیت های الزم برای انجام یک پروژه را دارد و سابقه کارش این ادعا 

را تایید می کند.
● فرسایش نیروی کار )attrition( اگر برای مدیران قابل پیش بینی باشد، 
کمتر مشکل زاست. فرسایش یعنی کاهش نیروی کار به دالیل طبیعی مثل 
بازنشستگی یا فوت کارمند. شرکت »اسپرینت« فاکتورهایی را برای پیش بینی 
اینکه کدام کارمند پس از مدت کوتاهی سازمان را ترک خواهد کرد، شناسایی 

کرده.
● نخستین کسانی که از روش تجزیه و تحلیل افراد استفاده کردند، تیم های 
ورزشی بودند. آنها مبالغ هنگفتی را صرف حوزه استعدادها می کنند. باشگاه 
آث. میالن برای حفظ سرمایه گذاری اش، واحد پزشکی خودش را راه اندازی 
کرده است. این واحد با بهره گیری از چیزی حدود 60 هزار داده برای هر 
بازیکن، به تیم کمک می کند تا سالمت و تناسب اندام بازیکن را اندازه گیری 

کند و برای بستن یا تمدید قرارداد با افراد، تصمیم گیری کند.
● در گزارش ساالنه شرکت »دیلویت« در رابطه با گرایش های سرمایه انسانی 
نیز به روش های خالقانه استفاده از داده ها به منظور افزایش بازدهی فرآیندها و 

منابع انسانی اشاره شده است.
● یک شرکت فروش تا حدی در زمینه تجزیه و تحلیل داده های منابع انسانی 
مهارت پیدا کرده که می تواند براساس داده های مربوط به کارمند در شبکه های 

اجتماعی، احتمال ماندن یا رفتنش را در عرض چند هفته پیش بینی کند.
● در یک شرکت دیگر، چون همه کارکنان به یک اندازه از پاداش بهره 
می بردند، کارکنان دارای عملکرد متوسط، همیشه راضی و خوشحال بودند. 
اما کارکنان ممتاز از این وضعیت راضی نبودند و شرکت را ترک می کردند، به 

امید یافتن جایی که واقعا از زحماتشان قدردانی کند.
● گوگل که سال ها از تست ها و مصاحبه ها برای جذب نیرو استفاده می کرد، 
پس از بررسی داده ها دریافت که پس از مصاحبه چهارم، هر مصاحبه ای تقریبا 
وقت تلف کردن است. این کشف جدید، نه تنها بازدهی استخدام را افزایش 
داد بلکه به این شرکت کمک کرد تا فاکتورهای مدیریتی موثر در عملکرد 

کارکنان را کشف کند.
وقت آن رسیده که منابع انسانی آن گام بزرگ را بردارد و با مدیر ارشد اجرایی 
همکاری کند؛ کاری که واحدهای مالی طی چند دهه اخیر انجام داده اند. با 
کمک داده ها، مدیر ارشد منابع انسانی می تواند به مدیر ارشد اجرایی کمک 

کند تا استعدادها را خلق و وظایفشان را تعیین کند )به ویژه کارکنان کلیدی( 
و نقش و اهمیت منابع انسانی را در تصمیم گیری های مهم ثابت کند. »وظیفه 

مدیر ارشد منابع انسانی، ارزش آفرینی از طریق سرمایه های انسانی است«.
  اندازه گیری بازگشت سرمایه های انسانی

»برندا زیمرمن« از دانشگاه یورک کانادا می گوید سیستم های چندجزئی 
)complex( ازجمله نظام های قضایی-کیفری، خدمات درمانی و مدارس، 
مثل یک ماشین صنعتی هستند که قطعات متحرک بسیاری دارد. در این 
سازمان ها، تحوالت به سرعت رخ می دهد و افرادی که دارای طیف وسیعی 
از مهارت ها هستند به وفور یافت می شوند. اما هیچ مرکز کنترلی وجود ندارد 
که این قطعات مستقل را در یک فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متغیر، با 
یکدیگر هماهنگ کند. اما سیستم های پیچیده )complicated( رهبران ماهر 
و منطقی، تصمیم گیری باال به پایین و اعمال تدریجی سیاست ها را ترجیح 
می دهند. در این سیستم ها همه چیز به دقت و طبق روال همیشگی انجام 

می شود و به ندرت تحولی رخ می دهد.
اما چرا باید میان این دو سیستم تمایز قائل شویم؟ چون این دو نسبت به اعمال 
تغییرات و برنامه ریزی برای تغییر، دو رویکرد متفاوت دارند. شرکت هایی که 
دارای سیستم های پیچیده هستند، )مثل هواپیمایی ها، خودروسازی، بانکداری 
سرمایه گذاری و شرکت های نرم افزاری و سخت افزاری( ابتدا یک طرح دقیق 
از آنچه قرار است تغییر کند، ترسیم می کنند، از جمله مراحل اعمال تغییر و 
غلبه بر مقاومت کارکنان نسبت به تغییر. سپس سعی می کنند تغییر در عملکرد 
کارکنان که ناشی از اعمال تغییرات است، به حداقل برسد. یک روش کامال 

منطقی، ماشینی و تدریجی.
ما معتقدیم اندازه گیری بازگشت سرمایه های انسانی یک مشکل پیچیده است 
که با یک برنامه ریزی منطقی قابل حل است. مشکل بسیاری از شرکت ها 
همین جا است: تفسیر داده ها و کشف ارتباط میان داده ها و نتایج. ارزیابی 
تاثیر نقاط تماس )نقاط تعامل کارمند با سازمان( و ارتباط آن با حفظ و جلب 
مشارکت کارکنان، هدف نهایی تجزیه و تحلیل افراد است، که دست یافتنی 
است، البته با یک رویکرد منطقی. گام اول: گام اول برای محاسبه بازگشت 
سرمایه های انسانی، تشکیل یک تیم متعهد و تعیین بودجه است. اعضای 
این تیم باید یکی از این مهارت ها را داشته باشند: تخصص در منابع انسانی، 
تخصص در پایگاه دانش IT، تخصص در زمینه آمار، ریاضی و پژوهش 
عملیاتی. رهبری این پروژه ها بر عهده مدیران اجرایی است. البته مدیران 
سطوح مختلف نیز باید همکاری کنند تا تمامی متغیرها شناسایی شوند و یک 

تصویر کلی از برنامه منابع انسانی در دست باشد.
عالوه بر بررسی شاخص های کلیدی عملکرد، مدیران منابع انسانی باید رابطه 
میان مشارکت کارکنان و بهره وری، پاداش و حفظ نیروی کار و همچنین، 
رابطه میان استخدام و حفظ نیروی کار را اندازه گیری کنند. هدف از کشف 
این ارتباطات، تصمیم گیری بهتر و اصالح فرآیندها و برنامه های منابع انسانی 
است. اگر مشارکت کارکنان را به عنوان یکی از شاخص های کلیدی عملکرد 
در نظر بگیریم، می بینیم که روی اهداف مهم کسب وکار تاثیر دارد، از جمله: 
افزایش حفظ نیروی کار، افزایش سود، فروش بیشتر، افزایش سهم بازار، 

خدمات مشتری بهتر و برند کارفرمای قدرتمند.
سازمان هایی که برنامه های مشارکت را اجرا می کنند، می گویند که 91 درصد 
کارکنانی که مشارکت باال دارند، همیشه )یا تقریبا همیشه( در محل کار سنگ 

تمام می گذارند.    
برخی از شاخصه های کلیدی عملکرد منابع انسانی که با اهداف کسب وکار 
ارتباط تنگاتنگ دارند و می توانند بازگشت سرمایه های انسانی را نشان دهند، 

از این قرارند:
● سهم فروش/ به ازای هر نفر

● بهره وری/ هر نفر
● هزینه نیروی انسانی/ هر نفر

●هزینه آموزش/ هر نفر
● پس انداز GMP/ به ازای هر نفر

● هزینه استخدام/ ساالنه
● کاهش ساالنه واحد »نفر-روز« )نفر-روز یا man�day به معنای میزان 

کاری است که یک نفر در طول یک روز انجام می دهد(.

● کاهش سوانح/ ساالنه )سوانح جدی مثل کاهش ظرفیت درآمد. سوانح 
جزئی مثل غیبت کمتر از سه روز(

● هزینه رفاه/ به ازای هر فرد
یافتن یک راه حل مناسب برای منابع انسانی

  انتخاب تکنولوژی مناسب: این روزها منابع انسانی برای اندازه گیری این 
شاخص ها، چاره ای ندارد جز اینکه نرم افزارهای قدیمی را کنار بگذارد و یک 
روش پیشرفته را جایگزین کند. اما عجله نکنید. باید زمان بگذارید، تمامی 

جوانب را بسنجید و سپس راه حل مناسب را انتخاب کنید.
انسانی  منابع  صنعت  در   )cloud( ابری  رایانش  بر  مبتنی  روش های 
پیشرو هستند. بازگشت سرمایه انسانی آنها دو برابر بیشتر از نرم افزارهای 
»درون سازمانی« است. موسسه Nucleus در سال 2015 یک نظرسنجی 
تحت عنوان »هدف از خرید« برگزار کرد تا ببیند شرکت ها برای مدیریت 
سرمایه های انسانی خود چه تکنولوژی هایی را ترجیح می دهند. کاشف به 
عمل آمد که از هر 10 معامله، حدود 7 معامله، تکنولوژی های مبتنی بر رایانش 
ابری هستند. 9 ماه طول می کشد تا این تکنولوژی در منابع انسانی راه اندازی و 
اجرا شود در حالی که تکنولوژی های درون سازمانی 15 ماه زمان الزم دارند.

هنگام تصمیم گیری برای خرید یک تکنولوژی مناسب، باید لیستی از 
کارکردها و ویژگی های مورد نظر خود تهیه کنید تا بتوانید بهتر تصمیم بگیرید. 

پیش از خرید، این موارد را در نظر بگیرید:
● قابلیت های محصول

● قابلیت تک کدی
● خدمات اضافی

● کاربردپذیری
● روش ها و راهنمای راه اندازی

● تجربه سایر کاربران
● امنیت

● مدیریت ذخیره داده ها
● تجزیه و تحلیل و گزارش

● پشتیبانی از مشتری
● ارجاع و رضایت مشتری

● گستره جغرافیایی
 ادغام سیستم جدید در سیستم های فعلی:  همزمان با پیوستن سازمان ها به 
انقالب داده های بزرگ، همه چیز قابل ردیابی، اندازه گیری و ارزیابی می شود، 
از داده های مالی مهم گرفته تا داده های مربوط به بازدهی عملیاتی، فروش 

و بازاریابی.
واحدهای منابع انسانی برای آنکه مدیریت بهتری داشته باشند، به داده های 
خودشان رجوع می کنند. اما مدیران ارشد سازمان به عملکرد منابع انسانی 
اهمیت نمی دهند. آنچه برای این مدیران مهم است، سودآوری، رشد، نوآوری 
و توانایی حفظ مشتریان است. مدیران به کسب وکارشان اهمیت می دهند، نه 

به منابع انسانی.
  ادغام شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی با اهداف کسب وکار: 
داده های منابع انسانی باید به اتاق هیات مدیره راه پیدا کنند. گرچه بسیاری از 
مدیران منابع انسانی سال هاست که به اهمیت این داده ها پی برده اند اما هنوز 
راه درازی در پیش دارند. مدیران اجرایی با کمک داده های مربوط به کارکنان 
به درک بهتری از سازمان می رسند. با کمک این داده ها می توانند تصمیمات 
آگاهانه تری بگیرند، نه تنها در حوزه منابع انسانی، بلکه در سایر حوزه ها.
جلسات مدیران می تواند به مقوله تجزیه و تحلیل کارکنان اختصاص پیدا کند. 
دو سناریو وجود دارد: 1.جلسات مستقل که فقط و فقط حول محور منابع 
انسانی هستند. 2. جلسات ادغامی که پا را فراتر گذاشته و داده ها را در یک 
بستر کلی تر و در رابطه با اهداف کسب وکار بررسی می کنند. اینکه کدام یک 
از این دو سناریو را انتخاب می کنید، کامال به اطالعات و داده هایی که در 

دست دارید بستگی دارد.
فرض کنید قصد دارید این چهار شاخصه کلیدی منابع انسانی را در یکی از 
جلسات مدیران مطرح کنید: مشارکت، گردش کار داوطلبانه، حفظ نیروی 

کار، بهره وری کارکنان
سناریوی اول می تواند به این شکل باشد:  افزایش 8 درصدی مشارکت. 

افزایش 3 درصدی حفظ کارکنان. کاهش 2 درصدی گردش داوطلبانه. 
افزایش 4 درصدی بهره وری کارکنان.وقتی این داده ها را تنها در محدوده 
منابع انسانی بررسی می کنیم، به نکات جالبی در رابطه با استراتژی مشارکت 
می رسیم: مشارکت کارکنان به حفظ آنها و افزایش بهره وری آنها می انجامد و 
بر عکس، افزایش حفظ نیروی کار و کاهش گردش کار می تواند مشارکت 
کارکنان را افزایش دهد. هر یک از این نکات به نوبه خود معتبر هستند. 
بستگی دارد که سازمان شما روی کدام موضوع تمرکز داشته باشد. اگر هدف 
اصلی شما در 12 ماه گذشته، حفظ نیروی کار بوده باشد، نتیجه تالش های 
شما، چیزی نیست جز افزایش مشارکت.سناریوی دوم:  وقتی داده های 
منابع انسانی در یک مقیاس بزرگ تر جمع آوری و ارزیابی می شوند و با 
داده های حوزه های دیگر مقایسه می شوند، درک و دریافت بهتری از نحوه 
عملکرد سازمان خواهیم داشت، البته از زاویه منابع انسانی. فروش، پشتیبانی 
مشتری و تیم های مرتبط با مشتری از جمله حوزه هایی هستند که می توانیم از 
داده هایشان استفاده کنیم و این داده ها را مثال با میزان رضایت مشتری مقایسه 
کنیم.یکی از مفروضات این است که شرکت، اقداماتی در راستای کاهش 
گردش کار انجام داده که به افزایش مشارکت منجر شده است )8 درصد(. از 
طرفی، رضایت مشتری نیز 15 درصد افزایش داشته.این داده ها نشان می دهند 
که افزایش مشارکت کارکنان در واحدهای مرتبط با مشتری، روی رضایت 

مشتری تاثیر می گذارد.
نکات مهمی که باید هنگام جمع آوری داده ها در نظر داشته باشید:

1. داده ها باید با فعالیت های محوری سازمان مرتبط باشند
2. دقت داده ها به نحوه ادغام آنها بستگی دارد.

3. هرچه نظرسنجی های کارکنان، ساده تر و به فعالیت های روزانه کارکنان 
مرتبط باشند، نرخ پاسخ دهی کارکنان و مشارکتشان در نظرسنجی بیشتر 

خواهد بود.
برای ادغام داده های منابع انسانی با سایر داده ها، به کجا رجوع کنیم؟

می توانید به ابزارهایی رجوع کنید که سازمان ها برای جمع آوری داده ها استفاده 
می کنند، از جمله:

)CRM( 1. سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری
2. رضایت مشتری

)ERP( 3. برنامه ریزی منابع انسانی
)TMS( 4. سیستم های مدیریت وظایف

5. یکپارچه سازی نرم افزارهای شبکه داخلی
6. داده های مربوط به شاخص های کلیدی عملکرد

ریسک ایجاد تحوالت دیجیتال 
نویسنده: Tom Puthiyamadam مترجم: امیر علی رمدانی تام پوتیامادام 
مدیر خدمات دیجیتال شرکت PwC واقع در شهر نیویورک است. او رهبری 
سیستم های دیجیتال شرکت را عهده دار است و بر تجریبات شرکت نظارت 
و برای خلق تجربیات نسل بعدی دیجیتال و ارائه آن به مصرف کنندگان، 
کارکنان و شرکا به مشتریان کمک می کند. او حدود هفت سال قبل مسوولیت 
مدیریت پروژه تحول دیجیتال را بر عهده داشت و فکر می کرد همه چیز را 
درست انجام می دهد. اما پس از گذشت چند ماه پروژه به حاشیه کشیده شد 
و هیات مدیره شخص ثالثی را برای تحقیق درباره اشتباهات، وارد پروژه کرد 
و در نهایت پروژه شکست خورد. آنها پس از بررسی متوجه دو دلیل اصلی 
شدند. اول اینکه اگرچه اهداف پروژه به خوبی تعریف شده بود اما ارتباط 
مناسبی با مشتریان نداشت و دوم، آنها در مورد اینکه چگونه این شرکت در 
حال حاضر کار می کند تفکر می کردند، نه اینکه چگونه در آینده کار می کند. 
در ادامه تجربه تام پوتیامادام را از این شکست می خوانیم: من از این شکست  
تجربیات زیادی آموختم. من تمرکز زیادی  روی خروجی ها و فناوری های 
نوین کرده بودم که به نوبه خود می توانست کسب و کار مرا متحول سازد اما 
به قدر کافی در مورد تصویر آینده فعالیت ها و چگونگی توانایی کسب و کار 
خود در کمک به مشتریان در بلندمدت برنامه ریزی نکرده بودم. از همه مهم تر، 
من دچار غرور شده بودم و احساس می کردم پاسخ تمام سواالت و ابهامات 
را در ابتدای امر می دانم و از یادگیری در حین فرآیند کار استقبال نمی کردم. 
بزرگ ترین و مهم ترین درسی که فرا گرفتم این بود که هیچ مشاوری نباید 
ایده ها یا روش های نوین معمول را به همه مشتریان ارائه دهد زیرا هر مشتری 

نیاز منحصر به فرد خود را دارد و باید خدماتی مناسب با نیاز هر مشتری 
ارائه شود.در طول هفت سال اخیر من این روش کاری را اتخاذ کردم که از 
دیدگاه های مختلف استفاده کنم و همه کاربران را وارد بحث دگرگونی کردم. 
امروزه کامال واضح است که تحول دیجیتال در مورد شروع یک محصول 
تکنیک محور جدید یا شکل گیری تجربه یک مشتری نیست. همچنین یک 
روند ساده اتوماسیون نیست بلکه در مورد ایجاد یک روش خالقانه، کلی نگر 

و جدید برای یک کار گروهی و به منظور انجام فعالیت شرکت ها است.
  چرا تحوالت دیجیتال شکست می خورد؟

تجربه به من آموخت که چرا بسیاری از تحوالت دیجیتال شکست می خورد. 
شرکت ها از تغییر واقعی به دلیل هرج و مرج های اجتناب ناپذیر آن هراس دارند. 
از آنجا که عدم اطمینان موجب بروز ریسک پذیری طبیعی می شود، ما از 
انجام تحول واقعی جلوگیری می کنیم. حتی اگر تکنولوژی، تغییرات اطراف 
ما را شتاب دهد. به همین جهت مدیران تغییرات را جعل می کنند یا گام های 
کوتاهی را بر می دارند. آنها به دنبال تطبیق فناوری های جدید هستند تا به نظر 

رسد که آنها دارند تغییرات را ایجاد می کنند.
در بحث تغییرات مهم این نیست که فناوری های جدید را سریع تر بپذیریم، 
بلکه نکته حائز اهمیت، تغییر رفتار همه مدیران، اطمینان بخشی به پرسنل و 
حفظ مهارت های آنها است. در بسیاری از مواقع نوع تغییر رفتاری که مورد 
نیاز است، منجر به اختالل در فعالیت ها و عملکرد می شود. باور کنید یا نکنید، 
ناراحتی و پریشانی یکی از نشانه هایی است که پرسنل را به چالش می کشد 
اما این اختالل به صورت موقتی است.پذیرش برخی از عدم اطمینان ها اولین 
گام برای اعمال تغییر صحیح است. حتی ورود به اهداف شرکت، نتایج 
و اطالعات ارزشمندی را فراهم می کند و این امکان را برای بازسازی و 
بهبود مدل کسب و کار شما در جهت توسعه در آینده میسر می سازد. در هر 
سازمان با مقیاس بزرگ یا کوچک، ترس از شکست ما را مجبور می کند 
تصمیمات سخت را کنار بگذاریم و از پذیرش موضوعاتی که از آن مطلع 
نیستیم اجتناب کنیم. ما به فرآیندهای کهنه عادت کرده ایم و خود باعث رکود 
سازمان ها شده ایم. اگر ما می خواهیم کسب و کارهای چابک و سازگاری 
را ایجاد کنیم باید بر عادت های اشتباه خود غلبه کنیم.مدیران باید بپذیرند 
که مغلوب شدن در برابر عادت ها، به منزله از دست رفتن شرکتی است که 
خواهان تغییر و تحول آن هستند. به جای تصور اشتباه در مورد اینکه تمامی 
پاسخ ها را می دانید، بر پرسیدن سواالت صحیح متمرکز شوید و از پاسخ های 
آن نهراسید.واشنگتن پست را در نظر بگیرید. پیش از اینکه مدیرعامل آمازون 
)جف بزوس( روزنامه را در سال 2012 خریداری کند، به نظر می رسید که 
هیچ راهی برای موفقیت ندارد. به دلیل کاهش قیمت تبلیغات، درآمد او نیز 
کاهش یافته بود و خود نیز نتوانسته بود با فروش آنالین، آگهی ها را جایگزین 
کند. اما بزوس ریسک پذیر بود. تحت مدیریت بزوس، به سرعت واشنگتن 
پست در دو شاخه مردم و فناوری سرمایه گذاری کرد. یک سیستم عملکرد 
بسیار پیشرفته موفق آمیز را به سایر روزنامه ها فروخت. این شرکت دارای 
دپارتمان فناوری نبود و فقط چند سیستم معدود برای جذب استعدادهایی که 
برای تغییر مورد نیاز بود وجود داشت. اما در حال حاضر دارای 250 کارمند 
است و با توجه به چشم انداز شرکت، به راحتی قادر است افراد جدیدی را 
برای ایجاد تغییرات در شرکت استخدام کند.راهکارهای دیگر مانند ایجاد 
یک سیستم پرداخت جامع )برای تشویق اشتراک گذاری دیجیتال(، گسترش 
پوشش های بین المللی و افزایش تالش های تحقیقاتی از دیگر اقدامات وی 
بود. بسیاری از این روش ها نتایج مثبتی به همراه داشت و به تحول دیجیتال او 
کمک قابل توجهی کرد. در حال حاضر درآمد تبلیغات دیجیتال آنها بیش از 
100 میلیون دالر است که در سه سال گذشته هرسال به میزان دو برابر افزایش 
می باید. تا اواخر سال 2017 روزنامه بیش از یک میلیون مشترک دیجیتال 
داشت، یعنی سه برابر آنچه سال گذشته بوده است. سال گذشته دومین سال 
سودآور متوالی شرکت بود. بیش از 50 نرم افزار در وب سایت روزنامه اجرا 
می شود و این شرکت در طول فعالیت به تعداد کارمندان خود اضافه می کند. 
در ماه ژانویه 2018 ناشری با نام »فرد راس« موفقیت را با یادگار گذاشتن 
یک جمله خاطره انگیز برای کارکنان این چنین تعبیر کرد: »در سال 2018 
فقط واشنگتن پست می تواند یک استارت آپ 140 ساله باشد.« مطمئنا این 
موضوع کمک می کند شرکت درآمدهای بسیاری داشته باشد. اما تحوالت 
دیجیتال واقعی را نمی توان در یک شب یا به تنهایی و فقط با تکیه بر پول 
انجام داد. راه حل های دیجیتال باید مختص هر شرکت طراحی شوند. درک 
عدم قطعیت ها که با تحول دیجیتال همراه است، در ابتدا آسان نخواهد بود. 
ممکن است ترس از شکست شما را به عقب بازگرداند. اما با در نظر گرفتن 
عدم قطعیت ها و پذیرفتن اینکه شما تمام پاسخ ها را نمی دانید و به تدریج 

تجربه می کنید، دانه هایی که می کارید در آینده ثمر می دهد.

راهکارهایی برای افزایش بازگشت سرمایه های انسانی 
یک رویکرد نوظهور در حوزه منابع انسانی 

سرفصل های آموزشی
• 5 قدم برای تبدیل شدن از یک کارمند به یک کارآفرین

• ویژگی های استارت آپ
• چگونه یک استارت آپ راه اندازی کنیم؟

• مراحل ایجاد و توسعه کسب و کار دیجیتال
• دالیل شکست استارت آپ ها

• تحلیل کلیپ های آموزشی مرتبط

مخاطبان سمینار :
• دانشجویان رشته های مدیریت، کارآفرینی و...

• مدیران استارت آپ ها
• افراد جویای شغل دوم

• کارآفرینان
• افرادی که می خواهند کسب و کار سنتی شان را به کسب و کار 

دیجیتال تبدیل کنند
مدرس دوره: دکتر بابک ناصحی

 

کارگاه دانشگاه صنعتی اصفهان
 کارگاه مدل و برنامه کسب و کار به طور کامل نحوه نوشتن برنامه 

های مالی و کسب وکار را برای استارتاپ ها آموزش می دهد. 

شتابدهنده  زیرمجموعه  های  استارتاپ  برای  کارگاه  در  شرکت 
دیموند رایگان می باشد

سر فصل های سمینار:
• آشنایی با مفاهیم برندینگ

• 5 اشتباه فاحش آنالین برندینگ
• شخصی سازی در آمازون

• معیارهای اصلی ارزیابی برندینگ
• برندسازی در شبکه های اجتماعی
• تحلیل کلیپ های آموزشی مرتبط

مخاطبان سمینار:
• مدیران بازاریابی

• دانشجویان رشته های مدیریت
• مدیران استارت آپ ها

• کارشناسان تبلیغات
مدرس دوره: دکتر بابک ناصحی

 
 

کارگاه آموزشی مالکیت معنوی و ثبت ایده ها 
مدرس: حمید نجفی

)کارآفرین موفق دز طمینه تولید رسانه های دیجیتال(
محل برگزاری: پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی 

علوم پایه زنجان

 

کارگاه آموزشی راهکارهای بالک چین و فناوری فین تک

مدرس:کمال الدین اکرامی
)مدرس بانکداری  الکترونیک(

محل برگزاری: پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
علوم پایه زنجان

 
کارگاه آموزشی دیجیتال مارکتینگ

مدرس دوره:سعید شجاعی
)مدیر وبسایت همیار الکسا(

مکان : اصفهان_ موسسه ادبیان صبح قلم امید

 

آشنایی با مسائل حقوقی شرکت های نوپا
مدرس دوره: دکتر محمد جعفر نعناکار

مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری
مکان: زاهدان

برگزارکننده ی رویداد:
و  سیستان  استان  فاوای  نوپای  کسب وکارهای  استانی  مرکز 

بلوچستان
مرکز استانی کسب وکارهای نوپا

 
کارگاه آموزشی اعتبارسنجی ایده و محصول

مدرس دوره: مانوئل اوهانجانیانس
موسس و مدیر وبسایت ایسمینار

مکان: زاهدان
برگزارکننده ی رویداد:

و  سیستان  استان  فاوای  نوپای  کسب وکارهای  استانی  مرکز 
بلوچستان

مرکز استانی کسب وکارهای نوپا

رویداد های کار آفرینی / سمینار کارآفرینی دیجیتال
 
 
 
 
 
 
 

 

 هخاطباى سویٌار :

 ...ٍ داًطجَیاى رضتِ ّای هذیریت، کارآفریٌی 
 هذیراى استارت آپ ّا 
 افراد جَیای ضغل دٍم 
 کارآفریٌاى 
 افرادی کِ هی خَاٌّذ کسب ٍ کار سٌتی ضاى را بِ کسب ٍ کار دیجیتال تبذیل کٌٌذ 

 ًاصحی بابک دکتر هذرس دٍرُ:

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

اصفْاى_صٌعتی_داًطگاُ_کارگاُ  

 
 

 بِ طَر کاهل ًحَُ ًَضتي برًاهِ ّای هالی ٍ کسب ٍکار را مذل و برنامه کسب و کار کارگاُ 
  .برای استارتاپ ّا آهَزش هی دّذ

 
ذشتابذهنذه دیمونذ رایگان می باش شرکت در کارگاه برای استارتاپ های زیرمجموعه  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 سر فصل های سمینار:

 آضٌایی با هفاّین برًذیٌگ 
 5 اضتباُ فاحص آًالیي برًذیٌگ 
 ضخصی سازی در آهازٍى 
 هعیارّای اصلی ارزیابی برًذیٌگ 
 برًذسازی در ضبکِ ّای اجتواعی 
 تحلیل کلیپ ّای آهَزضی هرتبط 

 مخاطبان سمینار:

 هذیراى بازاریابی 
 داًطجَیاى رضتِ ّای هذیریت 
 هذیراى استارت آپ ّا 
  تبلیغاتکارضٌاساى 

 دکتر بابک ناصحی مذرس دوره:

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 کارگاٍ آهوزشی هالکیت هعٌوی و ثبت ایدٍ ُا 

 هدرش: حوید ًجفی

 )کارآفریي هوفق دز طویٌَ تولید رضاًَ ُای دیجیتال(

برگساری: پارک علن و فٌاوری داًشگاٍ تحصیالت تکویلی علوم پایَ زًجاى هحل  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 کارگاٍ آهوزشی راُکارُای بالک چیي و فٌاوری فیي تک

 هدرش:کوال الدیي اکراهی

 )هدرش باًکداری  الکتروًیک(

 هحل برگساری: پارک علن و فٌاوری داًشگاٍ تحصیالت تکویلی علوم پایَ زًجاى

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
آمٌزشی دیجیتال مارکتینگکارگاه   

 مدرس دًره:سعید شجاعی

 )مدیر ًبسایت ىمیار الکسا(

 مکان : اصفيان_ مٌسسو ادبیان صبح قلم امید

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 آشنایی با مسائل حقٌقی شرکت ىای نٌپا

دکتر محمد جعفر نعناکار هدرش دورٍ:  

 هشاور حقوقی و وکیل پایَ یک دادگطتری

 هکاى: زاُداى

:رویداد ی برگسارکٌٌدٍ  

بلوچطتاى و ضیطتاى اضتاى فاوای ًوپای وکارُای کطب اضتاًی هرکس  

ًوپا وکارُای کطب اضتاًی هرکس  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 کارگاه آمٌزشی اعتبارسنجی ایده ً محصٌل

مانٌئل اًىانجانیانس هدرش دورٍ:  

 هوضص و هدیر وبطایت ایطویٌار

 هکاى: زاُداى

رویداد: ی برگسارکٌٌدٍ  

بلوچطتاى و ضیطتاى اضتاى فاوای ًوپای وکارُای کطب اضتاًی هرکس  

ًوپا وکارُای کطب اضتاًی هرکس  

 

 

 

 

 رئیس کانون کارآفرینان استان زنجان 
مطرح کرد

ارائه خدمات مشاوره تخصصی 
کارآفرینی به عالقه مندان در 

زنجان
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فعالیت های تخصصی و صادراتی استان زنجان در بخش صنعت و معذن بر  -1جذول 
 1334اساس شاخص ضریب مکانی مبتنی بر حسابهای ملی و منطقه ای در سال 

 ضزیة هناًی رضتِ فعالیت ّای هعذًی ٍ صٌعتی

   استخزاج هعذى

 42.81 استخزاج سایز هعادى

   صٌعت

 43.62 ّای تَتَى ٍ تٌثامَ تَلیذ فزآٍردُ

 4.36 تَلیذ هٌسَجات

 43.11 ّای ماغذی تَلیذ ماغذ ٍ فزآٍردُ

 8.33 ّای ضثط ضذُ چاج ٍ تنثیز رساًِ

 6..4 ّای الستینی ٍ پالستینی تَلیذ فزآٍردُ

 1..4 تَلیذ فلشات پایِ

 1.84 تَلیذ تجْیشات تزقی

 4.12 تَلیذ سایز تجْیشات حول ٍ ًقل 

 

 

 

سهم فعالیت های منتخب استان زنجان از کشور در بخش صنعت و  -2جذول 
 1334معذن مبتنی بر حسابهای ملی و منطقه ای در سال 

 درصذ رضتِ فعالیت ّای صٌعتی ٍ هعذًی

 1..4 استخزاج سایز هعادى

 4.31 صٌعت ساخت

 64.42 ّای تَتَى ٍ تٌثامَ تَلیذ فزآٍردُ

 6.41 تَلیذ هٌسَجات

 4.21 تَلیذ پَضاك

 .63.4 ّای ماغذی تَلیذ ماغذ ٍ فزآٍردُ

 48.. ّای ضثط ضذُ چاج ٍ تنثیز رساًِ

 8.38 ّای الستینی ٍ پالستینی تَلیذ فزآٍردُ

 8.32 تَلیذ فلشات پایِ

 2.18 تَلیذ تجْیشات تزقی

 8.28 تَلیذ سایز تجْیشات حول ٍ ًقل 

 4.13 تَلیذ سایز هصٌَعات

 

 

 

ترکیب فعالیت های صنعتی و معذنی کشور و زنجان مبتنی بر حسابهای ملی و منطقه ای  -3جذول 
 1334در سال 

 سًجاى )درصذ( مطَر )درصذ( رضتِ فعالیت ّای صٌعتی ٍ هعذًی

 411.11 411.11 استخزاج هعذى

 1.11 8..31 استخزاج ًفت خام ، گاس طثیعی ٍ خذهات پطتیثاًی هعادى

 411.11 12.. استخزاج سایز هعادى

 411.11 411.11 صٌعت

 41.13 11..4 تَلیذ هحصَالت غذایی

 .1.1 3..1 اًَاع آضاهیذًیْاتَلیذ 

 6.68 1.81 ّای تَتَى ٍ تٌثامَ تَلیذ فزآٍردُ

 1.64 8.31 تَلیذ هٌسَجات

 4.68 4.61 تَلیذ پَضاك

 1.11 1.11 ّای ٍاتستِ تَلیذ چزم ٍ فزآٍردُ

 4.14 .6.6 تَلیذ چَب ٍ هحصَالت چَتی تِ جش هثلواى، حصیز ٍ هَاد حصیز تافی

 11..6 4.22 ّای ماغذی تَلیذ ماغذ ٍ فزآٍردُ

 6..4 1..1 ّای ضثط ضذُ چاج ٍ تنثیز رساًِ

 1.48 44.13 ّای حاصل اس پاالیص ًفت  تَلیذ مل، فزآٍردُ

 8.18 41.11 ّای ضیویایی تَلیذ هَاد ضیویایی ٍ فزآٍردُ

 1.11 6.84 ّای دارٍیی ٍ ضیویایی ٍ گیاّی دارٍّا ٍ فزاٍردُتَلیذ 

 81.. 6.14 ّای الستینی ٍ پالستینی تَلیذ فزآٍردُ

 8.12 32.. ّای هعذًی غیزفلشی تَلیذ سایز فزآٍردُ

 .41.1 3.86 تَلیذ فلشات پایِ

 4.41 1..1 آالت ٍ تجْیشات هحصَالت فلشی ساختِ ضذُ، تِ جش هاضیيتَلیذ 

 1.12 4.62 ای، النتزًٍینی ٍ ًَری تَلیذ هحصَالت رایاًِ

 44.18 8.12 تَلیذ تجْیشات تزقی

 1.33 6.16 تٌذی ًطذُ در جای دیگز آالت ٍ تجْیشات طثقِ تَلیذ هاضیي

 .8.1 1.43 تزیلز  ٍسایل ًقلیِ هَتَری، تزیلز ٍ ًینتَلیذ 

 4..1 1.61 تَلیذ سایز تجْیشات حول ٍ ًقل 

 1.46 1.28 تَلیذ هثلواى

 .1.2 4.12 تَلیذ سایز هصٌَعات

 1.81 1.66 آالت ٍ تجْیشات تعویز ٍ ًصة هاضیي

 

 

 

 1334ترکیب فعالیت های صنعتی و معذنی کشور و زنجان مبتنی بر حسابهای ملی و منطقه ای در سال  -4جذول 

 رضتِ فعالیت ّای صٌعتی
 سًجاى مطَر

 رتثِ درصذ رتثِ درصذ

 - 411.1 - 411.1 صٌعت

 - 34.1 - 28.4 در تخص صٌعت 41تا  4رضتِ فعالیت ّای صٌعتی دارًذُ رتثِ ارسش افشٍدُ سْن 

 1 41.4 8 2..4 تَلیذ هحصَالت غذایی

 1 6.6 81 1.8 ّای تَتَى ٍ تٌثامَ تَلیذ فزآٍردُ

 3 1.6 46 8.3 تَلیذ هٌسَجات

 44 4.1 41 6.6 چَب ٍ هحصَالت چَتی تِ جش هثلواى، حصیز ٍ هَاد حصیز تافیتَلیذ 

 4 1..6 41 4.3 ّای ماغذی تَلیذ ماغذ ٍ فزآٍردُ

 81 1.4 6 ..44 ّای حاصل اس پاالیص ًفت  تَلیذ مل، فزآٍردُ

 41 8.1 4 41.1 ّای ضیویایی تَلیذ هَاد ضیویایی ٍ فزآٍردُ

 . 8.. 3 6.1 ّای الستینی ٍ پالستینی تَلیذ فزآٍردُ

 2 8.2 3 3.1 ّای هعذًی غیزفلشی تَلیذ سایز فزآٍردُ

 8 ..41 1 3.8 تَلیذ فلشات پایِ

 41 4.4 1 1.3 آالت ٍ تجْیشات تَلیذ هحصَالت فلشی ساختِ ضذُ، تِ جش هاضیي

 6 44.1 48 8.2 تَلیذ تجْیشات تزقی

 43 1.1 2 6.1 تٌذی ًطذُ در جای دیگز آالت ٍ تجْیشات طثقِ تَلیذ هاضیي

 3 8.4 . 1.8 تزیلز  تَلیذ ٍسایل ًقلیِ هَتَری، تزیلز ٍ ًین

 

بخش صنعت و معدن در آیینه آمار

ماخذ اطالعات جداول "مرکز آمار ایران" 

ماخذ تولید جداول"کانون کارآفرینی استان زنجان"


