
ــاون اداره کل  ــور تع ــت ام ــت مدیری سرپرس
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان زنجــان 
گفــت: واگــذاری تصــدی گــری هــای امــور 
ــر  ــتان ب ــن اس ــاون در ای ــاق تع ــه ات ــاون ب تع
اســاس قوانیــن و ابــاغ اســناد باالدســتی 

انجــام مــی شــود.
بــه گــزارش ایرنــا، علــی پــاک منــش بــا بیــان 
اینکــه آییــن نامــه اجرایــی بخــش تعــاون در ســال جــاری هنــوز اباغ نشــده 
اســت، گفــت: در ســال 95 شــورای راهبــردی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی، 8 فعالیــت را در حــوزه تعــاون تعییــن کرده اســت کــه واگذاری 

امــور تصــدی گــری نیــز بــر همــان اســاس در اســتان اجــرا شــده اســت. 
وی ادامــه داد: فرآینــد تشــکیل، بررســی و اصــاح صــورت هــای مالــی 
ــاون  ــاق تع ــف ات ــه وظای ــا از جمل ــی ه ــی تعاون ــامانه نظارت ــت در س و ثب
ــای  ــال ه ــی در س ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــاغ وزارت تع ــاس اب ــر اس ب
ــه اجــرا  ــه مرحل ــوارد ب ــن م ــز ای گذشــته اســت کــه در اســتان زنجــان نی

رســیده اســت. 
ــرای تصــدی  ــه تازگــی مــوارد جدیــدی ب پــاک منــش اظهــار داشــت: ب
گــری اتــاق تعــاون از ســوی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
احصــا و بــه شــورای راهبــردی وزارتخانــه ارســال شــده اســت و بناســت 
ــاغ  ــد واگــذاری اب ــن شــورا، سیاســت هــای جدی در نخســتین جلســه ای
شــود کــه مــا نیــز در اســتان بــر اســاس مصوبــات شــورای راهبــردی عمــل 

ــم کــرد.  خواهی
وی بــا بیــان اینــک بخــش تعــاون در اســتان از تحــرک و جنــب و جــوش 
قابــل توجهــی برخــوردار اســت، گفــت: متاســفانه هــم بخــش خصوصــی 
ــد و  ــی نمــی تابن ــی هــا را ب ــد تعاون ــان کــه بای ــی، چن و هــم بخــش دولت
ــت  ــن نیس ــی چنی ــد در صورت ــی کنن ــی م ــان تلق ــب خودش ــا را رقی آنه
ــون اساســی مکمــل بخــش خصوصــی و  ــر اســاس قان ــاون ب و بخــش تع

دولتــی اســت. 
سرپرســت مدیریــت امــور تعــاون اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان زنجــان گفــت: عمــده مشــکل مــا در حــوزه تعــاون، اجــرا نشــدن 
قوانیــن و مقــررات بخــش تعــاون بــه ویــژه ســند توســعه ایــن بخــش اســت 
کــه اگــر دســتگاه هــای اجرایــی بــه وظایــف خــود کــه در ایــن ســند قیــد 

شــده، عمــل مــی کردنــد، امــروز وضعیــت بخــش تعــاون چنیــن نبــود. 
ــا در  ــی ه ــای تعاون ــرای اعض ــی ب ــای آموزش ــزاری دوره ه ــه برگ وی ب
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــر م ــکل دیگ ــزود: مش ــرد و اف ــاره ک ــال اش ــول س ط
فرهنــگ آمــوزش در ایــن بخــش جــا نیفتــاده اســت در حالــی کــه خیلــی 
ــتن  ــی نداش ــودن و آگاه ــنا نب ــی از آش ــا ناش ــی ه ــکات در تعاون از مش

ــت هاســت. ــه فعالی اعضــا نســبت ب
پــاک منــش بــا بیــان اینکــه حاضــر نشــدن اعضــا در مجمــع هــای عمومــی 
مشــکل اصلــی تعاونــی هــا اســت، افــزود: مشــارکت نکــردن اعضــا باعــث 
ــا تعــداد محــدوی از افــراد تصمیماتــی گرفتــه شــود کــه  ــا ب مــی شــود ت

همیــن موضــوع مشــکاتی را بــرای دیگــر اعضــا ایجــاد مــی کنــد.
ــد  ــه ترویــج فرهنــگ تعــاون تاکی ــزوم همراهــی رســانه در زمین ــه ل وی ب
ــی از  ــه تنهای ــتان ب ــاون در اس ــش تع ــکات بخ ــع مش ــزود: رف ــرد و اف ک

ــد. ــی آی ــر نم ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــده اداره کل تع عه
بــه گفتــه سرپرســت مدیریــت امــور تعــاون اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی اســتان زنجــان در زمــان حاضــر از چهــار هــزار و 420 شــرکت 
تعاونــی ثبــت شــده در ایــن اســتان، یکهــزار و 106شــرکت فعــال هســتند.

ــتان  ــزی اس ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــی س ــی و اجرای ــام فن ــر نظ مدی
ــاوت  ــه التف ــت ماب ــتان باب ــن اس ــکاران ای ــارت پیمان ــت: خس ــان گف زنج
افزایــش نــرخ هــا تــا حــد تامیــن معامــات متوســط تعییــن و تســهیل مــی 

شــود.
ــدادی از  ــرد: تع ــار ک ــفق اظه ــدی مش ــود محم ــا، محم ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه  ــن صــورت ب ــل اســت کــه در ای ــکاران دارای تعدی ــای پیمان قرارداده
ــده را  ــن ش ــغ تعیی ــد مبل ــی توان ــکار م ــا، پیمان ــت ه ــش قیم ازای افزای

ــد. ــش ده افزای
وی بــا بیــان اینکــه مشــکلی بابــت تامیــن خســارت ایــن دســته از 
ــای  ــه قرارداده ــوط ب ــی را مرب ــاله اصل ــدارد، مس ــود ن ــکاران وج پیمان
فاقــد تعدیــل خوانــد کــه بــه تبــع آن بــا افزایــش قیمــت هــا میــزان ســود 

ــوند. ــی ش ــرر م ــا متض ــی آنه ــد و گاه حت ــی یاب ــش م ــکاران کاه پیمان
ــن  ــرای تامی ــتانی ب ــار اس ــون اختی ــت: قان ــار داش ــفق اظه ــدی مش محم
خســارت ایــن پیمانــکاران تــا حــد معامــات متوســط بــه ســقف 2 میلیــارد 

ــن کــرده اســت. ــال تعیی ــون ری و 500 میلی
مدیــر نظــام فنــی و اجرایــی و دبیرخانــه شــورای فنــی ســازمان مدیریــت 
و برنامــه ریــزی اســتان زنجــان گفــت: بــه دســتگاه هــا موضــوع شناســایی 
ــن  ــه ای ــا ب ــل اعــام شــده اســت ت ــد تعدی ــرارداد فاق ــکاران دارای ق پیمان
طریــق بتــوان بــرآوردی از مبلــغ خســارت قابــل پرداخــت بــه دســت آیــد.

وی بــا بیــان اینکــه ایــن مشــکل بــرای پــروژه هایــی کــه هنــوز در مرحلــه 
مناقصــه قــرار دارنــد و عملیــات آنهــا شــروع نشــده، کمتــر اســت، 
خاطرنشــان کــرد: پیمانــکاران و دســتگاه هــای اجرایــی بــرای قراردادهای 
جدیــد بــا علــم بــه نوســان نــرخ هــا، مبالــغ را اعــام و قــراردادی را منعقــد 

مــی کننــد.
ــا  ــد، فضــای ســالمی ب ــن شــرایط جدی ــه داد: در ای محمــدی مشــفق ادام
ــر در  ــکاران کمت ــود و پیمان ــی ش ــاد م ــا ایج ــت ه ــان قیم ــه نوس ــم ب عل

ــد. ــی گیرن ــرار م ــا ق ــرخ ه ــش ن ــت افزای ــارت باب ــرض خس مع

توسعه ناقص اقتصادی زنجان 
در ایستگاه خدمات

واگذاری تصدی گری ها در بخش تعاون 

بر اساس قوانین انجام می شود

خسارت پیمانکاران زنجانی 

بابت افزایش نرخ ها تعیین می شود

احمد اسدی

قصــه کار و بیــکاری در کشــور مــا قصه 
ــا اســت،  ــواده ه ــر روز خان تکــراری ه
غصــه ای کــه امــروز بــا افزایــش حجــم 
ــگ  ــور پررن ــادی کش ــکات اقتص مش
تــر و بعضــا بــه دلیــل بــروز برخــی 
بحــران هــا شــاید بــه اولویت حاشــیه ای 

تبدیــل شــده باشــد!
امــروز کــه شــاهد تجربــه هــای شــگفت انگیــر در رکوردزنــی قیمــت دالر 
و ســکه و طــا در اقتصــاد کشــور هســتیم، شــاید بســیاری از افــراد فراموش 
کــرده باشــند کــه وضعیــت بیــکاری در جامعــه در چه شــرایطی قــرار دارد. 
امــا شــاخص نیــروی کار کشــور همــواره در بیــن مهــم ترین شــاخص های 
ــت  ــرای ســنجش وضعی ــت ب ــز اهمی ــوده و بخشــی حائ اقتصــاد کشــور ب

اقتصــادی و نمــره کســب و کار دولــت هــا اســت.
بــا نگاهــی بــه وضعیــت شــاخص نیــروی کار در اســتان زنجــان، واقعیــت 
هــای مهمــی در ســاختار اقتصــادی و همچنیــن وضعیــت اشــتغال گــروه 
هــای مختلــف و نــرخ مشــارکت اقتصــادی مشــخص مــی شــوند. مطابــق با 
اطاعــات و آمــار ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان زنجــان کــه از 
اطاعــات مرکــز آمــار ایــران منتــج شــده اســت، نــرخ بیــکاری در اســتان 

زنجــان طــی بهــار ســال جــاری بــه میــزان 8.2 درصــد بــوده اســت.
تصویــری کــه عــدد 8.2 درصــد بــه مخاطبــان زنجانــی مــی دهــد بــه ظاهــر 
تصویــر مثبــت امــا بــاور و اطمینــان شــهروندان زنجانــی بــا تطابــق واقعیــت 
هــای زندگــی خــود بــا و ایــن عــدد بــه نظــر مــی رســد همخواخــی نداشــته 
باشــد! بهتــر اســت قبــل از هــر قضاوتــی تاکیــد شــود کــه نــرخ بیــکاری 
ــار ســال جــاری 20.2  ــا 24 ســال در اســتان زنجــان طــی به ــان 15 ت جوان

بــرآورد شــده اســت.
شــاید جوانــان بــا شــنیدن ایــن عــدد بیــش از 20 درصــدی کمــی بــه ایــن 
اطلاعــات آمــاری اعتمــاد بیشــتری کننــد. واقعیــت اطاعــات آمــاری نیــز 
در بخــش شــاخص نیــروی کار همیــن اســت کــه نبایــد بــه میانگیــن کل 
گــروه هــای ســنی در نــرخ بیــکاری تکیــه کــرد بلکــه باید بــه نــرخ بیکاری 

در ایــن گــروه هــای ســنی نیــز توجــه شــود.
هرچنــد برخــی کارشناســان معتقدنــد آمارهــای فصلــی جامعیــت مناســبی 
بــرای ســنجش وضعیــت نــرخ بیــکاری جامعــه را ندارنــد، امــا این آمــار می 
توانــد وضعیــت کســب و کار در فصــول مختلــف ســال را بــرای اقتصاد هر 
اســتان و کشــوری مشــخص کنــد. نــرخ بیــکاری در بهــار ســال 93 بــرای 
ــزان 8.5  ــه می ــار 94 ب ــرخ در به ــن ن ــوده، ای اســتان زنجــان 12.1 درصــد ب
درصــد، بــرای ســال 95 بــه میــزان8.4 درصــد و بــرای بهــار 96 بــه میــزان 

11.1 درصــد بــوده اســت.
اشــتغال بخــش کشــاورزی در بهــار ســال جــاری بــرای اســتان زنجــان 32.4 
ــات 35.3  ــش خدم ــد و بخ ــت 32.3 درص ــوزه صنع ــتغال ح ــد، اش درص
ــوان گفــت  ــه صــرف اعــداد مــی ت ــا تکی ــد ب ــوده اســت. هرچن درصــد ب
ــر دوش مــی  بخــش خدمــات بیشــترین ســهم اشــتغال اســتان زنجــان را ب
کشــد امــا بــا یــک رویکــرد مقایســه ای بــا میانگیــن کشــور ایــن واقعیــت 
ــا رشــد  ــی شــود کــه اقتصــاد اســتان اقتصــادی کشــاورزی ب مشــخص م

ناقــص در بخــش خدمــات اســت.
مصــداق ایــن ســخن ســهم 18.7 درصد بخش کشــاورزی از ســهم اشــتغال 
اقتصاد کشــور، ســهم 31.2 درصد صنعت از اشــتغال کشــور و ســهم 50.1 
درصــدی خدمــات از ســهم اشــتغال کشــور اســت. ایــن نقیصــه در زمــان 
جمشــید انصــاری، بــه عنــوان اســتاندار زنجــان مطــرح شــد و برنامــه ریــزی 
مدیــران اقتصــادی بــرای توســعه بخــش خدمــات و افزایــش ســهم اشــتغال 

ایــن بخــش بــه نســبت ســهم ارزش افــزوده اقتصــادی آن بــود.
ــش  ــهم بخ ــی در س ــل قبول ــر قاب ــاهد تغیی ــت ش ــخص اس ــه مش ــه ک آنچ
خدمــات در اقتصــاد اســتان نیســتیم و عمــا سیاســت هــای برنامــه ریــزی 
شــده در ایــن بخــش حداقــل در آمــار ســهم اشــتغال بهــار ســال جــاری 
ــه ســهم  ــده اســت. فاصل ــر روی کاغــذ باقــی مان ــا ب محقــق نشــده و صرف
ــه 15  ــک ب ــان نزدی ــتان زنج ــور در اس ــن کش ــات از میانگی ــش خدم بخ

ــت! ــد اس درص
ســوال مهــم اینکــه چــرا برنامــه هــای مدیــران اجرایــی بــرای افزایــش ســهم 
ــی و  ــا کار مطالعات ــق نشــد و آی ــتان محق ــات در اس ــتغال بخــش خدم اش
ــت؟  ــده اس ــن ش ــتان تدوی ــور در اس ــن منظ ــرای ای ــی ب ــی دقیق کارشناس
ــا آمــار ارائــه  فــارغ از پاســخ ایــن پرســش اینکــه اقتصــاد اســتان مطابــق ب
شــده غالــب کشــاورزی دارد و ایــن یعنــی ضــرورت توجــه بــه منابــع آبــی، 
ضــرورت توجــه بــه نســبت تولیــد و ارزش افــزوده ایــن بخــش، ضــرورت 
توســعه صنایــع تبدیلــی، ضــرورت توجــه بــه مکانیزاســیون کشــاورزی بــا 
رویکــرد علمــی و راندمــان آب بــا بهــره وری بــاال و نهایتــا ضــرورت توجه 
بــه نســبت معکــوس ســهم اشــتغال و توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی کــه 

تاثیــر خــود را در وضعیــت نیــروی کار اســتان خواهــد گذاشــت.
ــی  ــچ کار خدمات ــات اینکــه هی ــکات مهــم در توســعه بخــش خدم ــا ن ام
صرفــا و مطلــق بــه وضعیــت فعالیــت آن دارای ارزش افــزوده ذاتــی نیســت 
و ایجــاد هرگونــه ارزش افــزوده جدیــد در بخــش خدمــات در گــرو گــره 
خــوردن آن بــه یــک فعالیــت مهــم در بخــش کشــاورزی و صنعتی اســت. 
آیــا ایــن مهــم در سیاســت هــای توســعه ای ایــن بخش لحاظ شــده اســت؟ 
بــه نظــر مــی رســد توســعه بخــش خدمــات در اســتان نیازمنــد تحلیــل های 
محتوایــی و مســتقل بیشــتری اســت کــه شــهاب زنجان تــاش می  کنــد در 

شــماره هــای آتــی بــه آن بپــردازد.
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4 صفحه/ قیمت: 500 تومان

نشریه تخصصی تولید، تجارت و کارآفرینی استان زنجان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان: 

صنعت سرب و روی استان زنجان، حال و روز خوشی ندارد
آل اسحاق:

۲ برابر نیاز کشور 
منابع ارزی داریم

منطقه ویژه اقتصادی 
زنجــان از ایستگاه 

مجلس عبور کرد

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان اعام کرد: 

۹۵۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری 
صنعتی در استان زنجان

نداشتن متولی، مشکل عمده 
صنعت چاپ است

قاچاقچیان در زنجان
 111 میلیارد ریال جریمه شدند

3

2

2

3

3

یادداشت سردبیر

صفحه 3

رياست محترم بانك سينا شعبه فردوسی، جناب آقای مسعود ابراهیم خانی 
و معاونــت محتــرم شــعبه، جناب آقــای رضا محمدی

از زحمات شما بزرگوران تشکر می کنیم. 

سيم و كابل نور



مدیــرکل گمــرک اســتان زنجــان گفــت: صــادرات ایــن اســتان طــی پنــج مــاه 
ــه 274 میلیــون و 268 هــزار دالر رســید. گذشــته ب

ــزان  ــن می ــزود: وزن ای ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت وگ ــدی  در گف ــد احم حمی
ــید. ــن رس ــزار و 398 ت ــه 227 ه ــده ب ــادر ش کاالی ص

وی یــادآور شــد: ایــن میــزان صــادرات از نظــر ارزشــی نســبت بــه رقــم مــدت 
ــد  ــد رش ــی 285 درص ــر وزن ــد و از نظ ــاهد 136 درص ــته ش ــال گذش ــابه س مش

اســت.
ــش از نظــر ارزش  ــا 23 درصــد افزای ــدت ب ــن م ــار داشــت: در ای احمــدی اظه
نســبت بــه پنــج ماهــه ســال گذشــته، رقــم 110 میلیــون و 681 هــزار دالر بــرای 

ــت شــد. واردات از گمــرک زنجــان ثب
مدیــرکل گمــرک اســتان زنجــان گفــت: وزن ایــن میــزان کاالی وارد شــده بــه 
154 هــزار و 651 تــن مــی رســید کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 67 

درصــد رشــد دارد.
وی خاطــر نشــان کــرد: در ایــن مــدت میــزان درآمــد گمــرک زنجــان بــه 828 

میلیــارد و 574 میلیــون ریــال بــا 52 درصــد افزایــش رســید.
احمــدی ادامــه داد: کشــورهای مقصــد کاالهــای صادراتــی زنجــان بــه ترتیــب 
ــد،  ــی، هن ــن، امــارات متحــده عرب ــه، عــراق، افغانســتان، چی ارزش شــامل ترکی
پاکســتان، ایتالیــا، آذربایجــان، تایلنــد، انگلســتان، قطــر، مالــزی، کــره، ســوریه، 

ویتنــام، ارمنســتان و ترکمنســتان مــی شــود.
مدیــرکل گمــرک اســتان زنجــان گفــت: 10 نــوع کاالی صادراتــی ایــن اســتان 
ــه ترتیــب ارزش شــامل شــمش روی، - کاغــذ تیشــو، کرافــت و تفلرتینــگ،  ب
شــمش مــس، شــمش آلومینیــوم، -پلیمــر پروپلیــن، شــمش ســرب، محصــوالت 
ــک و  ــای خش ــز وخرم ــرق، موی ــل ب ــات، کاب ــفورماتور و قطع ــوالدی، ترانس ف

محصــوالت لبنــی مــی شــود.
ــرد:  ــه ک ــاره و اضاف ــن اش ــرک ای ــه گم ــی ب ــای واردات ــده کااله ــه عم وی ب
ــه، مصنوعــات پاســتیکی، ماشــین آالت و قطعــات،  خــاک روی، پارچــه نبافت
ــاز،  ــده ولت ــم کنن ــات ترانســفورماتور و تنظی ــی اســتر، قطع ــد و پل ــی آمی ــخ پل ن
پنبــه حاجــی نشــده، توتــون ســیگار، محصــوالت فــوالدی و کاغــذ ســیگار از 

ــن کاالهــا هســتند. ــه ای جمل
ــه،  ــن اســتان را ترکی ــه گمــرک ای ــدا واردات ب احمــدی عمــده کشــورهای مب
آلمــان، پیــن، ایتالیــا، ازبکســتان، بــاروس، جمهــوری کــره، مجارســتان، 
ارمنســتان، ایــاالت متحــده آمریــکا، مصــر، بلژیــک، اردن، روســیه، گرجســتان، 

ــش اعــام کــرد. ــد و اتری فنان

صادرات گمرک زنجان
 به ۲74 میلیون دالر رسید

ــرو  ــادرات کنس ــرای ص ــرمایه گذاران ب ــت: س ــون گف ــی زیت ــورای مل ــس ش رئی
ــتان  ــراق و پاکس ــه ع ــون ب ــرو زیت ــادرات کنس ــوند و ص ــت می ش ــون حمای زیت

ــت.  ــده اس ــم ش فراه
ــا ایســنا، منطقــه زنجــان، اظهــار کــرد: متاســفانه  مهــدی عباســی در گفت وگــو ب
برخــی دالالن بــرای این کــه زمینه هــای ســودجویی بیشــر را فراهــم کننــد، اذعــان 
ــدام کــرد.  ــرای صــادرات آن اق ــوان ب ــون ارزان اســت و نمی ت ــد کــه زیت می کنن
در حالــی کــه بــرای صــادرات کنســرو زیتــون بــه کشــورهایی از جملــه عــراق و 
ــرای صــادرات  پاکســتان رایزنی هایــی صــورت گرفتــه اســت و ســرمایه گذاران ب

ــون حمایــت می شــوند .  کنســرو زیت
وی بــا تاکیــد بــر این کــه واردات زیتــون، ضربــه بــه تولیدکننــدگان اســت، ادامــه 
ــا  ــه خودکف ــن زمین ــا در ای ــم و تقریب ــون نداری ــوه زیت ــه واردات می ــازی ب داد: نی
هســتیم و فقــط بایــد در زمینــه واردات روغــن زیتــون ســاماندهی صــورت گیــرد . 
عباســی بــا تاکیــد بــر این کــه عــده ای بــا مطــرح کــردن مباحثــی از جملــه 
ــال واردات ایــن محصــول هســتند، افــزود: منافــع عــده ای  ــه دنب کمبــود زیتــون ب
ــتند. در  ــذار نیس ــی فروگ ــچ تاش ــور از هی ــن منظ ــرای ای ــت و ب در واردات اس
حالــی کــه واردات، درمــان دردهــا و دغدغه هــای موجــود نیســت و تنهــا راهــی 
کــه پیــش روی مــا اســت و منطقــی بــه نظــر می رســد، ســامان دادن بــه تولیــدات 

داخــل اســت . 
ــی  ــازی یک ــدم برندس ــه ع ــان این ک ــا بی ــران ب ــون ای ــی زیت ــورای مل ــس ش رئی
ــی از  ــرد: یک ــار ک ــت، اظه ــران اس ــون در ای ــد زیت ــکات تولی ــن مش از مهم تری
ــه 9  ــد، ارائ ــت کن ــدگان پرداخ ــه تولیدکنن ــد ب ــت می توان ــه دول ــهیاتی ک تس
ــت؛  ــال اس ــی دو س ــه و ط ــورت یاران ــه ص ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب ــد مالی درص
چراکــه بــا ایــن اقــدام در واقــع پــول مــردم بــه خــود مــردم بازگردانــده می شــود . 
ــون در  ــه زیت ــگاه های عرض ــی از فروش ــه برخ ــه این ک ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
کشــور بــه صــورت قاچــاق زیتــون را وارد کــرده و بــه فــروش می رســانند، 
خاطرنشــان کــرد: قاچــاق در هــر صنفــی ضربــه بــه تولیدکننــدگان داخلــی 
محســوب می شــود و بایــد راه کارهایــی بــرای جلوگیــری از قاچــاق محصوالتــی 
کــه در کشــور تولیــد می شــود، پیش بینــی کــرد. در همیــن راســتا، فقــدان 
برندســازی نیــز از جملــه دالیــل موفــق نبــودن رویکــرد تولیــد محصــوالت جانبــی 

ــت . ــور اس ــون در کش از زیت

رئیس شورای ملی زیتون ایران:
صادرات کنسرو زیتون 

به عراق و پاکستان فراهم شده است

از ســوی صــادق نجفــی  در حکمــی 
ســازمان  مدیرعامــل  و  وزیــر  معــاون 
صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی 
ایــران، ایــرج احمــدی بــه عنوان سرپرســت شــرکت شــهرک 
هــای صنعتــی اســتان زنجــان منصــوب شــد. مراســم معارفــه 
سرپرســت شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان زنجــان بــا 
ــع  ــاون ســازمان صنای ــی عزیزمحمــدی مع حضــور محمدعل

ــد. ــزار ش ــران  برگ ــی ای ــهرکهای صنعت ــک و ش کوچ
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان 
زنجــان، پیــش از این امیر حمیدنیا مدیرعامل و رئیــس هیات مدیره 
شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان زنجــان بود کــه در تاریــخ 27 
مــرداد مــاه امســال به دلیل مســایل شــخصی از ســمت خود اســتعفا 

کــرد و تــا بــه امــروز این شــرکت بــدون مدیــر و سرپرســت بود.
 گفتنــی اســت ایــرج احمــدی پیــش از ایــن معــاون صنایــع 
کوچــک شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان بــود. احمــدی 
کارمنــد رســمی شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان زنجــان 
اســت و از دیگــر ســوابق وی مــی تــوان بــه قائــم مقــام 
ــات  ــر هی ــی، دبی ــای صنعت ــهرک ه ــرکت ش ــل ش مدیرعام
مدیــره و مدیــر تامیــن منابــع مالــی و کارشــناس صنایــع 
کوچــک شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان، عضــو و دبیــر 
ــی  ــناس بازرگان ــتان، کارش ــی اس ــات بازرگان ــته مطالع هس
خارجــی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان و بازرس 

ــرد. ــاره ک ــان اش ــتان زنج ــی اس ــاف اداره کل بازرگان اصن
شــهاب زنجــان؛ رفتــن امیــر حمیدنیــا از شــرکت شــهرک هــای 
صنعتــی در حالــی حواشــی رســانه ای زیــادی داشــت که قبــل از 
انتصاب سرپرســت فعلی شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان 
زنجــان برخــی شــنیده هــا بــر دخالــت برخــی از نماینــدگان در 
انتصــاب سرپرســت و مدیرعامــل این شــرکت حکایت داشــت.

حــال بعــد از ایــن انتصــاب میــزان صحــت و ســقم این شــنیده 
هــا مشــخص شــده اســت. البتــه شــنیده هــای دیگــری نیــز در 
ــانه  ــی از رس ــه برخ ــود دارد ک ــرکت وج ــن ش ــوص ای خص
هــای اســتان بــه آن پرداختــه انــد و حتــی عنــوان ســفره هــای 

فامیلــی نیــز بــرای آن بــکار بــرده شــده اســت.
حــال بعــد از ایــن تغییــرات بایــد دیــد عملکــرد و وضعیــت 

شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان چــه مــی شــود.

ــدن و تجــارت اســتان زنجــان  ــس ســازمان صنعــت ، مع رئی
گفــت: در 5 ماهــه نخســت ســال جــاری 953 میلیــارد ریــال 
ســرمایه گــذاری صنعتــی در اســتان زنجــان صــورت گرفتــه 

اســت.
ــا بیــان ایــن  ــه گــزارش “همدلی زنجــان”؛ ناصــر فغفــوری ب ب
مطلــب، اظهــار کــرد: در ســال 97 تاکنــون 42 واحــد صنعتــی 
راه انــدازی شــده انــد کــه ســرمایه گــذاری صــورت گرفتــه 

بــرای ایــن واحدهــا بالــغ بــر 953 میلیــارد ریــال اســت.
ــتان،  ــا در اس ــن واحده ــدازی ای ــا راه ان ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
زمینــه اشــتغال بــرای 425 نفــر فراهــم شــده اســت، افــزود:در 
5 ماهــه نخســت ســال ، 224 جــواز تاســیس صادر شــده اســت 
کــه ســرمایه گــذاری پیــش بینــی شــده بــرای راه انــدازی ایــن 

واحدهــا بالــغ بــر 13 هــزار میلیــارد ریــال مــی باشــد.
رئیــس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اســتان زنجان با اشــاره 
بــه اینکــه پیش بینــی می شــود اشــتغالزایی ایجــاد شــده در اثــر راه 
انــدازی ایــن واحدهــا 5338 نفر باشــد، خاطرنشــان کــرد: صدور 
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــادره نس ــیس ص ــای تاس ــواز ه ج
گذشــته رشــد داشــته به گونــه ای که در پنج ماهه نخســت ســال 

گذشــته 211 مــورد جــواز تاســیس صــادر شــده اســت.

طــی هفتــه گذشــته خبــری مبنــی بــر 
ایــران  از  زیمنــس  شــرکت  خــروج 
تامیــن  موضــوع  کــه  شــد  رســانه ای 
تجهیــزات پتروشــیمی زنجــان نیــز مــورد ســوال قــرار گرفت.

ــوان  ــا عن ــی ب ــان مطلب ــهاب زنج ــوص ش ــن خص در همی
»آینــده پتروشــیمی زنجــان چــه مــی شــود« منتشــر کــرد که 
در آن هــم خــروج زیمنــس اشــاره شــد هــم شــرایط تامیــن 
ــان  ــتاندار زنج ــارات اس ــم اظه ــیمی و ه ــزات پتروش تجهی
ــزات  ــن تجهی ــوص تامی ــکل در خص ــود مش ــر نب ــی ب مبن

ــداری شــده اســت. پتروشــیمی زنجــان کــه خری
در ایــن رابطــه روابــط عمومــی شــرکت پتروشــیمی 
زنجــان مطلبــی را بــه دفتــر شــهاب زنجــان ارســال کــرده 

ــت؛ ــرح اس ــن ش ــه ای ــب ب ــن مطل ــت. ای اس
ــت  ــفانه واقعی ــه متاس ــران  ک ــس از ای ــروج زیمن ــر خ خب
دارد، امــا چــون قــرارداد پتروشــیمی زنجــان بــا ایــن 
شــرکت بــه دوره قبــل از خــروج آمریــکا از برجــام 
ــس  ــی زیمن ــکاری کنون ــدم هم ــامل ع ــردد، ش ــر میگ ب

ــود. ــد ب نخواه
»شــرکت زیمنــس اعــام کــرده اســت کــه از بســتن 
ایــران خــودداری  بــا  اقتصــادی  قراردادهــای جدیــد 
خواهــد کــرد. جــو کایــزر، مدیرعامــل اجــرای ایــن 
شــرکت بــه CNN  گفتــه اســت کــه بــه دنبــال تصمیــم 
ــر  ــی ب ــکا، مبن ــوری آمری ــس جمه ــپ، رئی ــد ترام دونال
خــروج از برجــام و بازگردانــدن تحریم هــا، شــرکت های 
بــزرگ دیگــر اجــازه بســتن قراردادهــای اقتصــادی تــازه 
بــا ایــران را ندارنــد. بــر اســاس همیــن خبــر قراردادهــای 

ــد.« ــد ش ــرا خواهن ــان آن اج ــا پای ــی ت کنون
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سرپرست شرکت شهرک های 
صنعتی استان زنجان منصوب شد

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان 
زنجان اعالم کرد : 

۹۵۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری 
صنعتی در استان زنجان

تامین تجهیزات پتروشیمی 
زنجان انجام می شود

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــا  ــته ت ــال گذش ــت: از س ــان گف ــتان زنج اس
کنــون 117 تعاونــی در قالــب اجــرای طــرح 
›روســتا تعــاون‹ در ایــن اســتان تاســیس شــده 
ــزار و 262  ــک ه اســت کــه در نتیجــه آن ی

نفــر صاحــب شــغل شــدند.
بــه گــزارش ایرنــا، محمدرضــا یوســفی 
ــده  ــیس ش ــی تاس ــرکت تعاون ــزود: 59 ش اف
در قالــب طــرح ›روســتا تعــاون‹ بــرای اخــذ 
614 میلیــارد ریــال تســهیات بــه بانــک های 
ــون 195  ــا کن ــه ت ــدند ک ــی ش ــل معرف عام
میلیــارد ریــال وام به هشــت تعاونــی پرداخت 
شــده اســت و فراینــد اعطای تســهیات ادامه 

دارد.
تعاونــی هــای روســتایی در قالــب طــرح 
›روســتا تعــاون‹ بــا اســتفاده از ســرمایه و 
نیــروی کار، مهــارت و تخصــص روســتاییان 

ــود.  ــی ش ــکیل م تش

ــردن  ــم ک ــا، فراه ــی ه ــن تعاون ــدف از ی ه
ــق اقتصــادی، اجتمــای  ــه توســعه و رون زمین

ــت.  ــتاها اس روس
ــتا  ــرح ›روس ــرای ط ــل اج ــت از مح ــرار اس ق
تعــاون‹، 3 هــزار واحــد تعاونــی با فراهــم کردن 
بیــش از 26 هزار فرصت شــغلی در روســتاهای 

کشــور ایجــاد و بــه بهــره بــرداری برســد.

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــاه  ــج م ــار داشــت: در پن اســتان زنجــان اظه
ــز در  ــد نی ــی جدی ــرکت تعاون ــال 40 ش امس
ایــن اســتان تاســیس شــد کــه در نتیجــه آن 

ــیدند.  ــتغال رس ــه اش ــر ب 355 نف
بــه گفتــه یوســفی در زمــان حاضــر از چهــار 
هــزار و 420 شــرکت تعاونــی ثبــت شــده در 

اســتان زنجــان، یکهــزار و 106شــرکت فعــال 
 . هستند

وی تشــدید نظــارت بــر عملکــرد اتحادیه ها 
و شــرکت هــای تعاونــی را از برنامــه عمــده 
ــی در  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف اداره کل تع
ســال جــاری برشــمرد و خاطــر نشــان کــرد: 
بیشــترین مســائل و مشــکات در حــوزه 
ــی  ــه تعاون ــوط ب ــی، مرب فعالیــت هــای تعاون
از  کــه  اســت  اســتان  در  مســکن  هــای 
ــا حمایــت  ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون ب
ــی  اســتانداری، بخشــی از مســائل ایــن تعاون

ــت. ــده اس ــل ش ــل و فص ــتان ح ــا در اس ه
یوســفی یــادآور شــد: در پنج ماه امســال 470 
مــورد عملیــات نظــارت بــر تعاونی ها شــامل 
نظــارت عمومــی، بازدیــد مالــی، نظــارت بــر 
مجمــع هــای عمومــی، حسابرســی و اخــذ و 
بررســی صــورت هــای مالــی از تعاونــی هــا 

اســتان انجــام گرفت. 

و  امــاک  مشــاورین  اتحادیــه  رئیــس 
نمایشــگاه داران اتومبیــل گفــت: در حــال 
حاضــر در اســتان زنجــان تقاضــای خــودرو 

بیــش از عرضــه آن در بــازار اســت. 
ــه گــزارش ایســنا، ســیدابوالفضل طاهــری  ب
اظهــار کــرد: بــه دلیــل اختــاف بــاالی 
قیمــت رســمی و آزاد خودروهــای داخلــی، 
همــه افــراد بــه دنبــال خریــد خــودرو از 
خودروســازان و فــروش آن در بــازار آزاد 
ــد  ــل تقاضــای خری ــن دلی ــه همی هســتند و ب

خــودرو ســیری ناپذیر شــده اســت . 
از روز گذشــته  داد:  ادامــه  مســئول  ایــن 
کــه موضــوع پیش فــروش ســه شــرکت 
کرمان موتــور  و  ســایپا  ایران خــودرو، 
اطاع رســانی شــد، بــازار واکنــش نشــان 
داد و قیمت هــا در مقایســه بــا روز چهارشــنبه 
کــه بــه اوج خــود رســیده بــود، رونــد نزولــی 

ــازار  ــاالن ب ــاد فع ــه اعتق ــت و ب ــش گرف پی
ریــزش قیمت هــا ادامــه خواهــد داشــت. 
وی افــزود: یکــی از مهم تریــن دالیلــی کــه 
باعــث شــد، بــازار خــودرو نســبت بــه خبــر 
پیش فــروش، عکس العمــل نشــان دهــد، 

محدودیــت در فــروش یکســاله، نداشــتن 
ــار اول  ــرای ب ــد ب ــی و خری ــودرو متقاض خ
اســت. از طرفــی عرضــه سراســری ســه 
ــری  ــه دیگ ــم نکت ــاز ه ــرکت خودروس ش
بــود کــه باعث شــد قیمــت خــودرو در بــازار 

ــرد.  ــرار گی ــر ق تحــت تاثی
ــته  ــه گذش ــرد: هفت ــان ک ــری خاطرنش طاه
قیمــت پرایــد بــه 43 میلیــون تومــان رســید، 
ــون  ــه 32 میلی ــته ب ــرخ روز گذش ــن ن ــا ای ام
تومــان کاهــش یافتــه اســت و باالتــر از ایــن 
ــد  ــروش نمی کن ــد و ف ــی خری ــم را کس رق
ولــی در ســایر برندهــای خــودرو بــه غیــر از 
ســایپا هنــوز کاهــش قیمت هــا اعمــال نشــده 

اســت. 
و  امــاک  مشــاورین  اتحادیــه  رئیــس 
ــد: در  ــادآور ش ــل، ی ــگاه داران اتومبی نمایش
حــال حاضــر در اســتان زنجــان تقاضــای 
خــودرو بیــش از عرضــه آن در بــازار اســت 
بــه مــردم توصیــه می شــود  ایــن رو  از  و 
کــه دســت از خریــد بردارنــد و ســراغ 
نمایشــگاه هایی برونــد کــه بــا قیمــت واقعــی 

عرضــه خــود را آغــاز می کننــد. 

طرح روستا تعاون زمینه اشتغال 1262 زنجانی را فراهم کرد

رئیس اتحادیه مشاورین امالک و نمایشگاه داران اتومبیل:

تقاضای خودرو در زنجان بیش از عرضه است

یکــی از خبرهــای مهــم 
طــی  در  اقتصــادی 
هفتــه گذشــته موافقــت 
ــا ایجــاد 8 منطقــه آزاد تجــاری  مجلــس ب
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه   12 و  صنعتــی 
در کشــور بــود. یکــی از مناطــق ویــژه 
اقتصــادی از 12 مــورد تصویــب شــده 

ــود. ــان ب ــه زنج ــوط ب مرب
ــژه اقتصــادی  الیحــه ای ایجــاد منطقــه وی
ــم  ــم و ده ــت نه ــه دول ــوط ب ــان مرب زنج
بــود. کــه بــه دولــت یازدهــم رســید و 
ــتاندار  ــاری اس ــید انص ــه جمش ــی ک زمان
زنجــان بــود، مســائل مطالعاتــی و اجرایــی 
آن پیگیــری شــد. هرچقــدر کــه در داخــل 
ــن الیحــه  ــدام شــد، ای ــرای آن اق اســتان ب
ــه دســت  در راهروهــای مجلــس دســت ب

ــه نتیجــه نرســید. شــد و ب
ــرا زاد و  ــید، ظاه ــه رس ــه نتیج ــه ب ــال ک ح
ــدن  ــوب ش ــر مص ــاوه ب ــرده و ع ــد ک ول
الیحــه قدیمــی، پیشــنهاد ایجــاد 86 منطقــه 
ــده  ــرح ش ــز ط ــادی نی ــد اقتص ــژه جدی وی
اســت. اگــر بــه لیســت ایــن مناطــق جدیــد 
نــگاه کنیــم، از آذربایجــان غربــی و شــرقی 
بــا چندیــن منطقــه، زنجــان و ابهــر، تــا خــود 
ــق  ــتقرار مناط ــی از اس ــم باالی ــران حج ته
مشــاهده مــی شــود! البتــه اگــر محقــق شــود.

فــارغ از ایــن رویکــرد نماینــدگان مجلــس 
بــرای  پافشــاری  نیســت  کــه مشــخص 
عــدم مواقــت الیحــه قبلــی چــه ســنخیتی 
ــد  ــد دارد، بای ــا پیشــنهاد 86 منطقــه جدی ب
امــروز زنجــان در ســطح کان  گفــت 
موافقــت مهمــی بــرای تحقــق زمینــه رشــد 
ــت.  ــرده اس ــب ک ــود را کس ــادی خ اقتص
بایــد دیــد مدیــران اقتصــادی اســتان از 
ــرای توســعه زنجــان  ــت مهــم ب ــن ظرفی ای
چــه اســتفاده ای خواهنــد کــرد و ایــن 
منطقــه بــه چــه میــزان در رشــد اقتصــادی 

ــود. ــد ب ــر خواه ــتان موث اس

ویــژه  منطقــه   ۸۶ پیشــنهاد 
اقتصــادی البــی نماینــدگان بــود

مجمــع  از  یکــی  رابطــه  همیــن  در    
نماینــدگان اســتان زنجــان بــه اهمیــت 
ــرده و  ــاره ک ــادی اش ــژه اقتص ــق وی مناط
نکتــه قابــل تاملــی در خصــوص البــی 
پیشــنهادات  ارائــه  بــرای  نماینــدگان 
مناطــق  اینکــه  اســت.  کــرده  جدیــده 
ــد  ــرای رش ــی ب ــای خوب ــت ه ــژه ظرفی وی
و توســعه اقتصــاد کشــور دارنــد و مشــکل 
اداری  نظــام  کشــور  اساســی  و  مهــم 

اســت. ناکارآمــد 

 نماینــده مــردم زنجــان و طــارم در مجلــس 
شــورای اســامی بــا بیــان ایــن کــه تعــدادی 
از 86 مــورد پیشــنهادی به عنــوان منطقــه 
ــت،  ــدگان اس ــی نماین ــادی، الب ــژه اقتص وی
گفــت: متاســفانه ایــن امــر از اِشــکاالت 

قانون گــذاری کشــور اســت.
بــا  گفت و گــو  در  احمــدی  فریــدون 
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــان”؛ ب “همدلی زنج
مطلوبــی  ظرفیت هــای  ویــژه،  مناطــق 
اظهــار  اســت،  ســرمایه گذاری  بــرای 
ــهولت  ــا و س ــطه معافیت ه ــه واس ــرد: ب ک
ضوابــط و مقــررات، مناطــق ویــژه و آزاد 
از جذابیــت باالیــی بــرای ســرمایه گذاری 

و رشــد اقتصــادی برخوردارنــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه شــکل گیری مناطــق 
ــم  ــق و ه ــم تجــارب موف ــژه، ه آزاد و وی
ــزود:  ــی داشــته اســت، اف ــی در پ غیرموفق
غیرموفقــش ایــن اســت کــه تعــداد زیــادی 
ــور،  ــوب در کش ــژه مص ــه آزاد و وی منطق
از  محــدودی  تعــداد  امــا  دارد  وجــود 
ــته اند. ــر نشس ــه ثم ــدازی و ب ــا راه ان آن ه

احمــدی در خصــوص مزیــت و موفــق 
ــودن مناطــق آزاد و ویــژه، اظهــار کــرد:  ب
ــت  ــا موفقی ــژه، ب برخــی مناطــق آزاد و وی
بــه راه افتــاده و کســب و کار در آن هــا 
رونــق  کــه  گرفتــه  شــکل  به گونــه ای 

ــت. ــته اس ــراه داش ــه هم ــادی را ب اقتص
نماینــده مــردم زنجــان و طــارم در مجلــس 
شــورای اســامی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــه بــا فــرض تحقــق تمامــی مناطــق 
پیشــنهادی، آیــا کل کشــور بــه منطقــه 
اگــر  گفــت:  نمی شــود،  تبدیــل  ویــژه 
می توانســتیم کل کشــور را بــه تعریــف 
ــل  ــژه و آزاد تبدی ــه وی ــه منطق ــح ب صحی
ــی  ــود ول ــی خــوب ب ــم کــه خیل می کردی
و  اداری  نظــام  یــک  متاســفانه گرفتــار 
بروکراســی ســنگینی هســتیم کــه کســب 
و کار در کشــور را فلــج کــرده اســت. 
ــب  ــه تصوی ــی ک ــن مناطق ــدوارم همی امی
ــب و  ــق کس ــدودی در رون ــا ح ــده، ت ش

کار و رشــد اقتصــادی، موثــر باشــد.

اقتصــادی  ویــژه  مناطــق  ایجــاد 
گامــی در جهــت ورود بــه فرآینــد 

شــدن صنعتــی 
ایجــاد مناطــق ویــژه اقتصــادی گامــی در 
ــه  جهــت توزیــع دانــش و تکنولــوژی روز ب
ــد  ــه فرآین ــور و ورود ب ــف کش ــاط مختل نق
امــروزه بســیاری  صنعتــی شــدن اســت. 
نظیــر  اقتصــادی  موفــق  کشــورهای  از 
ســنگاپور،  کره جنوبــی،  هنگ کنــگ، 
چیــن و تایــوان مســیر توســعه اقتصــادی 
ــی را از  ــه بازارهــای جهان خــود و پیوســتن ب
چنیــن کانال هایــی تجربــه کرده انــد. امــا 
متاســفانه در کشــور مــا عدم نظــارت صحیــح 
و حمایت هــای بعــدی از کارخانجــات در 
مناطــق ویــژه، ایــن کانال هــا بعضــا بــه را 
ــدن  ــرازیر ش ــاد و س ــروز فس ــرای ب ــی ب راه
انــواع واردات بــه داخــل تبدیــل کــرده 
اســت. برخــی ســودجویان عاوه بــر دریافت 
تســهیات ارزان قیمــت بــه بهانــه واردات 
ــه،  ــداث کارخان ــه و اح ــه منطق ــزات ب تجهی
ــد،  ــیر تولی ــتن در مس ــدم گذاش ــای ق ــه ج ب
ــرای واردات  ــی ب ــه مکان ــژه را ب ــق وی مناط
محصــوالت از ســایر کشــورها بــا تعرفــه 
پاییــن تبدیــل کرده انــد. ایــن امــر باعث شــده 
مکانــی کــه هــدف اصلــی آن توســعه تولیــد 
و اشــتغال اســت، خــروج تولیدکننــدگان 
را  پاییــن  قیمــت  بــا  واردات  افزایــش  و 
نشــانه گیری کنــد. الزمــه اســتفاده مناســب از 
ایــن مســیر و تشــدید قــدرت اثرگــذاری آن 
بــر اقتصــاد کشــور، نظــارت صحیــح دولــت 
در ایــن بخــش و اســتفاده از تجــارب موفــق 
ســایر کشــورها در تصمیم ســازی در رابطــه 

ــن مناطــق اســت. ــا ای ب
ــژه  ــق وی ــود در مناط ــاخت های موج زیرس
ــه  ــده ک ــی ش ــه ای طراح ــادی به گون اقتص
انــواع منابــع آب و  بــه  شــما دسترســی 
ــید.  ــته باش ــب داش ــت مناس ــا قیم ــرژی ب ان
احــداث  ضمــن  شــما  بیــان  دیگــر  بــه  

ــب  ــه مرات ــیر ب ــود، مس ــرکت خ ــل ش مح
ــی،  ــرق صنعت ــت ب ــرای دریاف ــری ب راحت ت
ــع آب  ــا مناب ــب ی ــاب مناس ــتم فاض سیس
ــن واردات  ــت. عاوه برای ــد داش و... خواهی
ــه گمرکــی پاییــن  ــا تعرف ــزات شــما ب تجهی
میســر اســت. شــما می توانیــد تجهیــزات 
ــا معافیت هــای مناســب گمرکــی  خــود را ب
و مالیاتــی وارد منطقــه ویــژه اقتصــادی کنید 
حتــی اتومبیــل شــما بــرای تــردد در محــدوه 
منطقــه ویــژه اقتصــادی معــاف از تعرفه هــای 
گمرکــی خواهــد بــود. در ایــن مــکان شــما 
هــم امــکان صــادرات محصــوالت خــود بــه 
خــارج کشــور را داریــد هــم واردات آن بــه 
داخــل کشــور. بایــد در نظــر داشــت خروج 
ــه  ــژه اقتصــادی ب ــه وی ــی از منطق هــر کاالی
داخــل مــرز کشــور هماننــد ســایر کاالهــای 
هزینه هــای  اخــذ  مشــمول  وارداتــی 
گمرکــی خواهــد شــد امــا ایــن کانــال هــم 

مزیت هــای خــاص خــود را دارد.
ــواد  ــزات و م ــما تجهی ــه ش ــی ک ــا زمان ت
پاییــن  تعرفه هــای  بــا  را  خــود  اولیــه 
مزایــای  از  می کنیــد  وارد  گمرکــی 
حــال  هســتید،  برخــوردار  مجــرا  ایــن 
محصــول  کــردن  وارد  قصــد  وقتــی 
تولیــدی خــود بــه داخــل مــرز کشــور 
را داریــد متناســب بــا ارزش افــزوده ای 
کــه در کاال ایجــاد کرده ایــد بــاز هــم 
و  گمرکــی  معافیت هــای  از  می توانیــد 
همان طــور  شــوید.  برخــوردار  مالیاتــی 
کــه می بینیــد منطقــه ویــژه اقتصــادی هــم 
ــه خــارج  امــکان صــادرات محصــوالت ب
ــب  ــم موج ــد، ه ــم می کن ــور را فراه کش
بهبــود وضعیــت محصــوالت وارداتــی 
و صنایــع مربــوط بــه آن می شــود.  در 
هــر کشــور بــا توجــه بــه پتانســیل موجــود 
سیاســت های  می تــوان  منطقــه  هــر  در 
کلــی در ایجــاد و مدیریــت مناطــق ویــژه 
ــت ها  ــن سیاس ــرد. ای ــاذ ک ــادی اتخ اقتص
بایــد به گونــه ای باشــد کــه در هــر منطقــه 
متناســب بــا نیــاز آن، صنایــع مربوطــه 
عاوه بــر  کننــد.  فعالیــت  بــه  شــروع 
ــای  ــد حمایت ه ــژه نیازمن ــق وی ــن مناط ای
ــر  ــال اگ ــرای مث ــتند. ب ــز هس ــری نی دیگ
ــاص  ــی خ ــرکتی محصول ــت ش ــرار اس ق
را کــه در حــال حاضــر واردات آن در 
دولــت  کنــد،  تولیــد  باالســت  کشــور 
طــرح  کنــد  بررســی  بایــد  نخســت 
توجیهــی و فنــی آن به گونــه ای باشــد کــه 
ــت  ــه فعالی ــروع ب ــت ش ــه گرف ــوان نتیج بت
آن ضمــن ایجــاد اشــتغال، نهایتــا موجــب 
ــود کیفیــت آن  کاهــش خــروج ارز و بهب

محصــول در کشــور خواهــد شــد.

منطقه ویژه اقتصادی زنجان از ایستگاه مجلس عبور کرد
فریدون احمدی:  پیشنهاد ۸6 منطقه ویژه اقتصادی البی نمایندگان بود

 اقتصاد استان



بهتــر اســت به جــای پرســش ابتدایــی در پــی پاســخ ایــن ســوال باشــیم کــه در چــه 
ــد؟ ــام ده ــد انج ــت گذار کاری نمی توان ــی سیاس فضای

ــاون نخســت وزیر ســنگاپور، پاســخ  ــردازان توســعه در آســیا و مع یکــی از نظریه پ
ایــن ســوال را داده اســت: »سیاســت گذاری بــرای رفــع مشــکات در فضــای 
ــه نتیجــه نمی رســد.«  ــا اســت ب ــده انگیزه ه ــن برن ــل آنکــه از بی پراصطــکاک به دلی
ــن  ــوربختانه ای ــت و ش ــاال اس ــیار ب ــران بس ــت گذاری ای ــه سیاس ــکاک در بدن اصط
ــوخ  ــز رس ــا نی ــه درون بخش ه ــودن آن ب ــی ب ــن بخش ــر بی ــاال عاوه ب ــکاک ب اصط

کــرده اســت. 
در حــوزه بین بخشــی به واســطه آنکــه در منظــر افــکار عمومــی دســتگاه ها عملکــرد 
ــه  ــرای نمون ــد. ب ــه اقدامــات واکنشــی زده ان خــود را موجــه جلــوه دهنــد، دســت ب
اســتیضاح پی در پــی وزیــران بــا هــدف پاســخگویی گرچــه حــق مجلــس اســت، امــا 
اگــر آحــاد اقتصــادی بــا اســتفاده از ایــن حــق ســیگنال های منفــی دریافــت کننــد 

بــاز بایــد بــر اســتفاده از ایــن روش اصــرار کــرد؟ 
در هنگامــه کنونــی تصریــح بــر اینکــه هیــچ اراده ای بــرای کنتــرل نقدینگــی وجــود 
نــدارد بــه صــاح اقتصــاد ملــی اســت؟ جنــگ غیرمســتقیم در فضــای رســانه ای و 

متهــم کــردن یکدیگــر بــه ناکارآمــدی در جهــت مدیریــت انتظــارات اســت؟ 
ــری  ــه دیگ ــچ گزین ــدا هی ــان ابت ــنگاپور از هم ــد س ــانموگرانتام می گوی ــارمن ش ش
نداشــت جــز اینکــه به طــور اورژانســی وارد عمــل شــود. اولیــن کاری کــه انجــام 
ــرار  ــر ق ــن اگ ــود؛ بنابرای ــا ب ــر انگیزه ه ــا و تغیی ــردن اصطکاک ه ــن ب ــد از بی دادن
ــردن  ــن ب ــرای از بی ــری ب ــت، فک ــه فوری ــد ب ــد بای ــت گذار کاری کن ــد سیاس باش

اصطکاک هــای درون سیســتمی کرد./دنیــای اقتصــاد

چرا سیاست گذار کاری نمی کند؟

معــاون امــور بازرگانــی و تجــارت خارجــی ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســتان زنجــان گفــت: گوشــت گــرم وارداتی 
در فروشــگاه های تعاونــی اســتان توزیــع می شــود. بــه گــزارش 
ــع گوشــت  ــی مســیبی ، از توزی ــه زنجــان، امیرعل ایســنا، منطق
گــرم وارداتــی خبــر داد و اظهــار کــرد: گوشــت گــرم وارداتــی 
از کشــور اســترالیا در ســطح اســتان توزیــع می شــود و ایــن توزیع 

در راســتای تنظیــم بــازار اســت. 
  ایــن مســئول ادامــه داد: مصرف کننــدگان می تواننــد در 
ــن،  ــی راه آه ــگاه تعاون ــل فروش ــی از قبی ــگاهی تعاون فروش
تعاونــی جهــاد کشــاورزی، تمایشــگاه پاییــزه فعــال در محــل 
نمایشــگاه های بین المللــی کاســپین و ... مقــدار گوشــت 
گــرم مــورد نیــاز خــود را تهیــه کننــد. ایــن گوشــت بــا قیمــت 
ــر روی  ــر اســاس آنچــه کــه ب ــازار و ب ــه ب ــری نســبت ب کمت

بســته بندی درج شــده اســت، عرضــه می شــود. 
  وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تــراز تجــاری، افــزود: تــراز تجــاری 
ــی در  ــادرات خروج ــی واردات و ص ــان ارزش پول ــاوت می تف
طــی یــک دوره معیــن در اقتصــاد اســت و اگــر صــادرات بیشــتر 
از واردات باشــد مقــدار مثبــت بــه نــام مــازاد تجــاری مشــخص 
می شــود. اگــر واردات بیشــتر از صــادرات باشــد مقــدار منفــی 
بــه نــام کســری تجــاری یــا شــکاف تجاری مشــخص می شــود .

ــراز  ــون ت ــته تاکن ــال گذش ــرد: از س ــان ک ــیبی خاطرنش مس
ــرای  ــن مهــم ب ــت اســت کــه ای تجــاری اســتان زنجــان مثب
اقتصــاد اســتان و جــذب ســرمایه گذار و ایجــاد شــرکت های 
صادراتــی بســیار مهــم اســت. اهمیــت صــادرات غیرنفتــی و 
نقــش آن در رشــد و توســعه اقتصــادی کشــورها بــر کســی 
ــه رشــد  ــی الزم ــوده و توســعه صــادرات غیرنفت پوشــیده نب

پایــدار اقتصــاد هــر کشــوری اســت . 
  معــاون امــور بازرگانــی و تجــارت خارجــی ســازمان صنــع، 
ــادرات  ــد: ص ــادآور ش ــان، ی ــتان زنج ــارت اس ــدن و تج مع
ــد و ســبب  ــده ایجــاد می کن ــرای تولیدکنن ــی را ب حاشــیه امن
می شــود کــه تــوان رقابتــی تولیدکننــده در بازارهــای رقابتــی 
ــری  ــری باالت ــذاری انعطاف پذی ــد و در قیمت گ ــش یاب افزای
نیــز داشــته باشــد. همچنیــن ارتبــاط بــا بــازار ســایر کشــورها 
ــا فناوری هــا و  ســبب می شــود کــه تولیدکننــده و بــازرگان ب
تکنولوژی هــای جدیــد و بــه روز دنیــا در بخش هــای مختلــف 

آشــنا شــده و نســبت بــه آن احســاس نیــاز کنــد . 

اقتصاد در قاب تقویم
طــی 10 روز گذشــته قــاب تقویــم وقایــع اقتصــادی خــاص 
ــن وقایــع  خــود را داشــت. در ایــن ســتون بــه مهــم تری
تاریخــی مربــوط بــه حــوزه اقتصــادی کشــور و اســتان 

ــت. ــم پرداخ ــان خواهی زنج
ــا و آغــاز  ــدون رب ــات بانکــي ب ــون عملی ــب قان 10 شــهریور؛ ســالروز تصوی

ــامي )1362 ش( ــداری اس ــه بانک هفت
13  شهریور؛ روز تعاون

16 شــهریور؛   آغــاز بــه کار کارخانــه بــرق تهــران بــا نیــروي توربیــن  هــای 
گازی )1344 ش(

17 شــهریورر :  افتتــاح بانــک ملــي ایــران )1307 ش( ،  مدیرعامــل شــرکت 
هواپیمائــی ملــی ایــران )ســپهبد خادمــی( از کار برکنــار شــد)1357ش(

قاچاقچیان در زنجان
 111 میلیارد ریال جریمه شدند

زنجــان - ایرنــا - مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان زنجــان گفــت: 
متخلفــان تعزیراتــی و قاچاقچیــان در اســتان زنجــان طــی ســالجاری بیــش از 

ــدند. ــه ش ــال جریم ــارد ری 111 میلی
مرتضــی ممیــزی افــزود: بیــش از 2 هــزارو 300 پرونــده بــا موضوعــات مختلف 

نیــز در ایــن مــدت تشــکیل و 2 هــزار و 250 پرونــده مختومه شــده اســت.
ــه بیشــترین کاالی مکشــوفه در اســتان اشــاره و خاطرنشــان کــرد:  ــزی ب ممی
37 محمولــه پوشــاک، 20 محمولــه ســوخت و 15 محمولــه ســیگار در ایــن 

مــدت از قاچاقچیــان کشــف شــده اســت.
ــزان جرایــم بخــش  ــرات حکومتــی اســتان زنجــان گفــت: می مدیــرکل تعزی
ــارد و 800  ــال، بخــش ســوخت 3 میلی ــارد و 300 میلیــون ری پوشــاک 3 میلی
میلیــون ریــال و بخــش قاچــاق ســیگار 9 میلیــارد و 200 میلیــون ریــال اســت.

وی تصریــح کــرد: مجمــوع وصولــی جریمــه هــای صــادر شــده بــه حســاب 
دولــت در ایــن مــدت، مبلــغ 40 میلیــارد ریــال اســت.

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان زنجــان اظهــار داشــت: 169 اکیــپ ســیار 
بــه طــور مشــترک در ایــن اســتان در حــال گشــت زنــی و نظــارت هســتند.

ــام  ــیار انج ــای س ــت ه ــط گش ــی توس ــال 395 بازرس ــرد: امس ــد ک وی تاکی
و تمامــی ایــن بازرســی هــا منجــر بــه تشــکیل پرونــده بــرای متخلفــان شــد.

بــه گــزارش ایرنــا، میــزان جریمــه نقــدی قاچاقچیــان کاال و ارز در ایــن اســتان طــی ســال 
گذشــته بــا 143 درصد رشــد نســبت به ســال ماقبل آن بــه حــدود 739 میلیارد ریال رســید.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان زنجان:
صاحبان انبار، موجودی کاالی خود را در 

سامانه جامع انبارها ثبت کنند
ــت:  ــان گف ــتان زنج ــاورزی اس ــازمان جهادکش ــی س ــعه بازرگان ــر توس مدی
ــت  ــا ثب ــع انباره ــامانه جام ــود را در س ــودی کاالی خ ــار، موج ــان انب صاحب

ــت.  ــکار اس ــخیص احت ــاک تش ــودی کاال، م ــت موج ــدم ثب ــد . ع کنن
  بــه گــزارش ایســنا، منطقــه زنجــان، عبــداهلل جعفــری در جمــع خبرنــگاران، اظهــار 
کــرد: همــه صاحبــان انبــار از آغــاز شــهریورماه جــاری بایــد موجــودی و ورودی و 
خروجــی کاال را در ســامانه جامــع انبارها ثبت کننــد؛ در واقع شــفافیت در موجودی 
کاالهــای انبــار شــده، از جملــه مزیت هــای ســامانه انبارهــا بــه شــمار مــی رود و بــا 

داشــتن اطاعــات انبارهــا، احتــکار و اختفــای کاالهــا کاهــش می یابــد . 
ــت  ــای ثب ــود در انباره ــای موج ــه کااله ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــئول ب ــن مس   ای
ــن  ــه داد: ای ــود، ادام ــوب می ش ــکار محس ــهریورماه احت ــدای ش ــده از ابت نش
اســت  دســترس  در   https://www.nwms.ir نشــانی  بــه  ســامانه 
را  یــا ذخیره ســازی کاال  نگهــداری  بارگیــری، تخلیــه ،  مراکــز  و همــه 
دربرمــی گیــرد. ایــن در حالــی اســت کــه طــرح تشــدید مبــارزه بــا احتــکار 
ــو و  ــدم دامی،ج ــدم خوراکی،گن ــات )گن ــه غ ــی از جمل ــا، کاالهای و اختف
ــی ســاخته شــده، روغــن خــام،  ــج ســفید(، کاالهــای اساســی )روغن نبات برن
ــت  ــز، گوش ــت قرم ــی )گوش ــره(، موادپروتئین ــفید، ک ــکر س ــکرخام، ش ش
ــک روزه،  ــه ی ــا )جوج ــی( و نهاده ه ــک صنعت ــرغ و شیرخش ــم م ــرغ، تخ م
تخــم مــرغ نطفــه دار، ذرت دامــی، کنجالــه ســویا، ســبوس گنــدم و دانه هــای 
ــود.             ــامل می ش ــوال( را ش ــزا و کان ــردان، کل ــویا، آفتابگ ــامل س ــی ش روغن

  وی افــزود: مــواد اولیــه تولیــد ، حبوبــات ، لــوازم خانگــی )یخچــال، 
یخچال فریــزر، ماشــین لباس شــویی و تلویزیــون تولیــد داخلــی( ، لــوازم 
ــه ،  ــر و روزنام ــاپ، تحری ــذ چ ــنگین ، کاغ ــبک و س ــتیک س ــی و الس یدک
ــح ســاختمانی )محصــوالت فلــزی پرمصــرف و  ــواع پودرشــوینده و مصال ان
ــن طــرح می شــود.  ــی اســت کــه مشــمول ای ــه کاالهای ــز از جمل ســیمان( نی

توزیع گوشت گرم وارداتی
 در زنجان

نداشتن متولی، مشکل عمده 
صنعت چاپ است

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان زنجــان 
گفــت: مشــکل عمــده مبتابــه صنعــت چــاپ، نبــود 

ــت. ــور اس ــت در کش ــن صنع ــرای ای ــاص ب ــی خ متول
بــه گــزارش ایرنــا، ناصــر فغفــوری در آییــن گرامیداشــت 
روزملــی صنعــت چــاپ و تجلیــل از فعــاالن ایــن عرصــه 
ــاره  ــاپ اش ــت چ ــگاه صنع ــت و جای ــه اهمی ــتان ب در اس
ــات،  ــر اطاع ــرای نش ــزار ب ــن اب ــت: مهمتری ــرد و گف ک
صنعــت چــاپ اســت، اگــر چــه بخشــی از اخبــار و داده ها 
از طریــق گویــش منتقــل مــی شــوند، امــا وقتــی صحبت از 
اطاعــات و مســتندات مــی شــود، پــای چــاپ و صنعــت 

چــاپ پیــش مــی آیــد.
ــاپ  ــت چ ــی صنع ــردش مال ــه گ ــر ب ــه داد: اگ وی ادام
توجــه کنیــم مــی بینیــم کــه جایــگاه واقعــی ایــن صنعــت 
ــده،  ــن ش ــداف تعیی ــا و اه ــت ه ــا واقعی ــا ب ــور م در کش

ــت. ــاوت اس ــیار متف بس
فغغــوری میــزان گــردش مالــی صنعــت چــاپ در دنیــا را 
ــوان کــرد و افــزود:  ــارد دالر عن بیــش از یــک هــزار میلی
ــم  ــت بکنی ــن صنع ــه ای ــی ب ــه خوب ــور توج ــر در کش اگ
ــر  ــت، 2 براب ــن اس ــز چنی ــا نی ــه در دنی ــم چنانک ــی توانی م

ــیم. ــته باش ــم را از آن داش ــت توریس ــودآوری صنع س
اســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
ــا بیــان اینکــه عــدم بــروز رســانی ماشــین آالت  زنجــان ب
و اختصــاص نیافتــن تســهیات ارزان قیمــت بــرای تامیــن 
تجهیــزات مــورد نیــاز از دیگــر مســائل صنعــت چــاپ در 
کشــور اســت، گفــت: صنعــت چــاپ مــا از فنــاوری هــای 
ــث  ــوع باع ــن موض ــه ای ــادی دارد ک ــه زی ــا فاصل روز دنی
افزایــش هزینــه هــای تمــام شــده فعالیــت هــا مــی شــود.

وی خاطرنشــان کــرد: بــه جــرأت مــی تــوان گفت کــه در این 
شــرایط فعالیــت در صنعــت چــاپ توجیــه اقتصــادی نــدارد 
ولــی از آنجــا کــه چــاپ نوعــی هنــر محســوب مــی شــود، 

فعــاالن ایــن عرصــه از روی عشــق و عاقــه کار مــی کننــد.
فغفــوی افــزود: مســائل مالیاتــی و معــاف نبــودن صنعــت 
ــر ارزش افــزوده، از دیگــر مشــکات  چــاپ از مالیــات ب
ایــن صنعــت در کشــور اســت، چــرا کــه چــاپ بــه نوعــی 

فعالیــت فرهنگــی محســوب مــی شــود.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان زنجــان 
گفــت: در زمــان حاضــر 160 واحــد صنفــی در حــوزه چاپ 
ــا هماهنگــی  در ایــن اســتان فعــال هســتند کــه امیدواریــم ب
ــت  ــامی صنع ــاد اس ــگ و ارش ــکاری اداره کل فرهن و هم

چــاپ را در اســتان بــه جایــگاه و اقعــی اش برســانیم.
ــز  ــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان زنجــان نی مدی
ــزو  ــر ج ــش نش ــه بخ ــا ک ــت: از آنج ــم گف ــن مراس در ای
شــرح وظایــف وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت 
بــه همیــن دلیــل ایــن وزارتخانــه از طریــق اداره کل چــاپ 
ــن بخــش در  ــی ای ــه هــا متول و نشــر و اداره امــور چاپخان

کشــور اســت.
فاطمــه کرباســی افــزود: در ســال 95 مــواد 17 و 18 آییــن 
نامــه تاســیس و نظــارت بــر چاپخانــه هــا مــورد بازنگــری 
قــرار گرفــت و تفاهــم نامــه ای بیــن وزاتخانــه هــای 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و صنعــت، معــدن و تجــارت 
منعقــد شــد تــا بــر اســاس آن نظــارت بــر محتــوای 
چاپخانــه هــا بــا وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و 
ــه وزارت صنعــت و  ــر بخــش فنــی و صنعتــی ب نظــارت ب

ــود. ــذار ش ــارت واگ ــدن و تج مع
کرباســی ادمــه داد: ولــی هنــوز ایــن بخــش تفاهــم نامــه بــه 

دلیــل اعتراضــات چاپخانــه داران عملیاتی نشــده اســت.
وی یــاد آورشــد: هــم اکنــون نیــز صــدور مجــوز تاســیس، 
انحــال و نظــارت بــر فعالیــت چاپخانــه هــا برعهــده 

ــت. ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن

ــاد  ــرایط اقتص ــروز ش ام
کشــور شــرایط مناســبی 
ــت  ــانات قیم نیست.نوس
ارز و افزایــش برابــری 
نــرخ ارز و ریــال بازارهــای مختلف کشــور 
را در تاطــم فــرو بــرده اســت. در ایــن بیــن 
افزایــش قیمــت ارز و نوســانات آن موجب 
ــب و  ــف کس ــای مختل ــه بخش ه ــان ب زی
کار و تولیــد کشــور نیــز شــده و هنــوز ایــن 

ــات نرســیده اســت. ــه ثب وضعیــت ب
یکــی از صنایــع غالــب در اســتان زنجــان 
صنعــت ســرب و روی بــوده کــه ارزش افزوده 
باالیــی نیــز بــرای اقتصــاد اســتان زنجان داشــته 
اســت. در حــوزه صــادرات یکــی از اقــام مهم 
ــدات حــوزه  ــه لحــاظ ارزش تولی ــی ب صادرات
ــه نظــر مــی  ــوده کــه ب ســرب و روی اســتان ب

رســد امــروز وضعیــت قابــل تعریفــی نــدارد.
10 نــوع کاالی صادراتــی اســتان بــه ترتیــب 
ارزش شــامل شــمش روی، - کاغــذ تیشــو، 
کرافــت و تفلرتینــگ، شــمش مس، شــمش 
آلومینیــوم، -پلیمــر پروپلین، شــمش ســرب، 
ترانســفورماتور  فــوالدی،  محصــوالت 
و قطعــات، کابــل بــرق، مویــز وخرمــای 

ــی شــود. ــی م خشــک و محصــوالت لبن
عمــده کاالهــای وارداتــی بــه گمــرک 
ــه  ــاک روی، پارچ ــامل؛ خ ــز ش ــتان نی اس
نبافتــه، مصنوعــات پاســتیکی، ماشــین 
ــی  ــد و پل ــی آمی ــخ پل ــات، ن آالت و قطع
اســتر، قطعــات ترانســفورماتور و تنظیــم 
کننــده ولتــاز، پنبــه حاجــی نشــده، توتــون 
ســیگار، محصــوالت فــوالدی و کاغــذ 

ــتند. ــا هس ــن کااله ــه ای ــیگار از جمل س
وضعیــت صــادرات و واردات کاالهــای 
گمــرک زنجــان گویــای اهمیــت صنعــت 
ســرب و روی بــرای اســتان اســت. بــه گونــه 
ای کــه در بخــش صــادرات شــاهد باالترین 
ارزش صادراتــی بــرای روی و چنــد پلــه 
بخــش  در  هســتیم.  ســرب  بــرای  بعــد 
واردات نیــز خــاک روی نخســتین کاالی با 

ــود. ــی ش ــوب م ــی محس ارزش واردات

بــا  روی  و  ســرب  واحدهــای 
چالــش  و  جــدی  بحران هــای 
انــد مواجــه  تعطیلــی،  بــرای 

بررســی  بــرای  رابطــه  همیــن  در 

وضعیــت صنعــت ســرب و روی اســتان 
اتــاق  بــا غامحســین جمیلــی، رئیــس 
ــادن و کشــاورزی  ــع، مع ــی، صنای بازرگان
ــورت  ــی ص ــت و گوی ــان گف ــتان زنج اس
گرفــت. رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
معــادن و کشــاورزی اســتان زنجــان بــا 
اشــاره بــه ایــن کــه صنعــت ُســرب و 
روی اســتان، حــال و روز خوشــی نــدارد، 
گفــت: مشــکات زیــادی کــه در گذشــته 
وجــود داشــت، اکنــون مضاعــف شــده و 
ــا  ــن حــوزه را مرتب ــدی ای ــای تولی واحده
بــا خطــر بحران هــای جــدی و چالــش 

ــت. ــاخته اس ــه س ــی، مواج ــرای تعطیل ب
غامحســین جمیلــی بــا بیــان ایــن کــه 
بخشــی از مشــکات ایــن حــوزه، ناشــی از 
نوســانات ارزی اســت، اظهــار کــرد: تقریبا 
تمــام حــوزه تولیــد و صنعــت بــا ایــن 
مشــکل، مواجــه بــوده و متاســفانه فعالیــت 
پتروشــیمی،  از جملــه  برخــی واحدهــا 
فــوالد و صنایــع مرتبــط بــا فلــزات رنگیــن 
ــر  ــد ُســرب و روی، بیشــتر تحــت تاثی مانن

قــرار گرفته انــد.
وی بــا اشــاره بــه اِعمــال محدودیت هایــی 
بــه  دولــت  توســط  صــادرات،  بــرای 
بهانــه تنظیــم بــازار، خاطرنشــان کــرد: 
ــازار در  ــم ب ــرای تنظی ــتوری ب ــن دس تعیی
ــواب  ــوده و ج ــر نب ــا موث ــه دنی ــچ نقط هی
ــی داد  ــد چــرا کــه اگــر جــواب م نمی ده
ــتیم  ــته می توانس ــال گذش ــول 40 س در ط
تجــارب مثبتــی در ایــن زمینــه داشــته 

ــیم. باش
ــر  ــکات دیگ ــوص مش ــی در خص جمیل
افــزود:  صادراتــی،  محدودیت هــای  در 
تولیدکنندگانــی کــه موفــق بــه فراهــم 

کــردن بازارهایــی در خــارج از کشــور 
ایجــاد  بلندمدتــی  تهعــدات  و  شــده 
یکبــاره  توقــف  متاســفانه  کرده انــد 
ــد و تعطیلــی واحدهــا، خســارت های  تولی
جبران ناپذیــری بــرای آنــان در پــی داشــته 
و جرایمــی کــه بــه دلیــل عــدم انجــام 
تعهــدات، مشــمول آن هــا شــده، موجــب 
بدنامــی و محدودیــت صادراتــی بــرای 

می شــود. کشــور 

عرضــه ارز بــا نــرخ بــازار ثانویــه 
نیســت پذیــر  امــکان 

ــادن  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
و کشــاورزی اســتان زنجــان بــا اشــاره 
ــت  ــکل صنع ــن مش ــه مهم تری ــن ک ــه ای ب
ــت،  ــه دول ــت ک ــن اس ــرب و روی، ای ُس
از  حاصــل  ارز  برگشــت  دارد  انتظــار 
ــه  ــه عرض ــازار ثانوی ــرخ ب ــه ن ــادرات ب ص
ــده داده  ــت، وع ــرد: دول ــراز ک ــود، اب ش
بــود کــه بتوانــد قیمــت ارز را تک نرخــی 
تــا از چندگانگــی  ثابــت، نگــه دارد  و 
ــه  قیمــت، خــاص شــویم کــه متاســفانه ن
تنهــا نــرخ ارز، بیشــتر شــده بلکــه بــا تنــوع 
اســامی و قیمت هــای جدیــد، شــکاف 
ــا  ــه ب ــه ک ــر رفت ــا باالت ــن نرخ ه ــی بی قیمت
ایــن شــرایط، اگــر دولــت، انتظــار داشــته 
باشــد تولیدکنندگانــی کــه بــا هــزاران 
ــل  ــه داخ ــت، ارز را ب ــکل و محدودی مش
بــازار  نــرخ  بــه  برمی گرداننــد  کشــور 
ثانویــه عرضــه شــود ولــی تولیدکننــده 
بــه نــرخ جدیــد پرداخــت کنــد ایــن امــر، 
امکان پذیــر نبــوده و بــا ایــن رونــد بــه 
زودی شــاهد تعطیلــی واحدهــای تولیــدی 

ــود. ــم ب خواهی
ــت،  ــز اهمی ــه حائ ــرد: نکت ــه ک وی، اضاف
مــواد  بــه  دسترســی  کــه  اســت  ایــن 
ــل  ــت نق ــروش، محدودی ــازار ف ــه، ب اولی
ســبب  نرخ هــا  در  ابهــام  و  انتقــاالت  و 
محصــوالت  نتوانیــم  کــه  می شــود 
تولیــدی را بفروشــیم کــه در ایــن صــورت 
ــل  ــار قف ــه دچ ــیم ک ــه ای می رس ــه نقط ب

خواهیــم شــد.
جمیلــی بــا بیــان ایــن کــه وضعیــت تامیــن 
ــه نیــز کامــا بحرانــی  خــاک و مــواد اولی
اســت، گفــت: برخــی از ایــن واحدهــا 
فعالیــت  بــا زیــر 30 درصــد ظرفیــت، 
کــرده و بخشــی از مــواد اولیــه آن هــا 
ترکیــه  ماننــد  خارجــی  کشــورهای  از 
بخشــنامه هایی،  طــی  کــه  می شــد  وارد 
خــاک  ورود  بــرای  محدودیت هایــی 
ــت.  ــده اس ــته ش ــور گذاش ــل کش ــه داخ ب
ضمــن ایــن کــه االن حمــل و نقــل، بســیار 
دچــار مشــکل شــده و نرخ هــا بــاال رفتــه و 
محدودیت هــای دسترســی بــه مــواد اولیــه 
ــکان  ــا مشــکل، مواجــه کــرده کــه ام را ب

واردات، وجــود نــدارد.
ــادن  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
و کشــاورزی اســتان زنجــان بــا اشــاره بــه 
ــه  ــواد اولی ــزی از م ــش ناچی ــه بخ ــن ک ای
نیــز از داخــل، تامیــن شــده و دسترســی بــه 
ســایر منابــع را از دســت داده ایــم، افــزود: 
بــا ســرمایه گذاری واحدهــای اســتانی، 
ــل و  ــط در داخ ــک و متوس ــادن کوچ مع
ــه  ــده ک ــدازی ش ــور، راه ان ــارج از کش خ
امــروز بایــد بــه بهره بــرداری می رســید 
ــای  ــل محدودیت ه ــه دلی ــفانه ب ــا متاس ام

ــدارد. ــکان ن ــت، ام دول
مجــوز  صــدور  خصــوص  در  وی 
ــوزه  ــد در ح ــی جدی ــد صنعت ــرای واح ب
خاطرنشــان  اســتان،  در  روی  و  ُســرب 
ــن  ــرای ای ــدی ب ــوز جدی ــا مج ــرد: فع ک
ــورت  ــود و در ص ــادر نمی ش ــا ص واحده
صــدور نیــز، متقاضــی نــدارد. ضمــن ایــن 
کــه آمــار رســمی واحدهــای فعــال و 
ــازمان  ــط س ــوزه توس ــن ح ــده ای تعطیل ش
منتشــر  تجــارت،  و  معــدن  صنعــت، 
می شــود چــرا کــه ممکــن اســت تعطیلــی 
برخــی واحدهــا به صــورت موقــت باشــد. 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان: 

صنعت سرب و روی استان زنجان، حال و روز خوشی ندارد
 تعیین دستوری برای تنظیم بازار در هیچ نقطه دنیا موثر نبوده است

بــا ادامــه رونــد افزایشــی قیمت هــا در 
ضعــف  اقتصــادی،  فعــاالن  ارز،  بــازار 
مدیریتــی را عامــل ایــن شــرایط می داننــد 
و بــه گفتــه رییــس ســابق اتــاق بازرگانــی 
تهــران، عرضــه ارز در بــازار ثانویــه بیــش 
ــه  ــط س ــه فق ــی ک ــت و در حال از تقاضاس
بــازار  در  ارزی  معامــات  از  درصــد 
ســوم انجــام می شــود، بــازار کوچــه و 
پــس کوچــه بــه عنــوان مرجــع لحــاظ 
پایــان  تــا  دیگــر  ســوی  از  می شــود. 
ارزی  ذخایــر  دالر  میلیــارد   200 ســال 
خواهیــم داشــت، درصورتــی کــه نیــاز 
ارزی کشــور 80 میلیــارد دالر اســت؛ پس 
نداریــم و مشــکل ضعــف  ارز  کمبــود 

مدیریتــی اســت.
ــت  ــه ماه هاس ــنا، دالر ک ــزارش ایس ــه گ ب
ــی  ــه، ط ــش رفت ــت پی ــش قیم ــه افزای روب
ــه  هفتــه گذشــته، مجــددا جهشــی را تجرب
ــان هــم  ــش از 15 هــزار توم ــا بی کــرد و ت
ــز  ــورو نی ــرای ی ــر ب ــوی دیگ ــت. از س رف
ــب  ــن ترتی ــه همی ــازار ارز ب ــرایط در ب ش
ــا حــدود 17 هــزار  ــوع ارز ت ــن ن ــود و ای ب

ــز گــران شــد. ــان نی توم
گرچــه دالیل متفاوتــی از جمله جــو روانی، 
افزایــش تقاضــا و برخــی ســینگال های منفی 
ــرایط  ــرای ش ــل، ب ــئوالن عام ــوی مس از س
فعلــی بــازار عنــوان می شــود اما کارشناســان 
دلیــل نوســانات تنــد و رشــد افسارگســیخته 
ــون  ــته تاکن ــت های گذش ــه سیاس دالر را ب

ــد. ــط می دهن رب
اتــاق  ســابق  رییــس  بــاره  ایــن  در 
ــا  ــو ب ــز در گفت وگ ــران نی ــی ته بازرگان
ــای  ــا واقعیت ه ــه ب ــرد ک ــار ک ــنا، اظه ایس
در  کــه  امکاناتــی  و  درآمدهــا  ارزی، 
ــا  ــن ب ــت و همچنی ــار اس ــور در اختی کش
واقعــی،  هزینه هــای  گرفتــن  نظــر  در 
این چنینــی  قیمتــی  جهش هــای  نبایــد 
ــوع  ــیم. از مجم ــته باش ــرخ دالر داش در ن
نیازهــای واقعــی ارزی کشــور، حــدود 
15 میلیــارد دالر بــرای کاالهــای ضــروری 

نیــاز داریــم و حــدود 40 میلیــارد دالر 
هــم بــرای واردات ســایر کاالهــا. اگــر 
ــم،  ــر بگیری ــم در نظ ــاال ه ــی ب ــی خیل حت
ــرای واردات کاالهــای  ــارد دالر ب 50 میلی
بــرای  دالر  میلیــارد   20 و  غیرضــروری 
ــت. ــاز اس ــروری نی ــای ض واردات کااله

نیــاز واقعــی ارز در کشــور 80 میلیــارد 
اســت دالر 

بــه گفتــه یحیــی آل اســحاق، مجمــوع نیــاز 
دالر  میلیــارد   70 کشــور  واقعــی  ارزی 
ــارد دالر  ــاب 10 میلی ــا احتس ــه ب ــت ک اس
هــم بــرای مســافران و ... در نهایــت 80 
ــت  ــور اس ــی کش ــاز واقع ــارد دالر نی میلی
ــه  کــه ظــرف بررســی های صــورت گرفت
ــه  ــده ک ــت آم ــر بدس ــال اخی ــی 10 س ط
البتــه ایــن رقم هــا بــاز هــم بیــش از میــزان 

ــت. ــده اس ــاظ ش ــی لح واقع
ــران  ــی ای ــترک بازرگان ــاق مش ــس ات ریی
و عــراق بــا اشــاره بــه درآمــد کشــور 
و درآمــد صــادرات نفتــی و غیرنفتــی، 
ــران و  ــزود: فقــط در حــوزه تجــارت ای اف
عــراق، بــا توجــه بــه شــرایط حــال حاضــر، 
ــد  ــر رش ــه اخی ــج ماه ــی پن ــد ط 30 درص
ــرای  صــادرات داشــته ایم و همیــن طــور ب
ســایر صــادرات بــه کشــورهای دیگــر بــه 
ــد داشــته ایم. ــش درآم ــن شــیوه افزای همی

وی یــادآور شــد: در شــش مــاه اخیــر 
بیــش از پیش بینی هــا، فــروش نفــت بــه 
لحــاظ قیمتــی و وزنــی داشــتیم؛ بنابراین در 
مجمــوع تا بــه اینجــا از حاصــل درآمدهای 

نفتــی و غیــر نفتــی 95 میلیــارد دالر ذخایــر 
بنابــر  ارزی خواهیــم داشــت. همچنیــن 
 109 بین المللــی  ســازمان های  اعــام 
میلیــارد دالر ذخایــر ارزی ایــران در خــارج 
از کشــور و در کشــورهایی همچــون هنــد، 

ــره اســت. ــن و غی چی
ــر  ــارد دالر ذخای ــال 200 میلی ــان س ــا پای ت

ــت. ــم داش ارزی خواهی
بنابرایــن  کــرد:  تاکیــد  اســحاق  آل 
ــان ســال  ــا پای ــارد دالر ت حــدود 200 میلی
ــه  ــا توج ــت و ب ــور اس ــر ارزی کش ذخای
بــه هزینه هــای کشــور کــه نهایــت 80 
میلیــارد دالر بــرآورد می شــود، حــدود 
دو برابــر نیــاز، امکانــات دسترســی بــه 
ارز داریــم؛ بنابرایــن مشــکل، عرضــه و 

نیســت. ارز  تقاضــای 
اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو  ایــن 
بازرگانــی ایــران مشــکل را نظــام مدیریتــی 
ــی  ــه چگونگ ــت ک ــد اس ــت و معتق دانس
ــی و  ــارات روان ــا، انتظ ــا، برخورده تدبیره
حتــی غیــر روانــی یــا نوعــی نیازهــای غیــر 
ــه  ــاق )ک ــرای قاچ ــاز ب ــون نی ــی همچ واقع
ــارد دالر  ــل 10 میلی در حــال حاضــر حداق
ــورد  ــا آن برخ ــد ب ــه بای ــت ک ــاق اس قاچ
ــی  ــود. کاالی ــد ب ــذار خواه ــرد( تاثیرگ ک
ــارج  ــل ارز خ ــود، در مقاب ــه وارد می ش ک
می کنــد. همچنیــن خــروج ســرمایه های 
بــه  دارایی هــا،  حفــظ  بهانــه   بــه  افــراد 
بــه  می زنــد؛  دامــن  قیمت هــا  افزایــش 
عبارتــی مســائل بیشــتر غیراقتصــادی اســت.

از  بیــش  ثانویــه  بــازار  در  عرضــه 
ســت ضا تقا

نظــام  بایــد  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
مدیریتــی و ســازماندهی ارز مناســب شــود 
و بــا توجــه بــه اینکــه مــدل انتخابــی بــرای 
واردات کاالهــای اساســی بــا ارز 4200 
ــت:  ــد، گف ــواب ده ــد ج ــی می توان تومان
دولــت بــا نظــارت می توانــد اوضــاع را 

ــد. ــرل کن کنت
آل اســحاق افــزود: اگــر بــازار ثانویــه 
را نیــز بتــوان درســت مدیریــت کــرد، 
ــر خواهــد شــد کــه مدیریــت  شــرایط بهت
آن کار ســختی نیســت، چراکــه بــازار 
ثانویــه کــه واحدهــای پتروشــیمی، فــوالد 
و اینهاســت، عمدتــا عرضه شــان دســت 
خودشــان اســت و می تواننــد عرضــه را 
مدیریــت کننــد. تقاضــا نیــز دســت مــردم 
بــوده کــه قابــل کنتــرل اســت. کمــا اینکــه 
ــازار 74  سه شــنبه گذشــته عرضــه ارز در ب
میلیــون دالر بــود و تقاضــا حــدود 40 
ــه  ــد عرض ــان می ده ــه نش ــون دالر ک میلی
و تقاضــا می توانــد تنظیم کننــده باشــد.

در  ارزی  معامــات  از  درصــد   3 فقــط 
بــازار ســوم اســت

ــران و  ــی ای ــاق مشــترک بازرگان رییــس ات
عــراق تصریــح کــرد: بازار ســوم کــه خرید 
ــت،  ــه و پس کوچه هاس ــروش در کوچ و ف
ــات  ــم معام ــد از حج ــه درص ــدود س ح
ارزی اســت کــه متاســفانه ایــن ســه درصــد 
بــه عنــوان مرجــع شــده اســت؛ در صورتــی 

کــه نبایــد اینطــور باشــد.
و  بیرونــی  جریانــات  البتــه  افــزود:  وی 
کرده انــد.  داغ  را  بــازار  نیــز  ذی نفعــان 
امــا بــه اعتقــاد بنــده نظــام مدیریتــی دچــار 
مشــکل اســت؛ نــه نظــام واقعــی اقتصــادی. 
اگــر نظــام مدیریــت ســاماندهی شــود، 
کــه  کنــد  کنتــرل  را  بــازار  می توانــد 
میــزان کنتــرل اوضــاع بــه روحیــه مدیــران 
ــات  ــدار عملی ــور و اقت ــئوالن و حض و مس

برمی گــردد. آنهــا  مدیریتــی 

آل اسحاق:

2 برابر نیاز کشور منابع ارزی داریم
مدیریت نداریم
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بــا  هفــت  دلفیــن  دهنــدگان  توســعه  شــرکت 
نیازســنجی حــوزه فنــاوری اطاعــات در زمینه هــای 
ــد  ــک و  تولی ــارت الکترونی ــزار، تج ــرم اف ــد ن تولی
ــا  ــه، توانســته اســت ب ــد زبان ــوای مناســب و چن محت
بهــره گیــری از کارشناســان توانمنــد و خبــره در 
ــی  ــش خصوص ــاز بخ ــردن نی ــرف ک ــتای برط راس
ــژه  ــور وی ــرکت  بط ــن ش ــردارد. ای ــی گام ب و دولت
در طراحــی محصــول ابــری بــا موضــوع ســامانه 
ارزشــیابی عملکــرد توانســته اســت راه کار هــای 
نمایــد در زیــر حــوزه هــای  ارائــه  جدیــدی را 

ــت.    ــده اس ــان ش ــرکت بی ــی ش ــت اصل فعالی

سامانه ارزشیابی عملکرد  

ارزشــیابی عملکــرد یــک مســئولیت مدیریتــی اســت 
ــغلی و  ــای ش ــتاندارد ه ــق اس ــان را طب ــه کارکن ک
مدیریتــی را ســنجش مــی کنــد و بــر اســاس نتیجــه 
ــان را  ــا تشــویق کارکن ــه ی ــوان تنبی ارزشــیابی مــی ت

مدیریــت کــرد.
ــی  ــرد مبتن ــیابی عملک ــزار ارزش ــرم اف ــتفاده از ن اس
ــه  ــت، ب ــرد و اینترن ــت عملک ــتمهای مدیری ــر سیس ب
مدیــران در مراحــل مختلــف فراینــد کمــک میکنــد. 
مدیــران بــا اســتفاده از ایــن نــرم افــزار، مجموعــه ای 
از اســتانداردهای عملکــرد را بــرای هــر شــغل ایجــاد 

مــی کننــد.  

ویژگی های کلی نرم افزار:
* طراحــی و پیــاده ســازی بــر اســاس مــدل رایانــش 

)cloud computing( ابــری
ــرم  ــای ف ــا و معیاره ــاخص ه ــی ش ــکان طراح * ام

ــازمان ــاز س ــق نی ــیابی طب ارزش
* امــکان اجــرای فرآینــد ارزیابــی توســط مدیــر مــا 

فــوق و ســایر کانــون هــای ارزیابــی
* امــکان ثیــت و نگهــداری وقایــع موثــر عملکــردی 

کارکنــان در دوره هــای ارزیابــی
ــی  ــده ارزیاب * مشــاهده نمــودار گــردش کار فرآین

عملکــرد
نتایــج  بــه  اعتــراض  بررســی  و  ثبــت  امــکان   *

عملکــرد ارزیابــی 
* دریافت انواع گزارشات توسط مدیر

موبایل و وب
بــا توجــه بــه افزایــش ضریــب نفــوذ موبایــل و 
اینترنــت در اقشــار مختلــف جامعــه و از ســوی 
دیگــر افزایــش روزافــزون توانمنــدی ایــن گوشــی 
هــای همــراه در بســتر اینترنــت، بــه کارگیــری آنهــا 
را در ابعــاد مختلــف زندگــی روزمــره از جملــه 
ارتباطــی، تجــاری، فرهنگــی، ســرگرمی، آموزشــی 
و ... بــه امــری گریــز ناپذیــر تبدیــل کــرده اســت که 
ــن فعالیــت  ــن چنی ــد توســعه ی بســتر هــای ای نیازمن
هایــی نیــز مــی باشــد. طراحــی و تولیــد بســتر فعالیت 
ــا برتریــن تکنولــوژی هــای  در اینترنــت و موبایــل ب

ــی شــود. ــن انجــام م ــم دلفی روز توســط تی

تولید محتوای همیشه سبز
ــن و  ــای نوی ــاوری ه ــر فن ــه عص ــوم ک ــزاره س در ه

ــرای  ــات ب ــا اطاع ــدن ب ــو ش ــت همس ــال اس دیجیت
ــر  ــاب ناپذی ــان دســتاورد هــای نویــن بشــری اجتن بی
ــوا پدیــده ای اســت کــه از ســال  اســت. عصــر محت
2010، داده هــای موجــود در فضای مجــازی را روز 
ــا ایــن حســاب تامیــن  ــه روز افزایــش مــی دهــد. ب ب
ــرم فوق العــاده در  ــوان یــک قــدرت ن ــه عن ــوا ب محت
ــت،  ــگ، سیاس ــه فرهن ــف از جمل ــای مختل عرصه ه
اقتصــاد، ســبک زندگــی، ایمــان و اخاقیــات بســیار 
حائــز اهمیــت اســت. بــه ایــن ترتیــب طراحــی 
مناســب و دقیــق بــرای حفــظ حریــم امنیــت فکــری 
ــن عرصــه امــری ضــروری  ــی جامعــه در ای و اخاق

اســت.
ــه  ــر مجموع ــر زی ــک منظ ــال از ی ــوای دیجیت محت
ــی،  ــی، گرافیک ــی، صوت ــوای متن ــد محت ــی مانن های
ویدئویــی و محتــوای چنــد رســانه ای دارد. و از 
ــول  ــرد و ط ــزان کارب ــاس می ــر اس ــر ب ــری دیگ نظ

ــرد. ــی گی ــرار م ــه ق ــورد توج ــوا م ــر محت عم
ــت  ــرده اس ــدا ک ــت پی ــی  اهمی ــروزه محتواهای  ام
ــظ و  ــود حف ــان ارزش خ ــول زم ــد در ط ــه بتوانن ک
ــبز  ــه س ــوای همیش ــوم محت ــد. مفه ــی بمان ــروز باق ب
)Evergreen Content( بــر مبنــای بــروز 
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سه شنبه 20 شهریور 1397/ سال 23/ شماره 86/ دوره جدید

رئیــس انجمــن صنایــع ســلولزی ایــران درمــورد جــو روانــی کــه در 
بــازار درخصــوص محصــوالت ســلولزی و پوشــک بچــه بــه وجود 
ــه مشــکلی  ــد ایــن محصــوالت هیچ گون آمــده گفــت: مــا در تولی

نداریــم و بــه زودی بــازار تنظیــم و تعدیــل خواهــد شــد. 
اقتصادآنایــن - عبــاس فصیــح خوشــگرد درمــورد دســت داشــتن 
ــوالت  ــازار محص ــی ب ــم ریختگ ــه ه ــرک در ب ــرکت ت ــک ش ی
ســلولزی اظهــار کــرد: یــک شــرکت تــرک بــه صــورت مســتقیم 
بــرای محصــوالت ســلولزی در ایــران ســرما یه گذاری کــرده بــود 
کــه در گذشــته مــواد اولیه دســتمال کاغــذی )تیشــو( کارخانجات 

ایــران را تولیــد و تامیــن می کــرد.
را  اولیــه  مــواد  شــرکت  ایــن  اکنــون  داد:  ادامــه  خوشــگرد 
و  تولیدکننــده  خــود  و  نمی دهــد  ایرانــی  کارخانه هــای  بــه 
ــن موضــوع باعــث  ــش شــده، کــه همی ــده محصوالت مصرف کنن

کمبــود مــواد اولیــه در  کارخانه هــا شــده اســت.
محصول داخلی احتکار شده نداریم

ــاره اقدامــات وزارت  ــران درب رییــس انجمــن صنایــع ســلولزی ای
ــا وزارت  ــی ب ــه کــرد: صحبت های ــن موضــوع اضاف صمــت در ای
ــه  ــا تعرف ــو ب ــن تیش ــزار ت ــد 20 ه ــرار ش ــده و ق ــام ش ــت انج صم

ــازار وارد کشــور شــود. ــم ب ــرای تنظی ــه صفــر ب نزدیــک ب
او بــا تاکیــد بــر ایــن کــه تمــام محصــوالت ســلولزی را در داخــل 
کشــور تولیــد می کنیــم، افــزود: صحبت هایــی کــه درمــورد 
احتــکار و قاچــاق محصــوالت ســلولزی طــی چنــد هفتــه گذشــته 
منتشــر شــده مربــوط بــه جنس هایــی اســت کــه از 2ســال قبــل بــه 
صــورت قاچــاق وارد کشــور شــده و همــه برنــد  خارجــی بــوده و 

ــم. ــده نداری ــکار ش ــی احت ــول داخل ــه محص هیچ گون
ــل  ــد کام ــوان تولی ــون ت ــن کــه اکن ــان ای ــا بی ــح خوشــگرد ب فصی
بــرای تامیــن نیــاز داخــل کشــور حتــی بیشــتر از ظرفیــت مصــرف 
ــم و  ــت داری ــون جمعی ــدود 80 میلی ــرد: ح ــح ک ــم تصری را داری
ــا  ــا ب ــون اســت؛ ام ــا در داخــل حــدود 120 میلی ــد م ظرفیــت تولی
ــک و  ــد و پوش ــوم ببرن ــه هج ــک روز هم ــه در ی ــن ک ــور ای تص
مــواد ســلولزی بخرنــد، مســلما بــا کمبــود مواجــه خواهیــم شــد بــه 
طــوری کــه حتــی مــوردی داشــتیم خانمــی بــرای فرزنــد 3ماهــه 

ــا دو ســالگی بچــه پوشــک تهیــه کــرده! خــود ت
محصــوالت ســلولزی ماننــد ســکه و ارز در خانه هــا احتــکار شــده 

ست ا
ــوع  ــن موض ــی ای ــو روان ــکل گیری ج ــی ش ــورد چگونگ او درم
گفــت: جــو روانــی کمبــود و افزایــش قیمــت پوشــک و دســتمال 
کاغــذی از طریــق فضــای مجــازی و دهــان بــه دهــان شــدن ایــن 
موضــوع و عــدم تعــادل بیــن عرضــه و تقاضــا ایجــاد شــد در حالی 

کــه اصــا مــا کمبــود نداشــتیم.
خوشــگرد بــا بیــان ایــن کــه تقاضا بــه صــورت غیرمنطقــی افزایش 
ــلولزی  ــف س ــس صن ــوان ریی ــه عن ــرد: ب ــد ک ــت، تاکی ــه اس یافت
کشــور اعــام می کنــم هیــچ گونــه کمبــودی در شــرایط معمــول 
و معقــول مصــرف نداریــم و همچنیــن روال تولیــد مــا بــه خوبــی 

ــود. ــام می ش انج
ــه ســه شــیفته  ــا اشــاره ب ــران ب ــع ســلولزی ای رییــس انجمــن صنای
ــا وزارت صمــت هــر  شــدن کارخانه هــا ی ســلولزی بیــان کــرد: ب
ــد،  ــد ش ــم خواه ــازار تنظی ــم ب ــور حت ــه ط ــم و ب ــه داری روز جلس
بنابرایــن از مــردم می خواهیــم نگــران نباشــند و بــه محصــول 

ــد. ــره نکنن ــرده و ذخی ــوم نب ــی هج خاص
پرســش کــه چــرا  ایــن  بــه  پاســخ  خوشــگرد همچنیــن در 
داروخانه هــا و فروشــگاه ها بــا کمبــود مواجه انــد؟ گفــت: حــدود 
ــودن  ــل مشــخص نب ــه دلی ــن محصــوالت ب ــه ای ــواد اولی ــه م 2هفت
ــر پرداخــت مابه التفــاوت در  ــی ب ــت مبن ــه آخــر دول ــد 5 مصوب بن
گمــرک مانــده بــود و بــه همیــن خاطــر بحــران تولیــد داشــتیم امــا 
االن ایــن مــواد از گمــرک ترخیــص شــده و هیــچ مشــکلی نیســت 

ــه وفــور وجــود دارد. ــه ب و مــواد اولی
ــان  ــلولزی خاطرنش ــوالت س ــت محص ــاره قیم ــان درب وی در پای
ــق  ــی تعل ــلولزی ارز دولت ــوالت س ــه محص ــواد اولی ــه م ــرد: ب ک
ــی  ــش قیمــت نخواهــد شــد حت ــه افزای ــن منجــر ب ــا ای ــه ام نگرفت

ــود دارد. ــز وج ــت نی ــش قیم ــال کاه احتم

رئیس انجمن صنایع سلولزی ایران:

ماجرای افزایش قیمت 
و کمبود پوشک چه بود؟
 محصوالت سلولزی ارزان می شود
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