
جلســه شــورای برنامــه ریــزی و توســعه اســتان 
ــا  ــم ب ــه مه ــتور جلس ــد دس ــرح چن ــا ط ــان ب زنج
حضــور اعضــای شــورا برگــزار شــد و در بخشــی 
ــگاران  ــت و خبرن ــیه رف ــه حاش ــه ب ــز جلس از آن نی
گــزارش  ارائــه  در  حاشــیه  ایجــاد  محوریــت 
مربــوط بــه ارتبــاط رســانه ای دســتگاه هــا بــا 

بودنــد. خبرنــگاران 
ایــن جلســه بــا گــزارش یحیــی رحمتــی، مدیــرکل 
ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ می
اســتان آغــاز شــد و بــا برخــی اظهــار نظرهــا 

در خصــوص ســتاد خدمــات ســفر و شــهرک 
تخصصــی صنایــع دســتی ظریفــان همــراه شــد 
ــور  ــر کل ام ــچیان، مدی ــل عباس ــپس ابوالفض و س
ــی اســتان گزارشــی از وضعیــت  اقتصــادی و دارای
در  گــزارش  ارائــه  داد.  اســتانی  درآمدهــای 
خصــوص طــرح مطالعاتــی مربــوط بــه ارتبــاط 
رســانه هــا بــا مدیــران دســتگاه هــا و طــرح و 
تصویــب مصوبــات کارگــروه هــای ذیــل شــورای 
برنامــه ریــزی جــزو مباحــث مهــم طــرح شــده در 

ــود. ــه ب ــن جلس ای

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان زنجــان اعــام کــرد: بارهایی 
کــه از مبــداء و مقصــد فاقــد کدرهگیــری از ســامانه جامــع انبــار باشــند، مجــوز 

جابجایــی نخواهند داشــت.
بــه گــزارش ایرنــا، ناصــر فغفــوری بــا بیــان ایــن مطلــب، اظهــار کــرد: وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت به منظــور مبارزه بــا قاچاق کاال، ســامانه جامــع انبارها 
را طراحــی کــرده اســت تــا کاالی تولیــدی شــرکت هــا و کارخانه هــا در انبارها 

ثبــت و رصــد شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در گذشــته ثبــت موجــودی انبارها در این ســامانه الــزام قانونی 
نداشــت، تاکیــد کــرد: بعــد از ایــن، بارنامــه هــای الکترونیکــی از طریــق اداره 

حمــل و نقــل صــادر خواهــد شــد.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان زنجــان گفــت: کســانی کــه 
اقــدام بــه حمــل بــار کننــد باید مبــداء و مقصــد بــار آنها بر اســاس کــد رهگیری 
ــار مشــخص باشــد و در صــورت نداشــتن آن حمــل کاال  ــع انب از ســامانه جام

امکانپذیــر نخواهــد بود.
فغفــوری تاکیــد کــرد: بــر ایــن اســاس بایــد همــه معــادن، تجــار، کارخانــه هــا و 
شــرکت هــای تولیــدی به ثبــت کاالی خــود در ســامانه جامــع انبارها اقــدام کنند.

وی از ثبــت موجــودی 2 هــزار و 200 انبــار معــادن، کارخانــه ، شــرکت و مغــازه 

هــای اســتان زنجــان در ســامانه جامــع انبارهــا خبــرداد و افــزود: طــی 2 مــاه اخیــر 
یکــی از مــاک هــای مهــم بــرای تبرئــه از احتــکار کاال ثبــت موجودی انبــار در 

این ســامانه اســت.
رئیــس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اســتان زنجــان تاکید کرد: هــر مدارکی 
کــه در ظــن احتــکار ثبــت شــود بافاصلــه ثبــت کاالی آن در ســامانه جامــع انبــار 

بررســی مــی شــود و بــا محــرز شــدن ایــن مهــم کاال به معنــی احتکار نیســت.
فغفــوری یــادآوری کــرد: چنانچه صاحب انبــاری موجودی خــود را در این ســامانه 
ثبــت نکــرده باشــد بایــد ثابت کند کــه فــروش داشــته و فاکتور رســمی ارائــه دهد.

بــه گــزارش ایرنــا، فعــاالن اقتصــادی حقیقــی و حقوقــی در ســطح اســتان زنجان 
چنانچــه بــرای ثبــت انبــار خود در ســامانه جامــع انبارها با مشــکلی مواجه شــدند 
ــا شــماره هــای 33144646  و یــا در صــورت داشــتن هــر ســوالی مــی تواننــد ب

راهنمایــی دریافــت کنند.

رئیس  کل دادگستری استان زنجان:

اقتصاد مقاومتی را بومی سازی کنیم

مجوز حمل بار منوط به داشتن 
کد رهگیری است

ــام مســئوالن  ــا کمــک تم ــت: ب ــس  کل دادگســتری اســتان زنجــان گف رئی
هرچنــد  کنیــم،  بومی ســازی  را  مقاومتــی  اقتصــاد  بایســتی  دســتگاه ها 

اقدامــات خوبــی در ایــن حــوزه در اســتان انجام نشــده اســت. 
عمومــی  روابــط  از  نقــل  بــه  و  مهــر  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ــاد  ــه اقتص ــی، در جلس ــی نیارک ــماعیل صادق ــام اس دادگستری،حجت االس
مقاومتــی دادگســتری، بابیــان اینکــه اقتصــاد مقاومتــی فرمانــی اســت توســط 
ــرای اجــرای ایــن امــر همــه دســتگاه ها مکلــف  مقــام معظــم رهبــری کــه ب

هســتند، افــزود: بایــد همــه حمایــت کننــد تــا کارگاه هــای تعطیــل بــه چرخــه 
ــی  ــای قضای ــه حوزه ه ــتان در کلی ــی اس ــتگاه قضای ــد و دس ــد بازگردن تولی

ــد داد. ــام خواه ــت انج ــا جدی ــر را ب ــن ام ــه ای ــیدگی ب ــارت و رس نظ
وی تأکیــد کــرد: دســتگاه قضایــی اســتان تمــام تــاش و حمایــت خــود را 
بــرای رفــع موانــع اجــرای اقتصــاد مقاومتــی بــکار خواهــد گرفــت تــا ایــن 

فرمــان رهبــر انقــاب بــه نحــو احســن و دقیــق اجــرا شــود.
ــا کمــک تمــام مســئوالن  ــزود: ب ــی اســتان زنجــان اف رئیــس شــورای قضای
هرچنــد  کنیــم،  بومی ســازی  را  مقاومتــی  اقتصــاد  بایســتی  دســتگاه ها 
اقدامــات خوبــی در ایــن حــوزه در اســتان زنجــان انجــام  شــده ولــی کافــی 

ــم. ــاء دهی ــتاب و ارتق ــا را ش ــد فعالیت ه ــت و بای نیس
 صادقــی نیارکــی ارتبــاط مســتمر بــا فعــاالن صنعــت را در راســتای حمایــت 
ــا صاحبــان  از کارگاه هــا را مهــم برشــمرد و اظهــار کــرد: بهتریــن ارتبــاط ب
صنعــت اســتان حضــور در کارگاه هــای صنعــت و مشــاهده مشــکات اســت 
کــه بــا ایــن اقــدام میدانــی و جهــادی موجبــات دلگرمــی تولیدکننــدگان را 

فراهــم کنیــم.
رئیــس کل دادگســتری اســتان زنجــان خاطرنشــان کــرد: بایــد از ظرفیت هــای 
بیشــتری در جهــت رســیدگی بــه پرونده هــای اقتصــادی در محاکــم اســتان 

اســتفاده کنیــم.

جناب آقای مهندس ایرج احمدی
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان 
کــه بیانگــر تعهــد، کارآمــدی، لیاقــت و شایســتگی هــای برجســته جنابعالــی در صحنــه هــای 
خدمــت صادقانــه بــه نظــام و میهــن اســامی اســت، تبریــک عــرض نمــوده و موفقیــت و 

ســربلندی شــما را از درگاه خداونــد منــان مســئلت داریــم. 

کانون کارآفرینان استان زنجان- نشریه شهاب زنجان

صفحه  2

صفحه  3

صفحه  3

نشریه تخصصی تولید، تجارت و کارآفرینی استان زنجان

استاندار زنجان:

 اعطای تسهیالت به واحد های تولیدی براساس 
ضوابط و شرایط قانونی انجام شود 

ــای  ــه واحد ه ــهیات ب ــای تس ــه اعط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار زنج اس
ــت:  ــود گف ــام ش ــی انج ــرایط قانون ــط و ش ــاس ضواب ــد براس ــدی بای تولی
ــی  ــر کارشناس ــای غی ــار پرداختی ه ــر ب ــد زی ــا نبای ــدم بانک ه ــده معتق بن

ــد.  برون
ــری در  ــش امی ــداهلل دروی ــنیم از زنجان،اس ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
جلســه ســتاد رفــع موانــع تولیــد بــا اشــاره بــه اینکــه دوره جدیــد اعطــای 
ــاز  ــال آغ ــاه امس ــان از مهرم ــدی در زنج ــای تولی ــه واحد ه ــهیات ب تس
ــه  ــن رابط ــم در ای ــار داری ــا انتظ ــت: از بانک ه ــار داش ــت اظه ــده اس ش
همــکاری خوبــی بــا واحد هــای تولیــدی داشــته باشــند و واحد هــای 

ــد. ــی کنن ــتا همراه ــن راس ــدی را در ای تولی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد اعطــای تســهیات براســاس شــرایط قانونــی 
انجــام شــود گفــت: ایــن موضــوع مهمــی بــوده کــه بنــده بــه ایــن 
ــار پرداختی هــای  ــر ب ــد بانک هــا زی ــد دارم کــه نبای موضــوع بیشــتر تاکی

ــد.   ــده برون ــی ش غیرکارشناس
اســتاندار زنجــان بــا تاکیــد بــر افزایــش همــکاری بانکهــا در حــوزه تولیــد 
ــت  ــد رضای ــوزه تولی ــا در ح ــکاری بانکه ــبختانه هم ــرد: خوش ــان ک بی

ــوده اســت.  بخــش ب
وی بــا اشــاره بــه رکــورد رنــی در تولیــد گنــدم در اســتان زنجــان افــزود: 
امســال خوشــبختانه بــه لطــف خــدا توانســتیم در اســتان زنجــان در تولیــد 

گنــدم رکــود بزنیــم.
ــدم  ــن گن ــزار ت ــش از 454 ه ــال در بی ــرد: امس ــان ک ــری بی ــش امی دروی
در از کشــاورزان خریــداری شــد گفــت: هزینــه ایــن میــزان گنــدم 

خریــداری شــده در حــدود 600 میلیــارد تومــان بــوده کــه اگــر اعتبــارات 
در بخــش توســعه و ســرمایه گــذاری در روســتاها اســتفاده شــود شــاهد 

ــویم. ــتاها می ش ــی در روس ــول بزرگ تح
محمــدی رئیــس کمیســیون هماهنگــی بانک هــای عامــل اســتان زنجــان 
ــق  ــرح رون ــهیات ط ــت تس ــزان پرداخ ــه می ــه ب ــن جلس ــه ای ــز در ادام نی
تولیــد در ســطح اســتان اشــاره و ابــراز کــرد: در ســاال گذشــته 596 
پرونــده در راســتای طــرح رونــق تولیــد در اســتان زنجــان در ســامانه بهینــه 

ــه ثبــت رســیده اســت. یــاب ب
وی بــا بیــان اینکــه براســاس ایــن طــرح 697 میلیــارد تومــان تســهیات بــه 
واحدهــای تولیــدی پرداخــت شــده اســت خاطــر نشــان کــرد: در مجمــوع 
یــک هــزار و 200 میلیــارد تومــان تســهیات بــه واحدهــای اقتصــادی بــه 

منظــور رونــق کســب و کار در اســتان زنجــان پرداخــت شــده اســت.

صادر کنندگان برتر استان زنجان 
معرفی و تجلیل می شوند

ــی  ــس طای ــتانی تندی ــی و اس ــات مل ــور مقام ــا حض ــمی و ب ــی مراس ط
صادرکننــدگان برتــر بــه 10 شــرکت فعــال در اســتان زنجــان اهــدا 

خواهــد گردیــد.
ــام صادرکننــدگان اســتانی  ــه گــزارش “همدلی زنجــان”؛ فراینــد ثبــت ن ب
ــن  ــت. ای ــد داش ــه خواه ــر ادام ــا 19 مه ــا ت ــن ه ــاب برتری ــت انتخ جه
ــد  ــاز در فراین ــورد نی ــدارک م ــتی م ــاه بایس ــر م ــا 25 مه ــا ت ــرکت ه ش
ثبــت نــام را تکمیــل و بــه معاونــت بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان 

ــد. ــل نماین ــارت تحوی ــدن و تج ــت ، مع صنع
شــاخص هــای درامــد ارزی حاصــل از صــادرات ، حفــظ و توســعه 

بازارهــای هــدف ، مهــارت هــای فنــی و تخصصــی و عضویــت در 
ــاب صادرکننــده برتــر اســتان مــورد  تشــکل هــای صادراتــی در انتخ

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــی ق ارزیاب
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ــوص رئی ــن خص در ای
زنجــان بــا اشــاره بــه لــزوم ایجــاد انگیــزه در بیــن صادرکننــدگان جهــت 
توســعه فعالیــت هــای صادراتــی گفــت : تــاش مــی شــود بــا همــکاری 
دســتگاههای متولــی در امــر صــادرات مشــوق هایــی در زمینــه تســهیل در 
امــور بیمــه ، گمــرک ، مالیــات و تســهیات بانکــی در نظــر گرفتــه شــود.

فعالیــت  تســهیل  جهــت  ای  ویــژه  کارت  کــرد:  اظهــار  وی 
ــن  ــه منتخبی ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــدگان نمون صادرکنن

گردیــد. خواهــد  اهــدا 
گقتنــی اســت، میــزان صــادرات پیش بینــی شــده بــرای امســال در 
حــدود 500 میلیــون دالر بــود کــه از ایــن میــزان 157 درصــد تاکنــون 

ــت. ــده اس ــق ش محق

در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان عنوان شد؛

رتبه سوم استان زنجان 
در بهبود فضای 
کسب و کار کشور

چرخش پاشنه اقتصاد 
GTI زنجان بر روی

احمد اسدی- سردبیر

زنجــان بعــد از فــراز وفرودهــا تلــخ و شــیرینی دهــه هــای اخیر، 
در مــدار توســعه و رشــد اقتصــادی قــرار دارد و حجــم ســرمایه 
گــذاری صنعتــی اســتان از ســال 92 تــا کنــون رونــد رو به رشــد 

و ســرعت رشــد قابــل توجهــی را کســب کــرده اســت.
در عصــر ارتباطــات کــه توســعه کشــورها بــر مــدار »ثانیه هــا« 
و بــه صــورت لحظــه ای در حــال تغییــر اســت، اقتصــاد ایــران 
نیــز پیــج و خــم هــای مهمــی را ســپری کــرده اســت. در ایــن 
بیــن اقتصــاد زنجــان بعــد از یــک دوره اتکای صرف بــه صنایع 
ســرب و روی حــال دایــره درآمــد خــود را بر روی ســایر صنایع 
ســنگین تــر کــرده و ســهم ارزش افــزوده بخــش هــای دیگر در 

اقتصــاد اســتان پررنــگ تــر شــده اســت.
یکــی از مباحــث مهــم در توســعه اقتصــادی اســتان ها شــرایط 

درآمــدی آن هــا در بودجــه کشــور اســت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان:

اولویت امروز کمک به صادرات 
استان است

میانگین صادرات غیرنفتی
به کشورهای اروپایی 

سرمقاله

ادامه در صفحه 2

صفحه  2

صفحه  3

1397 مهـــر   21 شـــنبه 

سال23 /شماره 88/ دوره جدید

4 صفحه/ قیمت: 500 تومان

نگاهی به سرنوشت پارک لجستیک زنجان؛

پارک لجستیک کلید توسعه بخش خدمات در زنجان

در میزگرد همایش صنایع غیرآهنی صورت گرفت 

آسیب شناسی تولید سرب و روی 
استان زنجان بیشترین تولید در بخش سرب و روی کشور

نی
زئی

: ت
س
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ــدگان اســتان زنجــان گفــت: 80 درصــد صــادرات  ــه صادرکنن رئیــس اتحادی
ــود .  ــام می ش ــی انج ــی و حقوق ــرکت حقیق ــط 90 ش ــان توس زنج

بــه گــزارش ایســنا، منطقــه زنجــان، مهــدی رنگ رونــا در جلســه دیــدار 
ــار  ــان، اظه ــتان زنج ــدگان اس ــا صادرکنن ــاون ب ــعه تع ــک توس ــل بان مدیرعام
کــرد: صادرکننــدگان اســتان زنجــان در شــش ماهــه ابتدایــی امســال بیــش از 
251 میلیــون دالر صــادرات از گمــرک اســتان زنجــان انجــام دادنــد. همچنیــن 
ــون دالر  ــش از 140 میلی ــان بی ــن زم ــرک در ای ــتان از گم ــزان واردات اس می

ــوده اســت .  ب
ایــن مســئول ادامــه داد: عمــده تولیدکننــدگان اســتان بــه واردات مــواد اولیــه 
از خــارج از کشــور نیــاز دارنــد و نبــود ثبــات در بــازار ارز نگرانی هــای 
ــرای تولیدکننــدگان در کنــار از دســت رفتــن بازارهــای داخلــی  بســیاری را ب
و خارجــی بــه علــت افزایــش قیمــت تمام شــده کاال بــه وجــود آورده اســت . 
ــن کشــور  ــط بی ــات در رواب ــال ثب ــه دنب ــدگان همــواره ب ــزود: صادرکنن وی اف
ــز  ــرخ ارز نی ــد و ن ــت می کنن ــا فعالی خــود و کشــورهایی هســتند کــه در آن ه
ــد نتایــج مثبتــی را در صــادرات و میــزان صادراتــی  اگــر تثبیــت شــود می توان

کشــور داشــته باشــد . 
رنگ رونــا تصریــح کــرد: 90 شــرکت حقیقــی و حقوقــی جمعیــت صادراتــی 
اســتان را تشــکیل می دهنــد و 80 درصــد صــادرات اســتان توســط 20 شــرکت 
انجــام می شــود و ارزش صادراتــی زنجــان 1868 دالر بــه ازای هــر تــن اســت 
کــه نشــان از صــادرات کاالی ســاخته شــده  و بــا ارزش افــزوده بــاال در اســتان 

زنجــان اســت . 
ــه صادرکننــدگان اســتان زنجــان، خاطرنشــان کــرد: تامیــن ارز  رئیــس اتحادی
بــا ســامانه نیمــا قریــب بــه چهــار هفتــه طــول می کشــد کــه ایــن زمــان طوالنــی 
بــرای واردکننــدگان اســتان کــه اغلــب تولیدکننــده هســتند، مشــکاتی را بــه 
ــا  ــامانه ب ــن س ــز در ای ــدگان نی ــر آن صادرکنن ــاوه  ب ــت، ع ــود آورده اس ج
مشــکل مواجــه هســتند و بــا وجــود ایــن تفاســیر، نیمــا ســامانه ای ناقــص اســت 

ــانی دارد . ــل و به روزرس ــه تکمی ــاز ب ــه نی ک

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان اعالم کرد:

انجام صادرات زنجان
 توسط 90 تولیدکننده

ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــن  ــد ســوییفت بی ــه گشــایش خــط جدی اســتان زنجــان ب
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــاره و اب ــران اش ــا و ای ــه اروپ اتحادی
ــعه  ــدی را در توس ــه جدی ــوع تجرب ــن موض ــه ای در نتیج
ــکا  ــه آمری ــای خصمان ــد از برجــام و رفتاره صــادارت بع

ــیم. ــاهد باش ــدد، ش ــای مج ــم ه ــال تحری در اعم
ــم  ــه ه ــی در جلس ــین جمیل ــا، غامحس ــزارش ایرن ــه گ ب
اندایشــی شــماری از صادرکننــدگان اســتان زنجــان بــا 
مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات بــا بیــان اینکــه رســالت 
ــت  ــات و پرداخ ــه خدم ــار ارائ ــک در کن ــن بان ــی ای اصل
تســهیات بــه صادرکننــدگان، تامیــن تســهیات بــرای 
خریــداران خارجــی کاالهــای ایرانــی اســت، افــزود: مشــابه 
ــده مــی  ــن ســازوکارهایی در کشــورهای مختلــف دی چنی
ــرای مشــتریان کاالهــای خــود در کشــورهای  شــود کــه ب

ــد. ــی کنن ــد پرداخــت م ــرای خری مقصــد تســهیاتی ب
وی ادامــه داد: در ابتــدا بانــک توســعه صــادرات بــا همیــن 
ــفانه  ــه متاس ــزی ک ــد، چی ــیس ش ــور تاس ــدف در کش ه
هیــچ وقــت بــه مرحلــه انجــام نرســید کــه بخشــی از 
آن در کنــار مانــع تراشــی هــای خارجــی، بــه خاطــر 
ســازوکارهایی اســت کــه در داخــل کشــور محقــق نشــد. 
ایــن فعــال اقتصــادی خاطرنشــان کــرد: ایــن را مــی پذیریم 
ــی از  ــادرات ناش ــوزه ص ــکات در ح ــی از مش ــه بخش ک
ــی در  ــش خصوص ــارت بخ ــدم مه ــدی و ع ــدم توانمن ع
رســیدن بــه مشــریان اســت؛ اگــر چــه ایــن اتفــاق هــم مــی 
ــه مشــتریان  ــرای اعطــای تســهیات ب ــاد ســازوکاری ب افت
در بانــک توســعه صــادرات تبییــن و ترســیم نشــده اســت.

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی اســتان 
ــت:  ــار داش ــود اظه ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــان در بخ زنج
موضــوع ارز خارجــی بــه ویــژه دالر و یــورو به عنوان اســکناس 
ــرار  ــردم ق ــب مــورد توجــه م ــه طــور مرت و کاالی فیزیکــی ب
گرفتــه و پیونــدی را بــا فضــای اقتصادی خانــواده ها از گذشــته 

ایجــاد کــرده کــه نمــی تــوان بــه یکبــاره آن را تغییــر داد.
وی ادامــه داد: بایــد بپذیریــم کــه رفتارهــای سیســتم 
بانکــی در رابطــه بــا عرضــه دالر بــه بانــک هــا بســیار غیــر 

ــود. ــئوالنه ب ــر مس ــه ای و غی حرف
ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
اســتان زنجــان گفــت: صــادر کننــدگان ایــن اســتان انتظــار 
دارنــد دامنــه بهــره گیــری از خدمــات بانــک توســعه 
صــادرات در اســتان کوتــاه تــر و ســریع تــر و بــا اختیــارت 

ــود.  ــام ش ــتانی انج ــعبه اس ــتری در ش بیش
ــی  ــوالت صادرات ــد محص ــا تولی ــد ب ــون 90 واح ــم اکن ه
در اســتان زنجــان فعــال هســتند. بــه گفتــه رئیــس ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان زنجــان هــم اکنــون 2.7 
درصــد کارخانــه هــا و واحدهــای صنعتــی کشــور در ایــن 

اســتان فعالیــت دارنــد.

ــل  ــل و نق ــت حم ــت: ظرفی ــان گف ــرودگاه زنج ــر ف مدی
امــا  باشــد  صــادرات  تســهیل کننده  می توانــد  هوایــی 
متاســفانه تولیدکننــدگان کاالهــای گران بهــا از ایــن بســتر 

در اســتان زنجــان اســتفاده نمی کننــد. 
ــان،  ــه زنج ــنا منطق ــا ایس ــو ب ــمی در گفت وگ ــد قاس محم
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر پروازهــای مســافری از 
ــی در  ــای آموزش ــا پروازه ــم ام ــان نداری ــرودگاه زنج ف
ــرای  ــی ب ــرودگاه انجــام می شــود و در حــال رایزن ــن ف ای

ــتیم.  ــا هس ــدادی از پروازه ــدد تع ــراری مج برق
شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون  بــا  مذاکــره  بــه  وی 
برقــراری  خصــوص  در  هوایــی  ســازمان  رئیــس  و 
ــرودگاه زنجــان اشــاره کــرد و  ــای مســافری در ف پرواز ه
گفــت: تــاش داریــم پــرواز زنجــان – مشــهد را مجــدد 2 

ــم.  ــدازی کنی ــه راه ان ــار در هفت ــا 3 ب ی
مدیــر فــرودگاه زنجــان بــه اهمیــت پــرواز زنجــان – 
ــوارد  ــایر م ــادی و س ــط اقتص ــعه رواب ــرای توس ــران ب ته
ــی  ــم رایزنی های ــورد ه ــن م ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک اش
ــر  ــرد و اگ ــرار می گی ــی ق ــت بررس ــه تح ــده ک ــام ش انج
ــت  ــم در لیس ــورد ه ــن م ــد، ای ــته باش ــرا داش ــت اج قابلی

پروازهــای فــرودگاه زنجــان گنجانــده می شــود. 
ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد: بــرای اعــزام زائران بــه عتبات 
از طریــق خطــوط هوایــی زنجــان بــرای مراســم اربیعــن نیــز 

اقدامــی انجــام نگرفتــه و امســال ایــن کار انجــام نمی شــود. 
ــای  ــق در پروازه ــود رون ــکات نب ــی از مش ــمی یک قاس
ــی و  ــش خصوص ــت بخ ــدم حمای ــان را ع ــرودگاه زنج ف
دولتــی از حــوزه گردشــگری عنــوان کــرد و گفــت: بایــد 
ــرد.  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــوص م ــن خص ــا در ای رایزنی ه
وی در مــورد جابجایــی بــار نیــز تصریــح کــرد: بــرای 
انتقــال بــار از طریــق خطــوط هوایــی محموله هــای خاصــی 
قابــل پشــتیانی اســت چــرا کــه انتقــال بــار در داخــل کشــور 
ــد  ــی می توان ــای صادرات ــا باره ــه نیســت ام ــرون به صرف مق

ــا اســتفاده از هواپیمــا جابه جــا شــود.  ب
مدیــر فــرودگاه زنجــان یــادآور شــد: اســتفاده از ظرفیــت 
ــادرات  ــهیل کننده ص ــد تس ــی می توان ــل هوای ــل و نق حم
باشــد امــا متاســفانه تولیدکننــدگان کاالهــای گران بهــا از 
ــی  ــد و حت ــن بســتر در اســتان زنجــان اســتفاده نمی کنن ای
ــود  ــار خ ــال ب ــرای انتق ــور ب ــر کش ــای دیگ از فرودگاه ه

ــد.  ــره می برن به
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صادرات است

مدیر فرودگاه زنجان:

ظرفیت فرودگاه زنجان برای 
صادرات مغفول مانده است

مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی 
اســتان زنجــان تاکیــد کــرد: اولویــت 
ــه صــادرات اســتان  ــا کمــک ب ــروز م ام

ــت.  اس
زنجــان،  منطقــه  ایســنا،  گــزارش  بــه 
اولیــن  در  یوســفی  محمدرضــا 
و  صــادرات  توســعه  کمیتــه  جلســه 
ــن  ــاون ضم ــش تع ــن بخ ــای نوی بازاره
گرامی داشــت یــاد و خاطــره شــهدا و 
ــه نیــروی انتظامــی  ایثارگــران ناجــا، هفت
ــت  ــه امنی ــران عرص ــه تاش گ ــه هم را ب
ــدون شــک،  ــزود: ب تبریــک گفــت و اف
ــه  ــه جانب ــعه هم ــی، توس ــرفت، تعال پیش
بــا  و  ســالم  امــن،  بســتری  پایــدار،  و 
ــایه  ــا در س ــد ت ــب می کن ــش را طل آرام
قــدرت  بــا  فعالیت هــا  امنیــت  ایــن 
و  گیــرد  شــتاب  بیشــتری  ســرعت  و 
برقــراری نظــم و امنیــت اجتماعــی تنهــا 
در اثــر زحمــات مخلصانــه همــه ایــن 

می کنــد.    پیــدا  واقعیــت  قشــر 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه عملکــرد بخــش 
تعــاون در حــوزه صــادرات، تصریــح کرد: 
در ســال 95 و در بخــش تعــاون 16 میلیــون 
ــم در  ــن رق ــه ای ــتیم ک ــادرات داش دالر ص
ــون دالر رســید.  ــه 17 میلی ســال گذشــته ب
ــادرات  ــرای ص ــه ب ــی ک ــدد کّم ــال ع امس
بخــش تعــاون در نظــر گرفتــه شــده 15 
ــی اســت  ــن در حال ــون دالر اســت، ای میلی
ــتان  ــاون اس ــش تع ــم بخ ــا معتقدی ــه م ک

ــری دارد.    ــت باالت ــان ظرفی زنج
ــی  ــه عملیات ــه داد: برنام ــئول ادام ــن مس ای
ــورای  ــات ش ــی جلس ــتان ط ــادرات اس ص
توســعه صــادرات بــا حضــور نماینــده 
ــال  ــان امس ــتان زنج ــت در اس ــی دول عال
دســتگاه های  و  اســت  شــده  مشــخص 
متولــی نیــز برنامه هــای خــود را ارائــه 
داده انــد ولــی بایــد ایــن را در نظــر بگیریم 
ــت.    ــدک اس ــاون ان ــش تع ــهم بخ ــه س ک
یوســفی بــا یــادآوری اینکــه در ترکیــب 
ــور  ــاهد حض ــتان، ش ــدگان اس صادرکنن
هســتیم،  غیربومــی  افــراد  اکثریتــی 
بــا  داریــم  قصــد  خاطــر  همیــن  بــه 

ــی  ــراد بوم ــتان دارد اف ــه اس ــی ک ظرفیت
ــه  ــازیم ب ــد س ــوزه توانمن ــن ح را در ای
تشویق شــان  و  دهیــم  جــرأت  آن هــا 
مــا  اول  محــور  کــرد:  اظهــار  کنیــم، 
توســعه صــادرات و شــناخت بازارهــای 
کــه  اســترات ژی  لــذا  اســت،  هــدف 
تشــکیل  کردیــم  تعریــف  آن  بــرای 
نویــن  بازارهــای  و  توســعه  کمیتــه 
خانــه  محوریــت  بــا  تعــاون  بخــش 
تــا  اتــاق تعــاون اســت  تعاونگــران و 
نیــز  بتوانیــم تعاونی هــای صادراتــی و 
محصــوالت  تولیدکننــده  تعاونی هــای 
ــا قابلیــت صــادرات را شناســایی کنیــم  ب
ــورت  ــه ص ــته ب ــفانه در گذش ــه متاس ک

منســجم عمــل نشــده اســت. 
  مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی 
را  بعــدی  مــورد  زنجانــا،  اســتان 
ــوالت  ــی محص ــک اطاعات ــکیل بان تش
صادراتــی از طریــق گمــرک و اخــذ 
محوریــت  بــا  تعاونی هــا  از  آمــار 
ــاق  ــاون، ات ــاق تع ــران، ات ــه تعاونگ خان
 ... و  گمــرک  اداره کل  بازرگانــی، 
و  نهادهــا  اینکــه  بیــان  بــا  و  عنــوان 
ایــن  بــه  نیــز  را  همــکار  ارگان هــای 
ــی  ــه الزامات ــرده و ب ــه ک ــوع اضاف موض
تخصیــص  بــرای  نرم افزارهایــی  نظیــر 
بودجــه و تامیــن اعتبــارات نیــاز داریــم، 
بازارهــای  شــناخت  الزامــات  افــزود: 
تحقیقاتــی  گــزارش  تهیــه  و  هــدف 
شــناخت  و  بازاریابــی  خصــوص  در 
بازارهــای هــدف و بسترســازی مناســب 

بــرای صــادرات، برخــورداری از تیــم 
ــزارش  ــن گ ــه ای ــرای تهی ــی ب کارشناس

اســت.  تحقیقاتــی 
ــط  ــفانه فق ــه متاس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
تعاونــی صادراتــی  شــرکت  مــورد  دو 
اســتان داریــم و می خواهیــم  فعــال در 
بــا اســتفاده از ظرفیــت بخــش تعــاون 
اســتان، تعاونی هــای صادراتــی را تشــکیل 
ــراد و اعضــای  ــا توانمندســازی اف داده و ب
کمــک  نیــز  دانشــجوها  از  تعاونی هــا، 
گرفتــه و تفاهم نامه هایــی را نیــز بــرای 
ــه  ــن زمین ــگاه ها در ای ــا دانش ــکاری ب هم
ــدی،  ــور بع ــه داد: مح ــم، ادام ــد کنی منعق
توانمندســازی و ارتقــای دانــش تعاونی هــا 
ــه،  ــن زمین ــا در ای اســت کــه اســتراتژی م
بــرای  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری 
مدیــران تعاونی هــا جهــت آشــنایی بــا 

ــت.  ــی اس ــررات صادرات ــن و مق قوانی
ــک  ــدی را کم ــور بع ــئول، مح ــن مس ای
بــه  تجــاری  تورهــای  اعــزام  بــه 
ــزاری  ــد و برگ ــدف خوان ــورهای ه کش
از  خــارج  در  مرتبــط  نمایشــگاه های 
و  برشــمرد  آن  الزامــات  از  را  کشــور 
ــن  ــم ای ــد داری ــه قص ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــادرات در  ــکیل داده و ص ــه را تش کمیت
اســتان زنجــان را بومــی کنیــم، تصریــح 
کــرد: در امــر صــادرات، اســتان زنجــان 
بــا ضعف هــای زیــادی مواجــه اســت 
کــه در ایــن راســتا بایــد از تجربیــات 
ــرده  ــتفاده ک ــتان اس ــدگان اس صادرکنن
و بــه ســایر عاقه منــدان بــرای انجــام 

صــادرات منتقــل کنیــم کــه در ایــن 
از  می توانــد  تعــاون  بخــش  راســتا 
ظرفیــت موجــود اســتفاده کــرده و نقــش 

ــد.  ــا کن ــی ایف ــه خوب ــود را ب خ
مســئله ای  کــرد:  خاطرنشــان  یوســفی 
کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه مــا 
ــکات را در  ــیاری از مش ــته ایم بس نتوانس
بیــن خودمــان حــل کنیــم. بــرای تشــکیل 
در  تعاونگــران  خانــه  صــادرات  میــز 
ــده  ــته ش ــی برداش ــور قدم های ــطح کش س
اســت کــه اســتان زنجــان هــم از ایــن 
ــی  ــز اقدامات ــا نی ــت، م ــتثنی نیس ــر مس ام
ــه  ــم ک ــام داده ای ــا انج ــار این ه را در کن
بــا اعتــراض اتــاق تعــاون مواجــه شــدیم، 
از آن حیــث کــه اســتقرار میــز صــادرات 
یــا تعــاون بــا محوریــت خانــه تعاونگــران 
نــگاه  و  انحصارگرایــی  جهــت  بــه  را 
ــرد.  ــاون نمی پذی ــش تع ــه بخ ــدود ب مح
امــور  هماهنگــی  دفتــر  مدیــرکل 
نیــز در  اقتصــادی اســتانداری زنجــان 
توســعه  کمیتــه  گفــت:  جلســه،  ایــن 
بخــش  نویــن  بازارهــای  و  صــادرات 
اداره کل  دبیرخانــه  تحــت  تعــاون 
بــا  رفاه اجتماعــی  و  کار  تعــاون، 
ــاون،  ــش تع ــادرات بخ ــز ص ــتقرار می اس
ــد  ــد 80 درص ــل در ح ــانی کام هم پوش

داشــت.  خواهــد 
بــر  تاکیــد  بــا  آبی پــور  محمدرضــا 
دبیرخانــه  برون ســپاری  امــر  اینکــه 
بررســی  بــه  نیــاز  تعاون گــران،  بــه 
کــرد:  خاطرنشــان  دارد،  بیشــتری 
بــا  بخــش صــادرات  سیاســت گذاری 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــوده 
اداره کل  تعاونی هــای  امــور  اداره  و 
یــک  رفاه اجتماعــی  و  کار  تعــاون، 
تعییــن  بــرای  صنفی محــور  تشــکل 
اســتان  راهکارهــای  و  سیاســت ها 
در  بایــد  تشــکل ها  بنابرایــن  نیســت، 
جلســات حضــور داشــته و پیشــنهاد، نظــر 
و هرگونــه نظــر موافــق یــا مخالــف خــود 
ــی  ــری نهای را اعــام کــرده و تصمیم گی

را بــر عهــده جمــع بگذارنــد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان:

اولویت امروز کمک به صادرات استان است

ایجــاد مرکــز و نقطعــه 
شــمالغرب  آمــادی 
زنجــان  در  کشــور 
اســتانداری  زمــان  در  بــار  نخســتین 
رســانه  فضــای  در  انصــاری  جمشــید 
ــادی  ــز آم ــد. مرک ــرح ش ــان مط ای زنج
صحبــت  مــورد  در  روزهــا  آن  کــه 
ــروزی  ــتیک ام ــارک لجس ــد، پ ــی ش م
اســت کــه اســداله درویــش امیــری، 
هــای  هفتــه  طــی  زنجــان  اســتاندار 
راه  وزارت  در  آن  تصویــب  از  اخیــر 
پســوند  امــا  داد  خبــر  شهرســازی  و 
افــزود. انتهــای آن  بــه  را  کشــاورزی 

یــک  گویــای  کشــاورزی  پســوند 
ــود و آن  ــان ب ــرای زنج ــخ ب ــت تل واقعی
ــارک لســجتیک زنجــان مرکــز  اینکــه پ
ــاورزی  ــوالت کش ــرای محص ــادی ب آم
دوســتان  ظاهــرا  و  بــود  خواهــد 
ــتانی  ــان را اس ــون زنج ــین چ ــز نش مرک
ــد،  ــیر کردن ــف و تفس ــاورزی توصی کش
ــتیک  ــارک لجس ــاد پ ــوز ایج ــس مج پ
ــاورزی  ــوزه کش ــان در ح ــرای زنج را ب

صــادر کردنــد!
جمشــید انصــاری، لیــدر برنامه ریــزی 
اقتصــادی زنجــان در ســه ســال نخســت 
ــز  ــرح مرک ــود. وی ط ــم ب ــت یازده دول
آمــاد یــا همــان پــارک لجســتیک را 
ــت  ــه اش را از هیئ ــرد و مصوب ــرح ک ط
ــت  ــان گرف ــه زنج ــفر ب ــی س ــت ط دول
برخــی  ایجــاد  زمزمــه  آن  از  بعــد  و 
مناطــق آمــادی نیــز در برخــی اســتان هــا 

ــید. ــوش رس ــه گ ــن ب ــون قزوی همچ
هــای  اســتان  از  یکــی  ظاهــرا  حــال 
همســایه زنجــان مجــوز احــداث پــارک 
لجســتیک گرفتــه و زنجــان در ایــن بیــن 
ــا اینکــه جــزو اســتان هــای نخســت در  ب
ــد  ــا مــی توان ــوده صرف طــرح موضــوع ب
پــارک لجســتیک کشــاورزی بگیــرد! 
ایــن نتیجــه بــرای زنجــان درس هــای 
ــر  ــه اگ ــه البت ــی دارد ک ــی خوب آموختن

ــد. ــرای آن باش ــنوایی ب ــوش ش گ
از  انصــاری  جمشــید  کــه  چیــزی  آن 
مرکــز آمــاد بــه عنــوان یــک طــرح مهــم 
ــانه  ــرای رس ــان ب ــات زنج ــش خدم بخ
هــای در آن ســال هــا تشــریح کــرد، 

ایــن بــود کــه ایــن منطقــه محــل دپــوی 
ــش  ــدی در بخ ــوالت تولی ــد محص تولی
ــاورزی و..  ــی، کش ــف صنعت ــای مختل ه
خواهــد بــود و زنجــان بــه عنــوان توزیــع 
ــه  ــار شــده ب ــن محصــوالت انب ــده ای کنن
ــرد و  ــد ک ــل خواه ــدف عم ــد ه مقاص
ــا مرکزیــت زنجــان  شــمالغرب کشــور ب
خواهــد  تغذیــه  را  محصــوالت  ایــن 

ــرد. ک
ــعه ای  ــای توس ــرح ه ــخن از ط ــی س حت
ــردن  ــت ک ــون مرکزی ــری همچ ــوی ت ق
ــی  ــز م ــور نی ــرب کش ــرای غ ــان ب زنج
توانســت مطــرح باشــد و ایــده هــا و 
ــی  ــع زمان ــی در آن مقط ــرات بزرگ تفک
ســخنان  مطابــق  و  داشــت  وجــود 
ــود. ــز ب ــری نی ــال پیگی ــئوالن در ح مس

قابــل  آنجایــی  از  طــرح  ایدهــو  ایــن 
ــت  ــتانی اس ــان اس ــه زنج ــود ک ــل ب تام
انــدازه  بــه  آن  خدمــات  بخــش  کــه 
کشــاورزی و صنعــت توســعه نیافتــه و 
پــارک لجســتیک مــی توانســت توســعه 
خدمــات زنجــان را شــتاب زیــادی داده 
و آمــار اشــتغالزایی آن نیــز قابــل توجــه 

ــد. باش
ــان  ــتیک زنج ــارک لجس ــروز پ ــال ام ح
مصــوب شــده اســت و زنجــان بایــد 
در حــوزه کشــاورزی متمرکــز شــود. 
حــوزه کــه در آن ســهم اشــتغال آن نیــز 
ــزوده  ــهم ارزش اف ــه س ــوده و البت ــاال ب ب
ــی  ــدات کم ــم تولی ــا حج ــب ب آن متناس
آن نیســت کــه ایــن خــود گویــای بهــره 

ــت. ــش اس ــن بخ ــن در ای وری پایی
ــه وزارت راه و  ــی ک ــی از موضوعات یک

شهرســازی بــر روی آن مانــور داد تــا 
ــش  ــا چال ــه ب ــذ مصوب ــرای اخ ــان ب زنج
بــود  ایــن  هــای مهــم مواجــه شــود، 
ــل و  ــوزه حم ــان در ح ــد زنج ــه گفتن ک
ــد  ــادی دارد و هرچن ــکات زی ــل مش نق
تــردد در محورهــای مواصاتــی آن بــاال 
ــرای  ــی ب ــت درون ــا عمــا ظرفی ــوده ام ب
ــع  ــت توزی ــی جه ــل و نقل ــش حم پوش
در  شــده  دپــو  تولیــدی  محصــوالت 
ــود  ــی وج ــد نهای ــه مقاص ــاد ب ــز آم مرک

ــدارد. ن
پــارک لجســتیک زنجــان بعــد از راه 
انــداری مــی توانــد تاثیــرات توســعه 
ــرای زنجــان داشــته باشــد،  ــادی ب ای زی
هرچنــد اگــر وزارت راه و شهرســازی 
بــه زنجانــی هــا کــم لطفــی کــرده باشــد 
ــی  ــه زن ــدرت چان ــز ق ــان نی ــه زنج و البت
بــاال بــرای گرفتــن مصوبــه مدنظــرش را 
نداشــته باشــد. ایــن قــدرت چانه زنــی 
ــی  ــوزه اجرای ــر ح ــاوه ب ــت ع می توانس
نماینــدگان  حــوزه  در  نیــز  اســتان 

باشــد. پررنگ تــر  مجلــس 
ایجــاد پــارک لجســتیک مــی توانــد 
ایجــاد  صــادرات،  توســعه  موجــب 
توجیــه  رقابت پذیــری،  شــرایط 
اقتصــادی و کاهــش هزینه هــای اضافــی 
ــات را  ــوزه خدم ــتغال در ح ــده و اش ش
دچــار جهــش توســعه ای قابــل توجهــی 
نظــم  توانــد  مــی  مرکــز  ایــن  کنــد. 
توزیــع  بــرای  قبولــی  قابــل  انتظــام  و 
محصــوالت تولیــدی بــه مقاصــد هــدف 
نظــام  گیــری  و جهــت  باشــد  داشــته 
ــق  ــوزه محق ــن ح ــع کان را در ای توزی

ــد. کن
تولیدکننــدگان،  حاضــر  حــال  در 
صادرکننــدگان و تجــار بــا مشــکاتی 
در بخــش حمــل و نقــل مواجــه هســتند. 
قســمت  های  در  بخــش  ایــن  توســعه 
دورن  یــا  شــهری  بــرون  مختلــف 
ــا مســافر، زمینــی،  ــار ی شــهری، بخــش ب

هوایــی و ریلــی بــا اهمیــت اســت.
و  حمــل  زنجــان،  فــرودگاه  ظرفیــت 
نقــل ریلــی و جــاده ای مــی توانــد بــرای 
تحقــق اهــداف ایــن پــارک بکارگیــری 
ــت  ــد محــدود کــردن فعالی شــود، هرچن
و  حمــل  توســعه  ظرفیــت  عمــا  آن 
نقــل و زیرســاخت هــای حمــل و نقلــی 
ناقــص  توســعه  دچــار  در  را  زنجــان 
ــری  ــن فک ــه در بط ــرد. آنچ ــد ک خواه
ــزی زنجــان در ســال  ــه ری ــران برنام مدی
ــز  ــدازی مرک ــود، راه ان ــته ب ــای گذش ه
ــا  ــود ت ــاد ب ــژه اقتص ــه وی ــاد و منطق آم
و  ریلــی  حــوزه  و  زنجــان  فــرودگاه 
ایجــاد  بــه واســطه  زنجــان  ای  جــاده 

ــود. ــول ش ــار تح ــا دچ آن ه
لجســتیک  پــارک  امــروز  هرچنــد 
ــت  ــا ظرفی ــده، ام ــاورزی ش ــان کش زنج
بــرای تحقــق بخــش هــای مهمــی از 
فراهــم  زنجــان  ای  توســعه  اهــداف 
بــوده و مدیــران برنامــه ریــز اســتان مــی 
تواننــد در تحقــق آن نقــش موثرتــری 
عــزم  و  همگرایــی  اگــر  کننــد،  ایفــا 
باشــد  داشــته  وجــود  آن  بــرای  الزم 
و ظرفیــت تمامــی عناصــر تاثیرگــذار 
کنــار  در  اجرایــی  مدیــران  جملــه  از 
ظرفیــت نماینــدگان مجلــس و... توامــان 

شــود. بکارگیــری 
پــارک لجســتیک زنجــان مــی توانــد 
بخــش  در  واقعــی  افــزوده  ارزش 
بــر  عــاوه  و  کنــد  ایجــاد  خدمــات 
افزایــش ســهم اشــتغال بخــش خدمــات 
نســبت بــه ارزش افــزوده ایــن بخــش 
ــه ســرانه درآمــدی  در اقتصــاد اســتان، ب
ــذاری  ــز تاثیرگ ــی نی ــهروندانی زنجان ش
ــی  ــم مدع ــا بتوانی ــد ت ــته باش ــت داش مثب
باشــیم، افزایــش حجــم ســرمایه گــذاری 
صنعتــی و.. در اســتان در زندگــی مــردم 

قابــل لمس تــر شــده اســت.

نگاهی به سرنوشت پارک لجستیک زنجان؛

پارک لجستیک کلید توسعه بخش خدمات در زنجان
باال و پایین مسیر تصویب مهم ترین طرح حوزه خدماتی زنجان

 اقتصاد استان

ــه کل   ــهمی از بودج ــتان ها س ــتانی، اس ــای اس ــار درآمده در کن
کشــور دارنــد و ایــن دو موضــوع کلیــدی طــی ســال هــای اخیــر همــواره در فضای 
اســت. بــوده  مدیــران  و  هــا  رســانه  تاکیــد  مــورد  زنجــان  اقتصــادی 

اینکه طی ســالیان اخیر  با تمامی مشــکات اقتصادی و سیاســی که کشــور گریبانگیر 
آن بوده، زنجان توانســته ســهم مناســبی از رشــد صنعتی را تجربه نکند، شــکی نیســت. 
امــا آنچــه در ایــن بیــن مغفــول بــوده حرکــت صنعتــی اســتان مطابــق بــا ســندآمایش 
ســرزمینی و مزیــت هــای نســبی و توجــه بــه محیط زیســت و منابع طبیعــی بوده اســت.

ــرای ســرمایه گــذاران  ــه امنیتــش ب ــرار دارد کــه رتب امــروز زنجــان در نقطــه ای ق
ــرای فعــاالن اقتصــادی  خارجــی ســوم کشــور و فضــای مناســب کســب و کار ب
آن نیــز ســوم کشــور اســت. مطابــق بــا آنچــه مســئوالن اســتانی مبتنــی بــر اطاعات 
مرکــز پژوهشــی هــای مجلــس و اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن و کشــاورزی 
کشــور ارائــه کــرده اســت. شــرایطی کــه زنجــان مــی توانــد بــا اتــکای به آن شــتاب 

توســعه خــود را شــتاب بخشــد.
در ســال هــای اخیــر ســرمایه گــذاری خارجــی در اســتان ابعــاد جدیــدی به خــود دید 
و یکــی از مهــم تریــن آن هــا طــرح توســعه شــرکت gti  پارســیان بــود. شــرکتی که 
در حــوزه تولیــد ســیگار فعالیــت دارد و با حضور ســرمایه گذاری خارجــی به اقتصاد 
اســتان بســیار کمــک کــرده اســت. هرچنــد زمــان حضــور ایــن شــرکت در اســتان 
برخــی از فعــاالن حــوزه ســامت حاشــیه هایــی در این خصــوص ایجاد کردنــد اما به 
واقــع ایــن ســرمایه گــذاری خارجی اثربخشــی قابــل تاملــی را در اقتصاد اســتان ایجاد 
کــرده اســت. مصــداق ایــن ســخن اینکه گــزارش هــای اقتصادی اســتان گویــای این 
واقعیــت را متبــادر مــی کنــد کــه تنها صنعــت ســیگار زنجان)جــی تی آی ســلطانیه( 
بــه تنهایــی ســهم 35 درصــدی طــی 5 ماهــه ســال جــاری از کل درآمدهــای اســتان 

داشــته اســت! ایــن ســهم از کل درآمدهــا واقعــا ســهم قابــل تاملی اســت.
اگــر واقــع بینانــه بــه موضــوع ســرمایه گــذاری خارجــی در ایــن حــوزه نــگاه کنیم، 
بایــد تاکیــد کــرد کــه مطابــق برخــی آمــار در حــال حاضــر یــک میلیــارد و 300 
میلیــون  نفــر ســیگاری در جهــان وجــود دارد که  ســهم ایــران  7میلیــون و 700هزار 
نفــر اســت. اینکــه کشــیدن ســیگار مضر بــوده و بر ســامت بــدن زیــان آور اســت، 
شــکی نیســت. امــا آنچــه واقعیت اســت اینکــه در ســطح دنیــا و در کشــورمان یک 
تقاضــای واقعــی بــرای آن وجــود دارد کــه ایــن تقاضــا چــه در داخــل تولیــد بشــود 
یــا نشــود، ثابــت اســت. اگــر در داخــل تولیــد شــود عوایــد ســود اقتصــادی آن نیــز 
در داخــل خواهــد بــود و اگــر وارد شــود، عــاوه بــر زیانــی کــه بر ســامت خواهیم 
داشــت، عایــدی اقتصــادی نیــز نخواهیــم داشــت. بــه نظــر می رســد گزینه نخســت 

بــا احتســاب تمامــی واقعیت هــا منطقی تــر باشــد!
ــارد نــخ ســیگار در کشــور در ســال  ــر 65 میلی ــه میــزان مصــرف بالغ ب ــا توجــه ب  ب
91، معــادل 16میلیــارد نــخ آن از طریــق تولیــد داخــل، 16میلیــارد نــخ توســط تولید 
مشــارکتی، 7میلیــارد نــخ نیز از ســوی عاملیت های صنعتــی )در مجمــوع 39 میلیارد 
نــخ( و بیــش از 8میلیــارد نــخ نیــز از طریــق واردات بــه طــور رســمی تامیــن شــد. از 
ایــن رو حــدود 25درصــد از میــزان مصــرف ســاالنه کشــور به صــورت قاچــاق و از 
مبــادی غیررســمی کــه عمدتــا نیــز از کردســتان عراق اســت وارد کشــور می شــود.

مصــرف ســاالنه ســیگار در جهــان بــه 5هــزار و 600 میلیــارد نــخ می رســد، 
به گونــه ای کــه کشــور چیــن بزرگ تریــن تولیدکننــده ســیگار جهــان محســوب 
می شــود کــه ســاالنه 2هــزار و 250میلیــارد نــخ ســیگار تولیــد می کنــد ودر واقــع 
43درصــد تولیــد ســیگار جهــان بــه ایــن کشــور تعلــق دارد، هرچنــد کــه مصــرف 

ســاالنه ســیگار در چیــن 38درصــد مصــرف ســیگار در جهــان اســت.
ایــن آمــار و ارقــام ســیگنال هــای اقتصــادی قابــل تاملــی را بازخــورد مــی دهنــد. نکته 
قابــل تامــل تــر اینکــه رشــد درآمــد اســتان زنجــان طــی ماهه نخســت ســال جــاری از 

محــل مالیــات بــر فــروش ســیگار رشــد 134 درصــدی را تجربــه کرده اســت.
ــه  ــه چــه میــزان ب حــال در نظــر بگیریــد فعالیــت ایــن واحــد تولیــدی در اســتان ب
درآمــد شــهرداری هــای اســتان و تحقــق درآمدهــای اســتانی کمــک کــرده و بــه 
تنهایــی چــه بــاری از دوش اقتصــاد اســتان برداشــته اســت. از اینــرو اهمیــت ســرمایه 
گــذاری خارجــی بــرای اقتصــاد اســتان هرچنــد با طعم وینســتون مشــهود می شــود.

GTI چرخش پاشنه اقتصاد زنجان بر روی
احمد اسدی- سردبیر

ادامه صفحه 1:



ــت  ــاختار صنع ــی س ــاد : بررس ــای اقتص دنی
ســرب و روی در کشــور نشــان می دهــد کــه 
ایــن صنعــت بــا معضــل فعالیــت زیرظرفیــت 
اســمی مواجــه اســت. بررســی ایــن چالــش، 
یکــی از محورهــای اصلــی پنــل تخصصــی 
اولیــن دوره همایــش و نمایشــگاه صنایــع 
غیرآهنــی ایــران و فناوری هــای وابســته بــود. 
ــن وضعیــت صنعــت  ــن نشســت آخری در ای
ســرب و روی و فرصت هــای پیــش روی 
و  اقتصــادی  تحلیلگــران  بــا حضــور  آن 
صاحب نظــران دانشــگاهی مــورد بررســی 

ــت.  ــرار گرف ق
اردشــیر ســعدمحمدی، معــاون طرح هــای 
توســعه معــدن و صنایــع معدنــی ســازمان 
توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی 
ــن  ــت آخری ــن نشس ــدرو( در ای ــران )ایمی ای
ــت صنعــت ســرب و روی در کشــور  وضعی
ــعد محمدی،  ــه س ــه گفت ــرد. ب ــی ک را بررس
ــرب و روی،  ــش س ــر در بخ ــال حاض در ح
واحدهــای تولیــدی بــا کمتــر از ظرفیــت 
ــن امــر  اســمی در حــال فعالیــت هســتند و ای
موجــب شــده از تولیــد اقتصــادی فاصلــه 
بگیریــم کــه بایــد متولیــان امــر در ایــن 
ــه  ــد.  وی ادام ــی کنن ــوص چاره اندیش خص
داد: اســتان های زنجــان، اصفهــان و مرکــزی 
بیشترین اســتخراج را در معادن ســرب و روی 
ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــال 96 ب در س

ــان  ــتان زنج ــده، اس ــام ش ــار اع ــاس آم براس
همچنیــن بیشــترین تولیــد در بخــش ســرب 
و روی را بــه خــود اختصــاص داده اســت 
کــه بــه لحــاظ میــزان ذخایــر موجــود در 
کشــور در رده چهــارم قــرار دارد، بــا ایــن 
ــه اشــاره  ــن نکت ــه ای شــرایط ســعدمحمدی ب
ــای  ــدد کارخانه ه ــل تع ــه دلی ــد کــه ب می کن
ــد  ــت بای ــتان، دول ــن اس ــرب و روی در ای س
بــرای جلوگیــری از بــروز مشــکل در اســتان 
زنجــان تدبیــری بــرای آینــده در نظــر بگیــرد 
ــا کارخانه هــای آن دچــار مشــکل نشــوند.   ت
ــدن  ــعه مع ــای توس ــاون طرح ه ــه مع ــه گفت ب
ــش  ــن بخ ــدرو در ای ــی ایمی ــع معدن و صنای
در  بســیاری  ســرمایه گذاری  فرصت هــای 
کشــور وجــود دارد و وظیفــه متولیــان ایجاب 
نمایــش  بــه  را  فرصت هــا  ایــن  می کنــد 
ــرای  ــرمایه گذاری را ب ــزه س ــد و انگی بگذارن
ــا وجــود  ــا ب ــد، ام ســرمایه گذاران ایجــاد کنن
چنیــن جذابیتی ایــن بخش در کشــور مغفول 
مانــده اســت.  در بخــش تولیــد شــمش روی 

ــت  ــد زیرظرفی ــاهد تولی ــال 96 ش ــز در س نی
اســمی بوده ایــم کــه بــه گفتــه ســعدمحمدی،  
ــاز  ــوراک ب ــود خ ــه کمب ــل آن ب ــده دلی عم
ــده در  ــام ش ــار اع ــاس آم ــردد.  براس می گ
حــال حاضــر 9/ 58 درصــد از ظرفیت اســمی 
تولیــد شــمش روی در کشــور خالــی اســت. 
ــدن  ــعه مع ــای توس ــاون طرح ه ــه مع ــه گفت ب
و صنایــع معدنــی ایمیــدرو ایــن امــر موجــب 
ــش  ــق شــاهد افزای ــن طری ــه ای ــا ب می شــود ت
قیمــت تمــام شــده در ایــن بخــش باشــیم، بــه 
همیــن دلیــل بایــد بهتریــن بهــره را از ظرفیــت 
کارخانــه ببریــم. آمــار اعــام شــده حکایــت 
از آن دارد کــه اســتان های زنجــان، اصفهــان 
و یــزد بیشــترین تولیــد شــمش روی از مــاده 
معدنــی را در اختیــار دارنــد. امــا درخصــوص 
ظرفیــت کل شــمش ســرب از مــاده معدنــی، 
ــار اعــام شــده بیانگــر آن اســت کــه در  آم
ــمش  ــت کل ش ــوع ظرفی ــال 96 در مجم س
ســرب )بازیافتــی و از مــاده معدنــی( 499 هزار 
ــرب  ــمش س ــی ش ــد واقع ــن و تولی و 461 ت
)بازیافتــی و از مــاده معدنــی( 176 هــزار و 281 
تــن ثبــت شــده اســت. ارزیابی هــای صــورت 
گرفتــه بیانگــر آن اســت کــه در ایــن بخــش 
عــدم تحقــق ظرفیــت اســمی به دلیــل کاهش 
عیــار خــوراک ورودی و کمبــود خــوراک و 
در نتیجــه نرســیدن بــه ظرفیــت تولیــد در ایــن 

بخــش بــوده اســت.
ــع  ــدن و صنای ــعه مع ــای توس ــاون طرح ه مع
معدنــی ایمیــدرو بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از 
چالش هــای موجــود در این بخش به بررســی 
رونــد تولیــد بازمی گــردد، عنــوان کــرد: یکی 
از مشــکات مــا ایــن اســت کــه درخصــوص 
ــاله را  ــار یکس ــا آم ــد تنه ــار تولی ــه آم مقایس
مدنظــر قــرار می دهنــد، ایــن در حالــی اســت 
کــه تولیــد اقتصــادی در ایــن زمینــه بایــد در 
ــه و  ــد عرض ــا رون ــرد.  ام ــرار گی ــت ق اولوی

مصــرف جهانــی روی و ســرب در جهــان از 
افزایــش مصــرف جهانــی و همزمــان کاهش 
ــته  ــال گذش ــج س ــی روی در پن ــد جهان تولی
ــه  ــد عرض ــوص رون ــت دارد. درخص حکای
ــز ارزیابی هــای  ــی ســرب نی و مصــرف جهان
صــورت گرفتــه بیانگــر آن اســت کــه ســرب 
بــا کســری عرضــه شــدید در ســال 2017 و در 
نتیجــه رونــد افزایشــی قیمــت ســرب در ســال 
2018 مواجــه خواهــد شــد.  امــا پیش بینی هــا 
درخصــوص قیمت فلــز روی حکایــت از آن 
دارد کــه در درازمــدت شــاهد رونــد کاهشــی 
آتــی  فلــز روی در ســال های  قیمــت در 
ــز ســرب  ــا درخصــوص فل ــود. ام ــم ب خواهی
آمارهــا نشــان دهنــده آن اســت که در ســه ماه 
ابتدایی 2018 شــاهد کســری عرضــه خواهیم 
بــود. همچنیــن پیش بینی هــا نشــان دهنــده آن 
ــی  ــرب در طوالن ــز س ــت فل ــه قیم ــت ک اس
ــی  ــدی کاهشــی در ســال های آت ــدت رون م
خواهــد داشــت کــه ناشــی از پاســخ بــازار بــه 
تقاضــا و رشــد قیمــت و نیز بــه تعادل رســیدن 

بــازار خواهــد بــود.
چگونگــی تامین مــواد اولیــه بــرای واحدهای 
تولیــدی در اســتان هایی کــه بــا مــازاد ظرفیت 
مواجــه هســتند، یکــی دیگــر از مــواردی بــود 
ــاون  ــد. مع ــرح ش ــت مط ــن نشس ــه در ای ک
ــی  ــع معدن ــدن و صنای ــای توســعه مع طرح ه
ایمیــدرو گفــت: اگــر در اســتانی بــا کمبــود 
منابــع مواجــه هســتیم و ظرفیــت بــه باالتریــن 
ــد  ــواز جدی ــد ج ــت نبای ــیده اس ــزان رس می
صــادر کــرد. درخصــوص اســتان زنجــان نیــز 
بایــد راهــی کم هزینــه بــرای تامیــن مــواد اولیه 
در نظــر گرفــت. اظهــار نظــر مطــرح شــده از 
ــه  ــت ک ــی اس ــعدمحمدی در حال ــوی س س
یوســف مرادلــو، رئیــس هیــات مدیــره و دبیر 
انجمن صنایع و معادن ســرب و روی ایران در 
ایــن نشســت بــا انتقــاد از دخالت هــای دولتــی 

اعــام کــرد: دولــت دســت بخش خصوصــی 
ــاز  ــدی ب ــای تولی ــی واحده ــرای جانمای را ب
نمی گــذارد. از ســوی دیگــر، یکــی دیگــر از 
چالش هــای موجــود زمان بــر بــودن مصــوب 
شــدن تصمیمــات اســت. از زمــان ارائــه 
ــوی  ــدن آن از س ــی ش ــا نهای ــت ت درخواس
متولیــان شــاهد تغییــر در بســیاری از متغیرهــا 
هســتیم و در آن زمان، درخواســت ارائه شــده 
شــاید چنــدان کارآیــی نداشــته باشــد.  امیــر 
رحیمــی، مدیرعامــل شــرکت کالســیمین نیز 
در ایــن نشســت بــه بحــث اکتشــاف پرداخت 
و عنــوان کــرد: موضــوع تقویــت اکتشــاف از 
اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. ایــن نکتــه 
را بایــد مدنظــر قــرار دهیــم که اکتشــاف فقط 
ــا  ــه ب ــت، بلک ــی نیس ــش خصوص ــرای بخ ب
توجــه بــه شــرایط کنونــی دولــت نیــز بایــد به 
میــدان بیایــد و بــه بخــش خصوصــی کمــک 
ــاک  ــذاری خ ــدی قیمت گ ــه بع ــد. نکت کن
ــدگان اعــام شــده کــه  ــه تولیدکنن اســت. ب
عرضــه بایــد در بــورس صــورت گیــرد، امــا 
مبنا و ســازوکار این روش مشــخص نیســت و 
مــا همچنــان در این زمینه باتکلیف هســتیم، 
ایــن امــر موجــب شــده تــا هیــچ شــرکتی در 
دومــاه گذشــته نتوانــد صــادرات داشــته باشــد 
و بــه همیــن دلیــل مــا در حــال حاضــر دچــار 

ــده ایم. ــی ش خودتحریم
ــر نظــارت  ــی، مدیــرکل دفت عباســعلی ایروان
امــور معدنــی وزارت صنعــت، معــدن و 
ــه  ــخ ب ــت در پاس ــن نشس ــز در ای ــارت نی تج
مــوارد مطــرح شــده با اشــاره به اینکه بســیاری 
از مــوارد مطــرح شــده صحیــح اســت امــا باید 
ــورت  ــا ص ــه آنه ــبت ب ــی نس کار کارشناس
گیــرد، اظهــار کــرد: هماهنگ کــردن زنجیره 
ــی  ــت و بخش خصوص ــه اس ــد مطالع نیازمن
بایــد بــا همــکاری دولت ماننــد زنجیــره فوالد 
بــرای ســرب و روی زنجیــره ایجــاد کنــد. امــا 
ــع  ــدن و صنای ــعه مع ــای توس ــاون طرح ه مع
معدنــی ایمیــدرو درخصــوص اظهارنظــر 
ــل شــرکت  مطــرح شــده از ســوی مدیرعام
کالســیمین مبنی بــر نبــود فرمول خــاص برای 
عرضــه عنــوان کــرد: مــدل و فرمــول قیمــت 
وجــود دارد امــا یــک ایــراد دارد و آن بحــث 
ــی، چــه  ــرخ ارز اســت. اینکــه در چــه زمان ن
نرخــی محاســبه شــود و علی الحســاب در 
نظــر گرفتــن آن چالش برانگیــز شــده اســت 
و وعــده می دهیــم در کوتاه تریــن زمــان 

ــم. ــرف کنی ــاب را برط ــکل علی الحس مش

ارزش صادرات ایران به اروپا ۲۶درصد رشد کرد

ــود  ــا وج ــی ب ــورهای اروپای ــد کش ــه مقص ــران ب ــی ای ــادرات غیرنفت ــن ص میانگی
هشــدارهای آمریــکا بــرای کاهــش روابــط تجــاری بــا کشــورمان، در نیمه نخســت 
ــی  ــاظ ارزش ــد و از لح ــی 112.9 درص ــاظ وزن ــال از لح ــه پارس ــبت ب ــال نس امس

26.33 درصــد رشــد داشــت. 
 جــداول آمــاری منتشــر شــده در گمــرک، در 6 ماهــه نخســت امســال بیــش از 56 
میلیــون و 644 تــن کاالی غیرنفتــی صــادر شــد کــه در مقایســه بــا نیمــه نخســت 
پارســال 3.27 درصــد کاهــش داشــت. همچنیــن در ایــن مــدت 16 میلیــون و 220 
تــن کاال وارد کشــور شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال از لحــاظ وزنــی 
9.3 درصــد کــم شــد.به گــزارش اقتصــاد آنایــن بــه نقــل از ایرنــا؛ ایتالیــا، آلمــان، 
بلژیــک، اســپانیا، هلنــد، فرانســه، انگلســتان، یونــان، لهســتان، اتریــش، اســلواکی، 
پرتغــال، دانمــارک، کرواســی، ســوئیس و جمهــوری چــک 16 کشــور اروپایــی 
هســتند کــه در فهرســت یکصــد کشــور مقصــد کاالهــای صادراتــی ایــران قــرار 
دارنــد ضمــن آنکــه ایــاالت متحــده آمریــکا و مکزیــک نیــز در مــدت یــاد شــده 

از مقاصــد اصلــی صــادرات کاالهــای ایرانــی بــوده انــد.
ــن  ــن کشــورها نشــان مــی دهــد کــه ای ــه ای ــران ب ــن صــادرات ای محاســبه میانگی
ــی 96.04 درصــد و از لحــاظ ارزشــی 19 درصــد نســبت  شــاخص از لحــاظ وزن

ــه مــدت مشــابه پارســال رشــد داشــت. ب
بررســی جــداول گمــرک بیانگــر ایــن اســت کــه واردات کشــورهای دانمــارک، 
ــا  ــه ب ــال در مقایس ــت امس ــه نخس ــران در نیم ــه از ای ــش و فرانس ــک، اتری مکزی
پارســال از نظــر ارزشــی و وزنــی تغییــر محسوســی نداشــت امــا کرواســی، 
ــران  ــترین واردات از ای ــه بیش ــد ک ــی بودن ــورهای اروپای ــان کش ــتان و آلم انگلس

ــتند. را داش
مقایســه آمــار صــادرات نیمــه نخســت امســال و ســال گذشــته نشــان مــی دهــد، 
بیشــترین رشــد صــادرات در بیــن کشــورهای اروپایــی مربــوط بــه کرواســی اســت 
کــه 6 هــزار و 942 تــن کاال بــه ارزش ســه میلیــون و 237 هــزار و 294 دالر کاال 
ــی 1121  ــاظ وزن ــران از لح ــی از ای ــت؛ واردات کرواس ــرده اس ــران وارد ک از ای

درصــد و از لحــاظ ارزشــی 557.99 درصــد رشــد داشــت.
ــی 246.47 درصــد  ــه انگلســتان در نیمــه نخســت امســال از نظــر وزن صــادرات ب
رشــد داشــت امــا از نظــر ارزشــی 13 درصــد کاهــش داشــت. در ایــن بــازه زمانــی 
19 هــزار و 186 تــن کاال بــه ایــن کشــور صــادر شــده کــه 18 میلیــون و 730 هــزار 

و 879 دالر ارز بــه دســت آمــده اســت.
آلمــان دیگــر کشــوری اســت کــه بیشــترین رشــد واردات را در 6 ماهــه نخســت 
1397 نســبت بــه 6 ماهــه نخســت پارســال داشــت و صــادرات بــه آن از نظــر وزنــی 
ــزار و  ــادرات 60 ه ــت. از ص ــد داش ــد رش ــی 4.97 درص ــد و ارزش 205.6 درص
940 تــن کاال بــه آلمــان 137 میلیــون و 627 هــزار و 224 دالر ارز بــه دســت آمــد.

بررســی جــداول آمــاری گمــرک بیانگــر ایــن اســت کــه در نیمــه نخســت امســال 
نســبت بــه ســال گذشــته صــادرات بــه اســلواکی و اســپانیا از نظــر وزنی در مقایســه 

بــا دیگــر کشــورها کاهــش چشــمگیری داشــته اســت.
ــابه  ــدت مش ــا م ــه ب ــال در مقایس ــت امس ــه نخس ــلواکی در نیم ــزان واردات اس می
پارســال 67.79 درصــد از نظــر وزنــی و 21.79 درصــد از نظــر ارزشــی کــم شــده 
ــون و  ــه ارزش چهــار میلی اســت. ایــن کشــور 649 هــزار و 296 کیلوگــرم کاال ب

ــرد. ــران وارد ک ــزار و 634 دالر از ای 104 ه
ــادرات  ــده ص ــد عم ــور مقص ــد کش ــن ص ــپانیا در بی ــرک اس ــداول گم ــر ج براب
کاالهــای ایرانــی در نیمــه نخســت امســال رتبــه ســی و یکــم را داراســت. واردات 
ــی 48.56  ــاظ وزن ــال از لح ــت پارس ــه نخس ــه نیم ــبت ب ــران نس ــور از ای ــن کش ای
درصــد و از حیــث ارزشــی 7.11 درصــد کاهــش داشــت. در بــازه زمانــی مــورد 
نظــر 25 هــزار و 519 تــن کاال بــه ارزش 59 میلیــون و 682 هــزار و 75 دالر صــادر 

شــده اســت.

عمده کاالهای صادراتی به کشورهای اروپایی
برابــر بررســی جــداول آمــاری گمــرک در 6 مــاه نخســت امســال افزایــش وزنــی 
ــیمی  ــای پتروش ــامل کااله ــی ش ــورهای اروپای ــه کش ــادرات ب ــدی ص 112 درص
ــت.  ــاط اس ــل انبس ــتیرن غیرقاب ــی اس ــن و پل ــت الی ــم، تس ــد فیل ــون گری همچ
همچنیــن میلــه ای از فــوالد، شــمش از آهــن، شیشــه هــای فلــو، ســاییده و صیقــل 
شــده، مصنوعــات چــدن و کــف پــوش از دیگــر اقامــی هســتند کــه اروپایــی هــا 

ــد. ــده ان ــران خری در 6 ماهــه نخســت امســال از ای
یکــی از نــکات جالــب در بررســی جــداول آمــاری گمــرک نشــان مــی دهــد کــه 
عــاوه بــر صــادرات خرمــا و زعفــران کــه جــزو کاالهایــی هســتند کــه همــواره 
بــه سراســر دنیــا صــادر مــی شــود، حجــم صــادرات هندوانــه و آب ســیب بــه قــاره 

ســبز نیــز قابــل توجــه اســت.

آمریکا و مکزیک جزو یکصد کشور واردکننده کاالهای ایرانی
ــون و 110 هــزار و 883 دالر از صــادرات یــک  در نیمــه نخســت امســال 45 میلی
ــه دســت آمــده اســت. مقایســه  ــه آمریــکا ارز ب هــزار و 487 تــن کاالی ایرانــی ب
آمــار صادراتــی نیمــه نخســت 96 بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته بیانگــر ایــن اســت 
ــی 3.83  ــر ارزش ــد و از نظ ــی 19.85 درص ــاظ وزن ــادرات از لح ــزان ص ــه می ک

درصــد رشــد داشــت.
صــادرات بــه مکزیــک در بــازه زمانــی مــورد نظــر از نظــر وزنــی 97.58 درصــد 
و از نظــر ارزشــی 78 درصــد کاهــش یافتــه اســت. ایــن کشــور یــک هــزار و 865 
تــن کاال همچــون کــف پــوش، ســنگهای غیرصیقــل داده شــده و چــرم از ایــران 

وارد کــرده اســت.

میانگین صادرات غیرنفتی به کشورهای اروپایی 

نماینــده مــردم زنجــان و طــارم در مجلــس شــورای 
ــا  ــد در دنی ــی خواه ــورمان م ــر کش ــت: اگ ــامی گف اس
حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــد، در بحــث اقتصــاد 
اســتانداردهای  مبنــای  بــر  تولیــدات  اولویــت  اولیــن 

جهانــی اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، علــی وقفچــی در مراســم روز جهانــی 
ــز  ــی نی ــدات داخل ــن اســاس تولی ــر ای ــزود: ب اســتاندارد اف
ــد  ــته باش ــی را داش ــت صادرات ــت و مزی ــوان رقاب ــد ت بای
کــه در صــورت تحقــق ایــن امــر وضعیــت خوبــی حاصــل 

ــا داد. ــز ارتق ــوان کیفیــت را نی ــی مــی ت شــده و حت
وی اظهــار داشــت: بــا در نظــر گرفتــن ظرفیــت هــای 
کشــور بایــد بیــش از گذشــته مجهیــز بــه علــم دانش شــویم 
کــه ایــن امــر کشــور را در بیــن برتریــن هــا قــرار مــی دهــد.

وقفچــی خاطرنشــان کــرد: هــر حرکــت و قاعــده ای بایــد 
بــا توجــه بــه شــاخص هــای علمــی باشــد و در ایــن میــان 
ــیر  ــن مس ــی دارد در ای ــامی آمادگ ــورای اس ــس ش مجل
دولــت را در بحــث اســتاندارد ســازی یــاری دهــد و موانــع 

احتمالــی را در ایــن بخــش برطــرف کنــد.
ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی خاطــر نشــان کــرد: 
بــر ایــن اســاس همــگان و دســتگاههای متولــی بایــد متحــد 
ــد  از تولیــد داخــل در بخــش هــای مختلــف حمایــت کنن

و ایــن موضــوع از ابعــاد مختلــف اهمیــت ویــژه ای دارد.
رئیــس مرکــز ملــی تاییــد صاحیــت اســتاندارد ایــران نیــز 
در ایــن مراســم گفــت: اســتاندارد مــدار دکتریــن انســانیت 
و اخــاق مــداری اســت کــه نتیجــه پیوســتگی و انســجام 
ــتاندارد  ــه اس ــی ک ــال دارد و در جای ــه دنب ــی را ب و پویای

نباشــد مشــکاتی را بــه همــراه دارد.
علیرضــا خاکــی فیــروز افــزود: اســتاندارد روح یــک تفکــر 
ــود  ــش وج ــایش و آرام ــه آس ــی ک ــت در جای ــی اس متعال

داشــته باشــد بــه طــور قطــع نیــز اســتاندارد حاکــم اســت.
وی یــادآوری کــرد: روز جهانــی اســتاندارد تجلیــل و 
تقدیــر از کســانی اســت کــه اســتاندارد فکــر مــی کننــد ، 
نگــرش و رفتــار اســتاندارد دارنــد و ایــن موضــوع اهمیــت 

ــژه ای دارد. وی
ایــن مســئول ادامــه داد: انقــاب صنعتــی بــا مراحــل اول ، 
دوم و ســوم آغــاز شــد و مرحلــه چهــارم آن نیــز در ســال 
2011 از شــهر هانوفــر آلمــان شــکل گرفــت کــه نســبت 
بــه دیگــر انقاب هــای صنعتــی، گســتردگی باالیــی دارد.

ــی  ــوش مصنوع ــون ه ــم اکن ــرد: ه ــان ک ــر نش وی خاط
و  اشــیا  همــه  و  اســت  در حــال گســترش  در جهــان 
انقــاب  از  ذره ای  می تــوان  را  اطــراف  رخدادهــای 

صنعتــی چهــارم قلمــداد کــرد.
ــا 14  ــر ب ــر )براب ــال در 22 مه ــر س ــا، ه ــزارش ایرن ــه گ ب
 ITU و ISO، IEC اکتبــر( اعضــای ســازمان هــای
روز جهانــی اســتاندارد را گرامــی مــی دارنــد و ایــن 
فرصتــی اســت تــا از تــاش هــا و همــکاری هــای هــزاران 
کارشــناس در سرتاســر جهــان کــه توافقــات فنــی را تهیــه 
و تدویــن مــی کننــد تــا بــه عنــوان اســتاندارد بیــن المللــی 

ــی شــود. منتشــر شــود قدردان
ــی اســتاندارد اســتانداردهای بیــن  شــعار امســال روز جهان

المللــی و انقــاب صنعتــی چهــارم اســت.

ــی  ــرمایه گذاران صنعت ــار س ــی رفت ــاد : بررس ــای اقتص دنی
بــرای  تمایــل  از  ســال  جاری،  تابســتان  ابتــدای  در 
وجــود  بــا  تولیــدی  بنگاه هــای  در  ســرمایه گذاری 
بازگشــت تحریم هــا حکایــت دارد؛ ایــن تغییــرات را 
پیش بینــی  مجوزهــا،  تعــداد  ضلــع  ســه  در  می تــوان 
کــرد.  مشــاهده  اشــتغال  پیش بینــی  و  ســرمایه  گذاری 
مــورد  ارزیابــی کارنامــه مجوزدهــی درمــدت زمــان 
بررســی از پیش بینــی رشــد 20 درصــدی ســرمایه گذاری 
چهارمــاه  در  دارد.  حکایــت  تولیــدی  بنگاه هــای  در 
ــره  ــزار و 696 فق ــوع 6 ه ــال در مجم ــر امس ــه تی ــی ب منته
ــه  ــه ب ــت ک ــده اس ــادر ش ــور ص ــیس در کش ــواز تاس ج
ــل، رشــد  ــه مــدت مشــابه ســال قب لحــاظ تعــداد نســبت ب

حــدود 24 درصــدی داشــته اســت. 
ــز  ــادره نی ــای ص ــرای جوازه ــرمایه گذاری ب ــی س پیش بین
بالــغ بــر 20 درصــد بــوده و مجمــوع ســرمایه گذاری 
ــش از 519  ــادره بی ــای ص ــرای جوازه ــده ب ــی ش پیش بین
ــی  ــا پیش بین ــت. ام ــده اس ــت ش ــال ثب ــارد ری ــزار میلی ه
اشــتغال بــرای جوازهــای تاســیس صــادره نیــز بــرای 
152 هــزار و 218 نفــر اســت. ایــن رقــم نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل رشــد بیــش از 25 درصــدی داشــته 
اســت. بــا رفــع تحریم هــای بین المللــی شــاهد آشــتی 
ــدی  ــم، رون ــی بوده ای ــای صنعت ــا بنگاه ه ســرمایه گذاران ب
ــا  ــد ب ــی می کردن ــی پیش بین کــه بســیاری از فعــاالن صنعت
ــه ای  ــد، به گون ــد ش ــف خواه ــا متوق ــت تحریم ه بازگش
از بخــش  کــه زمینه ســاز رویگردانــی ســرمایه گذاران 
تولیــد شــود. امــا آمــار و ارقــام اعام شــده از ســوی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بیانگــر آن اســت کــه 
ــرمایه گذاران  ــان س ــا همچن ــت تحریم ه ــود بازگش ــا وج ب
بــه ســرمایه گذاری در بنگاه هــای تولیــدی امیدوارنــد. 
ــهم  ــن س ــه باالتری ــورت گرفت ــای ص ــاس ارزیابی ه براس
صنعتــی  گروه هــای  در  ســرمایه گذاری  پیش بینــی 
ــش از  ــرمایه بی ــا س ــی ب ــزات اساس ــاخت فل ــروه س ــه گ ب
ــد از کل  ــهم 6/ 19 درص ــا س ــال ب ــارد ری ــزار میلی 101 ه

ــت. ــاص داشــته اس ــا اختص گروه ه

انتخاب اول سرمایه گذاران در 
ثلث اول 

تولید برمبنای استانداردهای 
جهانی باید اولویت اقتصاد باشد

بــه  ســواره  دسترســی 
تخصصــی  شــهرک 
ــان  ــتی ظریف ــع دس صنای
و مــاک عمــل قــرار گرفتــن مصوبــات 
نظــر  بــا  فرهنگــی  میــراث  کارگــروه 
ــده در  ــی ش ــم بررس ــورد مه ــتاندار دو م اس
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراق فرهنگ ــوزه می ح

بــود.  اســتان  گردشــگری 

میلیــارد   855 و  هــزار   4 تحقــق 
اســتانی درآمدهــای  از  ریــال 

امــور  کل  مدیــر  عباســچیان،  ابوالفضــل 
ــه  ــن جلس ــتان در ای ــی اس ــادی و دارای اقتص
ــا بیــان اینکــه 8 هــزار و 358 میلیــارد ریــال  ب
بــرای اســتان در ســال 96 درآمــد اســتانی 
تعریــف شــده بــود، اظهــار کــرد: در 6 ماهــه 
ســال جــاری بــه میــزان 4 هــزار و 855 میلیارد 
ریــال بــوده کــه نســبت بــه دوره مشــابه ســال 
قبــل 35 درصــد رشــد و بــه نســبت مصــوب 
ــز 116 درصــد افزایــش و تحقــق  ــه نی 6 ماه

ــم. ــد را شــاهد بودی درآم
ــل از  ــد حاص ــه درآم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
جرائــم و خســارات 546 میلیــارد ریــال پیــش 
ــول  ــون وص ــارد 800 میلی ــه 62 میلی ــی ک بین
ــابه  ــه دوره مش ــبت ب ــد نس ــده و 11 درص ش
ســال قبــل افزایــش و 23 درصــد تحقــق 

ــم. ــد داری درآم
مدیــر کل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان 
ــان  ــایی مودی ــه شناس ــان اینک ــا بی ــان ب زنج
جدیــد مالیاتــی از ســال 96 آغــاز شــده 
ــی  ــد مالیات ــع جدی ــار کــرد: مناب اســت، اظه
طــی ایــن مــدت شناســایی شــده و چنــد فقره 
پرونــده مهــم داشــتیم کــه درآمدهــای باالیی 
داشــتند و مالیــات پرداختــی آن هــا بیــش از 
ــون  ــم اکن ــه ه ــود ک ــان نب ــون توم 100 میلی
ــان رســیده اســت. فعــال  ــارد توم ــه 15 میلی ب
ســازی و افزایــش شــعب هیئــت هــای حــل 

اختــاف مالیاتــی در ســال هــای گذشــته نیــز 
انجــام شــده اســت.

وی از350 میلیــارد ریــال بخشــودگی مالیاتی 
ــودگی  ــت: بخش ــرداد و گف ــال 95 خب در س
جرائــم مالیاتــی در اســتان طــی ســال گذشــته 
ــن  ــوده و ای ــال ب ــارد ری ــزان877 میلی ــه می ب
میــزان در 6ماهــه 97 بــه میــزان 431 میلیــارد 
ــای  ــد درآمده ــت. 90 درص ــوده اس ــال ب ری
اســتانی از طریــق دســتگاه امــور اقتصــادی و 
دارایــی تامیــن مــی شــود. نیــروی انتظامــی و 
ــه دوم و  ــاک در رتب ــناد و ام ــت اس اداره ثب

ســوم هســتند.
مالیــات  اینکــه  بیــان  بــا  عباســچیان 
مشــاغل در اســتان ســهم 3.6 درصــدی از 
درآمدهــای اســتانی را دارد، خاطرنشــان 
ــز  ــی نی ــی و رانندگ ــم راهنمای ــرد: جرائ ک
از ســهم درآدهــای  از 1 درصــد  بیــش 

اســتانی را شــامل مــی شــود.
ایــن مقــام مســئول از کمــک بــه شــهرداری 
هــا خبــر داد و یــادآور شــد: از ســرجمع 
ــهرداری  ــه ش ــتان ب ــی اس ــای مالیات درآمده
هــا کمــک شــده اســت. یــک هــزرا و 556 
ــال  ــا در س ــهرداری ه ــه ش ــاال ب ــارد ری میلی
96 کمــک شــده و در 6 ماهــه اول ســال 
جــاری نیــز 882 میلیــارد ریــال بــوده اســت. 
در ســرجمع بــرای دهیــاری هــای اســتان نیــز 
بــرای 6 ماهــه ســال جــاری 279 میلیــارد ریال 
ــتان  ــی اس ــای مالیات ــل درآمده ــم از مح ه

ــت.    ــده اس ــک ش کم

زنجان رتبه سوم کشور در تامین 
امنیت سرمایه گذاری خارجی

اســداله درویــش امیــری، اســتاندار زنجان نیز 
در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه اســتان زنجــان 
رتبــه ســوم بهبــود فضــای کســب و کار 
ــن  ــب ای ــرد: کس ــار ک ــور را دارد، اظه کش
رتبــه بــا اجماع کارشناســی در ســطح کشــور 
ــب  ــت مناس ــای وضعی ــده و گوی ــام ش انج
اســتان زنجــان در موضــوع ســرمایه گــذاری 
و رونــق اقتصــادی واحدهــای تولیدی اســت.

ــتان  ــب اس ــت مناس ــه وضعی ــاره ب ــا اش وی ب
ــرمایه  ــور س ــت حض ــن امنی ــان در تامی زنج
ــق  گــذاران در اقتصــاد اســتان، گفــت: مطاب
بــا اطاعــات مرکــز پژوهــش هــای مجلــس 
شــورای اســامی اســتان زنجــان رتبــه ســوم 
ــذاری  ــرمایه گ ــت س ــن امنی ــور در تامی کش

ــت. ــی اس خارج
ــان اینکــه 39 درصــد  ــا بی اســتاندار زنجــان ب
ــور  ــه حض ــوط ب ــتانی مرب ــای اس از درآمده
ســرمایه گــذاران خارجــی در اســتان زنجــان 
ــا  ــال 94 ت ــد: از س ــادآور ش ــت، ی ــوده اس ب
کنــون 700 میلیــارد تومــان مالیات از ســرمایه 

گــذاری خارجــی وصــول شــده اســت.
وی از اخــذ حقــوق گمرکــی طــی ســال 96 
و 6 ماهــه ســال جــاری بــه میــزان 150 میلیــارد 
تومــان تنهــا از یــک ســرمایه گــذار خارجــی 

در اســتان خبــر داد و یــادآور شــد: حجــم 
ــته  ــای گذش ــال ه ــی س ــتان ط ــادرات اس ص
ســهم 86 صــدم درصــدی از صادرات کشــور 
ــه 2  داشــت کــه طــی 6 ماهــه ســال جــاری ب
درصــد رســیده و تاثیــرات خــود را بر اشــتغال 

و رونــق اقتصــادی اســتان نیــز داشــته اســت.
جرائــم  بخشــودگی  از  امیــری  درویــش 
مالیاتــی طــی 6 ماهــه ســال جــاری خبــر داد و 
گفــت: در طــی این مــدت 43 میلیــارد تومان 
بخشــودگی مالیاتــی و 117 میلیــارد تومان نیز 
تقســیط آن را داشــتیم. در هشــت شهرســتان 
و 21 شــهر اســتان میــزان ســهم درآمدهــای 
مالیاتــی اســتان از مشــاغل 3.6 درصــد معادل 

17 میلیــارد تومــان بــوده اســت.
ــده  ــه ش ــزارش ارائ ــه گ ــان ب ــتاندار زنج اس
در  ریــزی  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان 
ــی  ــای اجرای ــتگاه ه ــاط دس ــوص ارتب خص
ــن  ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــا اش ــانه ه ــا رس ب
گــزارش در شــورای هماهنگــی روابــط 
عمومــی هــای اســتان بــا حضــور خبرنــگاران 
طــرح شــود و مســائل مربــوط بــه آن مــورد 

ــرد. ــرار گی ــری ق ــق ت ــی دقی بررس
وی بــا بیــان اینکــه اطاع رســانی در دســتگاه 
هــای اجرایــی اســتان بــا ضعــف هایــی 
همــراه اســت، یــادآور شــد: اطــاع رســانی 
ــم  ــا فه ــب ب ــتان متناس ــای اس ــتگاه ه در دس
عمــوم نبــوده و گویایــی الزم را نــدارد و 
ــد  ــات بای ــت. اطاع ــفاف نیس ــن ش همچنی
ــه شــود و  ــان ارائ ــه مخاطب ســاده و شــفاف ب
خوشــبختانه در اســتان ارتباط بین خبرنگاران 

ــت. ــب اس ــیار مناس ــئوالن بس و  مس
بخــش  در  همچنیــن  امیــری  درویــش 
خواســتار  خــود  ســخنان  از  دیگــری 
ــماندهای  ــوی پس ــت دپ ــریع در وضعی تس
ــی  ــهرک تخصص ــدی ش ــای تولی واحده
بیــن  روی شــد و گفــت: اجمــاع الزم 
خصــوص  در  متولــی  هــای  دســتگاه 
ایــن  جابجایــی پســماند وجــود دارد و 

موضــوع بایــد تســریع شــود.

در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان عنوان شد؛

رتبه سوم استان زنجان در بهبود فضای کسب و کار کشور
سهم نزدیک 40 درصدی سرمایه گذاری خارجی در تامین درآمدهای استان
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آسیب شناسی تولید سرب و روی 
استان زنجان بیشترین تولید در بخش سرب و روی کشور

ادامه صفحه 1:

اقتصاد در قاب تقویم

10 مهرمــاه؛ زادروز گاندی،رهبــر بــزرگ و بانــی اســتقال 
هندوســتان )1869م(

11 مهرمــاه؛  اولیــن فرســتنده تلویزیــون ایــران کــه توســط 
بخــش خصوصــي احــداث شــده اســت افتتــاح گردیــد.)1337 ش(

12 مهرماه؛  کشف پنی سیلین توسط الکساندر فلمینگ )1928م(
14مهرمــاه؛ برگــزاري اولیــن جلســه مجلــس شــوراي ملــي پــس از پیــروزي 
نهضــت مشــروطه )1285 ش(، کارخانــه جیــپ شــروع بــه کار کــرد. 

ش(  1338(
ــه  ــن دوره ریاســت جمهــوري آیــت  اهللَّ »خامن ــذ حکــم اولی ــاه؛ تنفی 17مهرم

ــي«)1360 ش( ــام خمین ــوي »ام  اي« از س
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آیا غول نقدینگی بیدار شده است ؟

سیامك قاسمی 

 ســرعت رشــد بخــش پــول نقدینگــی )جمــع اســکناس و مســکوک و ســپرده 
هــای جــاری یــا دیــداری( در مــرداد مــاه بــه 39.7 درصــد رســیده اســت کــه 

ایــن باالتریــن ســرعت رشــد پــول از ابتــدای ســال 90 تاکنــون اســت .
ــوده  ــد ب ــه 40 درص ــک ب ــی نزدی ــاه درحال ــرداد م ــول در م ــد پ ــرعت رش س
ــد و  ــط 17.5 درص ــول فق ــبه پ ــد ش ــرعت رش ــاه س ــرداد م ــه در م ــت ک اس

ــت . ــوده اس ــد ب ــی 20.5 درص ــد کل نقدینگ ــرعت رش س
بخــش پــول نقدینگــی، بخــش ســیال و تــورم زای نقدینگــی اســت کــه 
ــا ســرعت  ــن بخــش ب ــی دارد و حجــم ای ــي فراوان ــت گــردش و جابجای قابلی
ــارد تومــان  ــه 231 هــزار میلی ــل توجــه ذکــر شــده، در مــرداد مــاه ب رشــد قاب

ــت. ــیده اس رس
نســبت بخــش شــبه پــول نقدینگــی )جمــع ســپرده هــای مــدت دار یــا ســپرده 
ــه 6.1 رســیده اســت، کــه  ــاه ب ــول در مــرداد م ــه بخــش پ ــدار( ب هــای غیردی
ــل  ــر اســت و بیانگــر رشــد قاب ایــن نســبت کمتریــن در طــی هفــت ســال اخی

توجــه پــول نســبت بــه شــبه پــول اســت.
ــه 14.1  ــی ب ــارد تومان ــزار میلی ــی 1645 ه ــول از کل نقدینگ ــش پ ــهم بخ س
ــه اســفند ســال 1396 بیــش از  درصــد رســیده اســت کــه ایــن ســهم نســبت ب

ــت.  ــه اس ــش یافت ــد افزای 1.5 درص
ــزرگ  ــدر ب ــران آنق ــاد ای ــی در اقتص ــم نقدینگ ــه حج ــت ک ــت آن اس واقعی
ــدود 16000  ــی در ح ــای نقدینگ ــن دری ــد از ای ــک درص ــا ی ــه تنه ــت ک اس
میلیــارد تومــان اســت. وقتــي ایــن عــدد را در کنــار عمــق بازارهــای ســرمایه 
ــن گــردش آهســته غــول نقدینگــی  ــد، خطــر همی ــران بگذاری گــذاری در ای

ــول بیــش از پیــش مشــخص مــی شــود.  ــه ســمت بخــش پ ب
بنابــر آمارهــا کل نقدینگــی تــازه ای کــه در هفتــه طایــي بــورس ایــران در هفتــه 
ــوده  ــان ب ــارد توم ــا 2500 میلی ــت تنه ــده اس ــران ش ــورس ای ــاه وارد ب اول مهرم
اســت. بــازار غیررســمی دالر نیــز دارای عمــق کمــی بــوده و گــردش تنهــا 2 تــا 3 
هــزار میلیــارد تومــان نقدینگــی ســبب نوســانات شــدید در ایــن بــازار مــي شــود. 
وقتــي همیــن مثــال هــا از عمــق بازارهــای ســرمایه گــذاری ایــران را بــا تنهــا 
ــر  ــش خط ــش از پی ــم، بی ــی کنی ــه م ــی مقایس ــد نقدینگ ــک درص ــم ی حج
ــبه  ــه ش ــبت ب ــول نس ــهم پ ــش س ــمت افزای ــه س ــی ب ــته نقدینگ ــردش آهس گ
ــه  ــی گــردد.  خطــر جــدی آن اســت کــه در صــورت ادام ــول مشــخص م پ
ــي  ــر بخش ــردش، ه ــول در گ ــم پ ــن حج ــده، ای ــای آین ــد در ماهه ــن رون ای
ــه  ــد ب ــی توان ــل م ــای قب ــانات ماهه ــر از نوس ــیار فرات ــران را بس ــاد ای از اقتص

ــاند.  ــودي کش ناب

مدیــر فنــاوری اطاعــات و شــبکه دولــت اســتانداری زنجــان  
گفــت: اولیــن نمایشــگاه بین المللــی شــهر هوشــمند از 6 تــا 9 
آذرمــاه ســال جــاری و بــا حضــور وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات در نمایشــگاه کاســپین زنجــان برگزار خواهد شــد.

ــتاندای  ــانی اس ــگاه اطاع رس ــل از پای ــه نق ــزارش  ب ــه گ ب
هماهنگــی  جلســه  در  فتحعلی بیگلــو  پریســا  زنجــان؛ 
ــا  ــن نمایشــگاه شــهر هوشــمند در زنجــان ب برگــزاری اولی
ــب  ــه قط ــان ب ــتان زنج ــدن اس ــل ش ــه تبدی ــادآوری اینک ی
ــت  ــفر ریاس ــات س ــی از مصوب ــک و آی ت ــرق، الکترونی ب
ــه اســتان در ســال 1393 اســت، اظهــار کــرد:  جمهــوری ب
دســتیابی بــه توســعه پایــدار، نیازمنــد منابع اســت کــه تبدیل 

ــا  ــی ب ــک و آی ت ــرق، الکترونی ــب ب ــوان قط ــه عن ــتان ب اس
ــات  ــز اقدام ــون نی ــده و تاکن ــرح گردی ــدف ط ــن ه همی
ــت. ــه اس ــورت گرفت ــر، ص ــن ام ــق ای ــرای تحق ــی ب فراوان

ــا بیــان اینکــه شــرکت »هانامــاد« مجــری  فتحعلی بیگلــو ب
ــت،  ــان اس ــمند در زنج ــهر هوش ــگاه ش ــزاری نمایش برگ
ــتانی،  ــش اس ــگاه در 3 بخ ــن نمایش ــرد: ای ــان ک خاطرنش

ــد. ــد ش ــزار خواه ــی برگ ــتانی و بین الملل فرااس
مدیــر فنــاوری اطاعات و شــبکه دولــت اســتانداری زنجان 
برگــزاری نمایشــگاه الکامــپ را نیــز در راســتای دســتیابی 
ــزاری  ــت: در برگ ــرد و گف ــوان ک ــدار عن ــعه پای ــه توس ب
بــه حضــور دســتگاه های  نیــازی  الکامــپ،  نمایشــگاه 

ــه دلیــل مشــکات موجــود در بخــش  اجرایــی نبــود امــا ب
خصوصــی، در راســتای تحقــق برنامه هــای تبدیــل زنجــان 
بــه قطــب آی تــی و اکــو ایــن نمایشــگاه بــا حضــور 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــی اس ــتگاه های اجرای دس
ــتگاه های  ــام دس ــت تم ــروری اس ــرد: ض ــد ک وی تاکی
ــزاری  ــرای برگ ــی ب ــش خصوص ــن بخ ــی و فعالی اجرای
هرچــه بهتــر ایــن رویــداد بــزرگ، همــکاری الزم را 
ــار  ــا مجــری نمایشــگاه داشــته باشــند و ضمــن در اختی ب
ــانی  ــه اطاع رس ــبت ب ــود نس ــات موج ــرار دادن امکان ق
گســترده در جهــت حضــور حداکثــری بازدیدکننــدگان 

ــد. ــدام نماین اق

معــاون اقتصــاد وزیرصنعــت در نامــه ای بــه معــاون 
ــی  ــوازم یدک ــت:کمبود ل ــه نوش ــن وزارتخان ــت ای صنع
نــاوگان  اعتــراض  از  ناشــی  مخاطــرات  و  بــازار  در 
ــرورت  ــور ض ــام مذک ــن اق ــیوه تامی ــه ش ــل ب حمل ونق
توجــه هــر چــه بیشــتر بــه رفــع بروکراســی ایجــاد شــده 
در تاییــد ثبــت ســفارش و تخصیــص ارز را مــی طلبــد.

بــه گــزارش تســنیم، حســن یونــس ســینکی معــاون 
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــی وزی ــادی و بازرگان ــور اقتص ام
تجــارت بــا ارســال نامــه ای بــه  صالحی نیــا معــاون امــور 
صنایــع ایــن وزارتخانــه بــا موضــوع تامیــن لــوازم یدکــی 
ــکل  ــل مش ــوع ح ــت موض ــه اهمی ــت ب ــت: باعنای نوش
ــن  ــوص تامی ــوری در خص ــل کش ــل و نق ــاوگان حم ن
لــوازم یدکــی مــورد نیــاز کشــور و در جهــت جلوگیری 
از هرگونــه تنش هــای احتمالــی ضمــن ارســال نامــه 

شــماره 1935/97 مــورخ 24/6/97 اتحادیــه  صنــف 
فروشــندگان لــوازم یدکــی اتومبیــل و ماشــین آالت 
ــی  ــده های ــت، پرون ــرگ فهرس ــه 14 ب ــم ب ــران منض ته
کــه کاالهایشــان در گمــرک بــرای ترخیــص نهایــی در 
صــف انتظــار تاییدیــه نهایــی ثبــت ســفارش می باشــند، 
خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد برابــر بنــد 2 و 7 
نامــه  مــورخ 97/6/10 )موضــوع  تصمیمــات جلســه 
شــماره 164110/6 مــورخ 20/6/97( اقــدام الزم مبــذول 

ــد. ــع نماین ــت را مطل ــن معاون ــج ای و از نتای
خاطــر نشــان می گــردد کمبــود لــوازم یدکــی در بــازار 
و مخاطــرات ناشــی از اعتــراض نــاوگان حمــل و نقــل به 
شــیوه تامیــن اقــام مذکــور، ضــرورت توجــه هــر چــه 
بیشــتر بــه رفــع بروکراســی ایجــاد شــده در تاییــد ثبــت 
را دو چنــدان می نمایــد.  ارز،  ســفارش و تخصیــص 

ضمــن اینکــه ارز ایــن کاالهــا بــه بــازار ثانویــه هدایــت 
ــه  ــدور تاییدی ــر در ص ــروز تاخی ــذا ب ــت. ل ــده اس گردی
ــرل ســاخت داخــل و  ــوان کنت ثبــت ســفارش تحــت عن

ــردد. ــع گ ــریعا رف ــت س ... می بایس
ــی  ــی معقول ــز عل ــه نی ــن نام ــرو ای ــن گــزارش،  پی بنابرای
ــژه گمــرک  ــور مناطــق آزاد وی ــر کل واردات و ام مدی
ــه گمــرکات اجرایــی نوشــت:  ــا ارســال بخشــنامه ای ب ب
مــورخ   171866/60 نامــه  تصویــب  پیوســت  بــه 
ــی وزارت  ــادی و بازرگان ــور اقتص ــاون ام 31/6/97 مع
ــوازم  ــن ل ــدن و تجــارت در خصــوص تامی صنعــت، مع
ــاوگان جــاده ای حمــل و نقــل کشــور ارســال  یدکــی ن

می گــردد.
بــا عنایــت بــه اهمیــت موضــوع رفــع مشــکات نــاوگان 
ــه  ــد نســبت ب مذکــور خواهشــمند اســت دســتور فرمایی

ــوازم  ــص ل ــه و ترخی ــی مربوط ــریفات گمرک ــام تش انج
یدکــی مــورد اشــاره بــا رعایــت مقــررات مربوطــه 

ــد. ــریع نماین تس

مدیر فناوری اطالعات و شبکه دولت استانداری زنجان خبر داد؛ 

برگزاری نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند از ۶ تا ۹ آذرماه در زنجان

نامه معاون به معاون؛
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