
ســخن گفتــن از تولیــد و صنعــت و فعــاالن ایــن حــوزه همواره 
ذهنیــت هــای خاصــی را بــه ذهــن متبــادر مــی کنــد. امــا غالب 
تصورهــا مثبــت و توســعه گرایانــه اســت. کــم تر شــاهد بودیم 
فضــای رســانه ای اســتان بــه زندگــی، شــخصیت و خاطــرات 
و سرگذشــت تولیدکننــدگان اســتانی بپــردازد. در فضایــی کــه 
همــه در خصــوص اقتصــاد ســخن مــی گوییــم  و بر ضــرورت 

توســعه تولیــد و صنعــت تاکیــد داریم.
روایــت هــای متعــددی از تولیــد و تولیدکننــدکان در ســطح 
ــن روایــت هــا در  ــب ای جامعــه و رســانه هــا وجــود دارد. غال
ــرای  ــا ب ــاش ه ــا و ت ــت ه ــا، شکس ــت ه ــوص موفقی خص
ــی  ــا شــهاب زنجــان روایت ــوده، ام ــد ب توســعه در عرصــه تولی
ــیار  ــه بس ــماره دارد ک ــن ش ــرای ای ــی ب ــده زنجان از تولیدکنن
ــی  ــرد آگاه ــا رویک ــت، و ب ــده اس ــکان دهن ــک و ت دراماتی
ــد  ــوده و قص ــوم ب ــرز و ب ــن م ــدگان ای ــه تولیدکنن ــی ب بخش
دیگــری بــرای آن متصــور نیســت. اینکــه تولیدکننــدگان مــا 
از تجــارب تلــخ هــم صنفــان خــود درس بگیرنــد و چــراغ راه 

ــد. خــود کنن
از  یکــی  در  زنجانــی  صنعت گــر  و  تولیدکننــده  یــک 

شــهرک های صنعتــی زنجــان مشــغول تولیــد در حــوزه 
مایعــات  بنــدی  بســته  طراحــی و ســاخت ماشــین آالت 
اســت. ایــن واحــد تولیــدی کــه از ســال 85 فعالیــت خــود را 
ــازار هــدف  ــه 20 نفــر پرســنل دارد. ب آغــاز کــرده نزدیــک ب
محصــوالت تولیــدی ایــن شــرکت ایــران و کشــورهای عراق، 

مقدونیــه، کــوزوو، ارمنســتان، افغانســتان و.. اســت.
ــب و دلهــره  ــی از ســفر عجی ــی روایت ــده زنجان ــن تولیدکنن ای
آوره خــود بــه ســرزمینی داشــته کــه نامــش یــادآور و تداعــی 
کننــده خاطــرات و تصویرهــای دلنشــینی نیســت! افغانســتان، 
ســرزمینی در همســایگی شــرقی ایــران کــه فــراز و فرودهــای 
تلــخ و دراماتیکــی در تاریــخ معاصــر برایــش ثبــت شــده 
ــک  ــهم ی ــد س ــی از آن بای ــد در برگ ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ک

ــود. ــز درج ش ــی نی ــده زنجان تولیدکنن
وی مــی گویــد اســیر یــک بانــد گروگانگیر در افغانســتان شــد 
و 22 روز اســارت کشــید کــه لحظــه لحظــه آن تلــخ و دلهــره 
ــار چشــمانش  ــرگ کــه دو ب ــم م ــا طع ــره ای ب ــود، دله آور ب
ــده و فکــر مــی کــرده چشــم   را بســته و اشــهد خــود را خوان

هایــش خــاک وطــن را نمــی بینــد.

هــر آنکــس خدمت جانــان به جان کرد       به گیتی نام خــود را جاودان کرد

جناب آقای دکتر ادریس ساالری 
از زحمــات صادقانــه، دلســوزانه و متعهدانــه شــما در اداره کل روابــط 
عمومــی، تشــریفات و امــور بیــن الملــل اســتانداری زنجــان  تقدیــر 
و تشــکر نمــوده و موفقیــت و توفیــق روزافــزون برایتــان از پیشــگاه 

خداونــد منــان مســئلت داریــم.

نشریه شهاب زنجان - کانون کارآفرینان استان زنجان

ــه  ــت: روزان ــان گف ــتان زنج ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
واحدهــای تولیــدی را رصــد می کنیــم تا مشــکات احتمالــی را مدیریت کنیم. 
بــه گــزارش ایســنا، منطقــه زنجــان، ناصــر فغفــوری در جمــع خبرنــگاران، 
اظهــار کــرد: در شــرایط فعلــی بــا مشــکات داخلــی و تحریم هــای 
ــر در  ــت و اگ ــده اس ــادی ش ــگ اقتص ــک جن ــور وارد ی ــگان، کش بیگان
ــا  ــد، ام ــرای اســتقال کشــور بســیج بودن ــردم ب ــه م ــی هم ــگ تحمیل جن
ــه کمــک نیســتند.  ــع شــخصی خــود حاضــر ب ــرای مناف ــروز برخــی ب ام

وی صیانــت از تولیــد و اشــتغال موجــود را از اولویت هــای مهــم بخــش 
ــه ایجــاد  اقتصــادی عنــوان کــرد و افــزود: تــاش داریــم ضمــن توجــه ب
ــا  ــم ت ــت کنی ــود صیان ــت موج ــد، از وضعی ــای جدی ــعه کارخانه ه و توس

واحدهــای تولیــدی بــه فعالیــت موثــر بپردازنــد. 
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان زنجــان بــا بیــان اینکــه 
ــتان  ــی اس ــای صنعت ــد از کل واحده ــار 22 درص ــن آم ــاس آخری ــر اس ب
تعطیــل هســتند، تصریــح کــرد: ســال گذشــته حتــی یــک واحــد از صنایــع 
تولیــدی تعطیــل نشــدند و  29 واحــد صنعتــی بــه چرخــه اقتصــادی 

ــتند.  بازگش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال بــه دلیــل نوســات ارزی و اقتصــادی شــرایط 
ــرای برطــرف  ــد عــزم خــود را ب ــم کــه همــه بای ــش رو داری ــی را پی متفاوت
کــردن مشــکات جــزم کنیــم، تصریــح کــرد: مقــام معظــم رهبــری فرمودند 
کــه مــردم و بخــش خصوصــی بایــد آخریــن حلقــه در فشــار باشــند و بایــد 

ایــن فرمــوده اجــرا شــود امــا متاســقانه برخــی بــه آن عمــل نمی کننــد. 
ــی از  ــکات ناش ــده ای از مش ــش عم ــه بخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوری ب فغف
عوامــل داخلــی اســت، خاطرنشــان کــرد: تمــام تــاش مــا ایــن اســت کــه 
روزانــه تــک تــک واحدهــای تولیــدی را رصــد می کنیــم تــا مشــکات 

ــم.  ــت کنی ــی را مدیری احتمال

بهزودیانجاممیشود؛

خانه تکانی روحانی در هیأت دولت
 توضیحات احمدی در مورد گزینه های استانداری زنجان

رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانزنجان:

رصد واحدهای تولیدی برای 
جلوگیری از مشکالت احتمالی است

نائــب رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســامی در پاســخ 
بــه ســؤال خبرنــگار فــارس در زنجــان در مــورد وضعیــت هیــأت دولــت و عدم 
وجــود سرپرســت در برخــی از وزارتخانه هــای اقتصــادی اظهــار کــرد: رئیــس 
جمهــوری هفتــه آینــده تفییــرات وســیعی در هیــأت دولــت انجــام خواهــد داد.

ــارس در زنجــان اظهــار کــرد:  ــگار ف ــا خبرن ــدون احمــدی  در گفت وگــو ب فری
دوبــاره پروســه رونــد انتخــاب اســتاندار زنجــان بــه جریــان افتــاده اســت و بــرای آن 

زمــان نیــز تعییــن شــده اســت و آنچــه مســلم اســت قانــون بایــد اجرایــی شــود.
ــن خواهــد  ــت و وزارت کشــور تعیی ــه اینکــه اســتاندار را دول ــا اشــاره ب وی ب
کــرد، گفــت: البتــه از نماینــدگان نیــز در ایــن بــاره نظرســنجی خواهــد شــد؛ 
امــا خــوب مــا روی یــک گزینــه خــاص متمرکــز نشــده ایم، چــون برخــی بــا 
اســتاندار بومــی و برخــی بــا گزینــه غیربومــی موافقنــد کــه البتــه ایــن امــر بــه 

شــخص منتخــب بســتگی دارد.
ــان اینکــه  ــا بی ــده مــردم زنجــان و طــارم در مجلــس شــورای اســامی ب نماین
بایــد بــر اســاس گزینه هــای وزارت کشــور تصمیم گیــری شــود، گفــت: فعــا 
هرکســی دربــاره اســتانداری زنجــان صحبتــی دارد؛ ولی فعــا از ســوی وزارت 

کشــور گزینــه ای بــه مــا معرفــی نشــده اســت.
احمــدی در پاســخ بــه ســؤال فــارس دربــاره اینکــه ســه گزینه هوشــمند صفایی، 
علی رضــا منــادی و محســن علیمردانــی بــرای اســتانداری زنجــان مطرح هســتند؛ 

نظــر شــما چیســت؟ اظهــار کــرد: هر ســه نفــر گزینــه خوبی هســتند.
نماینــده مــردم زنجــان و طــارم در مجلــس شــورای اســامی تصریح کــرد: البته 

گذشــت زمــان همــه چیــز را دربــاره انتخاب اســتاندار مشــخص خواهــد کرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عملکــرد دو ســاله اســتاندار فعلــی نیــز مطلــوب بــوده 
اســت و هرچــه در تــوان داشــته انجــام داده اســت، افــزود: بــه نظر بنــده آنچه در 

تــوان داشــته مضایقــه نکــرده اســت.
نائــب رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســامی در پاســخ 
بــه ســؤال خبرنــگار فــارس در زنجــان در مــورد وضعیــت هیــأت دولــت و عدم 
وجــود سرپرســت در برخــی از وزارتخانه هــای اقتصــادی اظهــار کــرد: رئیــس 
جمهــوری هفتــه آینــده تفییــرات وســیعی در هیــأت دولــت انجــام خواهــد داد.

 همــه مــردم می داننــد شــرایط کشــور خــاص و در واقــع جنــگ 
اقتصادی است

وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرایط خــاص اســت و همــه آن را می بیننــد و 
می داننــد؛ بیــان کــرد: همــه مــردم می داننــد امــروز در شــرایط جنــگ اقتصادی 

قــرار داریــم.
احمــدی بــا بیــان اینکــه تجمع و تحصــن در شــرایط کنونی کشــور موضوعیت 
نــدارد؛ بیــان کــرد: شــرایط خــاص کشــور نیازمنــد صبــر، آرامــش و مــدارا در 

شــرایط کنونی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تغییراتــی در وزارت صنعــت نیــز در دســتور کار قــرار 
دارد؛ اضافــه کــرد: شــنیده شــده کــه وزیــر صنعــت نیــز طــی روزهــای آینــده 

تغییــر خواهــد کــرد.
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استاندارزنجان؛

پارک لجستیک کشاورزی زنجان مصوب شد

نشریهتخصصیتولید،تجارتوکارآفرینیاستانزنجان

جناب آقای حسن مظفری
ــی،  ــط عموم ــر کل رواب ــوان مدی ــه عن ــما را ب ــته ش ــاب شایس انتص
ــه  ــک گفت ــان تبری ــتانداری زنج ــل اس ــن المل ــور بی ــریفات و ام تش
ــان   ــد من ــان از پیشــگاه خداون ــزون برایت ــق روزاف ــت و توفی و  موفقی

ــم. ــئلت داری مس

نشریه شهاب زنجان - کانون کارآفرینان استان زنجان

رئیسسازماننظاممهندسیمعدناستانزنجان؛

معدن و معدن کار تخریب گر نیستند
تالش برای توسعه معدنکاری سبز در زنجان

 

ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان زنج ــدن اس ــی مع ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی
تصــورات نادرســتی در خصــوص فعالیــت حــوزه معدنــی و معــدن کاران 
نســبت بــه مســائل زیســت محیطــی مشــاهده مــی شــود، گفــت: معــدن و 
ــن بخــش اجحــاف  ــدن کار تخریب گــر نیســتند؛ متاســفانه در حــق ای مع
شــده و عنــوان می شــود کــه معــدن و معــدن کار تخریبگــر محیــط 
نیســت. اینگونــه  کــه  هســتند  طبیعــی  منابــع  و  زیســت 

رضــا کشــاورز در گفت و گــو بــا “همدلی زنجــان”؛ بــا بیــان اینکــه 
متاســفانه معدنــکاران همانگونــه کــه قبــا نیــز توســط صاحبیــن ایــن امــر 
نیــز بیــان شــده اســت، مظلــوم واقــع شــده اند، اظهــار کــرد: ایــن در حالــی 
اســت کــه یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای توســعه اقتصــادی در شــرایط 
کنونــی و تولیــد مــواد اولیــه کارخانجــات، توســعه بخــش معــدن اســت.

وی بــه تشــریح وضعیــت اســتخراجی و محدوده هــای اکتشــافی پرداخــت 
ــبختانه ۱0  ــور و خوش ــاحت کش ــد از مس ــوع ۱0 درص ــزود: در مجم و اف
اســتان در ســامانه کاداســتر جــز محــدوده هــای  درصــد مســاحت 
ــدود 8  ــت. ح ــده اس ــت ش ــتخراج ثب ــف و اس ــی کش ــافی، گواه اکتش
درصــد از ایــن ۱0 درصــد بــه صــورت محدوده هــای قابــل اکتشــاف مــی 

باشــد.
ــان اینکــه از  ــا بی رئیــس ســازمان نظــام مهندســی معــدن اســتان زنجــان ب
همیــن 8 درصــد نیــز 8 دهــم درصــد معــادن بهــره برداری شــده هســتندکه 
مســاحت مــورد بهــره بــرداری از ایــن میــزان یــک چهــارم اســت، 
خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه میــزان پاییــن محــدوده هــای بهــره بــرداری 
مســاحت اســتخراج شــده نیــز در مقیــاس بســیار کوچــک اســت. عــاوه 
بــر ایــن طبــق قانــون معــادن، ۱2 درصــد از حقــوق دولتــی بهــره بــرداران 
معــادن نیــز بــه اداره منابــع طبیعــی واریــز می شــود تــا ایــن دســتگاه 
ــه  ــه گفت ــم ک ــاحت ک ــا مس ــس ب ــد. پ ــدام کن ــع اق ــازی مناب ــت بازس جه
ــی  ــع طبیع ــر مناب ــی تخریبگ ــای معدن ــه فعالیت ه ــت ک ــوان گف ــد نمیت ش
هســتند و اتفاقــا در هــر مکانــی کــه معــدن ایجــاد شــده اســت معمــوال در 

ــز  ــم کــه اشــتغالزایی نی ــان داری آنجــا توســعه و پیشــرفت رخ داده و اذع
صــورت گرفتــه اســت، در نتیجــه انتظــار آن مــی رود کــه افــرادی کــه بــا 
دیــد منفــی بــه ایــن بخــش نــگاه می کننــد در دیــدگاه خــود تجدیــد نظــر 

ــکاران باشــند. ــار معدن ــع کمــک و همی کــرده و در بیشــتر مواق
ــد  ــان تاکی ــتان زنج ــبز در اس ــدن کاری س ــعه مع ــرورت توس ــر ض وی ب
کــرد و گفــت: در حــال حاضــر ســازمان نظــام مهندســی معــدن بــا 
ــدن اســتان،  ــه مع ــا ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت، خان همــکاری ب
اداره کل محیــط زیســت اســتان و دانشــگاه زنجــان در صــدد انجــام 
طــرح هــای مربــوط بــه معدنــکاری ســبز بــوده کــه در آن بیشــتر رعایــت 
مســائل زیســت محیطــی مــورد بحــث و برســی قــرار گرفتــه اســت. امیــد 
ــه صــورت پایلــوت در اســتان اجــرا شــود.  آن مــی رود کــه ایــن طــرح ب
خوشــبختانه در راســتای تقویــت ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت تفاهــم نــام 
مناســبی بیــن دانشــگاه زنجــان، ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت، خانــه 
معــدن، اتــاق بازرگانــی و ســازمان نظــام مهندســی معــدن اســتان منعقــد 

شــده اســت.
کشــاورز بــا بیــان اینکــه در بعضــی از مواقــع در خصــوص صنایــع معدنــی 
ــت،  ــت نیس ــوارد درس ــن م ــیاری از ای ــه بس ــود ک ــه می ش ــی گفت جمات
اظهــار کــرد: برخــی مســائل همچــون آلودگــی هــا، مصــرف آب، 
مصــرف مــواد اولیــه فــراورده هــای غیــر اصولــی مطــرح مــی شــود کــه 

ــدارد. ــن مســائل صحــت ن ــع ای ــی از مواق متاســفانه خیل
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی معــدن اســتان زنجــان توســعه را نیازمنــد 
ــعه و  ــرای توس ــه ب ــم ک ــول کنی ــد قب ــزود: بای ــرد و اف ــف ک ــه توصی هزین
پیشــرفت بایــد هزینــه کنیــم. بــدون هزینــه و و زحمــت هیــچ چیــزی بــه 
ــد  ــه هــر طریقــی نبای ــم کــه ب ــول داری ــن را هــم قب ــد. ای دســت نمــی آی
ــول  ــر اص ــی ب ــوع مبتن ــن موض ــد ای ــرد و بای ــرآوری ک ــا ف ــتخراج ی اس

علمــی باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن موضــوع در اســتان مــورد توجــه مســئوالن 
ــی  ــرایط کنون ــن ش ــئوالن در ای ــرد: از مس ــار ک ــرار دارد، اظه ــه ق مربوط
ــام  ــذاران انج ــرمایه گ ــا س ــای الزم را ب ــه همکاری ه ــی رود ک ــار م انتظ
ــرای ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش تقویــت شــود. ــا شــرایط ب دهنــد ت

کشــاورز بــر ضــرورت تســهیل قوانیــن و کاهــش بروکراســی اداری 
ــرای تســهیل ســرمایه گــذاری در حــوزه معــدن تاکیــد کــرد و گفــت:  ب
ــر کاهــش بروکراســی اداری  ــی اقتصــاد کشــور انتظــار ب در شــرایط فعل
ــکوفایی  ــد و ش ــاهد رش ــا ش ــوده ت ــن ب ــهیل قوانی ــئوالن و تس ــط مس توس

ــن بخــش باشــیم. بیشــتر ای
ــد بــر  ــا تاکی ــان ب ــتان زنج ــی معــدن اس ــام مهندس ــازمان نظ رئیــس س
ــاالن حــوزه معــدن اســتان، خاطرنشــان  ــت مســتمر از فع ضــرورت حمای
کــرد: ســازمان نظــام مهندســی معــدن طــی ســال هــای اخیــر تمــام تــاش 
خــود را بــرای حمایــت از فعــاالن معدنــی ایــن حــوزه بــکار گرفتــه اســت.

روایتیتلخازسفربهکشورافغانستان؛

دام سودجویان افغانی برای تولیدکننده زنجانی
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دالر خوب...!  دالر بد!
احمد اسدی- سردبیر

ایــن روزهــا جامعــه ایــران شــاهد تجربیــات عجیــب در 
رکوردشــکنی نــرخ دالر بــوده و عــداد ۱8 هــزار تومانــی بــرای 
نــرخ دالر کــه شــاید یــک روز اگــر جــدی بــه یــک شــهروند 
زنجانــی و ایرانــی مــی گفتیــم بــاور نمــی کــرد، امــروز بــه واقــع 

ــرار دارد! ــش ق ــوی دیدگان در جل
ایــن رکــورد شــکنی تنهــا بــه بــازار نــرخ ارز محــدود نشــده و 
ــرم  ــر گ ــرای ه ــان ب ــزار توم ــون 570 ه ــدادی همچ ــدن اع دی
طــا! و قیمــت نزدیــک 5 میلیــون و 500 هــزار تومانــی بــرای 
ــه شــوک وا داشــته اســت.  ــه را ب ســکه اقشــار مختلــف جامع
شــوکی کــه طــی روزهــای اخیر طعم سیاســی داشــت و بعــد از 
اظهــارات چهــره هــای دیپلماتیــک در ســازمان ملــل بــه خوبــی 

لمــس شــد.
امــا بــه واقــع چــه شــد کــه اینگونــه شــد؟ و آیــا دالر خــوب و 

دالر بــد داریــم؟

تورم نقطه به نقطه مردادماه
 زنجان به 16.8 رسید

فشار از بیرون؛
 اختالف از درون

سرمقاله
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مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان زنجــان گفــت: طــی پنج ماهــه اول ســال 97، 
چهــار هــزار و 99 میلیــارد ریــال مالیــات در ایــن اســتان دریافت شــد.

 بــه گــزارش ایرنــا، ابوالفضــل عباســچیان اظهــار کــرد: ایــن میــزان مالیــات دریافت شــده طی 
پنــج مــاه 97، نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته شــاهد افزایــش 38.4 درصدی اســت.

ــزار و 962  ــه 2 ه ــاه ســال 96 ب ــج م ــت شــده طــی پن ــات دریاف وی یادآورشــد: مالی
میلیــارد ریــال مــی رســید.

عباســچیان اظهــار داشــت: ســهم شهرســتان زنجــان در مالیــات دریافت شــده پنــج ماهه 
ســال جــاری بــه یــک هــزار و 80۱ میلیــارد ریــال مــی رســد کــه نســبت بــه مدت مشــابه 

ســال گذشــته شــاهد افزایــش 22.۱ درصدی اســت.
مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان زنجــان گفــت: در شهرســتان ابهــر طــی ایــن 
مــدت 520 میلیــارد ریــال مالیــات پرداخــت شــده اســت در حالی کــه این میزان نســبت 

بــه مدت مشــابه ســال گذشــته ۱3.7 درصــد کاهــش دارد.
وی خاطرنشــان کرد: ســهم شهرســتان خدابنــده از مالیــات پرداخت شــده در این مــدت به 36 
میلیــارد ریــال مــی رســد که نســبت به مدت مشــابه ســال قبــل، ۱0 درصد کاهش یافته اســت.

عباســچیان ادامــه داد: ســهم شهرســتان خرمــدره در ایــن مــدت بــا 5.۱ درصــد افزایــش 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 96، بــه ۱49 میلیــارد ریــال رســید.

مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان زنجــان گفــت: شهرســتان ماهنشــان در ایــن 
مــدت چهــار میلیــارد ریــال مالیــات پرداخــت کــرده اســت کــه نســبت بــه مدت مشــابه 

ســال قبــل، 22.3 درصــدی کاهــش یافــت.
وی اضافــه کــرد: در شهرســتان طــارم طــی ایــن مــدت 6 میلیارد ریــال مالیــات پرداخت 

شــده اســت کــه ایــن رقم نســبت بــه پنــج ماهــه ســال 96، 4.2 درصــد افزایــش دارد.
عباســچیان افــزود: ســهم مالیــات شهرســتان ســلطانیه به یــک هــزار و 560 میلیــارد ریال 
رســید کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل، شــاهد افزایــش ۱3۱.8 درصدی اســت.

ــده  ــت ش ــات پرداخ ــت: مالی ــان گف ــتان زنج ــی اس ــادی و دارای ــور اقتص ــرکل ام مدی
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــید ک ــال رس ــارد ری ــه ۱6 میلی ــرود ب ــتان ایج شهرس

قبــل،۱۱8.2 درصــد افزایــش دارد.
وی 2 میلیــارد ریــال را ســهم هیــدج خوانــد کــه نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبــل 33.6 
درصــد کاهــش دارد و از کاهــش 66.9 درصــدس ســهم صائیــن قلعــه نســبت بــه پنــج 

ماهــه ســال گذشــته خبــر داد.
مجمــوع مالیــات دریافــت شــده پنــج ماهــه ســال جــاری در اســتان زنجــان بــه چهــار 
هــزار و 99 میلیــارد و 532 میلیــون ریــال رســید و این رقم در مدت مشــابه ســال گذشــته 

2 هــزار و 962 میلیــارد و 464 میلیــون ریــال بــود.

چهار هزار میلیارد ریال 
در زنجان مالیات دریافت شد

سرپرســت معاونــت آمــار و اطاعــات ســازمان مدیریــت و 
ــه  ــه نقط ــه ب ــورم نقط ــت: ت ــان گف ــتان زنج ــزی اس برنامه ری

ــا ۱6.8 درصــد اســت.  ــر ب مــرداد مــاه امســال براب
ایــرج امینــی در گفت وگــو بــا ایســنا، منطقــه زنجــان، اظهــار 
کــرد: نــرخ تــورم  اســتان در ۱2 مــاه منتهــی بــه تیــر امســال 
ــا و  ــت کااله ــاخص قیم ــده و ش ــزارش ش ــد گ 7.2 درص
خدمــات مصرفــی خانوارهــای ایــن اســتان در مــرداد امســال 

نســبت بــه مــاه قبــل، 4.9 درصــد افزایــش یافتــه اســت. 
ایــن مســئول ادامــه داد: شــاخص قیمــت کاالهــا و خدمــات 
مصرفــی خانوارهــای اســتان زنجــان در تیــر نســبت بــه خــرداد 
ــورم  ــن ت ــود همچنی ــش ســه درصــدی ب امســال شــاهد افزای
نقطــه بــه نقطــه مــرداد مــاه امســال برابــر بــا ۱6.8 درصد اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه نــرخ تــورم در پنــج ماهــه اول ســال جاری 
ــش  ــد افزای ــل ۱0.2 درص ــال قب ــابه س ــه دوره مش ــبت ب نس
داشــته، افــزود: در گــروه  هــای اصلــی درصــد تغییــر نســبت 
بــه مــاه قبــل در گــروه خوراکی هــا و آشــامیدنی ها 7.5 
ــش 7.8  ــاک و کف ــد، پوش ــات، ۱5.6 درص ــد، دخانی درص
درصــد، آمــوزش یک دهــم درصــد، بهداشــت و درمــان 2 

درصــد ارتباطــات ۱.9 درصــد و ...اســت. 
امینــی بــا اشــاره بــه دالیــل تفــاوت نــرخ تــورم بــا احســاس 
مــردم از قیمت هــای بــازار خاطرنشــان کــرد: تــورم تغییــرات 
نــرخ کاالهــا و خدمــات را در ۱2 مــاه گذشــته بررســی مــی 
کنــد در حالــی کــه مــاک مــردم آخریــن قیمت هــای 
موجــود اســت و احســاس تــورم در دهک هــای درآمــدی و 
خانوارهــای شــهری و روســتایی بــا توجــه بــه ســهم متفــاوت 
از کاالهــا و خدمــات در ســبدهای مصرفــی متفــاوت اســت. 
وی تصریــح کــرد: اقام ســرمایه ای ماننــد اوراق بهادار، ســکه 
و ارزهــای خارجــی در ســبد مصرفــی خانــوار نمی گنجــد و از 

همیــن رو در محاســبه تــورم لحاظ نمی شــوند.  
ــت  ــازمان مدیری ــات س ــار و اطاع ــت آم ــت معاون سرپرس
ــورم  ــرخ ت ــد:  ن ــادآور ش ــان، ی ــتان زنج ــزی اس و برنامه ری
ــن شــاخص های کان اقتصــادی  ــوان یکــی از مهم تری به عن
اهــداف  و  اساســی ترین وظایــف  از  و  محســوب شــده 
دولت هــا، کنتــرل آن اســت و مقادیــر ایــن شــاخص از 
بررســی مســتمر تغییــرات قیمــت کاالهــا و خدمــات در 
دوره هــای زمانــی ماهانــه و ســاالنه و در ســطوح اســتان ها و 

کشــور محاســبه می شــود. 

ــرای پرداخــت دو  در حــال حاضــر دو ادعــای متفــاوت ب
ســال حــق بیمــه کارفرمایــی در طــرح کارورزی در اســتان 
ــرار  ــان اص ــه کارفرمای ــی ک ــود دارد، در حال ــان وج زنج
ــد ایــن امــر محقــق نشــده امــا تامیــن اجتماعــی ایــن  دارن

ــد.  ــکار می کن ــا را ان ادعاه
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از زنجــان، دولــت تدبیــر 
و امیــد کــه یکــی از وعــده هــا و شــعارهای اصلــی خــود 
ــرای حــل  ــرار داد ب را رفــع مشــکل بیــکاری در جامعــه ق
ــتور  ــرح کارورزی را در دس ــکل، ط ــن مش ــی از ای بخش

ــرار داد. کار ق
مســعود علیــاری، مدیــرکل ســازمان تامیــن اجتماعــی 
اســتان زنجــان می گویــد: دو ســال حــق بیمــه کارفرمایــان 
بعــد از جــذب کارورزان بــه وســیله واحــد پذیرنــده، 
توســط دولــت در حــال حاضــر پرداخــت می شــود و 
هیــچ مشــکلی از ایــن بابــت وجــود نــدارد عــاوه بــر ایــن 
ــز در  ــه ای نی ــرای طــرح کارورزی طــرح مشــوقهای بیم ب
نظــر گرفتــه شــده اســت و کارفرمایــان می تواننــد از ایــن 

ــد. ــز اســتفاده کنن طــرح نی
پــارس  شــرکت  مدیرعامــل  عبــاس زاده،  بهــروز  امــا 
فرانگــر پــرداز زنجــان و مدیــر بازرگانــی شــرکت اداک 
ــی از کارورزان  ــچ حمایت ــفانه هی ــد: متاس ــان می گوی زنج
نشــده اســت تــا جایــی کــه اطــاع داریــم کســی نتوانســته 
از مزایــای ایــن طــرح اســتفاده کنــد و هنــوز از پرداخــت 
ــت و  ــری نیس ــچ خب ــان هی ــه کارفرمای ــق بیم ــال ح دو س
مشــکل اصلــی در رابطــه بــا طــرح کارورزی را عــدم 

ــد. ــوان می کن ــه عن ــت بیم حمای
کارشــناس اشــتغال اداره کار نیــز گفــت: تمــام نامــه 
نگاری هایــی کــه در ارتبــاط بــا اداره کار، بــرای دو ســال 
حــق معافیــت بیمــه کارفرمایــان اســت انجــام شــده اســت 
حقیقــت موضــوع ایــن اســت کــه اداره تامیــن اجتماعــی 

ــد. ــان نمی کن ــه کارفرمای ــق بیم ــت ح ــه پرداخ ــدام ب اق
یکــی از وعده هــا و شــعارهای اصلــی دولــت تدبیــر و 
ــرای حــل  امیــد رفــع مشــکل بیــکاری در جامعــه اســت ب
بخشــی از ایــن مشــکل بیــکاری، طــرح کارورزی در 

ــت. ــرار گرف ــت ق ــتور کار دول دس
ایــن طــرح در دولتهــای گذشــته بــا شکســت مواجــه شــده 
ــان  ــارغ  التحصی ــرح کارورزی ف ــال ۱378 »ط ــود در س ب
جــوان دانشــگاهی« پیشــنهاد و در ســالهای ۱386 و ۱387 
ــا  نیــز مــورد اجــرا قــرار گرفــت امــا اجــرای ایــن طــرح ب

شکســت رو بــه رو شــد.
ــت یازدهــم در ســال ۱395 اجــرای طــرح  ســپس در دول
کارورزی در نشســت شــورای عالــی اشــتغال بــه تصویــب 
ــم  ــه شش ــون برنام ــاده 7۱ قان ــه م ــر پای ــید و ب ــس رس مجل

توســعه، در ســال 96 برنامــه اجــرای آن آغــاز شــد.
بــر پایــه مــاده 7۱ قانــون ششــم توســعه درصــورت جــذب 
ــان  ــه کارفرمای ــق بیم ــه، ح ــد و مربوط کارورزان در واح
ــه مــدت دو ســال توســط دولــت پرداخــت می شــود بــه  ب
عبــارت دیگــر کارفرمایــان تــا دو ســال از پرداخــت حــق 

ــوند. ــاف می ش ــه مع بیم
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از کارفرمایان اصرار،
 از تامین اجتماعی انکار! 

فرمانــدار ســلطانیه گفــت: حجــم ســرمایه 
گــذاری هــای صنعتــی و تولیــدی در ایــن 
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــج ه ــه پن ــتان ب شهرس

رســیده اســت.
رحمانــی  حســین  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
اظهــار کرد: اعتبــار یکهــزار و 440 میلیارد 
ریالــی بــرای طــرح توســعه شــرکت جــی 
تــی آی )توتــون صنعــت( ســلطانیه توســط 
ســرمایه گــذاران ژاپنــی پیــش بینــی شــده 
اســت کــه اشــتغالزایی مســتقیم400 نفــر را 

ــال دارد. ــه دنب ب
وی اظهــار داشــت: بــرای شــرکت مــرغ 
اجــداد بــا 45 نفر اشــتغالزایی کــه بزرگترین 
ــه  ــن بخــش در خاورمیان واحــد فعــال در ای
میلیاردریــال   400 شــود  مــی  محســوب 
ــون  ــی کــه تاکن ســرمایه گــذاری پیــش بین
ــه شــده اســت. ــال آن هزین ــارد ری ۱50 میلی

رحمانــی افــزود: بــا توجــه بــه نســبت 
حجــم  ســلطانیه  شهرســتان  جمعیتــی 
آن  در  شــده  انجــام  گــذاری  ســرمایه 

اســت. مناســب 
ــای  ــرکت ه ــرد: ش ــان ک ــئول بی ــن مس ای
بــه  وابســته  شهرســتان  ایــن  در  فعــال 

ــتند  ــی هس ــای خارج ــذاری ه ــرمایه گ س
کــه حمایــت الزم در ادامــه فعالیــت آنهــا 

ــت. ــش اس ــر بخ ــیار اث بس
اداری،  بروکراســی  ســلطانیه،  فرمانــدار 
و  فرهنگــی  میــراث  حرایــم  وجــود 
پرداخــت  بــرای  هــا  بانــک  تضامیــن 

ســرمایه  موانــع  از جملــه  را  تســهیات 
ــرد. ــر ک ــتان ذک ــن شهرس ــذاری در ای گ

ــری انجــام  ــا پیگی وی خاطرنشــان کــرد: ب
احــداث  بــرای  الزم  مجوزهــای  شــده 
ــز  ــلطانیه نی ــی س ــی و رفاه ــع خدمات مجتم
ــد  ــادر ش ــال ص ــارد ری ــار 60 میلی ــا اعتب ب
کــه ســاخت آن نیــز بــه توســعه اقتصــادی 

ــد. ــی کن ــک م ــتان کم شهرس
قطعــی  کــرد:  اضافــه  مســئول  ایــن 
تابســتان  فصــل  هــای  مــاه  طــی  بــرق 
ــا  ــرکت ه ــت ش ــرای فعالی ــکاتی را ب مش
ــتان  ــن شهرس ــی ای ــات صنعت و کارخانج
ایجــاد کــرد کــه ایــن مســائل هــم اکنــون 

ــت. ــع شــده اس رف
ــا  ــا، شهرســتان ســلطانیه ب بــه گــزارش ایرن
30 هــزار نفــر جمعیــت در 40 کیلومتــری 

از مرکــز اســتان زنجــان قــرار دارد.

ــت:  ــان گف ــه ای زنج ــورس منطق ــر ب مدی
ارزش ســهام خریــد و فــروش شــده در 
ــه  ــته ب ــه گذش ــج ماه ــی پن ــتان ط ــن اس ای

6947 میلیــارد ریــال رســید. 
ــنا،  ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــرداد محب مه
منطقــه زنجــان، اظهــار کــرد: ارزش ســهام 
خریــد و فــروش شــده در ایــن اســتان طــی 
پنــج ماهــه گذشــته بــه 6947 میلیــارد ریــال 
ــته ۱75  ــال گذش ــه س ــبت ب ــه نس ــت ک اس
ــه در  ــوری ک ــه ط ــته، ب ــد داش ــد رش درص
پنــج ماهــه ســال گذشــته 3965 میلیــارد 

ــه شــده اســت.  ــال ســهام معامل ری
ایــن مســئول ادامــه داد: در ایــن مــدت 
ــروش  ــد و ف ــهم خری ــارد و 299 س 2 میلی
شــده بــود کــه ایــن تعــداد در مــدت مشــابه 

ســال قبل بــه 2 میلیــارد و 208 میلیون ســهم 
ــوده اســت.   همچنیــن طــی مــرداد ســال  ب
جــاری 783 میلیــون ســهم بــه ارزش 2۱44 
میلیــارد ریــال فروختــه شــد، در حالــی کــه 

ایــن رقــم بــرای مــرداد ســال گذشــته   267 
ســهم بــه ارزش 667 میلیــارد ریــال بــود. 

وی افــزود: شــاخص بــورس زنجــان در 
ــوده و ایــن  ــاه ۱36 هــزار و 9۱0 ب ــن م همی

ــی اســت کــه   شــاخص در مــرداد  در حال
ســال گذشــته، عــدد 82 هــزار و 372 را 
ــز 533  ــال نی ــر امس ــی داد و در تی ــان م نش
میلیــون ســهم بــه ارزش 2 هــزار و 452 
میلیــارد ریــال معاملــه شــد کــه در تیــر ســال 
گذشــته 295 میلیــون ســهم بــه ارزش 6۱6 

ــد.  ــروش ش ــد و ف ــال خری ــارد ری میلی
محبــی خاطرنشــان کــرد: شــاخص بــورس 
در تیــر امســال ۱08 هــزار و 295 ثبــت 
شــده در حالــی کــه ایــن رقــم در مــاه 
مشــابه پارســال بــه 78 هــزار و 736 بــوده و 
خــرداد مــاه امســال نیــز 4۱8 میلیــون ســهم 
بــه ارزش 982 میلیــارد ریــال در بــورس 

ــت.  ــده اس ــروش ش ــد و ف ــان خری زنج

حجم سرمایه گذاری صنعتی سلطانیه به 5 هزار میلیارد ریال رسید

مدیربورسمنطقهایزنجانخبرداد:

خرید و فروش بیش از 6 هزار میلیارد ریالی سهام در پنج ماهه امسال

مشــترک  نشســت 
هیئــت مدیــره کانــون 
اســتان  کارآفرینــان 
زنجــان بــا مدیــرکل و معــاون اشــتغال 
اداره کل کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی 

شــد. برگــزار  زنجــان  اســتان 
در ایــن نشســت ســعید 
یوســفی اصــل، رئیس 
کارآفرینــان  کانــون 
بــه  زنجــان  اســتان 
و  اقدامــات  تشــریح 
برنامــه هــای آتــی کانــون کارآفرینــان 
ــرورت  ــر ض ــت و ب ــان پرداخ ــتان زنج اس
ــون  ــکاری کان ــل و هم ــیر تعام ــه مس ادام
ــا دســتگاه هــای مختلــف همچــون اداره  ب
ــاه اجتماعــی اســتان  کل کار، تعــاون و رف

ــرد.  ــد ک ــان تاکی زنج
وی بقــاء و توســعه هــر تشــکل و مجموعــه 
ای را نیازمنــد مشــخص بــودن منابــع مالــی 
ــف  ــاری آن توصی ــع اعتب ــفافیت مناب و ش
ــی  ــه مال ــه پای ــکلی ک ــت: تش ــرد و گف ک
باشــد  نداشــته  مناســبی  اقتصــادی  و 
نمــی توانــد تشــکل قدرتمنــدی باشــد 
و وابســتگی مالــی موجــب ضعــف در 
تحقــق اهــداف پیــش بینــی شــده خواهــد 
ــون  ــورای کان ــد در ش ــرو بای ــود، از این ب
ــد  ــفاف باش ــی ش ــائل مال ــی مس کارآفرین
ــادی در  ــت اقتص ــق در اهمی ــه موف و نمون
تشــکل هــا اتــاق بازرگانــی، صنایــع و 

معــادن و کشــاورزی اســت.
یوســفی اصــل بــا بیــان اینکــه شــورای 
کارآفرینان)ســازمان  کانــون  مرکــزی 
ــا و جلســات  ــه ه ــان( برنام ــی کارآفرین مل
مشــترکی را بــا کمیســیون کارآفرینــی 
مجلــس شــورای اســامی برگــزار مــی 
کنــد کــه در ایــن راســتا نیازمنــد حمایــت 
ــوص  ــامی در خص ــورای اس ــس ش مجل
مالــی  مســائل  و  قانونــی  مســیر  تحقــق 
اســتان  نماینــدگان  مجمــع  در  هســتیم. 
کمســیون  ایــن  عضــو  وقفچــی  علــی 
بــوده و انتظاراتــی در ایــن خصــوص از 
ــورای  ــس ش ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
اســامی اســتان بــرای حــوزه انتخابیــه 

دارد. وجــود 
رئیــس کانــون کارآفرینان اســتان زنجــان از 
برگــزاری ماهانــه جلســات شــورای مرکزی 
ــت  ــان گف ــون کارآفرین ــی کان ــازمان مل س
و اظهــار کــرد: برگــزاری جایــزه ملــی 
ــش  ــد بی ــق رش ــات تحق ــی موجب کارفرین
از پیــش شــرایط را بــرای توســعه حــوزه 
ــد. در  ــی کن ــم م ــور فراه ــی کش کارآفرین
ایــن راســتا ضــرورت ترویــج فرهنــگ 
کارآفرینــی در ســطح جامعــه مــورد تاکیــد 
کانــون  راســتا  ایــن  در  کــه  دارد  قــرار 

کارآفرینــان اســتان زنجــان اقداماتــی را 
برنامه ریــزی و عملیاتــی کــرده اســت.

وی از انعقــاد تفاهــم نامــه هــای مشــترک 
بیــن کانــون کارآفرینــان اســتان زنجــان و 
ــر داد و گفــت:  دانشــگاه هــای اســتان خب
ــا دانشــگاه هــای اســتام منجــر  همــکاری ب
ــده و  ــا ش ــه ه ــم نام ــی تفاه ــد برخ ــه عق ب
ــگاه از  ــوت دانش ــاهد دع ــون ش ــم اکن ه
در  بــرای حضــور  کانــون کارآفرینــان 
و  هســتیم  تخصصــی  هــای  کارگــروه 
ــگ  ــروج فرهن ــرای ت ــی ب ــات مهم اقدام
شــده  برداشــته  اســتان  در  کارآفرینــی 
و بــا برداشــتن گام هــای بعــدی شــاهد 

ــیم. ــبی باش ــی مناس خروج
یوســفی اصل بــه برنامــه حــوزه کارآفرینان 
کشــور و اســتان بــرای تقویــت نشــریه های 
ــن  ــت: در ای تخصصــی اشــاره کــرد و گف
راســتا نشــریه تخصصــی کارآفرینــی در 
ســطح کشــور نهایــی شــده و طــی مــاه های 
ــر  ــن و منتش ــور تدوی ــطح کش ــی در س آت
مــی شــود، همچنیــن نشــریه تخصصــی 
شــهاب زنجــان یکــی از محورهــای مهــم 
خــود را حــوزه کارآفرینــی تعریــف کــرده 
و بــا تیــم تحریریــه جدید حــوزه رســانه ای 

خــود را تقویــت کــرده اســت.
رئیــس کانــون کارآفرینــان اســتان زنجــان 
بــرای  صنعتــی  تورهــای  برگــزاری  از 
گــروه هــای هــدف خبــر داد و تاکیــد 
ــوت  ــا دع ــی ب ــای صنعت ــن توره ــرد: ای ک
ــی و  ــوزان فن ــارت آم ــجویان، مه از دانش
حرفــه ای، شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــدی  ــای تولی ــد از واحده ــرای بازدی و .. ب
ــورت  ــه ص ــتان در دو مرحل ــی اس و صنعت
داشــته  را  الزم  اثرگــذاری  و  گرفتــه 
اســت. برنامــه هــای بازدیــد از واحدهــای 
تولیــدی در اســتان هــای البــرز، قزویــن و 

ــت. ــری اس ــت پیگ ــز در دس ــدان نی هم
وی بــا بیــان اینکــه ایجــاد یــک شــغل 
ــاز  ــار نی ــان اعتب ــون توم ــدار 200 میلی پای
دارد، خاطرنشــان کــرد: اگــر فرهنــگ 
ــه  ســازی الزم در خصــوص ایجــاد روحی
مشــارکت اجتماعــی بــرای ایجــاد فرصــت 
هــای شــغلی در جامعــه ایجــاد شــود، 

ــان  ــتغال جوان ــوزه اش ــم  در ح ــی توانی م
اقدامــات مهمــی انجــام دهیــم.  بایــد ایــن 
ــتغال در  ــد و اش ــوص تولی ــس در خص ح

ــود. ــت ش ــه تقوی ــوم جامع ــن عم بی
برخــی  خواســتاری  اصــل  یوســفی 
ــان  ــون کارآفرین ــه کان ــور ب ــذاری ام واگ
هــای  دوره  برگــزاری  گفــت:  و  شــد 
hse، کمــک ســازمان مدیریــت و برنامــه 
بایــد مــورد توجــه  بــه کانــون  ریــزی 

جــدی قــرار گیــرد.

در  کارآفرینــی  گفتمــان  فضــای 
شــود ایجــاد  زنجــان  اســتان 

محمدرضــا یوســفی، 
مدیــر کل کار، تعــاون 
و رفــاه اجتماعی اســتان 
ایــن  نیــز در  زنجــان 
نشســت بــا تقدیــر از عملکــرد هیئــت مدیره 
ــت  ــان باب ــتان زنج ــان اس ــون کارآفرین کان
ــر،  ــای اخی ــال ه ــی س ــق ط ــرد موف عملک
گفــت: کانــون کارآفرینــان بــا ترکیــب 
فعلــی مســیرهای مهمــی را در حوزه توســعه 
ــی اســتان برداشــته و مصــداق آن  کارآفرین
موفقیــت کارآفرینــان اســتانی در ســطح 
ــاهدیم  ــرو ش ــتیم. از این ــی هس ــتانی و مل اس
کــه ظرفیــت هــای زیــادی در اســتان زنجــان 
وجــود دارد کــه بایــد مــورد توجــه باشــند.

ــن  ــع خیری ــاد مجم ــرورت ایج ــر ض وی ب
ــد کــرد  ــن در اســتان زنجــان تاکی کارآفری
ــی  ــع م ــن مجم ــکیل ای ــد: تش ــادآور ش و ی
توانــد موجــب تحقــق اقدامــات بســیار 
ــی  ــوزه کارآفرین ــذاری در ح ــم و اثرگ مه
ــا  ــوع ب ــن موض ــد ای ــد و بای ــتغال باش و اش
جدیــت پیگری شــود. برخــی از کارآفرینان 
از مشــوق هــای قانونــی در برخــی از بخــش 
هــا آگاهــی ندارنــد کــه مجمــع خیریــن می 
ــون  ــی کان ــازوی کمک ــوان ب ــه عن ــد ب توان
ــت هــای  ــان عمــل کــرده و ظرفی کارآفرین
اقتصــادی  حــوزه  در  را  اســتان  مغفــول 

ــد. ــعه ده توس
ــان  ــای گفتم ــه فض ــان اینک ــا بی ــفی ب یوس
کارآفرینــی در اســتان زنجــان ایجــاد شــود، 

اقتصــاد  بایــد فضایــی در  اظهــار کــرد: 
اســتان ایجــاد شــود کــه محوریــت آن 
فراگیــری  و  باشــد  کارآفرینــی  فضــای 
الزم در خصــوص مخاطبــان آن نیــز مــورد 
ــاالی  ــی ب ــت های ــرد. ظرفی ــرار گی ــه ق توج
ــان  ــرای ورود کارآفرین در اقتصــاد اســتان ب
وجــود دارد کــه بایــد ایــن گفتمــان فراگیــر 

ــود. ش
مدیــر کل کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی 
اســتان زنجــان بــه اقدامــات صــورت گرفتــه 
در خصــوص خوشــه کفــش هیــدج اشــاره 
کــرد و گفــت: کفــش هیــدج ســالیان ســال 
دارای یــک اعتبــار در حــوزه تولیــد کفــش 
ــنامه و  ــتان شناس ــاد اس ــرای اقتص ــا ب ــود ام ب
هویــت تعریــف شــده در ســطح ملــی نبــود 
کــه طــی ســال هــای اخیــر محورهــای 
توســعه ای بــرای آن تدویــن شــده و تــاش 
ــرای آن  ــی ب ــی بوم ــبک و طراح ــده س ش

ایجــاد شــود.
ــش  ــوزه کف ــاالن ح ــه فع ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــور ترکی ــه کش ــوزش ب ــرای آم ــدج ب هی
ــن  ــرد: در ای ــان ک ــدند، خاطرنش ــزام ش اع
ــات  ــال اطاع ــاهد انتق ــی ش ــفر آموزش س
مناســبی در خصــوص آمــوزش فعــاالن 
ــم و تفاهــم نامــه  تولیــدی ایــن حــوزه بودی
ــرای آمــوزش رایــگان توســط  ــز ب هایــی نی
ــش  ــوزه کف ــه در ح ــور ترکی ــاتید کش اس
منعقــد شــده اســت. کــه ایــن رویکــرد برای 
توســعه کفــش هیــدح بســیار خائــز اهمیــت 

ــود. ــد ب خواه
بــا  کل  اداره  موافقــت  از  یوســفی 
کانــون  بــه  امــور  برخــی  واگــذاری 
کارآفرینــان اســتان خبــر داد و گفــت: 
ــون  ــور همچ ــی ام ــذاری برخ ــق واگ مواف
ــتیم و در  ــای hse هس ــزاری دوره ه برگ
خصــوص جــذب اعتبــارات بــرای ترویــج 
ــز بایــد رایزنــی  ــی نی ــگ کارآفرین فرهن
ــود  ــی ش ــاش م ــرد. ت ــورت گی الزم ص
برخــی از برنامــه هــای حــوزه اشــتغال 
جوانــان نیــز بــا متولــی گــری کانــون 

شــود. عملیاتــی  کارآفرینــان 

روز جهانی کارآفرینی
همچنیــن در ایــن نشســت طیــب جعفــری، 
کل  اداره  کارآفرینــی  اشــتغال،  معــاون 
اســتان  اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون  کار، 
زنجــان از نزدیــک بــودن روز جهانــی 
کارآفرینــی خبــر داد و گفــت: کانــون 
کارآفرینــان اســتان بــا توجــه بــه نزدیکــی 
ایــن رویــداد مهــم جهانــی مــی توانــد 
اعــام آمادگــی کــرده و برنامــه هــای 
ترویجــی و آموزشــی را طــی ایــن مــدت 

ــد. ــه ده ارائ

درنشستمشترکاعضایکانونکارآفریناناستانزنجانمطرحشد؛

تامین منابع مالی حوزه کارآفرینی باید شفاف باشد
ضرورت ایجاد مجمع خیرین کارآفرین در استان زنجان

 اقتصاد استان

بــرای یافتــن پاســخی معقــول بــه ایــن ســواالت کوتــاه امــا کلیدی 
ــن  ــرای ای ــادی ب ــان اقتص ــط کارشناس ــادی توس ــارات زی ــه اظه ــت ک ــد گف بای
وضعیــت مطــرح شــده اســت. نکتــه قابــل تامــل نیــز ایــن بــود کــه یکــی از روزنامــه 
هــای سراســری کشــور دالر 20 هــزار تومانــی را پیــش بینــی کــرد و قبــل از آن نیــز 
یکــی از اقتصادانــان کشــور کــه نزدیــک بــه مکتــب بنیادگرایــی اســت، ایــن پیــش 

بینــی را کــرده بــود.
حــال کــه این پیشــ بینی ها در آســتانه تحقــق قــرار دارد، مســئولیت اجتماعــی تمامی 
افــراد در خصــوص وضعیــت اقتصــادی کشــور نیــز نباید فرامــوش شــود. هرچند به 
نظــر مــی رســد فراموش شــده اســت!  آنچــه برخــی از کارشناســان اقتصــادی بر آن 
اعتقــاد دارنــد ایــن اســت کــه قیمــت واقعــی دالر 8 تــا ۱0 هــزار تومــان اســت. امــا 

واقعــا چــرا بایــد دالر 20 هــزار تومانــی را بــه انتظار بنشــینیم؟
بــای فعلــی تــورم در بخــش هــای مهــم اقتصــاد کشــور یقینــا نقدینگــی دپــو شــده 
در بانــک هــا طــی ســال هــای گذشــته اســت. غولــی کــه امــروز از خــواب بیــدار 
شــده و تمــام بازارهــای مهــم اقتصــاد کشــور دچــار شــوک قیمتــی کــرده اســت. 
حــال برخــی جوســازی رســانه ای، نبــود اعتمــاد اجتماعی و مســائل سیاســی بــر این 
مشــکات افــزوده اســت، بــه گونــه ای کــه با رســیدن نــرخ دالر بــه ۱7 هــزار تومان 

بازهــم خریــدار دالر در بــازار وجــود دارد!
ــه اعقتــاد برخــی کارشناســان، تنش هــای سیاســی موجــب بــکار افتــادن موتــور  ب
انتظــارات بــا خروجــی افزایــش نــرخ دالر می شــود و دولــت اشــتباهاتی در 
ــود کــه اجــازه داده شــد  ــن ب ــی داشــته اســت.  یکــی ای ــت فعل خصــوص وضعی
نقدینگــی بیــش از حــد رشــد کنــد، در حالــی کــه دولت می توانســت جلوی رشــد 
نقدینگــی 30 درصــد در ســال را بگیــرد. اشــتباه دوم ایــن اســت کــه بعــد از اینکــه 
نقدینگــی ایجــاد شــد اجــازه نــداد اثــر خــود را بــروز دهــد و ســعی کرده ســرکوب 
کنــد. ســوم ایــن کــه ســرکوب کــردن قــدرت نقدینگــی و پائیــن آوردن مصنوعی 

ــرخ ارز انجــام شــد. ــا اســتفاده از سیاســت های ارزی و ســرکوب ن ــرخ تــورم ب ن
ــاالی نقدینگــی در کشــور  ــم کــه ایــن حجــم ب ــرار داری ــا حــال در نقطــه ای ق ام
دســت از ســر بــازار دالر و ... بــر نمــی دارد و مــردم بــا ایــن بــاور کــه احتمــال وخیــم 
شــدن شــرایط وجــود دارد، نقدینگــی ریالــی خــود را بــه نقدینگــی ارزی و... تبدیل 
مــی کننــد! پس پاســخ ســوال نخســت مشــخص اســت.  نقدینگی زیــاد در شــرایط 
فعلــی ویرانــی بــه بــار آورده اســت. وقتــی نقدینگــی و تقاضــا بــرای خریــد در هــر 
بــازاری بــاال باشــد یقینــا نــرخ عمومــی تــورم نیــز افزاشــی خواهــد بــود و تــا زمانــی 

کــه ایــن رونــد ادامــه داشــته باشــد افزایــش قیمــت نیــز ادامــه خواهــد داشــت!
امــا بعــد از ایــن میــزان افزایــش کــه معمــوال بیــش از قیمــت واقعــی بــروز مــی دهد، 
ــز رکــود اســت کــه  ــن ســوال نی ــاد؟ پاســخ ای ــد افت ــده خواه ــی در آین چــه اتفاق

موجــب شکســته شــدن قیمــت هــا در آینــده مــی توانــد باشــد.
امــا ایــن روزهــا کــه همــه از افزایــش قیمــت مــی نالنــد، شــاید تنهــا بخشــی کــه از 
وضعیــت فعلــی رضایــت دارد تولیــد مبتنــی بر صــادرات باشــد. اینکــه محصولی را 
بــا دالر 4 هــزار تومانــی تولیــد کــرد و بــا نــرخ دالر روز)مثــا ۱7 هزارتومــان( صادر 
کنیــد و ارز آوری باالیــی را کســب کنیــد. درآمدهــای نفتــی نیــز بــا فــرض تولیــد 
ثابــت شــامل ارزش افــزوده جدیــد شــده و میــزان آن بــا افزایــش  قابــل توجهی باید 
همــراه باشــد. حتــی درآمدهــای حاصــل از صــادرات گاز و ســایر محصــوالت کــه 
مــی توانــد بــه افزایــش درآمدهــای ارزی کشــور منجــر شــود. مجمــوع این شــرایط 
بایــد درآمدهــای صادراتــی کشــور را نیــز افزایــش دهــد. در واقع تقویت صــادرات 

بــرای اقتصــاد کشــور بایــد بــه ثمر نشــیند.
ــن اســت کــه یــک کارگــر ســاختمان روزی 50 هــزار  ــا روی دیگــر ســکه ای ام
تومــان مــزد روزانــه داشــته و ایــن مــزد حــال 60 هــزار تومــان شــده اســت ، ایــن در 
حالــی اســت کــه قیمــت گوشــت از کیلویــی 32 هــزار تومــان امــروز بــه 70 هــزار 

تومــان رســیده و قــدرت خریــد کارگــر بــه شــدت تضعیــف شــده اســت.

دالر خوب! ...  دالر بد!
احمد اسدی- سردبیر

ادامه صفحه 1:



  احسان سلطانی

گوجــه  صــادرات   ،۱397 مــاه  مــرداد  در   
ــاه  ــه م ــا 370 درصــد رشــد نســبت ب فرنگــی ب
قبــل از آن و 300 درصــد رشــد نســبت بــه مــاه 
ــن  ــزار ت ــه 73 ه ــل از آن، ب ــال قب ــابه در س مش
صعــود کــرد. صــادرات گوجــه فرنگــی در 
ــج ماهــه نخســت ســال جــاری ۱24 درصــد  پن
رشــد نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال قبــل از 

ــد.   ــی ده ــان م آن، نش
در مــرداد مــاه ســال جــاری صــادرات رب 

گوجــه فرنگــی بــا 500 درصــد رشــد نســبت بــه مــاه قبــل از آن و 460 درصــد رشــد 
ــغ افزایــش یافــت.  ــه 47 هــزار تــن بال ــه مــاه مشــابه در ســال قبــل از آن، ب نســبت ب
بــا توجــه بــه مصــرف حــدود 4.5 کیلوگــرم گوجــه فرنگــی جهــت تولیــد رب آن، 
صــادرات گوجــه فرنگــی )شــامل مصــرف رب گوجــه فرنگــی( بــه 285 هــزار تــن 
در مــرداد ۱397 رســید کــه نیمــی از صــادرات پنــج ماهــه نخســت ســال جــاری را 

در بــر مــی گیــرد. 
در طــی یــک ســال اخیــر قیمــت گوجــه فرنگــی از 2200 تومــان در کیلوگــرم بــه 
بیــش از 7000 تومــان افزایــش یافتــه و ظــرف یــک مــاه اخیــر قیمــت رب گوجــه 

فرنگــی در ســه مــاه اخیــر بیــش از دو برابــر شــده اســت. 
ــز اتفــاق مشــابهی رخ داده اســت. طــی یــک ســال  ــی نی در خصــوص ســیب زمین
اخیــر قیمــت ســیب زمینــی از کمتــر از 2000 تومــان در کیلوگــرم بــه بیــش از 3500 

تومــان رســیده اســت.  
گوجــه فرنگــی محصولــی آب بــر اســت و بــرای تولیــد هــر ســه کیلــو از آن، یــک 
متــر مکعــب آب اســتفاده مــی شــود. هزینــه بســیار نــازل برداشــت آب )70 تومــان 
ــول در  ــن محص ــد ای ــرای تولی ــه آب ب ــه هزین ــن آن ک ــووات( ضم ــر کیل ــرای ه ب
ایــران را بــه کمتریــن میــزان رســانیده، موجــب شــده کــه صــادرات ایــن محصــول 

تــوام بــا رانــت بــاالی آب باشــد. 
در شــرایطی کــه تولیــد گوجــه فرنگــی افزایــش یافتــه و تولیــد ســیب زمینــی بــدون 
تغییــر مانــده اســت، رئیــس اتحادیــه بارفروشــان اعــام کــرد کــه در صــورت ادامــه 
ــن محصــوالت در داخــل کشــور  ــاب شــدن ای ــی صــادرات، شــاهد نای ــد فعل رون

خواهیــم بــود. 
ــوان  ــت عن ــه تح ــتند، از آن چ ــی هس ــال های ــی مث ــه فرنگ ــی و گوج ــیب زمین س
حمایــت از صــادرات و بــا سیاســت گــذاری هــای مخــرب ارزی در اقتصــاد کشــور 
مــی گــذرد. بــا توجــه بــه امــکان صــادرات رســمی یــا غیــر رســمی اغلــب کاالهــا، 
قیمــت اغلــب کاالهــا دارد بــه تدریــج بــا قیمــت ارز آزاد تعییــن مــی شــود. اســتمرار 
قیمــت هــای ارز غیــر واقعــی موجــب خواهــد شــد کــه در مــاه هــای آتــی کشــور بــا 

کمبــود و نبــود بســیاری از مایحتــاج و اقــام مصرفــی روبــرو شــود. 
وضعیــت بحرانــی کنونــی بــه ســرعت امــکان دارد کــه بــه یــک مخاطــره و تهدیــد 
بــزرگ تبدیــل شــود. در همیــن حال ســکوت عوامــل و وابســتگان اقتصــادی دولت 
)کــه بســیاری از آنهــا از ایــن اوضــاع نفــع مــی برنــد( و اقتصــاددان هــای نئولیبــرال 
ــا آنــان، در تاریــخ کشــور در حــال ثبــت اســت. همــه گــروه هــا و  در همدســتی ب
کســانی کــه ســکوت مــی کننــد یــا فرافکنــی کــرده و وضعیــت کنونــی را توجیــه 
یــا تاییــد مــی کننــد، در مقابــل معضاتــی کــه اتفــاق مــی افتــد و بحــران هــای آتــی 

مســئول هســتند.

صادرات با رانت ارز 

ــچ شــخص و دســتگاهی  ــه هی ــت: ب ــان گف ــتاندار زنج اس
اجــازه مانــع تراشــی بــر ســر راه ســرمایه گــذاران داخلــی 

و خارجــی در ایــن اســتان را نمــی دهــم.
ــه  ــری در جلس ــش امی ــداهلل دروی ــا، اس ــزارش ایرن ــه گ ب
شــورای برنامــه ریــزی اســتان زنجــان افــزود: افــرادی کــه 
بــه سرنوشــت اســتان حســاس هســتند بایــد بــرای اســتقبال 

ــه کار شــوند. از ســرمایه گــذاران دســت ب
ــن اســتان از  ــی ای ــد مالیات ــزان درآم ــد: می وی یادآورش
محــل ســرمایه گــذاری خارجــی ۱00 برابــر رقمــی اســت 

ــی شــود. ــت م ــاف دریاف کــه از اصن
درویــش امیــری اظهــار داشــت: ســال گذشــته زنجــان بــه 
لحــاظ اســتقبال از ســرمایه گــذاران در ردیــف پنــج اســتان 

کشــور قــرار گرفــت.
اســتاندار زنجــان گفــت: رتبــه ایــن اســتان از نظــر حجــم 
ــه ۱4  ــال 96، از ۱8 ب ــی س ــی ط ــذاری خارج ــرمایه گ س

ــدا کــرد. ارتقــا پی
وی خاطرنشــان کــرد: برخــی بــه علــت اغــراض شــخصی 
ــه ســبب تنــگ نظــری خواهــان توســعه  و عــده ای هــم ب
اســتان زنجــان نیســتند و از همیــن رو بــرای حضور ســرمایه 

گــذاران مانــع تراشــی مــی کننــد.
ــم کــه فضــای  ــد کــرد: اجــازه ندهی ــری تاکی درویــش امی
ایجــاد شــده در اســتان بــرای جــذب ســرمایه گــذاران لطمه 
بخــورد، ضمــن آنکــه همــه بایــد بداننــد در صورتــی کــه 
ســرمایه گــذاری تخلفــی انجــام دهــد بــه ســرعت دســتگاه 

هــای امنیتــی وارد عمــل مــی شــوند.
اســتاندار زنجــان گفــت: زنجــان یکــی از پنــج اســتان دارای 
ــد کنونــی  ــا رون ــود و ب مــازاد درآمــد مصــوب در ســال 96 ب
پیــش بینــی می شــود امســال هــم درآمــدی بیــش از رقم پیش 

بینــی شــده بــرای اســتان محقــق شــود.
ــذب  ــه ج ــم ک ــاش کنی ــم و ت ــازه بدهی ــه داد: اج وی ادام
ســرمایه گــذار بــرای ایــن اســتان بــا همین شــتاب جلو بــرود و 
بــا هرکســی کــه قصــد مانــع تراشــی داشــت، برخــورد کنیــم.

ــرای  ــه ظرفیــت ایجــاد شــده در دولــت ب درویــش امیــری ب
ــای  ــرکت ه ــکاران و ش ــا پیمان ــات ب ــی و مطالب ــر بده تهات
ــت  ــن فرص ــرد و آن را بهتری ــاره ک ــی اش ــش خصوص بخ

ــد. ــی خوان ــای دولت ــتگاه ه ــی دس ــش بده ــرای کاه ب
اســتاندار زنجــان بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون حجــم بدهــی 
ــه بخــش خصوصــی  ــن اســتان ب ــی ای دســتگاه هــای دولت
ــر  ــال مــی رســد، ب ــارد ری ــه ۱0 هــزار میلی ــکاران ب و پیمان
لــزوم ورود تمــام دســتگاه هــای اجرایــی بــرای بهــره 

ــد کــرد. ــن فرصــت تاکی ــری از ای گی
وی تصریــح کــرد: در صورتــی کــه از ایــن فرصت به درســتی 
اســتفاده نشــود، بــه حتــم میــزان بدهــی کنونــی دســتگاه هــای 

دولتــی هــر مــاه بــه شــکل تســاعدی افزایــش خواهــد یافت.
پــارک  انــدازی  راه  تصویــب  بــه  امیــری  درویــش 
جهــاد  وزارت  در  زنجــان  کشــاورزی  لجســتیک 
عمــل  ســرعت  خواســتار  و  کــرد  اشــاره  کشــاورزی 
معاونــت عمرانــی اســتانداری و ســازمان جهــاد کشــاورزی 

در عملیاتــی ســازی ایــن مصوبــه شــد.
اســتاندار زنجــان در ادامــه بــه برنامــه دانشــگاه علوم پزشــکی 
مبنــی بــر پــاک ســازی و مناســب ســازی زنجانــرود اشــاره 
کــرد و گفــت: موضــوع ایــن پــروژه اردیبهشــت مــاه مطــرح 
ــون  ــا کن ــت ت ــی رف ــار م ــه انتظ ــی ک ــت در حال ــده اس ش

ــرای پیشــبرد آن انجــام شــده باشــد. اقدامــات عملــی ب
وی افــزود: دســتگاه هــای مســئول بایــد بــه ســرعت بــرای 
تعییــن تکلیــف و آغــاز عملیــات اجرایــی مناســب ســازی 

پــروژه زنجانــرود دســت بــه کار شــوند.
ســال گذشــته دولــت بــرای تهاتــر بدهــی و مطالبــات خــود 
بــا پیمانــکاران 50 هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار پیــش بینــی 
ــارد  ــه ۱00 هــزار میلی ــم ب ــود کــه امســال ایــن رق کــرده ب

ریــال رســیده اســت.

ــد  ــان تاکی ــتان زنج ــاز اس ــران مسکن س ــن خی ــس انجم رئی
ــد  ــان رص ــکن در زنج ــد مس ــی نیازمن ــراد متقاض ــرد: اف ک

می شــوند
ــت  ــازی در نشس ــرافیل نی ــر، اس ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
خبــری بــا خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه افــراد متقاضــی مســکن 
بــه جــد از ســوی انجمــن خیــران مسکن ســاز اســتان زنجــان 
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و رصــد می شــوند، افــزود: 
خوشــبختانه تــا به امــروز متقاضیــان در خصوص مســائل مالی 
از منابــع مختلفــی از جمله تســهیات بانکی و ظرفیــت خیران 
ــتان  ــاز اس ــران مسکن س ــن خی ــه انجم ــده اند ک ــوردار ش برخ

زنجــان از ایــن حیــث عملکــرد قابــل قبولــی داشــته اســت.
وی بــا یــادآوری اینکــه بــا تحویــل مجتمــع شــش واحــدی 
عطــر نرگــس، فعالیت هــای انجمــن خیــران مسکن ســاز 
ــه  ــا ب ــد ت ــن رون اســتان زنجــان از ســال 87 آغــاز شــده و ای
ــح کــرد:  ــوده اســت، تصری ــی ب ــوت خــود باق ــه ق ــروز ب ام
آخریــن فعالیــت انجمــن خیــران مسکن ســاز اســتان زنجــان 
ــه  ــا ب ــه مجتمــع 300 واحــدی انتظــار اســت کــه ت ــوط ب مرب
امــروز 95 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته و بــه زودی 

ــود. ــم ب ــاح آن خواهی شــاهد افتت
بــه  ادامــه از تحویــل 704 واحــد مســکونی  نیــازی در 
متقاضیــان تــا بــه امــروز خبــر داد و بــا بیــان اینکــه ایــن تعــداد 
واحــد مســکونی دارای 70 هــزار و 774 مترمربــع زیربنــا بوده 
ــرای آن صــرف  ــارد تومــان ب ــر 44.2 میلی ــغ ب و هزینــه ای بال
شــده اســت، ادامــه داد: از ســال 87 کــه آغــاز فعالیــت 
انجمــن خیــران مسکن ســاز اســتان زنجــان به شــمار مــی رود، 
تاکنــون در شهرســتان زنجان 530 واحد مســکونی ســاخته و 

بــه متقاضیــان تحویــل داده شــده اســت.

اقتصاد در قاب تقویم

وجود 1۹ واحد صنعتی
 روغن کشی زیتون در طارم

طــی ۱0 روز گذشــته قــاب تقویــم وقایــع اقتصــادی خــاص 
خــود را داشــت. در ایــن ســتون بــه مهــم تریــن وقایــع 
تاریخــی مربــوط بــه حــوزه اقتصــادی کشــور و اســتان زنجان 

ــت. ــم پرداخ خواهی
ــه  2۱ شــهریور؛   تشــکیل ســازمان کشــورهاي صــادر کننــده نفــت موســوم ب

ــداد )۱339 ش( ــک« در بغ »اوپ
23  شــهریور؛  کنفرانــس کشــورهاي نفت خیــز خاورمیانــه در بغــداد بــه 

مذاکــرات خــود خاتمــه داد. )۱339 ش(
ــیوم  ــا کنسرس ــران ب ــت ای ــي نف ــرکت مل ــرارداد ش ــاي ق ــهریور؛   امض 28 ش
ــت )۱333 ش( ؛  هیئــت نمایندگــي ایــران در صنــدوق بیــن  ــي نف بین الملل

ــد. )۱333 ش( ــکا ش ــازم امری ــا ع ــا هواپیم ــول ب ــي پ الملل
ــاي  ــکناس ه ــرح اس ــان ط ــي خ ــل محمدتق ــتور کلن ــه دس ــهریورر :  ب 3۱ ش
ــه  ــا ب ــکناس ه ــید. اس ــب رس ــه تصوی ــد ب ــت رواج یاب ــي بایس ــه م ــد ک جدی

ــود )۱300ش( ــیده ب ــان رس ــي خراس ــکار دارائ ــاي پیش امض
4 مهرماه؛ تأسیس بندر و منطقه آزاد تجاري در جزیره کیش )۱365 ش(

مدیــر امــور باغبانــی ســازمان ســطح باغــات زیتــون شهرســتان طــارم در اســتان 
زنجــان را 20 هــزار و 6 هکتــار اعــام و تصریــح کــرد: در حــال حاضــر ۱4 هــزار 
و 806 هکتــار از ایــن ســطح بــارو بــوده و 5 هــزار و 200 هکتــار مابقــی هنــوز بــه 

مرحلــه باردهــی نرســیده اســت.
بــه گــزارش “همدلی زنجــان”؛ بهنــام اوجاقلــو از پیــش بینــی تولیــد بالــغ بــر 25 
هــزار تــن زیتــون طــی ســال جــاری در شهرســتان طــارم خبــر داد و عنــوان کــرد: 
ــا  ــون در شهرســتان طــارم وجــود دارد کــه ب ــن زیت ــزار ت ــد 45 ه ــت تولی ظرفی
ــاری و هــرس  ــه درســت و آبی ــق تغذی ــان از طری ــوان عمومــی درخت افزایــش ت

مناســب ایــن میــزان تولیــد محقــق مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه از نظــر ســطح و میــزان تولیــد زیتــون، شهرســتان طــارم اســتان 
زنجــان رتبــه نخســت را در ســطح کشــور داراســت، خاطرنشــان کــرد: رقــم زرد 

90 درصــد باغــات زیتــون طــارم را تشــکیل مــی دهــد.
ــه دوم  ــروی از نیم ــون کنس ــت زیت ــال برداش ــه امس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــو ب اوجاقل
شــهریور مــاه در شهرســتان طــارم آغــاز شــده و تــا اواخــر مهــر مــاه ادامــه خواهد 
ــا  ــز از اواخــر مهــر آغــاز و ت ــی نی ــام روغن ــان داشــت: برداشــت ارق داشــت، بی

ــان ادامــه مــی یابــد. اواخــر آب
مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان زنجــان با اشــاره بــه وجود 
ــتان  ــون در شهرس ــی زیت ــه روغن کش ــوزدار و دارای پروان ــال مج ــد فع ۱9 واح
ــرای  ــارم ب ــتان ط ــدی شهرس ــون تولی ــد زیت ــاله 30 درص ــه س ــزود: هم ــارم اف ط

اســتحصال روغــن بــه کارگاه هــای روغــن کشــی ارســال مــی شــود.

رئیسانجمنخیرانمسکنسازاستانزنجان:

افراد متقاضی نیازمند مسکن در 
زنجان رصد می شوند

استاندارزنجان:

اجازه نمی دهم فضای سرمایه 
گذاری زنجان لطمه بخورد

یــن  ا
ــی  ــده زنجان ــد کنن تولی
خــود  سرگذشــت 
تشــریح  اینگونــه  را 

؛ می کنــد
ــای  ــگاه ه ــار نمایش ــه ب ــال دو- س ــر س ه
مختلــف بیــن المللــی کشــور شــرکت 
ــد  ــوزه تولی ــا ح ــط ب ــه مرتب ــم ک ــی کنی م
شــرکت باشــد. نمایشــگاه بیــن المللــی 
تهــران، مشــهد، شــیراز و.. همواره شــرکت 

کردیــم. 
ــاه،  ــر تیرم ــا در اواخ ــگاه ه ــی از نمایش یک
هشــتم تــا ۱۱ در تهــران بــود. چنــد روز 
بعــد از برگــزاری نمایشــگاه فــردی تمــاس 
گرفــت و خــودش را حــاج کریــم ســلطانی 
معرفــی کــرد. دنبــال یــک کارخانــه دار 
بــرای کارخانــه آب معدنــی در هــرات 
ــتند  ــت خواس ــدود قیم ــود. ح ــتان ب افغانس
کــه دادیــم. 20 تــا 30 بــار در روزهــای 
کردیــم.  صحبــت  هــم  بــا  مختلــف 
پیش فاکتــور و قیمــت دادیــم و بحــث و 
تبــاد فنــی زیــادی در خصــوص تجهیــزات 
گرفــت.  صــورت  کارخانــه  مســائل  و 
ــت  ــی نیس ــرد ناش ــود ف ــخص ب ــل مش کام
و فــرد تخصصــی و کاربلــدی در ایــن 
حــوزه اســت. اطاعــات خوبــی در حــوزه 

کارخانــه آب معدنــی داشــت.
بعــد از مدتــی تماســی حاصــل شــد از 
ــتی در  ــد دوس ــم، گفتن ــاج کری ــرف ح ط
دبــی داریــم کــه مهنــدس ســاختمان اســت. 
بــرای ســاختمان کارخانــه صحبــت کردیم 
و هاهنگــی شــده کــه بیاینــد افغانســتان تــا 
ــت  ــه را صحب ــی کارخان ــای مهندس کاره
کنیــم. روزی کــه ایــن مهنــدس ســاختمان 
بــه افغانســتان مــی آیــد شــما هــم بیاییــد تــا 

ــم.  ــی کنی هــر دو موضــوع را نهای
هماهنگــی کردیــم بــرای رفتــن به افغانســتان 
و مــن کارهــای اداری را پیگیــری کــردم. 
کنســولگری افعانســتان در مشــهد را معرفــی 
کردنــد کــه ویــزای یــک روزه بگیریــم. 
بلیــط هواپیما مشــهد-هرات یــا تهران-هرات 
بــرای آن بــازه زمانــی نبــود. تمــاس گرفتیــم 
ــت،  ــا نیس ــرای هواپیم ــط ب ــه بلی ــم ک و گفت
ــرز  ــرز از م ــا م ــزا زدی بی ــهد وی ــد مش گفتن
دنبالــت میاییــم و میبریمت. طبق همیــن روال 
از طریــق کنســولگرای افغانســتان در مشــهد 
اقــدام کردیــم و فــردای آن روز کــه یکشــنبه 

بــود در افغانســتان بــودم.
ــد  ــردی اوم ــودم، ف ــتان ب ــاک افغانس در خ
گفــت کــه آقــای .....؟ گفتــم بلــه. گفتنــد 
مــن خواهــرزاده حــاج کریم هســتم. ســوار 
ــت در  ــی حرک ــد از مدت ــم.  بع ــین بری بش
مســیر، منتظــر بــودم کــه بــا یک خــودروی 
مناســب مربــوط بــه یــک کارخانــه دار 

مواجــه شــوم، وقتــی رســیدیم یــک موتــور 
ســیکلت را دیــدم! تــا اومــدم چیــزی بگــم، 
ــم،  ــی بودی ــروز در عروس ــه دی ــد ک گفتن
تعمیــرگاه  و  کــرده  تصــادف  ماشــین 
ــور ســیکلت شــرمنده  ــت موت اســت. از باب
ایــم. منــم گفتــم آدمیــزاده دیگــه مشــکلی 
ــور  ــوار موت ــم. س ــور میری ــا موت ــت ب نیس

ــدم..! ــه کاش نمیش ــم.... ک ــدیم و رفتی ش
4-5 کیلومتــر رفتیــم. بــه شــهری رســیدیم 
ــه  ــام قلع ــم آن اس ــدم اس ــدا فهمی ــه بع ک
اســت. جــاده خاکــی رو مــی رفتیــم. پشــت 
ســاختمان هــا یــک تیوتــا کــروالی ســفید 
بــود... رفتــم داخــل ماشــین و ســام و 
احوالپرســی گرمــی کــردم امــا  متوجــه 
شــدم فضــا فضــای کاری کارخانــه ای 
نیســت!  گفتــم شــما حــاج کریــم هســتید؟ 
ــد و بحــث  ــه و احوالپرســی کردن ــد ن گفتن
ــش  ــم پی ــی روی ــد م ــد و گفتن ــوض ش ع

ــم... ــدد راه افتادی ــم. مج ــاج کری ح
داخــل کــوره راهــی حرکــت کردیــم، 
ــا  ــم آق اون کــوره راه هــم تمــام شــد. گفت
ــیم؟   ــی رس ــرا نم ــتین؟ چ ــی هس ــما ک ش
دقیقــه   ۱0 بــاز  میرســیم.   االن  گفتــن 
رفتیــم و شــاکی شــدم و گفتــم آقــا اینجــا 
ــد و  ــان ماشــین و چرخون کجاســت؟   فرم
ترمــز کــرد و گفــت؛ بــرو پاییــن....!  در بــاز 
کــرد بــا لگــد مــن وپــرت کــردن پاییــن...!

راننــده بــا اســلحه بــاالی ســرم ایســتاد. 
گفتــم مــن چیــکار کــردم؟ مشــکل چیــه؟  
گفتنــد مشــکل تــو ایــن کــه ایرانی هســتی! 
ــه!   ــر خط ــا آخ ــتی و اینج ــه دار هس کارخان
دســتم  از  کاری  واقعــا  شــرایط  اون  در 
ــتم  ــه تونس ــا کاری ک ــود و تنه ــاخته نب س
و  اشــهد خــودم  بــود کــه  ایــن  بکنــم 

خونــدم و چشــام رو بســتم...
ــا  ــه ام ــلیک کن ــه ش ــت ک ــم االن هس  گفت
شــلیک نکــرد!  گوشــی راننــده زنــگ 
خــورد فاصلــه گرفــت و صحبت کــرد. اون 

کــه بــا تلفــن صحبــت مــی کــرد، نفــری که 
بــاالی ســر مــن بــود گفــت کــه مــا تــو رو 
ــون  ــا خودش ــم و اون ه ــش فروختی ــه داع ب
تصمیــم مــی گیرنــد کــه باتــو چیــکار کنند. 
واقعــا نمیدونســتم بایــد چــی بگــم...  هــاج و 
واج مونــده بــودم..  تــه دلــم خالــی شــده بود 
و منتظــر مــردن بــودم. دوســت داشــتم بمیرم 
و اســیر داعــش نباشــم. فکــر خانــه، پــدر و 

مــادرم کــه در مکــه بودنــد و خانــواده ....
گفتــن یــک راه دارد کــه تــو را بــه داعــش 
ــه مــا بدهــی...!   ندهیــم. اینکــه مبلغــی رو ب
ــه  ــول رو ب ــن پ ــد ای ــم مــن چطــور بای گفت
شــما بدهــم.. گفتــم ایــن همــه پــول و 

ــم...! ــه کن ــما تهی ــرای ش ــور ب چط
ــود  ــیرزاد ب ــم ش ــه اس ــردی ب ــه ف ــده ک رانن
کــه البتــه بعــد فهمیــدم همیــن شــیرزاد در 
واقــع حــاج کریــم بــوده اســت!  گفــت کــه 
ــدر  ــواد مخ ــاق م ــرم قاچ ــه ج ــا ب ــرادر م ب
ــغ.....  ــدام محکــوم شــده و اگــر مبل ــه اع ب
ــر  ــد تغیی ــدان اب ــه زن ــم را ب ــم حک بپردازی
مــی دهــد. توافــق میکنیــم شــما ایــن مبلــغ 

ــم.  ــن و آزادت کنی ــا بدی ــه م و ب
نیــم ســاعت، چهــل دقیقــه احســاس کــردم 
جایــی رســیدیم، ماشــین و پــارک کــردن. 
بــاز کــردن و  ماشــین  صنــدوق عقــب 
ــی  ــل پذیرای ــدم داخ ــرون، دی ــم بی آوردن
ــتامو  ــتیم!...  دس ــی هس ــه ویای ــک خان ی
ــدم  ــردم دی ــاز ک ــام رو ب ــم ه ــتن. چش بس
یــک اتــاق ســه در چهــاره و پنجــره هــاش 
رو بــا پــرده کشــیدن تــا بیــرون دیــده نشــه!

ــم  ــم. گفت ــاس گرفت ــم تم ــرادر خانم ــا ب ب
اســیر گروگانگیرهــا شــدم. 22 روز اونجــا 
ــودم و هــر روز تمــاس مــی گرفتنــد کــه  ب
ــر.  ــا خی ــد جــور شــده ی عــددی کــه گفتن
اگــر مبلــغ زیــاد نمــی شــد می گفتنــد کــه 
ــم و ...!  انگشــت محمــد رو قطــع مــی کنی
ــک  ــا نزدی ــرد ت ــدا ک ــه پی ــن روال ادام ای
عیــد قربــان کــه ایــن هــم میخواســتند 

ــه ســرانجامی برســانند.  ــن موضــوع رو ب ای
مقــداری پــول آمــاده کــرده بودنــد.. قــرار 
شــد پــول را بیاورنــد و تحویــل دهنــد.  
ــا  ــد ب ــاد گفتن ــا می ــرادرم تنه فکــر کــردم ب
ــه افغانســتان آمدنــد  بــرادر خانمــم میــان. ب

ــد. ــل دادن ــغ رو تحوی و مبال
هامــو  و چشــم  هــا  دســت  آن  از  بعــد 
ــاس  ــا احس ــم... اونج ــد بری ــتند و گفتن بس
کــردم هــم پــول و گرفتنــد هــم شــاید 
مــی خواهنــد منــو بکشــند.. یکــم کــه 
ــو جــاده نیســتیم  ــم احســاس کــردم ت رفتی
ــاعت  ــم س ــد از نی ــتیم. بع ــون هس ــو بیاب ت
ــاز کــردن  ــون چشــام و ب ــو بیاب رانندگــی ت
ــوه  ــک ک ــاالی ی ــدم ب ــدم،  دی ــاده ش و پی
و  جلــو  ســوار  موتــور  یــک  هســتیم. 
ــار اشــهدمو  ــاره یــک ب یکــی عقــب... دوب

خونــدم.. امــا قســمت نبــود بمیــرم...
گفــت خورشــید و میبنــی همیــن مســیر 
ــا  ــرو اونج ــرو ...  ب ــتقیم ب ــید و مس خورش
ــا  ــپورت این ــو دزد زده و پاس ــیدی بگ رس
نــداری.  مجبــور بــودم بــاور کنــم و بــرم...

از دور دیوارهــای بزرگــی دیــده مــی شــد.. 
رســیدم بــه یــک پاســگاه مــرزی، بــا خــودم 
گفتــم خدایــا اینجــا مــال ایرانــه؟ تــوکل بــه 
خــدا رفتــم....  200 متــر بــه پاســگاه مونــده 
بــود کــه نگهبــان »ایســت« داد. بعــد نگهبــان 
ــای؟  ــا می ــن از کج ــو... گفت ــا جل ــت بی گف
اینجــا چیــکار میکنــی!  گفتــم ایرانی هســتم 
مدارکــم و گــم کــردم، دارم میــرم ایــران!  

کارهــای اداری اونجــا تمــوم شــد اومدیــم 
بیــرون، صــدای پســرعموم رو مــی شــنیدم 
کــه میگفــت مجیــد... مجیــد... ماشــین 
یکــی  باشــه..  اینجــا  شــاید  میــاد!  داره 
یکــی میگشــتن.. برگشــتن... مــن بلنــد 
ــا....  ــن اون ه ــا... گفت ــت تیوت ــدم از پش ش
اونجــاس.... همدیگــرو دیدیــم.... پیــاده 
شــدم و بعــد از ایــن همــه مــدت همدیگــرو 

ــم.... ــل کردی بغ

روایتیتلخازسفربهکشورافغانستان؛

دام سودجویان افغانی برای تولیدکننده زنجانی
مراقب تله گروگانگیران خارجی برای تولید داخلی باشیم
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ادامه صفحه 1:

رئیــس اداره فــرش ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت اســتان زنجــان گفــت: صــادرات 

ــه رشــد اســت.  فــرش زنجــان روب
بــا  سیدمحســن جعفــری در گفت وگــو 
ایســنا، منطقــه زنجــان، اظهــار کــرد: 2.5 
درصــد صــادرات فــرش اســتان زنجــان طــی 
5 ماهــه امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
ــه  ــوری ک ــه ط ــته، ب ــش داش ــته، افزای گذش
صــادرات فــرش اســتان طــی ایــن بــازه زمانی 

ــت.  ــوده اس ــزار دالر ب ــون و 780 ه 5 میلی
میــزان  ایــن  داد:  ادامــه  مســئول  ایــن 
صــادرات فــرش در اســتان زنجــان طــی این 
بــازه زمانــی300 هــزار دالر افزایــش داشــته 
اســت و خوشــبختانه صــادرات فرش اســتان 
ــه رشــد اســت و در ایــن میــان  زنجــان رو ب
اداره فــرش اســتان بــه کیفیــت فــرش اســتان 

ــد بســیار جــدی دارد.  تاکی
بــه  زنجــان  اســتان  فــرش  افــزود:  وی 

ــادا،  ــان، کان ــارس، آلم ــورهای خلیج ف کش
روســیه، لبنــان، ایتالیــا صــادر می شــود و 
امــروز حــال صــادرات فــرش زنجــان خــوب 
اســت. همچنیــن خوشــبختانه بــا فعالیت های 
ــتباف  ــرش دس ــت ف ــم کیفی ــت دوازده دول
ــع  اســتان زنجــان بســیار خــوب شــده و به تب
صــادرات فــرش هــم افزایــش داشــته اســت. 
ــودن   جعفــری خاطرنشــان کــرد: طبیعــی ب
ــم و  ــامل پش ــان ش ــرش زنج ــه ف ــواد اولی م

ــت  ــش کیفی ــث افزای ــگ باع ــم و رن ابریش
ایــن فرش هــا می شــود. اســتان پتانســیل 
باالیــی را در زمینــه تولیــد فــرش دســتباف 
ــتری  ــایی مش ــی و شناس ــی بازاریاب دارد ول
مســتمر بســیار مهــم اســت کــه بایــد مــورد 
توجــه قــرار گیــرد و افزایــش مشــتری 
ــتان  ــتباف اس ــرش دس ــتمر ف ــی و مس دائم
از  اســتفاده  ســبب  می توانــد  زنجــان، 

پتانســیل های فــرش اســتان شــود. 

یکمسئولدرسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانزنجان:

صادرات فرش زنجان رو به رشد است

اســتاندار زنجــان با بیــان اینکه مصوبــه مربوط 
بــه ایجــاد پارک لجســتیک زنجان بــه وزارت 
ــود، گفــت:  راه و شهرســازی ارســال شــده ب
از بررســی  بعــد  وزارت راه و شهرســازی 
ــتیک  ــارک لجس ــاد پ ــدت ایج ــی م طوالن

کشــاورزی زنجــان را مصــوب کــرد.
اســداله  گزارش“همدلی زنجــان”؛  بــه 

درویــش امیــری در جلســه شــورای برنامــه 
ــان  ــا بی ــان، ب ــتان زنج ــعه اس ــزی و توس ری
اینکــه پــارک لجســتیک زنجــان چهــار 
ســال در وزارت راه و شهرســازی معطــل 
مانــده بــود، اظهــار کــرد: بعــد از ایــن میــزان 
ــورد  ــان م ــتیک زنج ــارک لجس ــی پ معطل

ــت. ــده اس ــوب ش ــد و مص تایی

ــود  ــرار نب ــه ق ــه البت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
در اســتان همســایه زنجــان نیــز پــارک 
ــزود: در  لجســتیک مشــابه ایجــاد شــود، اف
ــز  یکــی از اســتان هــای همســایه زنجــان نی
پــارک لســجتیک از طریــق وزارت راه و 

ــت. ــه اس ــه گرفت ــازی مصوب شهرس
اســتاندار زنجــان در بخــش دیگــری از 
جــزو  را  زنجــان  اســتان  خــود  ســخنان 
ــذاری  ــرمایه گ ــاذب در س ــتان ج ــج اس پن
توصیــف کــرد و یــادآور شــد: ایــن معرفــی 
ــی اعــام  توســط دســتگاه هــای ملــی متول
شــده و اســتان زنجــان در ســال گذشــته نیــز 
ــزان درآمدهــای  ــه ســوم در افزایــش می رتب

ــت. ــرده اس ــب ک ــتانی را کس اس
وی بــا بیــان اینکــه افزایــش درآمدهــای 
ــذاری  ــرمایه گ ــق س ــی از تحق ــتانی ناش اس
خارجــی و رشــد و توســعه صنعــت اســتان 

ــی  ــه صنعت ــد: رتب ــادآور ش ــت، ی ــوده اس ب
و  رســیده   ۱4 بــه  کشــور   ۱8 از  اســتان 
ایــن میــزان رشــد خــود را در افزایــش 
ــال  ــان داده و در س ــتانی نش ــای اس درآمده
جــاری نیــز ایــن رشــد ادامــه خواهــد یافــت.

درویــش امیــری خواســتار توجــه رســانه ها و 
کارشناســان بــه منابــع و تحقــق منابــع مالیاتی 
ــده ای از  ــش عم ــت: بخ ــد و گف ــتان ش اس
ــتان  ــده در اس ــن ش ــات تامی ــوارض و مالی ع
مربــوط بــه ســرمایه گــذاری صنعتی بــه ویژه 
در بخــش خارجــی بــوده اســت کــه گویــای 

تاثیــر بــاالی آن در توســعه اســتان اســت.
گفتنــی پــارک لجســتیک زنجــان در زمــان 
اســتانداری جمشــید انصــاری و ســفر هیئت 
دولــت بــه اســتان مصــوب شــده بــود. در آن 
ــوان  ــت عن ــارک تح ــن پ ــی ای ــع زمان مقط

مرکــز آمــاد مطــرح شــد.

استاندارزنجان؛

پارک لجستیک کشاورزی زنجان مصوب شد
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فشار از بیرون؛ اختالف از درون 

ــا  ــان ب ــر همزم ــای اخی ــرگ در هفته ه ــی بلومب ــان ل جولی
ــه  ــکا علی ــای آمری ــال تحریم ه ــان اعم ــدن زم ــک ش نزدی
بخــش انــرژی ایــران در چهــارم نوامبــر، قیمــت نفــت رشــد 
ــر  ــار ســال اخی ــزان در چه ــن می ــه باالتری ســریع داشــته و ب
رســیده اســت. ایــن رشــد بــرای کشــورهای عضــو اوپــک 
و تولیدکننــدگان نفــت از جملــه روســیه کــه اقتصادشــان به 
صــادرات ایــن مــاده خــام وابســته اســت خوشــایند اســت. 
ــل  ــه دلی ــش ب ــا پی ــت از مدت ه ــدگان نف ــا مصرف کنن ام
ــدن قیمت هــا دچــار مشــکل شــده اند و اگــر  ــاال باقــی مان ب
شــرایط کنونــی ادامــه پیــدا کنــد در فصــول آینــده از نــرخ 
رشــد اقتصــادی جهــان کاســته خواهــد شــد، زیــرا قیمــت 
ــن کــه  ــه چی ــه اقتصادهــای نوظهــور از جمل ــاالی نفــت ب ب
ــد  ــه وارد خواه ــت، لطم ــت اس ــزرگ نف ــده ب مصرف کنن

کــرد. 
 در آمریــکا بــه دلیــل نزدیــک بــودن انتخابات میــان دوره ای 
کنگــره، افزایــش قیمــت نفــت کــه بــه رشــد قیمــت بنزیــن 

منجــر می شــود بــه زیــان ترامــپ و حــزب جمهوری خــواه 
اســت و بــه همیــن دلیــل او بارهــا از اوپــک خواســته 
قیمت هــا را پاییــن آورد امــا بــه نظــر می رســد ایــن ســازمان 
و دیگــر تولیدکننــدگان نفــت تــوان آرام کــردن بــازار نفت 
را ندارنــد زیــرا مــازاد ظرفیــت تولیــد بســیار انــدک اســت 
و بــازار در آســتانه تعــادل بیــن عرضــه و تقاضــا قــرار دارد.

تحــوالت اخیــر در بــازار نفــت و گــروه بندی هــای جدیــد 
ــوع  ــده موض ــبب ش ــت س ــزرگ نف ــدگان ب ــن تولیدکنن بی
انحــال اوپــک مطــرح شــود و دیدگاه هــای مختلــف 
ــد داد  ــده رخ خواه ــه در آین ــداد و آنچ ــن روی ــاره ای درب
مطــرح شــده اســت. عــده ای معتقدنــد اوپــک ماننــد یــک 
ســتاره در حــال مــرگ، رو بــه نابــودی اســت. امــا آنچــه از 
ــت  ــن اس ــد ممک ــی می مان ــرگ باق ــس از م ــتاره پ ــن س ای
بــه مــذاق ترامــپ خــوش نیایــد. اوپــک در دوران جوانــی 
ســازمانی موثــر بــرای بــازار و قیمــت نفــت بــود و بــه اعضــا 
کمــک می کــرد صنعــت نفــت خــود را کنتــرل کننــد. در 
آن دوران اوپــک مجموعــه ای از کشــورهای هم هــدف 
بــود کــه می توانســتند در برابــر تولیدکننــدگان دیگــر 
ــزرگ  ــتاره های ب ــد س ــون مانن ــا اکن ــند ام ــذار باش تاثیرگ
کــه بــه اواخــر عمــر خــود نزدیــک شــده اند در آســتانه در 
هــم شکســته شــدن اســت. هنگامــی که ســوخت هیــدروژن 
یــک ســتاره بــزرگ بــه پایــان می رســد هســته آن منقبــض 
ــن  و داغ می شــود و پوســته آن منبســط می شــود. ســپس ای
ســتاره یــا بــه یــک جــرم بی اهمیــت تبدیــل می شــود یــا بــه 
ــوا. ســوپر نواهــا اجــرام کوچــک امــا بســیار  یــک ســوپر ن
ــت دوم  ــه وضعی ــال ب ــس از انح ــک پ ــتند. اوپ ــر هس پراث

تبدیــل خواهــد شــد.
ــا  ــد قیمت ه ــه رش ــک ب ــات اوپ ــر اقدام ــال اخی ــه س در س
ــاال  ــرای ب کمــک کــرده امــا اعضــای جدیــد آن اقدامــی ب
ــوان  ــرا ت ــد زی ــام نداده ان ــود انج ــد خ ــت تولی ــردن ظرفی ب
مالــی ایــن کار را نداشــته اند. بــه ایــن ترتیــب قــدرت 

ــا  ــی از اعض ــیار کم ــداد بس ــار تع ــک در اختی ــی اوپ اصل
بــه ویــژه عربســتان اســت. در عمــل نیــازی نیســت از 
ــود.  ــام ش ــک انج ــن اوپ ــن رفت ــرای از بی ــی ب ــرون اقدام بی
ــر  ــکا تاثی ــره آمری ــای کنگ ــپ و تهدیده ــای ترام توییت ه
ــدارد،  ــار اعضــای ایــن ســازمان ن ــر رفت ــل ماحظــه ای ب قاب
زیــرا از یکســو آنهــا بــه رشــد قیمت هــا تمایــل دارنــد و از 
ســوی دیگــر تــوان بــاال بــردن قابــل ماحظــه عرضــه وجــود 

ــدارد. ن
واقعیــت ایــن اســت کــه دنیــا تغییــر کــرده اســت و اوپــک 
ــرا ســهم  ــر گــذارد زی ــازار تاثی ــر ب ــل ب ــد قب ــد مانن نمی توان
ــه  ــش یافت ــته کاه ــان پیوس ــت در جه ــد نف آن از کل تولی
ــان از  ــت جه ــد نف ــی از تولی ــش، نیم ــه پی ــد ده ــت. چن اس
ــه 34  ســوی اوپــک انجــام می شــد امــا ایــن رقــم اکنــون ب
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت و ای ــه اس ــش یافت ــد کاه درص
تعــداد اعضــای آن در هیــچ زمانــی در عمــر 58 ســاله آن، تا 
ایــن انــدازه زیــاد نبــوده اســت. از ســوی دیگــر تــوان اوپک 
در تاثیرگــذاری بــر قیمت هــا از طریــق افزایــش یــا کاهــش 
تولیــد نیــز کاهــش یافتــه اســت. مــازاد ظرفیــت تولیــد تنهــا 
ــارس وجــود دارد  ــج ف ــد کشــور عــرب حــوزه خلی در چن
ــت،  ــه نف ــش عرض ــه کاه ــیه در برنام ــدن روس ــراه ش و هم
ــک در  ــی اوپ ــای کنون ــدرت اعض ــش ق ــان دهنده کاه نش

اثرگــذاری بــر بــازار اســت.
از ابتــدای ســال گذشــته میــادی برنامــه کاهــش عرضــه از 
ســوی اوپــک و تعــداد دیگــری از کشــورهای تولید کننــده 
ــر  ــا موث ــر قیمت ه ــده و ب ــرا ش ــیه اج ــژه روس ــه وی ــت ب نف
ــد  ــر تولی ــک ب ــت اوپ ــه الزم اس ــون ک ــت. اکن ــوده اس ب
ــکارتر  ــن کار آش ــام ای ــی آن در انج ــد، ناتوان ــود بیفزای خ
ــژه  ــه وی ــع تعــداد کمــی از کشــورها ب شــده اســت. در واق
عربســتان، تــوان بــاال بــردن تولیــد نفــت را دارنــد و نیــز بایــد 
بــه ایــن نکتــه اشــاره شــود کــه ایــن توانایــی محــدود اســت. 
ــک  ــت ی ــد نف ــش تولی ــوال، کاه ــا و آنگ ــورد ونزوئ در م

ــال ها  ــه س ــدن آن ب ــوس ش ــه معک ــت ک ــدار اس ــد پای رون
ــت.  ــد اس ــه ای نیازمن ــل ماحظ ــرمایه گذاری قاب ــان و س زم
ــه کاهــش عرضــه مســتثنا شــده اند  ــه از برنام ــی و نیجری لیب
و از پیــش بــا حداکثــر تــوان در حــال تولیــد نفــت هســتند. 
ــه ســرعت در حــال  ــران ب از ســوی دیگــر عرضــه نفــت ای
ــیدن آن  ــر رس ــه صف ــان ب ــپ خواه ــت و ترام ــش اس کاه
ــت  ــت نف ــد قیم ــرای رش ــرایط ب ــه ش ــه هم ــت در نتیج اس

مهیاســت.
اقتصــادی  و  سیاســی  اختافــات  اوپــک،  داخــل  در 
ــن ســازمان بیــش از هــدف مشــترکی کــه  بنیان گــذاران ای
ســبب تشــکیل آن شــد اثرگــذار شــده اســت. ایــن احتمــال 
ــف  ــی تضعی ــارات در پ ــتان و ام ــه عربس ــده ک ــرح ش مط
و از میــان بــردن و اتخــاذ سیاســت های ضــد ایــران بــه 
درخواســت آمریــکا هســتند. شــاید ایــن موضــوع درســت 
نباشــد امــا اگــر چنیــن هدفــی وجــود داشــته باشــد کســی 
تــوان جلوگیــری از تحقــق آن را نــدارد. تولیــد نفــت ایــران 
بــه ســرعت در حــال کاهــش اســت و در مقابــل تولیــد نفت 
ــه  ــوده رو ب ــاال ب عربســتان، امــارات و روســیه کــه از قبــل ب

رشــد اســت.
مســلما ایــن نخســتین بــار نیســت کــه اعضــای اوپــک دچــار 
اختــاف نظــر عمیــق شــده اند. امــا اختافــات کنونــی 
ثبــات و ادامــه حیــات اوپــک را بســیار بیشــتر تهدیــد 
ــات عربســتان و  ــل کــه اختاف ــن دلی ــه ای ــد. شــاید ب می کن
ــه جــاری  ــدای هفت ــر شــده اســت. ابت ــران بســیار بنیادی ت ای
نشســت اعضــای اوپــک و تولید کننــدگان غیــر عضــو ایــن 
ســازمان از جملــه روســیه، بــدون نتیجــه پایــان یافــت. قــرار 
بــود در ایــن نشســت دربــاره افزایــش 500 هــزار بشــکه ای 
تولیــد نفــت تصمیم گیــری شــود و نیــز رونــد اجــرای 
برنامــه کاهــش عرضــه کــه از ابتــدای ســال گذشــته میادی 

ــرد. ــرار گی آغــاز شــده مــورد بررســی ق
در  روســیه  و  عربســتان  همکاری هــای  اســت  مدتــی 

ــت و  ــه نف ــردن عرض ــاال ب ــژه ب ــه وی ــف ب ــای مختل حوزه ه
ســرمایه گذاری در بخــش انــرژی مــورد توجــه تحلیلگــران 
قــرار گرفتــه اســت. کاهــش تولیــد نفــت ایــران کــه حاصــل 
تحریم هــای آمریکاســت بــه ایــن معناســت کــه تولیــد 
ــطوحی  ــه س ــش ب ــال کاه ــر در ح ــار دیگ ــاس ب اوپک پ
کمتــر از رقمــی اســت کــه در ســال 20۱6 بــر ســر آن توافــق 
شــد. عربســتان و روســیه بیشــترین تــوان را بــرای بــاال بــردن 
تولیــد نفــت دارنــد و مســلما هــر دو کشــور از ایــن توانایــی 
بــرای افزایــش نفــوذ خــود بــر بــازار نفــت اســتفاده خواهنــد 
کــرد. بــه ایــن ترتیــب از آنجــا کــه دیگــر اعضــای اوپــک 
ــردن  ــاال ب ــوان ب ــا ت ــت، عم ــر نف ــدگان دیگ و تولیدکنن
ــازار خواهنــد  عرضــه نفــت را ندارنــد، تاثیــر کمتــری بــر ب
ــک  ــش اوپ ــش از پی ــف بی ــای ضع ــه معن ــن ب ــت و ای داش
ــت  ــای نف ــیه در دنی ــتان روس ــور عربس ــکل گیری مح و ش

اســت.
از میــان رفتــن یــک ســتاره میلیاردهــا ســال طــول می کشــد 
ــد  ــر خواه ــان بســیار کوتاه ت ــن زم ــک ای ــورد اوپ ــا در م ام
بــود. آنچــه پــس از انحــال اوپــک شــکل می گیــرد 
ــدگان شــامل روســیه و  یــک گــروه کوچــک از تولیدکنن
عربســتان اســت کــه تــوان اثرگــذاری بــر بــازار و قیمت هــا 
را دارنــد. ایــن یــک خطــر بــرای آمریــکا و اروپــا محســوب 
می شــود. از پیــش اروپــا بــه شــدت بــه گاز صادراتی روســیه 
وابســته اســت و تصــور کنیــد روســیه قــدرت باالتــری برای 
اثرگــذاری بــر قیمــت نفــت هــم داشــته باشــد. حاصــل ایــن 
ــذاق ترامــپ خــوش نخواهــد  ــه م ــد ب ــدون تردی شــرایط ب
آمــد امــا بــه نظــر می رســد جلوگیــری از ادامــه ایــن رونــد 
آســان نیســت. البتــه اگــر ایــن محــور جدیــد بــه دنبــال ثبات 
قیمت هــا در ســطوح معقــول باشــد می تــوان خوشــبین بــود 
ــر خواهــد شــد. رشــد قیمــت  ــج بهت ــه تدری کــه شــرایط ب
ــاال، درنهایــت  ــدن قیمت هــا در ســطوح ب نفــت و باقــی مان
بــه زیــان تولید کننــدگان ایــن مــاده خــام تمــام خواهــد شــد.
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